
2008 www.lexmark.sk

5600-6600 Series - Návod na použitie





Obsah

3

Obsah

Bezpečnostné informácie ..................................................................... 9

Úvod ..................................................................................................... 10

Vyhľadanie informácií o tlačiarni ................................................................................................................................. 10

Nastavenie tlačiarne ............................................................................ 13

Obchádzanie bezpečnostných výstražných hlásení počas inštalácie softvéru .......................................... 13

Nastavenie tlačiarne iba ako kopírky alebo faxu ................................................................................................... 13

Pochopenie častí tlačiarne............................................................................................................................................. 20

Používanie tlačidiel a ponúk ovládacieho panela tlačiarne .............................................................................. 23
Používanie ovládacieho panela tlačiarne ....................................................................................................................... 23
Ponuky tlačiarne ...................................................................................................................................................................... 26
Ukladanie nastavení ............................................................................................................................................................... 28

Softvér tlačiarne ................................................................................................................................................................ 30
Inštalácia softvéru tlačiarne ................................................................................................................................................ 30
Inštalácia voliteľného ovládača XPS (iba užívatelia Windows Vista) ..................................................................... 31
Používanie softvéru tlačiarne v systéme Windows ..................................................................................................... 32
Používanie softvéru tlačiarne v systéme Macintosh .................................................................................................. 33

Prepínanie medzi zadným USB konektorom a laptopovým konektorom Quick Connect (iba vybrané 
modely) ................................................................................................................................................................................ 34

Príprava tlačiarne pre fax................................................................................................................................................ 35
Používanie adaptéra RJ11 .................................................................................................................................................... 35
Výber faxového spojenia ...................................................................................................................................................... 38
Prepojenie s odkazovačom ................................................................................................................................................. 39
Priame pripojenie k telefónnej zásuvke .......................................................................................................................... 40
Priame pripojenie k telefónnej zásuvke v Nemecku .................................................................................................. 41
Pripojenie k počítaču s modemom .................................................................................................................................. 42
Prepojenie s telefónom ......................................................................................................................................................... 43
Používanie digitálnej telefónnej služby .......................................................................................................................... 44

Inštalácia tlačiarne na bezdrôtovej sieti (iba vybrané modely) ...... 45

Kompatibilita s bezdrôtovou sieťou ........................................................................................................................... 45

Informácie potrebné pre nastavenie tlačiarne na bezdrôtovej sieti .............................................................. 45

Inštalácia tlačiarne na bezdrôtovej sieti ................................................................................................................... 45

Inštalácia tlačiarne na iných počítačoch ................................................................................................................... 46

Vysvetlenie významu farieb indikátora Wi-Fi .......................................................................................................... 47

Špeciálne pokyny k bezdrôtovej inštalácii ............................................................................................................... 47



Obsah

4

Priradenie statickej IP adresy ........................................................................................................................................ 48

Zmena bezdrôtových nastavení po inštalácii ......................................................................................................... 48

Prepínanie medzi USB a bezdrôtovým pripojením (iba systém Windows) .................................................. 49

Prepínanie medzi USB a bezdrôtovým pripojením (iba systém Macintosh) ............................................... 50

Rozšírené bezdrôtové nastavenie ............................................................................................................................... 51
Vytvorenie bezdrôtovej siete ad hoc ............................................................................................................................... 51
Pridanie tlačiarne do existujúcej bezdrôtovej siete ad hoc ..................................................................................... 53
Používanie WPS (Wi-Fi Protected Setup) ........................................................................................................................ 54

Často kladené otázky ...................................................................................................................................................... 54
Kde nájdem môj kľúč WEP alebo heslo WPA? ............................................................................................................... 54
Čo je to SSID? ............................................................................................................................................................................ 54
Kde nájdem SSID? ................................................................................................................................................................... 55
Čo je to sieť? .............................................................................................................................................................................. 55
Aké typy bezpečnosti bezdrôtovej siete sú dostupné? ............................................................................................ 55
Ako zistím typ bezpečnosti, akú moja sieť využíva? .................................................................................................. 56
Ako sú nakonfi gurované domáce siete?......................................................................................................................... 56
Prečo potrebujem inštalačný kábel? ................................................................................................................................ 58
Ako zapojím inštalačný kábel? ........................................................................................................................................... 59
Aký je rozdiel medzi sieťami infrastructure a ad hoc? ............................................................................................... 59
Sila signálu ................................................................................................................................................................................. 60
Ako môžem vylepšiť silu bezdrôtového signálu? ........................................................................................................ 61
Môžem používať tlačiareň pri súčasnom USB aj bezdrôtovom pripojení? ........................................................ 62
Čo je MAC adresa? .................................................................................................................................................................. 62
Ako vyhľadám MAC adresu? ............................................................................................................................................... 62
Čo je IP adresa? ........................................................................................................................................................................ 63
Čo je TCP/IP? ............................................................................................................................................................................. 63
Ako vyhľadám IP adresy? ..................................................................................................................................................... 63
Ako sú priraďované IP adresy? ........................................................................................................................................... 64
Čo je to kľúčový index? ......................................................................................................................................................... 64

Vkladanie papiera ............................................................................... 66

Vkladanie papiera ............................................................................................................................................................. 66

Vkladanie rôznych typov papiera ............................................................................................................................... 66

Vkladanie originálnych dokumentov na sklenenú plochu skenera ............................................................... 70

Vkladanie originálnych dokumentov do automatického podávača dokumentov ADF ......................... 71

Používanie automatického senzora typu papiera................................................................................................. 73

Tlač ........................................................................................................ 74

Tlač základných dokumentov ...................................................................................................................................... 74
Tlač dokumentu ...................................................................................................................................................................... 74
Tlač web stránok ..................................................................................................................................................................... 74
Tlač viacerých kópií dokumentu ....................................................................................................................................... 75



Obsah

5

Tlač zoradených kópií ............................................................................................................................................................ 75
Tlač poslednej strany ako prvej v poradí (opačné poradie strán) ......................................................................... 76
Tlač viacerých strán na jeden list (N-Up) ........................................................................................................................ 76
Tlač dokumentov z pamäťovej karty alebo disku Flash ............................................................................................ 77

Tlač špeciálnych dokumentov ...................................................................................................................................... 78
Výber kompatibilných typov špeciálnych papierov ................................................................................................... 78
Tlač obálok ................................................................................................................................................................................ 79
Tlač na nálepky ........................................................................................................................................................................ 79
Tlač na papier užívateľskej veľkosti .................................................................................................................................. 80

Správa tlačových úloh ..................................................................................................................................................... 81
Pozastavenie tlačových úloh............................................................................................................................................... 81
Obnovenie tlačových úloh .................................................................................................................................................. 82
Zrušenie tlačových úloh ....................................................................................................................................................... 83

Práca s fotografi ami ............................................................................ 85

Vkladanie fotografi ckých pamäťových zariadení .................................................................................................. 85
Vloženie pamäťovej karty .................................................................................................................................................... 85
Vloženie disku Flash ............................................................................................................................................................... 86

Tlač fotografi í ...................................................................................................................................................................... 87
Tlač fotografi í pomocou ovládacieho panela tlačiarne............................................................................................. 87
Tlač fotografi í z počítača pomocou softvéru tlačiarne .............................................................................................. 88
Tlač fotografi í z pamäťového zariadenia pomocou softvéru tlačiarne................................................................ 88
Pripojenie PictBridge-kompatibilného digitálneho fotoaparátu .......................................................................... 90
Tlač fotografi í uložených na pamäťovom zariadení pomocou skúšobného listu ........................................... 91
Tlač fotografi í z digitálneho fotoaparátu pomocou DPOF ....................................................................................... 92

Skenovanie ........................................................................................... 93

Skenovanie originálnych dokumentov ..................................................................................................................... 93

Skenovanie farebných alebo čiernobielych dokumentov ................................................................................. 95

Skenovanie fotografi í pre editovanie ........................................................................................................................ 95

Skenovanie do počítača po sieti .................................................................................................................................. 96

Zrušenie tlačových úloh ................................................................................................................................................. 96

Kopírovanie .......................................................................................... 98

Vytváranie kópií ................................................................................................................................................................. 98

Kopírovanie fotografi í ..................................................................................................................................................... 98

Zväčšovanie alebo zmenšovanie obrázkov ............................................................................................................. 98

Nastavenie kvality kopírovania .................................................................................................................................... 99

Zosvetlenie alebo stmavnutie kópie .......................................................................................................................... 99

Zoraďovanie kópií pomocou počítača ....................................................................................................................100

Opakovanie obrázka na jednej strane .....................................................................................................................101



Obsah

6

Kopírovanie viacerých strán na jeden list (N-Up) ................................................................................................101

Zrušenie úlohy kopírovania ........................................................................................................................................102

Faxovanie ........................................................................................... 103

Odosielanie faxu..............................................................................................................................................................103
Odosielanie faxu pomocou ovládacieho panela tlačiarne ....................................................................................103
Odosielanie faxu počas počúvania hovoru (On Hook Dial) ...................................................................................103
Odoslanie vysielacieho faxu v naplánovanom čase .................................................................................................104

Príjem faxu .........................................................................................................................................................................105
Automatický príjem faxov..................................................................................................................................................105
Manuálny príjem faxov .......................................................................................................................................................105
Príjem faxu odkazovačom .................................................................................................................................................105
Presmerovanie faxov ...........................................................................................................................................................106

Úprava nastavení vytáčania ........................................................................................................................................106
Nastavenie adresára (Address Book) ..............................................................................................................................106
Nastavenie prefi xu vytáčania............................................................................................................................................107
Nastavenie identifi kácie volajúceho ..............................................................................................................................107
Nastavenie charakteristického zvonenia ......................................................................................................................107
Nastavenie kódu manuálneho odpovedania na fax ................................................................................................108
Vytáčanie faxového čísla v rámci ústredne ..................................................................................................................108

Správa faxov ......................................................................................................................................................................108
Nastavenie zápätia faxu ......................................................................................................................................................108
Tlač reportov činnosti faxu ................................................................................................................................................109
Tlač zoznamu Fax Settings List .........................................................................................................................................109
Blokovanie neželaných faxov ...........................................................................................................................................109
Blokovanie neželaných zmien nastavení faxu ............................................................................................................110

Údržba tlačiarne ................................................................................ 111

Údržba tlačových kaziet ...............................................................................................................................................111
Inštalácia tlačových kaziet .................................................................................................................................................111
Odstránenie použitých tlačových kaziet ......................................................................................................................112
Repasované tlačovej kazety ..............................................................................................................................................113
Používanie pravých tlačových kaziet Lexmark ...........................................................................................................113
Zarovnanie tlačových kaziet .............................................................................................................................................114
Čistenie trysiek tlačových kaziet ......................................................................................................................................114
Kontrola hladín atramentu ................................................................................................................................................115
Utieranie trysiek a kontaktov tlačovej kazety .............................................................................................................116
Skladovanie tlačových kaziet............................................................................................................................................117

Čistenie sklenenej plochy skenera ............................................................................................................................117

Čistenie exteriéru tlačiarne..........................................................................................................................................117

Objednávanie náhradných dielov ............................................................................................................................118
Objednávanie tlačových kaziet ........................................................................................................................................118



Obsah

7

Objednávanie papiera a iného spotrebného materiálu .........................................................................................119

Obnovenie nastavení od výroby ...............................................................................................................................119

Riešenie problémov .......................................................................... 121

Používanie softvéru riešení problémov s tlačiarňou (iba Windows) ............................................................121

Riešenie problémov s nastavením ............................................................................................................................121
Na displeji sa zobrazuje nesprávny jazyk .....................................................................................................................121
Sieťové tlačidlo nesvieti ......................................................................................................................................................122
Softvér sa nenainštaloval ...................................................................................................................................................122
Strana sa nevytlačí ................................................................................................................................................................123
Riešenie problémov s napájaním tlačiarne .................................................................................................................126
Odobratie a preinštalovanie softvéru ............................................................................................................................126
Aktivovanie portu USB ........................................................................................................................................................127

Riešenie problémov s bezdrôtovou sieťou ............................................................................................................128
Kontrolný zoznam riešení problémov s bezdrôtovou sieťou ................................................................................128
Tlač sieťových nastavení .....................................................................................................................................................129
Konfi gurácia bezdrôtovej siete nepokračuje po pripojení USB kábla ...............................................................129
Prečo sa moja tlačiareň nenachádza v tomto zozname? ........................................................................................130
Nie je možné tlačiť po bezdrôtovej sieti .......................................................................................................................131
Nie je možné tlačiť a v počítači je aktivovaný Firewall ............................................................................................134
Wi-Fi indikátor nesvieti .......................................................................................................................................................134
Wi-Fi indikátor svieti nazeleno, ale tlačiareň netlačí (iba systém Windows) ....................................................135
Wi-Fi indikátor bliká počas inštalácie na oranžovo (iba systém Windows) ......................................................137
Wi-Fi indikátor bliká počas inštalácie na oranžovo (iba systém Macintosh) ....................................................140
Wi-Fi indikátor je stále oranžový .....................................................................................................................................142
Bezdrôtový tlačový server nie je nainštalovaný .........................................................................................................143
Pri bezdrôtovej tlači sa zobrazí hlásenie „Communication not available“ („Komunikácia nedostupná“)............... 143
Komunikácia s tlačiarňou sa stratí po pripojení k Virtuálnej privátnej sieti (VPN) ........................................144
Obnovenie predvolených nastavení od výroby interného bezdrôtového tlačového servera ..................144

Riešenie problémov s faxom .......................................................................................................................................144
Nie je možné odosielať alebo prijímať fax ...................................................................................................................144
Faxy sa odosielajú, ale neprijímajú .................................................................................................................................146
Faxy sa prijímajú, ale neodosielajú .................................................................................................................................147
Tlačiareň prijíma prázdny fax ............................................................................................................................................148
Prijatý fax má slabú kvalitu tlače .....................................................................................................................................148
Nie sú zobrazené informácie Caller ID ...........................................................................................................................149
Fax Error ....................................................................................................................................................................................149
Fax Mode Unsupported ......................................................................................................................................................149
Remote Fax Error ...................................................................................................................................................................150
Phone Line Busy ....................................................................................................................................................................150
Phone Line Error ....................................................................................................................................................................151
No Answer ...............................................................................................................................................................................151
Failed to Connect ..................................................................................................................................................................152



Obsah

8

Vyhlásenia .......................................................................................... 153

Informácie o produkte ..................................................................................................................................................153

Vyhlásenie o vydaní .......................................................................................................................................................153

Vyhlásenie o zhode so smernicami Európskej Únie (EÚ) pre rádiové zariadenia ....................................156

Spotreba energie ............................................................................................................................................................162

Index ................................................................................................... 168



Bezpečnostné informácie

9

Bezpečnostné informácie
Používajte iba napájací zdroj a sieťovú šnúru dodávané s týmto zariadením, alebo náhradný napájací zdroj a sieťovú 
šnúru autorizované výrobcom.
Sieťovú šnúru zapojte do správne uzemnenej elektrickej zásuvky, ktorá sa nachádza v blízkosti zariadenia a je ľahko 
dostupná.

 UPOZORNENIE—MOŽNÉ PORANENIE: Sieťovú šnúru nevykrúcajte, nezväzujte, nekrčte ani na ňu 
neumiestňujte ťažké predmety. Nevystavujte šnúru obrusovaniu alebo tlaku. Nezatláčajte sieťovú šnúru 
medzi predmety, akými sú napr. nábytok alebo steny. Pri nesprávnom používaní sieťovej šnúry môže 
dôjsť k riziku požiaru alebo poraneniu elektrickým prúdom. Pravidelne vizuálne kontrolujte sieťovú šnúru 
a pokúste sa vyhľadať akékoľvek znaky nesprávneho používania. Pred kontrolou odpojte sieťovú šnúru od 
elektrickej siete.

Pre prepojenie tohto produktu s verejnou telefónnou ústredňou používajte iba telekomunikačný kábel 26 AWG 
alebo väčší telekomunikačný (RJ-11) kábel.
Servisné opravy a opravy iné ako opísané v návode na použitie prenechajte na profesionálnych servisných 
technikov.
Toto zariadenie je navrhnuté, otestované a schválené tak, aby sa zhodovalo s prísnymi celosvetovými 
bezpečnostnými štandardmi pri používaní špecifi ckých komponentov Lexmark. Bezpečnostné charakteristiky 
niektorých dielov nemusí byť vždy zreteľné. Spoločnosť Lexmark nie je zodpovedná za používanie iných náhradných 
dielov.

 UPOZORNENIE—RIZIKO PORANENIA ELEKTRICKÝM PRÚDOM: Počas búrky nenastavujte toto zariadenie 
a nevykonávajte žiadne elektrické alebo káblové prepojenia, akými sú napríklad zapojenie sieťovej šnúry 
alebo telefónnej prípojky.

USCHOVAJTE TENTO NÁVOD.
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Úvod

Vyhľadanie informácií o tlačiarni

Publikácie

Pozrite Pre

Príručka Rýchle nastavenie (Quick 
Setup)

Pokyny k úvodným nastaveniam dodávané s tlačiarňou.

Vytlačená Príručka k sieťovým 
nastaveniam (Networking Guide) 
/  Príručka k nastaveniam faxu (Fax 
Guide)

Ďalšie pokyny k nastaveniam.
Poznámka: Vaša tlačiareň sa nemusí dodávať s týmito vytlačenými 
publikáciami.

Elektronický Návod na použitie 
(User‘s Guide)

Kompletné pokyny pre používanie tlačiarne. Elektronická verzia sa 
nainštaluje automaticky so softvérom tlačiarne.

Pomocník Windows 
(Windows Help)

Ďalšie pokyny pre používanie softvéru tlačiarne v operačnom systéme 
Windows. Pomocník Help sa nainštaluje automaticky spolu s programami.

Vykonajte nasledovné:1 

V systéme Windows Vista kliknite na .
V systéme Windows XP a predchádzajúcich verziách kliknite na Start.

Kliknite na 2 All Programs alebo Programs a v zozname vyberte 
priečinok programu tlačiarne.

V programe zobrazíte hlavnú stránku pomocníka (Help) kliknutím na 3 
Help.

 Kliknutím na  zobrazíte kontextovo závislé informácie.

Pomocník Mac (Mac Help)
Poznámka: Tlačiareň nemusí byť 
podporovaná systémom Macintosh 
a nemusí disponovať týmto 
pomocníkom Help.

Ďalšie pokyny pre používanie softvéru tlačiarne v operačnom systéme 
Macintosh. Pomocník Help sa nainštaluje automaticky spolu s aplikáciami.

Na pracovnej ploche Finder dvakrát kliknite na priečinok tlačiarne.1 

Dvakrát kliknite na aplikáciu.2 

V aplikácii zobrazíte hlavnú stránku pomocníka (Help) kliknutím na 3 Help 
na ponukovej lište.

 Poznámka: Ak máte otvorených niekoľko aplikácií, tak sa uistite, že 
aplikácia požadovaná pre používanie je aktívna aplikácia. Ak aplikácia 
nie je aktívna, tak sa správna ponuková lišta nezobrazí. Kliknutím na 
hlavnú obrazovku sa stáva aplikácia aktívnou.

 Kliknutím na  zobrazíte kontextovo závislé informácie.
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Zákaznícka podpora

Popis Kde hľadať

Telefónna podpora Telefónne čísla a prevádzková doba podpory sú rozdielne v každej krajine alebo 
oblasti. 
Navštívte našu web stránku www.lexmark.com (resp. www.lexmark.sk). Vyberte krajinu alebo 
oblasť a potom zvoľte odkaz Customer Support (Zákaznícka podpora). 
Poznámka: Podrobnosti o kontaktovaní spoločnosti Lexmark sú uvedené na 
záručnom liste dodávanom s tlačiarňou.

E-mailová podpora E-mailová podpora je rozdielna v každej krajine alebo oblasti a niekedy nemusí byť 
dostupná. 
Navštívte našu web stránku www.lexmark.com (resp. www.lexmark.sk). Vyberte 
krajinu alebo oblasť a potom zvoľte odkaz Customer Support (Zákaznícka podpora). 
Poznámka: Podrobnosti o kontaktovaní spoločnosti Lexmark sú uvedené na 
záručnom liste dodávanom s tlačiarňou.
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Obmedzená záruka

Popis Kde hľadať

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

Záruka je rozdielna v každej krajine alebo oblasti. 
Podrobnosti sú uvedené na záručnom liste dodávanom 
s tlačiarňou.

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

Označenie typu zariadenia. •

Sériové číslo. •

Dátum kúpy. •

Obchod, v ktorom ste zariadenie kúpili. •
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Nastavenie tlačiarne

Obchádzanie bezpečnostných výstražných hlásení počas 

inštalácie softvéru
Aplikácie tretích strán, vrátane antivírových, bezpečnostných a fi rewall programov môžu upozorniť na práve 
inštalovaný softvér tlačiarne. Pre správne fungovanie tlačiarne povoľte inštaláciu softvéru na počítač.

Nastavenie tlačiarne iba ako kopírky alebo faxu
Nasledovné pokyny použite v prípade, že nechcete prepojiť tlačiareň s počítačom.

Poznámka: Ak chcete prepojiť tlačiareň s počítačom, použite dokumentáciu k nastaveniam a dodávaný disk CD so 
softvérom tlačiarne.

Rozbaľte tlačiareň.1 

 Poznámka: Obsah, akým je napr. počet tlačových kaziet, sa môže líšiť v závislosti od modelu.

1

2

3

1

2
3

5

6

4

7

9
8

1 Sieťová šnúra

2 Telefónna šnúra

3 CD disk so softvérom tlačiarne

4 USB kábel alebo inštalačný kábel
Poznámka: Váš model tlačiarne sa nemusí dodávať s USB káblom. Zakúpte si USB kábel samostatne.

5 Príručka k sieťovým nastaveniam (Networking Guide)
Poznámka: Váš model tlačiarne sa nemusí dodávať s touto publikáciou.

6 Príručka k faxu (Fax Guide)
Poznámka: Váš model tlačiarne sa nemusí dodávať s touto publikáciou.

7 Príručka Rýchle nastavenie (Quick Setup)

8 Tlačové kazety

9 Samolepiace vrstvy pre váš jazyk
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Odstráňte všetok lepiaci a obalový materiál bol zo všetkých oblastí tlačiarne.2 

Zdvihnite ovládací panel tlačiarne.3 

Ak je potrebné nainštalovať samolepiacu kryciu vrstvu pre váš jazyk, odlúpnutím krytu zo zadnej časti vrstvy 4 
obnažte samolepiacu stranu.

Umiestnite samolepiace vrstvy na zapustené oblasti ovládacieho panela tlačiarne a zatlačte na samolepiace 5 
vrstvy.
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Vysuňte výstupný zásobník papiera.6 

2
1

Zdvihnite podperu papiera a zatlačením na páčku nastavenia papiera vysuňte vodiace lišty papiera.7 

Vložte papier a vytiahnutím páčky nastavenia papiera upravte vodiace lišty papiera. Vodiace lišty papiera by 8 
sa mali dotýkať o okraje papiera.

1 2
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Zapojte sieťovú šnúru.9 

1

2

 UPOZORNENIE—RIZIKO PORANENIA ELEKTRICKÝM PRÚDOM: Prečítajte si bezpečnostné informácie 
dodávané s týmto produktom pred pripojením alebo vykonávaním akýchkoľvek káblových prepojení.

Ak sa tlačiareň automaticky nezapne, stlačením 10  zapnite tlačiareň.

V prípade výzvy nastavte jazyk.11 

1 2 1

 Stláčajte tlačidlá šípok, kým sa nezobrazí požadovaný jazyk a stlačte .

V prípade výzvy nastavte krajinu/oblasť.12 

1 2 1

 Stláčajte tlačidlá šípok, kým sa nezobrazí požadovaná krajina/oblasť a stlačte .
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Nastavte dátum a čas.13 

Pomocou číselnej klávesnice ovládacieho panela tlačiarne zadajte mesiac, deň a rok a stlačením a  
nastavenie uložte.

Zadajte čas a stlačením b  nastavenie uložte.

Stláčaním tlačidiel šípok zvoľte formát času a stlačením c  nastavenie uložte.

Nastavte číslo a názov faxu.14 

Zadajte číslo faxu a stlačením a  nastavenie uložte.

Zadajte názov faxu a stlačením b  nastavenie uložte.

Otvorte tlačiareň a potom zatlačte na páčky nosiča tlačových kaziet.15 

Otvorte fóliu farebnej tlačovej kazety a vyberte tlačovú kazetu z balenia.16 

Ak sa v balení nachádza aj skladovacie puzdro, vyberte kazetu z tohto puzdra.17 

1

2
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Odstráňte pásku z farebnej tlačovej kazety, vložte kazetu do pravého nosiča a zatvorte kryt nosiča farebnej 18 
kazety.

Ak balenie obsahuje aj čiernu tlačovú kazetu, otvorte fóliu čiernej tlačovej kazety a vyberte tlačovú kazetu 19 
z balenia.

 Poznámka: Možno bude potrebné zakúpiť čiernu tlačovú kazetu samostatne.
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Odstráňte pásku z čiernej tlačovej kazety, vložte kazetu do ľavého nosiča a zatvorte kryt nosiča čiernej kazety.20 

Zatvorte tlačiareň.21 

Stlačte 22  .

 Vytlačí sa zarovnávacia strana.
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Odstráňte alebo recyklujte vytlačenú zarovnávaciu stranu.23 

Poznámky:

Zarovnávacia strana môže byť odlišná od strany zobrazenej na obrázku. •

Pruhy na zarovnávacej strane sú bežné a neznamenajú problém. •

Pochopenie častí tlačiarne

W

F
I

I
PRINTING

W

F
I

I
PRINTING

9

6

5

7

8

10

4 3

1

2

13
12

11

14

15

Použite Pre

1 Páčka nastavenia papiera Nastavenie voadiacich líšt papiera.

2 Podpera papiera Vloženie papiera.

3 Vodiace lišty papiera Udržanie zarovnaného papiera pri podávaní.

4 Ochrana podávača papiera Zabraňuje padnutiu predmetov do otvoru pre 
papier.

5 Automatický podávač dokumentov ADF Skenovanie, kopírovanie alebo faxovanie 
niekoľkostranových dokumentov formátu Letter, Legal 
a A4.
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Použite Pre

6 Zásobník automatického podávača dokumentov 
ADF

Vkladanie dokumentov do podávača ADF. Odporúča 
sa pre skenovanie, kopírovanie alebo faxovanie 
niekoľkostranových dokumentov.
Poznámka: Do podávača ADF nevkladajte 
pohľadnice, fotografi e, malé predmety ani tenké 
médiá (napr. výstrižky z novín). Takéto predmety 
pokladajte na sklenenú plochu skenera.

7 Výstupný zásobník papiera automatického 
podávača dokumentov ADF

Uloženie papiera po výstupe z podávača ADF.

8 Vodiaca lišta papiera automatického podávača 
dokumentov ADF

Udržanie zarovnaného papiera pri podávaní do 
podávača ADF.

9 Ovládací panel tlačiarne Ovládanie tlačiarne.

10 Výstupný zásobník papiera Uloženie papiera po výstupe.

11 Konektory pamäťových kariet Vloženie pamäťovej karty.

12 Konektor pre rýchle pripojenie laptopu (Quick 
Connect)
Poznámka: Váš model tlačiareň nemusí disponovať 
týmto konektorom.

Prepojenie laptopu s tlačiarňou pomocou USB kábla.
Výstraha—Možné poškodenie: USB konektora sa 
nedotýkajte; neplatí pri zapájaní alebo odpájaní USB 
alebo inštalačného kábla.

13 Indikátor čítačky pamäťových kariet Kontrola stavu čítačky pamäťových kariet. Blikanie 
indikátora znamená, že tlačiareň práve pristupuje 
k pamäťovej karte.

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

15 Indikátor Wi-Fi
Poznámka: Vaša tlačiareň nemusí disponovať 
bezdrôtovou funkcionalitou ani týmto indikátorom.

Kontrola stavu bezdrôtového pripojenia:
Vypnutý •  znázorňuje, že nie je nainštalované 
žiadne bezdrôtové príslušenstvo.
Oranžový •

znázorňuje, že je tlačiareň pripravená na  −
nastavenie bezdrôtovej tlače.
znázorňuje, že je tlačiareň prepojená pre USB  −
tlač.

Oranžové blikanie •  znázorňuje, že tlačiareň je 
nakonfi gurovaná, ale nedokáže komunikovať 
s bezdrôtovou sieťou.
Zelený •  znázorňuje, že tlačiareň je pripojená 
k bezdrôtovej sieti.
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6

7

5

83

4

1

2

9

Použite Pre

1 Horný kryt Prístup k sklenenej ploche skenera.

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

3 Skener Prístup k tlačovým kazetám. •
Odstraňovanie zaseknutého papiera. •

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

5 Konektor EXT Prepojenie prídavných zariadení, akými sú napr. 
data/fax modem, telefón alebo odkazovač 
s tlačiarňou. Táto metóda prepojenia nemusí byť 
dostupná vo všetkých krajinách alebo oblastiach.
Poznámka: Pre prístup ku konektoru odstráňte 
koncovku.

6 Konektor LINE Pripojenie tlačiarne k aktívnej telefónnej linke za 
účelom prijímania a odosielania faxov. Tlačiareň 
musí byť pripojená k tejto telefónnej linke za účelom 
prijímania prichádzajúcich faxových hovorov.
Poznámka: Nezapájajte ďalšie zariadenia do 
konektora LINE a nepripájajte DSL (digitálna 
účastnícka linka), ISDN (digitálna sieť integrovaných 
služieb) alebo káblový modem k tlačiarni.

7 Napájací zdroj s konektorom Pripojenie tlačiarne k zdroju napájania.
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Použite Pre

8 Zadný USB konektor Prepojenie tlačiarne s počítačom pomocou USB 
kábla.
Výstraha—Možné poškodenie: USB konektora sa 
nedotýkajte; neplatí pri zapájaní alebo odpájaní USB 
alebo inštalačného kábla. 

9 Interný bezdrôtový tlačový server
Poznámka: Vaša tlačiareň nemusí disponovať 
bezdrôtovou funkcionalitou ani týmto tlačovým 
serverom.

Pripojenie tlačiarne do bezdrôtovej siete.

Používanie tlačidiel a ponúk ovládacieho panela 

tlačiarne

Používanie ovládacieho panela tlačiarne

Ovládací panel tlačiarne obsahuje:

Sieťové tlačidlo zapnutia/vypnutia. •

Dvojriadkový displej, ktorý zobrazuje stav tlačiarne, hlásenia a ponuky. •

27 tlačidiel. •

ON

COPY SCAN FAX PHOTO

Nasledovné schémy vysvetľujú časti ovládacieho panela tlačiarne:
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1 2 3 4 5 6

7891011

Stlačte Hlásenie v oblasti hlavnej ponuky

1 Setup Prístup k ponuke nastavení (Setup) a zmena nastavení tlačiarne.
Poznámka: Pri výbere tohto tlačidla sú indikátory tlačidiel Copy, Scan a Photo 
vypnuté.

2 Address Book Prístup k faxovým číslam z uloženého zoznamu čísiel.

3 Redial/Pause V režime Fax:
Vložte trojsekundovú pauzu do vytáčaného čísla pre čakanie na vonkajšiu linku  •
alebo pre zavolanie automatizovaného odkazovacieho zariadenia. Pauzu vložte 
iba vtedy, ak ste už začali zadávať číslo. 
Zobrazenie posledného volaného čísla. Stláčaním tlačidiel šípok zobrazíte  •
posledných päť volaných čísel.

4 Dialtone Vytočte telefónne číslo manuálne pomocou číselnej klávesnice pred odoslaním faxu.

5 Keypad V režime Copy alebo Photo: Výber počtu požadovaných kópií alebo výtlačkov.
V režime Fax:

Zadávanie faxových čísel. •
Navigácia v automatizovanom odkazovacom systéme. •
Výber písmen pri vytváraní zoznamu Rýchlej voľby. •
Písanie číslic pre zadanie alebo editovanie dátumu a času zobrazeného na displeji. •

6 Displej Zobrazenie:
Stavu tlačiarne. •
Hlásení. •
Ponúk. •

Poznámky: 

Displej sa stmaví po dvoch minútach nečinnosti. Stlačením akéhokoľvek tlačidla sa  •
zobrazenie na displeji obnoví.
Displej je v režime Power Saver vypnutý. •

7 Prístup k ponuke fotografi í a tlač fotografi í.

8 Prístup k ponuke faxovania a odosielanie faxov.

9 Prístup k ponuke skenovania a skenovanie dokumentov.
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Stlačte Hlásenie v oblasti hlavnej ponuky

10 Prístup k ponuke kopírovania a kopírovanie.

11 Zapnutie a vypnutie tlačiarne. •
Aktivovanie režimu Power Saver.  •

 Poznámka: Stlačením  sa aktivuje režim Power Saver. Stlačením a pridržaním  
na dve sekundy vypnete tlačiareň.

1 2 3 4 5

67

Režim Hlásenie v oblasti hlavnej ponuky

1 Zníženie čísla. •
Vymazanie písmena alebo čísla. •
Presun kurzora o jedno miesto doľava. •
Rolovanie cez ponuky alebo nastavenia na displeji. •

2 Výber položky ponuky alebo podponuky zobrazenej na displeji. •
Uloženie nastavení. •
Presun o úroveň ďalej v podponuke. •
Podanie alebo vysunutie papiera. Stlačením a pridržaním  •  na 3 sekundy podáte 
alebo vysuniete papier z tlačiarne.

3 Zvýšenie čísla.  •
Presun kurzora o jedno miesto doprava. •
Rolovanie cez ponuky alebo nastavenia na displeji. •

4 Návrat na predchádzajúce zobrazenie. •
Opustenie jednej úrovne ponúk na vyššiu. •
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Režim Hlásenie v oblasti hlavnej ponuky

5 Zrušenie tlače, kopírovania alebo skenovania prebiehajúcej úlohy. •
Opustenie úrovne ponúk Copy, Scan, Fax, Photo alebo File Print na najvrchnejšiu  •
úroveň ponúk.
Opustenie úrovne ponuky Setup na najvrchnejšiu úroveň predchádzajúceho režimu.  •
Zrušenie aktuálnych nastavení alebo chybových hlásení a návrat na predvolené  •
nastavenia.

6 Color/Black Prepínanie medzi farebným a čiernobielym režimom.

7 V závislosti od zvoleného režimu spustenie kopírovania, skenovania alebo tlače fotografi e.

Ponuky tlačiarne

Za účelom zjednodušenia zmien nastavení tlačiarne je k dispozícii niekoľko ponúk:
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Zoznam ponúk

Ponuka Setup Ponuka Photo

Maintenance

• Ink Levels

• Clean Cartridges

• Align Cartridges

• Print Test Page

Device Setup

• Language

• Country

• Date/Time

• Host Fax Settings

• Button Beep

• Power Saver

• Clear Settings Timeout

Fax Setup

• Address Book

• Reports

• Ringing and Answering

• Fax Printing

• Dialing and Sending

• Fax Blocking

Network Setup (zobrazí sa iba vtedy, ak je 
tlačiareň pripojená do siete)

• Print Setup Page

• Wi-Fi Protected Setup

• Wireless Information

• TCP/IP

• Network Time

• File Print

• Reset Network Adapter Defaults

Defaults

• Paper Size

• Paper Type

• Photo Print Size

• Set Defaults

Poznámka: Ponuka Photo je aktívna až po vložení pamäťového 
zariadenia do tlačiarne.
Easy Photo

• Print

• Paper Size

• Photo Size

Print Photos

• Print

• Lighter/Darker

• Photo Effects

• Paper Size

• Photo Size

• Paper Type

• Layout

• Quality

Proof Sheet

• Print Last 20

• Print All

• Print Date Range

• Scan Sheet

Save Photos

• Computer (zobrazí sa iba vtedy, ak je tlačiareň prepojená 
priamo s počítačom)

• Network (zobrazí sa iba vtedy, ak je tlačiareň pripojená do siete)

• USB Flash Drive

• Memory Card

Select Computer (zobrazí sa iba vtedy, ak je tlačiareň pripojená 
do siete)
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Ponuka Copy Ponuka Scan Ponuka Fax Ponuka PictBridge

Copies
Quality
Lighter/Darker
Resize
Original Size
Photo Reprint
Collate
Pages per Sheet
Copies per Sheet
Content Type

Scan to

• Computer

• Network (zobrazí sa iba 
vtedy, ak je tlačiareň 
pripojená do 
siete)

• USB Flash Drive

• Memory Card

Quality
Original Size

Fax to
Quality

• Standard

• Fine

• Superfine

• Ultrafine

Lighter/Darker
Original Size

• Letter

• A4

Schedule Fax

• Send Now

• Send Later

• View Pending

Address Book

Poznámka: Ponuka 
PictBridge je aktívna iba 
vtedy,  ak do tlačiarne vložíte 
PictBridge-kompatibilný 

Photo Size
Paper Size
Paper Type
Layout
Quality

fotoaparát .

Poznámka: Ponuka File Print sa aktivuje po vložení disku Flash so súbormi dokumentov do tlačiarne. Táto ponuka sa 
skladá z priečinkov a súborov uložených na disku Flash.

Ukladanie nastavení

Môžete nastaviť predvolenú veľkosť papiera, typ papiera a veľkosť fotografi ckého papiera pre dokumenty 
a fotografi e, ktoré tlačíte.

Poznámka: Tieto predvolené nastavenia sa aplikujú iba na úlohy tlače, kopírovania a skenovania, ktoré spúšťate na 
tlačiarni.

Na ovládacom paneli stlačte 1 .

Stláčajte tlačidlá šípok, kým sa nezobrazí 2 Defaults a stlačte .

 Na displeji sa zobrazí Paper Size.

Znova stlačte 3 .

Stláčaním tlačidiel šípok zvoľte predvolenú veľkosť papiera pre tlačiareň a stlačte 4 .

Stláčajte tlačidlá šípok, kým sa nezobrazí 5 Paper Type a stlačte .

Stláčaním tlačidiel šípok zvoľte predvolený typ papiera pre tlačiareň a stlačte 6 .

Stláčajte tlačidlá šípok, kým sa nezobrazí 7 Photo Print Size a stlačte .

Stláčaním tlačidiel šípok zvoľte predvolenú veľkosť fotografi ckého papiera pre tlačiareň a stlačte 8 .

Stláčajte 9 , kým neopustíte ponuku Setup, alebo stlačte iné tlačidlo režimu.

Zmena dočasných nastavení na nové predvolené nastavenia

Tlačiareň disponuje dočasnými predvolenými nastaveniami pre ponuky. Tlačiareň obnoví tieto dočasné predvolené 
nastavenia po dvoch minútach nečinnosti alebo po vypnutí tlačiarne:
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Dočasné nastavenia

Ponuka Copy Copies •

Resize •

Lighter/Darker •

Quality •

Copies per Sheet •

Pages per Sheet •

Original Size •

Content Type •

Ponuka Scan Quality •

Original Size •

Ponuka Fax Lighter / Darker •

Quality •

Ponuka Photo Nasledovné voľby ponuky Photo sa neobnovia po dvoch 
minútach nečinnosti alebo po vypnutí tlačiarne, ale po vybraní 
pamäťovej karty alebo disku Flash sa obnovia predvolené 
nastavenia od výroby.

Photo Eff ects •

Photo Size •

Layout •

Quality •

Zmena dočasných nastavení na nové predvolené nastavenia

Na ovládacom paneli stlačte 1 .

Stláčajte tlačidlá šípok, kým sa nezobrazí 2 Defaults a stlačte .

Stláčajte tlačidlá šípok, kým sa nezobrazí 3 Set Defaults a stlačte .

 Na displeji sa zobrazí Use Current.

Znova stlačte 4 .

Stláčajte 5 , kým neopustíte ponuku Setup, alebo stlačte iné tlačidlo režimu.

Zrušenie funkcie oneskorenia nastavení

Funkciu oneskorenia nastavení je možné zrušiť, ak si neželáte, aby tlačiareň obnovila dočasné predvolené nastavenia 
po dvoch minútach nečinnosti alebo po vypnutí tlačiarne.

Na ovládacom paneli stlačte 1 .

Stláčajte tlačidlá šípok, kým sa nezobrazí 2 Device Setup a stlačte .

Stláčajte tlačidlá šípok, kým sa nezobrazí 3 Clear Settings Timeout a stlačte .

Stláčajte tlačidlá šípok, kým sa nezobrazí 4 Never a stlačte .

Stláčajte 5 , kým neopustíte ponuku Setup, alebo stlačte iné tlačidlo režimu.
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Zmena oneskorenia Power Saver (šetrič energie)

Môžete upraviť oneskorenie šetriča Power Saver tlačiarne. Oneskorenie šetriča Power Saver je čas pred tým, než 
tlačiareň v prípade jej nepoužívania prejde do režimu Power Saver. Zmenou oneskorenia šetriča Power Saver 
predídete prerušovaniu počas tlače viacerých úloh na tlačiarni.

Na ovládacom paneli stlačte 1 .

Stláčajte tlačidlá šípok, kým sa nezobrazí 2 Device Setup a stlačte .

Stláčajte tlačidlá šípok, kým sa nezobrazí 3 Power Saver a stlačte .

Stláčaním tlačidiel šípok zvoľte oneskorenie šetriča Power Saver a stlačte 4 .

 Poznámka: Ak chcete efektívne využívať elektrickú energiu, tak v nastavení voľby zvoľte minimálne 
oneskorenie šetriča Power Saver. Ak si neželáte často zapínať tlačiareň z režimu Power Saver, tak zvoľte 
maximálne oneskorenie šetriča Power Saver.

Stláčajte 5 , kým neopustíte ponuku Setup, alebo stlačte iné tlačidlo režimu.

Softvér tlačiarne

Inštalácia softvéru tlačiarne

V systéme Windows

Zatvorte všetky otvorené softvérové programy.1 

Vložte CD disk so softvérom tlačiarne.2 

 Ak sa obrazovka Welcome nezobrazí automaticky po minúte, vykonajte nasledovné:

V systéme Windows Vista

Ka liknite na .

V rámčeku Start Search zadajte b D:\setup, kde písmeno D predstavuje písmeno CD alebo DVD 
mechaniky.

V systéme Windows XP a staršom

Ka liknite na Start.

Kb liknite na Run.

Zadajte c D:\setup, kde písmeno D predstavuje písmeno CD alebo DVD mechaniky.

Vykonajte pokyny na monitore počítača.3 

V systéme Macintosh

Vložte disk CD s inštalačným softvérom.1 

Počkajte na zobrazenie obrazovky Welcome.2 

 Ak sa obrazovka Welcome nezobrazí automaticky po minúte, kliknite na ikonu CD na pracovnej ploche.

Dvakrát kliknite na ikonu 3 Install.

Vykonajte pokyny na monitore počítača.4 
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Pomocou World Wide Web

Prejdite na web stránku Lexmark: 1 www.lexmark.com.

Na domovskej stránke prechádzajte cez výber ponúk a kliknite na 2 Drivers & Downloads.

Vyberte tlačiareň a ovládač tlačiarne pre váš operačný systém.3 

Vykonaním pokynom na monitore počítača stiahnite ovládač a nainštalujte softvér tlačiarne.4 

Inštalácia voliteľného ovládača XPS (iba užívatelia Windows Vista)

Ovládač XML Paper Specifi cation (XPS) je voliteľný ovládač tlačiarne navrhnutý pre využívanie rozšírených funkcií, 
ktoré sú dostupné iba pre užívateľov Windows Vista. Za účelom využívania funkcií XPS je nutné nainštalovať ovládač 
XPS ako dodatočný ovládač po nainštalovaní bežného ovládača tlačiarne.

Poznámky:

Ovládač XPS je podporovaný iba v systéme Windows Vista Service Pack 1 alebo novšom. •

Pred inštalovaním ovládača XPS musíte do počítača nainštalovať tlačiareň. •

Za účelom inštalácie ovládača XPS musíte mať na počítači administrátorské práva. •

Rozbalenie ovládača:

Vložte inštalačný disk CD a po zobrazení pomocníka Setup Wizard kliknite na 1 Cancel.

K2 liknite na   Computer.

Dvakrát k3 liknite na ikonu CD alebo DVD mechaniky a potom dvakrát kliknite na Drivers.

Dvakrát k4 liknite na xps a potom dvakrát kliknite na súbor setupxps.

 Súbory ovládača XPS sa skopírujú do počítača a spustia sa všetky potrebné súbory Microsoft XPS. Vykonaním 
pokynov na monitore počítača dokončite inštaláciu záplaty.

Inštalácia ovládača XPS:

K1 liknite na   Control Panel.

Pod Hardware and Sound kliknite na 2 Printer a potom kliknite na Add a Printer.

V dialógovom okne Add Printer kliknite na 3 Add a local printer.

V rozbaľovacej ponuke „Use an existing port“ zvoľte 4 Virtual printer port for USB a potom kliknite na Next.

K5 liknite na Have disk.

 Zobrazí sa dialógové okno Install From Disk.

K6 liknite na Browse a na počítači prejdite na súbory ovládača XPS:

Ka liknite na Computer a potom dvakrát kliknite na (C:).

Dvakrát kb liknite na priečinok s modelovým označením vašej tlačiarne a potom dvakrát kliknite na 
Drivers.

Dvakrát kc liknite na xps a potom dvakrát kliknite na súbor xps.

 Zobrazí sa dialógové okno Install From Disk.

Kliknite na d OK.

V ďalších dvoch zobrazených dialógových oknách k7 liknite na Next.

 Podrobnosti o ovládači XPS sú uvedené v súbore XPS readme na inštalačnom disku CD. Tento súbor sa 
nachádza v priečinku xps spolu s dávkovým súborom setupxps (<CD mechanika>\Drivers\xps\readme).
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Používanie softvéru tlačiarne v systéme Windows

Pri nastavení tlačiarne prostredníctvom disku CD so softvérom tlačiarne sa nainštaluje aj každý potrebný softvér. 
Môžete nainštalovať aj niektoré dodatočné programy. Nasledovná tabuľka poskytuje prehľad rôznych softvérových 
programov a s čím dokážu pomôcť.

Poznámka: V závislosti od príslušenstva zakúpenej tlačiarne nemusí vaša tlačiareň disponovať niektorými z 
nasledovných programov alebo niektorými funkciami týchto programov.

Použite Pre

LexmarkTM Productivity Studio Skenovanie, kopírovanie, faxovanie, odosielanie e-mailu, alebo tlač  •
fotografi e alebo dokumentu.

Správa a editovanie fotografi í. •

Prenos fotografi í. •

Skenovanie dokumentov do formátu PDF. •

Vytváranie plagátov a fotografi ckých pohľadníc z vlastných fotografi í. •

Úprava nastavení pre tlačiareň. •

Lexmark FastPics Správa, editovanie, prenos a tlač fotografi í a dokumentov.
Poznámka: Tento program sa nainštaluje automaticky so softvérom tlačiarne v 
prípade, že nezvolíte inštaláciu Lexmark Productivity Studio.

Lexmark Toolbar Tlač čiernobielych alebo iba textových web stránok za účelom šetrenia  •
atramentu.

Naplánovanie automatickej tlače web stránok. •

Prístup k nástroju Picnik a editovanie fotografi í online. •

Tlač, skenovanie alebo konverzia lokálnych súborov v systéme Windows. •

Lexmark Tools for Offi  ce Prístup k obľúbeným nastaveniam v programe Microsoft Offi  ce 2007.

Lexmark Fax Solutions Odosielanie faxu. •

Príjem faxu v tlačiarňach tri-v-jednom. •

Pridanie, editovanie, alebo vymazanie kontaktov v zabudovanom adresári. •

Prístup k nástroju Lexmark Fax Setup Utility. Pomocou Lexmark Fax Setup  •
Utility nastavíte čísla rýchlej voľby (Speed Dial) a skupinového vytáčania 
(Group Dial), nastavíte zvonenie (Ringing) a odpovedanie (Answering) a 
vytlačíte históriu faxov a reporty stavu.

Abbyy Sprint OCR Skenovanie dokumentu a vytvorenie textu, ktorý je možné editovať v textovom 
procesore.

Lexmark Wireless Setup Utility Nastavenie bezdrôtovej tlačiarne na bezdrôtovej sieti. •

Zmena bezdrôtových nastavení tlačiarne. •
Poznámka: Tento program sa nainštaluje automaticky so softvérom tlačiarne v 
prípade, že tlačiareň disponuje bezdrôtovou funkcionalitou.
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Použite Pre

Lexmark Service Center Riešenie problémov s tlačiarňou. •

Prístup k funkciám údržby tlačiarne. •

Kontakt na zákaznícku podporu. •
Poznámky: 

Tento program sa nainštaluje automaticky so softvérom tlačiarne. •

Podľa modelu tlačiarne môžete byť vyzvaný nainštalovať tento program z  •
web stránky.

Printing Preferences Ak pri otvorenom dokumente zvolíte File  Print, zobrazí sa dialógové okno 
Printing Preferences. Dialógové okno umožňuje zvoliť možnosti pre tlačovú 
úlohu, akými sú napr.:

Výber počtu kópií pre tlač. •

Tlač obojstranných kópií. •

Výber typu papiera. •

Pridanie vodotlače. •

Vylepšenie obrázkov. •

Uloženie nastavení. •
Poznámka: Program Printing Preferences sa nainštaluje automaticky so 
softvérom tlačiarne.

Ak ste nenainštalovali tieto dodatočné programy počas úvodnej inštalácie, znova vložte CD disk s inštalačným 
softvérom, spustite inštalačný softvér a zvoľte Install Additional Software v ponuke Software Already Installed.

Používanie softvéru tlačiarne v systéme Macintosh

Použite Pre

Dialógové okno Print Úprava nastavení tlače a plánovanie tlačových úloh.

Dialógové okno Printer Services Prístup k nástroju tlačiarne. •

Riešenie problémov. •

Objednávanie atramentu alebo spotrebného materiálu. •

Kontaktovanie spoločnosti Lexmark. •

Zobrazenie verzie softvéru tlačiarne nainštalovaného v počítači. •

Aplikácie sa nainštalujú aj počas inštalácie softvéru tlačiarne. Tieto aplikácie sa uložia v priečinku tlačiarne, ktorý sa 
zobrazí na pracovnej ploche Finder po inštalácii.

 Na pracovnej ploche Finder dvakrát kliknite na priečinok tlačiarní.1 

 Dvakrát kliknite na ikonu aplikácie, ktorú si želáte používať.2 

Použite Pre

Lexmark All-In-One Center Skenovanie fotografi í a dokumentov. •

Úprava nastavení pre skenované úlohy. •
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Použite Pre

Lexmark Fax Setup Utility Úprava nastavení pre faxové úlohy. •

Vytvorenie a editovanie zoznamu Speed Dial. •

Lexmark Network Card Reader Zobrazenie obsahu pamäťových zariadení vložených v sieťovej  •
tlačiarni.

Prenos fotografi í a dokumentov z pamäťového zariadenia do  •
počítača po sieti.

Lexmark Printer Utility Pomoc pri inštalácii kazety. •

Tlač testovacej strany. •

Tlač zarovnávacej strany. •

Čistenie trysiek tlačovej kazety. •

Objednávanie atramentu alebo spotrebného materiálu. •

Registrácia tlačiarne. •

Kontaktovanie zákazníckej podpory. •

Lexmark Wireless Setup Assistant Nastavenie tlačiarne na bezdrôtovej sieti.

Poznámka: Vaša tlačiareň sa nemusí dodávať s uvedenými aplikáciami, závisí to od funkcií zakúpenej tlačiarne.

Prepínanie medzi zadným USB konektorom a laptopovým 

konektorom Quick Connect (iba vybrané modely)
Ak je tlačiareň prepojená so stolným počítačom cez zadný USB konektor a rozhodnete sa prepojiť laptop s tlačiarňou 
prostredníctvom laptopového konektora Quick Connect, tak prepojenie laptopového konektora Quick Connect 
vyradí prepojenie zadného USB konektora. Aktívne tlačové úlohy na stolnom počítači sa pravdepodobne zrušia. 
Aktívne tlačové úlohy pozastavte alebo zrušte ešte pred prepnutím medzi konektormi.

Prepínanie zo stolného počítača (desktop) na prenosný počítač (laptop)

Pozastavte alebo zrušte aktívne úlohy na stolnom počítači (desktop).1 

Zapojte USB kábel do prenosného počítača (laptop) a následne do laptopového konektora Quick Connect v 2 
prednej časti tlačiarne.

 Výstraha—Možné poškodenie: USB kábel nezapájajte ani nevyberajte z laptopového konektora Quick 
Connect počas čítania pamäťového zariadenia tlačiarňou.

Ak ste ešte nenainštalovali softvér tlačiarne v prenosnom počítači, nainštalujte ho.3 

V systéme Windows

Vložte disk CD s inštalačným softvérom.a 

Počkajte na zobrazenie obrazovky Welcome.b 

 Ak sa obrazovka Welcome nezobrazí automaticky po niekoľkých minútach, vykonajte nasledovné:

V systéme Windows Vista

K1 liknite na .
V rámčeku Start Search zadajte 2 D:\setup, kde písmeno D predstavuje písmeno CD alebo DVD 
mechaniky.
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V systéme Windows XP a staršom

K1 liknite na Start.
K2 liknite na Run.
Zadajte 3 D:\setup, kde písmeno D predstavuje písmeno CD alebo DVD mechaniky.

Vykonajte pokyny na monitore počítača.c 

V systéme Macintosh

Vložte disk CD s inštalačným softvérom.a 

Počkajte na zobrazenie obrazovky Welcome.b 

 Poznámka: Ak sa obrazovka Welcome nezobrazí automaticky po niekoľkých minútach, kliknite na ikonu 
CD na pracovnej ploche.

Dvakrát kliknite na ikonu c Install.

Vykonajte pokyny na monitore počítača.d 

Príprava tlačiarne pre fax
 UPOZORNENIE—RIZIKO PORANENIA ELEKTRICKÝM PRÚDOM: Nepoužívajte fax počas búrky. Počas búrky 

nevykonávajte nastavenia tohto zariadenia a nevykonávajte ani žiadne elektrické alebo sieťové prepojenia, 
akými sú napr. zapojenie sieťovej alebo telefónnej šnúry.

Používanie adaptéra RJ11

Krajina/oblasť

Spojené kráľovstvo •

Írsko •

Fínsko •

Nórsko •

Dánsko •

Taliansko •

Švédsko •

Holandsko •

Francúzsko •

Portugalsko •

Za účelom prepojenia tlačiarne s odkazovačom, telefónom alebo iným telekomunikačným zariadením použite 
telefónny adaptér dodávaný v balení tlačiarne.

Jednu koncovku telefónnej šnúry zapojte do konektora LINE 1  na tlačiarni.
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Zapojte adaptér dodávaný s tlačiarňou k telefónnej linke.2 

 Poznámka: Na obrázka je zobrazený adaptér pre UK. Váš adaptér môže vypadať odlišne, ale bude určený pre 
telefónnu zásuvku v danej oblasti.

Prepojte telefónnu linku zvoleného telekomunikačného zariadenia s ľavou zásuvkou adaptéra.3 

Ak telekomunikačné zariadenie používa telefónnu linku určenú pre US (RJ11), zapojte zariadenie pomocou 
nasledovných krokov:

Z konektora EXT na zadnej časti tlačiarne odstráňte ochrannú koncovku.1 

 Poznámka: Po odobraní tejto koncovky nebude pracovať správne žiadne zariadenie špecifi cké pre danú 
krajinu alebo oblasť prepojené s tlačiarňou prostredníctvom tohto adaptéra.
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Zapojte telekomunikačné zariadenie priamo do konektora EXT na zadnej časti tlačiarne.2 

 Výstraha—Možné poškodenie: Počas aktívneho odosielania alebo prijímania faxu sa nedotýkajte káblov ani 
tlačiarne v zobrazenej oblasti.

Krajina/oblasť

Saudská Arábia •

Spojené arabské emiráty •

Egypt •

Bulharsko •

Česká republika •

Belgicko •

Austrália •

Južná Afrika •

Grécko •

Izrael •

Maďarsko •

Poľsko •

Rumunsko •

Rusko •

Slovinsko •

Španielsko •

Turecko •

Prepojenie tlačiarne s odkazovačom, telefónom alebo iným telekomunikačným zariadením.

Z konektora EXT na zadnej časti tlačiarne odstráňte ochrannú koncovku.1 

 Poznámka: Po odobraní tejto koncovky nebude pracovať správne žiadne zariadenie špecifi cké pre danú 
krajinu alebo oblasť prepojené s tlačiarňou prostredníctvom tohto adaptéra.
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Zapojte telekomunikačné zariadenie priamo do konektora EXT na zadnej časti tlačiarne.2 

 Výstraha—Možné poškodenie: Počas aktívneho odosielania alebo prijímania faxu sa nedotýkajte káblov ani 
tlačiarne v zobrazenej oblasti.

Krajina/oblasť

Nemecko •

Rakúsko •

Švajčiarsko •

V konektore EXT na tlačiarni je zapojená koncovka. Táto koncovka je potrebná pre správne fungovanie tlačiarne.

Poznámka: Nevyberajte koncovku. Ak ju vyberiete, ostatné telekomunikačné zariadenia v domácnosti (napr. 
telefóny alebo odkazovače) nemusia pracovať.

Výber faxového spojenia

Tlačiareň je možné prepojiť so zariadením, akým je napr. telefón, odkazovač alebo počítačový modem. V prípade 
problémov si pozrite časť „Riešenie problémov s nastavením“ na str. 121.

Poznámka: Tlačiareň je analógové zariadenie, ktoré pracuje najlepšie pri priamom zapojení do zásuvky v stene. 
Za účelom prechodu komunikácie cez tlačiareň je možné úspešne pripojiť aj iné zariadenia (napr. telefón alebo 
odkazovač) podľa postupu v nastaveniach. V prípade digitálneho prepojenia, akým je napr. ISDN, DSL alebo ADSL, je 
potrebné ďalšie zariadenie (napr. DSL fi lter).

Za účelom odosielania a prijímania faxových správ nie je potrebné prepojiť tlačiareň s počítačom, ale je potrebné 
pripojiť ju k telefónnej linke.
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S tlačiarňou je možné prepojiť ďalšie zariadenia. Za účelom čo najlepšieho nastavenia tlačiarne si pozrite nasledovnú 
tabuľku.

Zariadenie Výhody Pozrite si časť

Tlačiareň •
Telefónna šnúra •

Odosielania a prijímanie faxov bez 
použitia počítača.

„Priame pripojenie k telefónnej 
zásuvke“ na str. 40.

Tlačiareň •
Telefón •
Dve telefónne šnúry •

Využitie faxovej linky ako  •
štandardnej telefónnej linky.
Odosielania a prijímanie faxov bez  •
použitia počítača.

„Prepojenie s telefónom“ na str. 43.

Tlačiareň •
Telefón •
Odkazovač •
Tri telefónne šnúry •

Príjem prichádzajúcich hlasových 
správ a aj faxov. 

„Prepojenie s odkazovačom“ na str. 39.

Tlačiareň •
Telefón •
Počítačový modem •
Tri telefónne šnúry •

Odosielanie faxov pomocou počítača 
alebo tlačiarne.

„Pripojenie k počítaču s modemom“ na 
str. 42.

Prepojenie s odkazovačom

Prepojte odkazovač s tlačiarňou za účelom príjmu prichádzajúcich hlasových odkazov aj faxov.

Poznámka: Pokyny k nastaveniam sa môžu líšiť v závislosti od krajiny. Podrobnosti o zapojení tlačiarne 
k telekomunikačnému zariadeniu sú uvedené v časti „Používanie adaptéra RJ11“.

Uistite sa, či máte k dispozícii nasledovné:1 

Telefón •

Odkazovač •

Tri telefónne šnúry •

Telefónna zásuvka •

Jednu koncovku telefónnej šnúry zapojte do konektora LINE 2  na tlačiarni a druhú koncovku do aktívnej 
telefónnej zásuvky.
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Z konektora EXT 3  na tlačiarni odstráňte ochrannú koncovku.

Druhou telefónnou šnúrou prepojte telefón a odkazovač.4 

Koncovku tretej telefónnej šnúry zapojte do odkazovača a druhú koncovku do konektora EXT 5  na tlačiarni.

Priame pripojenie k telefónnej zásuvke

Pripojte tlačiareň priamo k telefónnej zásuvke za účelom vytvárania kópií, alebo odosielania a prijímania faxov bez 
použitia počítača.

Uistite sa, či máte k dispozícii telefónnu šnúru a telefónnu zásuvku.1 

Jednu koncovku telefónnej šnúry zapojte do konektora LINE 2  na tlačiarni.
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Druhú koncovku telefónnej šnúry zapojte do aktívnej telefónnej zásuvky na stene.3 

Priame pripojenie k telefónnej zásuvke v Nemecku

Pripojte tlačiareň priamo k telefónnej zásuvke za účelom odosielania a prijímania faxov bez použitia počítača.

Uistite sa, či máte k dispozícii telefónnu šnúru a telefónnu zásuvku.1 

Jednu koncovku telefónnej šnúry zapojte do konektora LINE 2  na tlačiarni.

Druhú koncovku telefónnej šnúry zapojte do konektora N aktívnej telefónnej zásuvky na stene.3 

Ak by ste chceli používať rovnakú linku pre faxovú aj telefónnu komunikáciu, prepojte druhú telefónnu linku 4 
(nedodávaná) medzi telefónom a konektorom F aktívnej telefónnej zásuvky na stene.
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Ak by ste chceli používať rovnakú linku pre záznam odkazov na odkazovač, prepojte druhú telefónnu linku 5 
(nedodávaná) medzi odkazovačom a konektorom N aktívnej telefónnej zásuvky na stene.

Pripojenie k počítaču s modemom

Za účelom odosielania faxov zo softvérovej aplikácie prepojte tlačiareň a počítač s modemom.

Poznámka: Pokyny k nastaveniam sa môžu líšiť v závislosti od krajiny. Podrobnosti o zapojení tlačiarne 
k telekomunikačnému zariadeniu sú uvedené v časti „Používanie adaptéra RJ11“.

Uistite sa, či máte k dispozícii nasledovné:1 

Telefón •

Počítač s modemom •

Dve telefónne šnúry •

Telefónna zásuvka •

Jednu koncovku telefónnej šnúry zapojte do konektora LINE 2  na tlačiarni a druhú koncovku do aktívnej 
telefónnej zásuvky.
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Z konektora EXT 3  na tlačiarni odstráňte ochrannú koncovku.

Druhú telefónnu šnúru z počítačového modemu zapojte do konektora EXT 4  na tlačiarni.

Prepojenie s telefónom

Za účelom používania faxovej linky ako štandardnej telefónnej linky prepojte telefón s tlačiarňou. Následne nastavte 
tlačiareň pri akomkoľvek telefóne za účelom vytvárania kópií alebo odosielania a prijímania faxov bez použitia 
počítača.

Poznámka: Pokyny k nastaveniam sa môžu líšiť v závislosti od krajiny. Podrobnosti o zapojení tlačiarne 
k telekomunikačnému zariadeniu sú uvedené v časti „Používanie adaptéra RJ11“.

Uistite sa, či máte k dispozícii nasledovné:1 

Telefón •

Dve telefónne šnúry •

Telefónna zásuvka •

Jednu koncovku telefónnej šnúry zapojte do konektora LINE 2  na tlačiarni a druhú koncovku do aktívnej 
telefónnej zásuvky.
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Z konektora EXT 3  na tlačiarni odstráňte ochrannú koncovku.

Koncovku ďalšej telefónnej šnúry zapojte do telefónu a druhú koncovku do konektora EXT 4  na tlačiarni.

Používanie digitálnej telefónnej služby

Fax modem je analógové zariadenie. Určité zariadenia je možné pripojiť k tlačiarni tak, aby bolo možné používať 
digitálne telefónne služby.

Ak používate telefónnu službu ISDN, zapojte tlačiareň do analógového konektora (konektor R-rozhrania) na  •
terminálovom adaptéri ISDN. Ohľadom podrobnejších informácií a žiadosti o konektor R-rozhrania sa obráťte 
na poskytovateľa služby ISDN.

Ak používate DSL telefón, zapojte DSL fi lter alebo smerovač, ktorý podporuje analógové používanie. Ohľadom  •
podrobností sa obráťte na poskytovateľa služby DSL.

Ak používate telefónnu službu PBX, dbajte na zapojenie do analógového konektora na PBX. Ak takýto konektor  •
nie je k dispozícii, skúste porozmýšľať o analógovej telefónnej linke pre faxové zariadenie. Podrobnosti o 
faxovaní v rámci telefónnej služby PBX sú uvedené v časti Nastavenie faxu v rámci ústredne.
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Inštalácia tlačiarne na bezdrôtovej sieti (iba 

vybrané modely)

Kompatibilita s bezdrôtovou sieťou
Tlačiareň obsahuje bezdrôtový tlačový server IEEE 802.11g. Tlačiareň je kompatibilná so smerovačmi IEEE 802.11 
b/g/n, ktoré sú Wi-Fi certifi kované. V prípade problémov so smerovačom typu N overte u výrobcu smerovača, či je 
aktuálne nastavenie režimu kompatibilné so zariadeniami typu G, pretože toto nastavenie je odlišné v závislosti od 
značky/modelu smerovača.

Informácie potrebné pre nastavenie tlačiarne na 

bezdrôtovej sieti
Za účelom konfi gurácie tlačiarne pre bezdrôtovú tlač budete potrebovať nasledovné informácie:

Názov bezdrôtovej siete. Tento názov je tiež známy ako SSID (Service Set Identifi er). •

Či bolo použité šifrovanie pre zabezpečenie siete. •

Bezpečnostný kľúč (buď kľúč WEP alebo heslo WPA), ktorý umožňuje iným zariadeniam komunikovať po sieti v  •
prípade používania šifrovania pre zabezpečenie siete.

 Sieťový kľúč WEP alebo heslo WPA je možné vyhľadať prístupom na bezdrôtový prístupový bod alebo smerovač 
a skontrolovaním bezpečnostných informácií.

Ak váš bezdrôtový prístupový bod (bezdrôtový smerovač) využíva bezpečnosť WEP (Wired Equivalent Privacy), kľúč 
WEP by sa mal skladať z:

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

 alebo

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

Ak váš bezdrôtový prístupový bod (bezdrôtový smerovač) využíva bezpečnosť WPA (Wi-Fi Protected Access), heslo 
WPA by sa malo skladať z:

Od 8 do 63 ASCII znakov. ASCII znaky v hesle WPA sú citlivé na veľké a malé písmená. •

 alebo

Presne 64 hexadecimálnych znakov. Hexadecimálne znaky sú A–F a 0–9. •
Ak bezdrôtová sieť nevyužíva bezpečnosť, nebudete potrebovať bezpečnostný kľúč. 

Poznámka: Ak nepoznáte SSID siete, ku ktorej je pripojený váš počítač, spustite nástroj bezdrôtovej siete sieťového 
adaptéra počítača a vyhľadajte názov siete. Ak neviete zistiť SSID alebo bezpečnostné informácie vašej siete, pozrite 
si dokumentáciu dodávanú s bezdrôtovým prístupovým bodom (bezdrôtový smerovač), alebo sa obráťte na osobu, 
ktorá nastavovala vašu bezdrôtovú sieť.

Inštalácia tlačiarne na bezdrôtovej sieti
Pred inštaláciou tlačiarne na bezdrôtovej sieti sa uistite, že:

Bezdrôtová sieť je nakonfi gurovaná a pracuje správne. •

Používaný počítač je pripojený k rovnakej bezdrôtovej sieti, na ktorej chcete nakonfi gurovať tlačiareň. •
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V systéme Windows

Vložte disk CD s inštalačným softvérom.1 

 Ak sa obrazovka Welcome nezobrazí automaticky po minúte, vykonajte nasledovné:

V systéme Windows Vista

Ka liknite na .

V rámčeku Start Search zadajte b D:\setup, kde písmeno D predstavuje písmeno CD alebo DVD 
mechaniky.

V systéme Windows XP a staršom

Ka liknite na Start.

Kb liknite na Run.

Zadajte c D:\setup, kde písmeno D predstavuje písmeno CD alebo DVD mechaniky.

Vykonajte pokyny na monitore počítača.2 

V systéme Macintosh

Vložte disk CD s inštalačným softvérom.1 

 Ak sa obrazovka Welcome nezobrazí automaticky po minúte, kliknite na ikonu CD na pracovnej ploche.

Dvakrát kliknite na ikonu 2 Install.

Vykonajte pokyny na monitore počítača.3 

Inštalácia tlačiarne na iných počítačoch
Po nakonfi gurovaní tlačiarne je možné na ňu pristupovať bezdrôtovo akýmkoľvek počítačom na sieti. Bude však 
potrebné nainštalovať ovládač tlačiareň na každý počítač, ktorý bude k tlačiarni pristupovať. Nie je potrebné 
konfi gurovať tlačiareň znova, hoci bude potrebné spustiť konfi guračný softvér na každom počítači za účelom 
inštalácie ovládača.

V systéme Windows

Vložte disk CD s inštalačným softvérom.1 

Počkajte na zobrazenie obrazovky Welcome.2 

 Ak sa obrazovka Welcome nezobrazí automaticky po niekoľkých minútach, vykonajte nasledovné:

V systéme Windows Vista

Ka liknite na .

V rámčeku Start Search zadajte b D:\setup.exe, kde písmeno D predstavuje písmeno CD alebo DVD 
mechaniky.

V systéme Windows XP a staršom

Ka liknite na Start.

Kb liknite na Run.

Zadajte c D:\setup.exe, kde písmeno D predstavuje písmeno CD alebo DVD mechaniky.
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Vykonajte pokyny na monitore počítača.3 

V systéme Macintosh

Vložte disk CD s inštalačným softvérom.1 

Počkajte na zobrazenie obrazovky Welcome.2 

 Poznámka: Ak sa obrazovka Welcome nezobrazí automaticky po niekoľkých minútach, kliknite na ikonu CD 
na pracovnej ploche.

Dvakrát kliknite na ikonu 3 Install.

Vykonajte pokyny na monitore počítača.4 

Vysvetlenie významu farieb indikátora Wi-Fi
Farebná interpretácia indikátora Wi-Fi znázorňuje sieťový stav tlačiarne.

Vypnutý •  znamená jednu z nasledovných možností:

Tlačiareň je vypnutá, alebo sa zapína. −

Tlačiareň nie je pripojená k bezdrôtovej sieti a je v režime Power Saver. V režime Power Saver sa sieťový  −
indikátor zapína a vypína.

Oranžový •  znamená jednu z nasledovných možností: 

Tlačiareň ešte nie je nakonfi gurovaná pre bezdrôtovú sieť −

Tlačiareň je nakonfi gurovaná pre pripojenie ad hoc, ale nekomunikuje s ďalším zariadením  − ad hoc.

Oranžové blikanie •  znamená jednu z nasledovných možností: 

Tlačiareň je mimo dosahu bezdrôtového prístupového bodu (bezdrôtový smerovač). −

Tlačiareň sa pokúša komunikovať s bezdrôtovým bodom (bezdrôtový smerovač), bezdrôtový bod  −
(bezdrôtový smerovač) je pravdepodobne vypnutý alebo nepracuje správne.

Buď nakonfi gurovaná tlačiareň alebo bezdrôtový prístupový bod boli vypnuté a znova zapnuté a  −
tlačiareň sa pokúša vytvoriť komunikáciu so sieťou.

Bezdrôtové nastavenia tlačiarne nemusia byť správne. −

Zelený •  znázorňuje, že tlačiareň je pripojená k bezdrôtovej sieti a je pripravená na používanie.

Zelené blikanie •  znázorňuje, že interný tlačový server tlačiarne sa práve aktualizuje.

Špeciálne pokyny k bezdrôtovej inštalácii
Nasledovné pokyny sa týkajú zákazníkov využívajúcich služby LiveBox, AliceBox, N9UF Box, FreeBox alebo Club 
Internet.

Predtým, než začnete

Uistite sa, že vaše zariadenie disponuje bezdrôtovou funkcionalitou a je aktivované pre prácu na bezdrôtovej  •
sieti. Podrobnosti o bezdrôtovej konfi gurácii zariadenia sú uvedené v dokumentácii dodávanej so zariadením.

Uistite sa, že je zariadenie zapnuté a že je počítač zapnutý a pripojený k bezdrôtovej sieti. •
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Pridanie tlačiarne do bezdrôtovej siete

Nakonfi gurujte tlačiareň pomocou dodávaných pokynov k nastaveniu.1 

Ak sa na zadnej strane zariadenia nachádza tlačidlo spojenia/registrácie, stlačte ho pri výzve výberu siete.2 

 Poznámka: Po stlačení tlačidla spojenia/registrácie máte na dokončenie inštalácie tlačiarne päť minút.

Vráťte sa k monitoru počítača a vyberte sieť, na ktorú sa chcete pripojiť. Ak si želáte použiť zobrazenú sieť, 3 
zvoľte Connect to <názov siete> a kliknite na Continue.

 Ak si neželáte použiť zobrazenú sieť:

Vyberte a Connect to another network a kliknite na Continue.

V zozname dostupných sietí vyberte požadovanú sieť a kliknite na b Continue.

Zadajte sieťový kľúč a kliknite na 4 Continue.

 Poznámka: Váš kľúč WEP, WPA alebo WPA2 je možné získať zo spodnej časti zariadenia, z návodu na použitie 
zariadenia alebo z web stránky zariadenia. Ak ste už pre vašu bezdrôtovú sieť zmenili kľúč, použite vytvorený 
kľúč.

Inštaláciu dokončíte vykonaním pokynov na obrazovke.5 

Priradenie statickej IP adresy
Na väčšine bezdrôtových sietí sa tlačiarni priradí IP adresa automaticky prostredníctvom DHCP.

Ak tlačiarni nie je priradená IP adresa automaticky, inštalačný softvér vás vyzve pre manuálne priradenie IP adresy 
tlačiarni. Takáto situácia nastane, ak neexistuje žiadny server alebo smerovač (router) schopný automatického 
priraďovania DHCP adries na sieti.

Ohľadom podrobnejších informácií sa obráťte na systémového administrátora.

Zmena bezdrôtových nastavení po inštalácii
Zmena bezdrôtových nastavení, akými sú napríklad nakonfi gurovaná sieť, bezpečnostný kľúč alebo iné nastavenia:

V systéme Windows

Vykonajte nasledovné:1 

V systéme Windows Vista k • liknite na .

V systéme Windows XP k • liknite na Start.

Kliknite na 2 All Programs alebo Programs a v zozname vyberte priečinok programu tlačiarne.

Kliknite na 3 Tools  Lexmark Wireless Setup Utility.

 Poznámka: Ak nie je pripojený kábel, môžete byť počas procesu nastavenia vyzvaný, aby ste znova prepojili 
tlačiareň s počítačom pomocou inštalačného kábla.

Vykonaním pokynov na počítačovom monitore preinštalujte softvér a vykonajte požadované nastavenia.4 
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V systéme Macintosh

Na pracovnej ploche Finder dvakrát kliknite na priečinok tlačiarne.1 

Dvakrát kliknite na 2 Lexmark Wireless Setup Assistant.

Vykonajte pokyny na monitore počítača.3 

Prepínanie medzi USB a bezdrôtovým pripojením 

(iba systém Windows)
Podľa potreby je možné zmeniť spôsob, akým pristupujete k vašej tlačiarni. Nižšie uvedené postupy predpokladajú, 
že je tlačiareň už nakonfi gurovaná pre jeden typ prepojenia. V prípade problémov počas inštalácie si pozrite 
príslušné témy riešení problémov s určitými typmi prepojení.

Bezdrôtové používanie tlačiarne

Vyberte typ prepojenia, ktoré popisuje spôsob, ktorým práve pristupujete k tlačiarni:

Ak je tlačiareň práve nastavená lokálne (pomocou USB prepojenia)

Vykonajte nasledovné:1 

V systéme Windows Vista k • liknite na .

V systéme Windows XP k • liknite na Start.

Kliknite na 2 All Programs alebo Programs a v zozname vyberte priečinok programu tlačiarne.

Kliknite na 3 Tools  Lexmark Wireless Setup Utility.

Vykonajte pokyny na obrazovke Welcome.4 

Poznámka: Počas bezdrôtovej konfi gurácie nie je nutné vybrať USB kábel prepájajúci tlačiareň s počítačom.

Lokálne používanie tlačiarne (USB)

Vyberte typ prepojenia, ktoré popisuje spôsob, ktorým práve pristupujete k tlačiarni:

Ak je tlačiareň práve nastavená pre bezdrôtovú sieť

Vykonajte nasledovné:1 

V systéme Windows Vista k • liknite na .

V systéme Windows XP k • liknite na Start.

Kliknite na 2 All Programs alebo Programs a v zozname vyberte priečinok programu tlačiarne.

Kliknite na 3 Tools  Lexmark Wireless Setup Utility.

Vykonajte pokyny na monitore a pri výzve pripojte USB kábel.4 

Pri výzve pre výber bezdrôtovej siete zvoľte 5 Choose Another Network.

Zvoľte 6 Don't use wireless.

Vykonaním pokynov na monitore dokončite nastavenie.7 
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Prepínanie medzi USB a bezdrôtovým pripojením 

(iba systém Macintosh)
Podľa potreby je možné zmeniť spôsob, akým pristupujete k vašej tlačiarni. Nižšie uvedené postupy predpokladajú, 
že je tlačiareň už nakonfi gurovaná pre jeden typ prepojenia. V prípade problémov počas inštalácie si pozrite 
príslušné témy riešení problémov s určitými typmi prepojení.

Bezdrôtové používanie tlačiarne

Ak je tlačiareň práve nastavená lokálne (pomocou USB prepojenia)

Na pracovnej ploche Finder dvakrát kliknite na priečinok tlačiarne.1 

Dvakrát kliknite na 2 Lexmark Wireless Setup Assistant.

Vykonajte pokyny na monitore počítača.3 

Poznámka: Počas bezdrôtovej konfi gurácie nie je nutné vybrať USB kábel prepájajúci tlačiareň s počítačom.

Lokálne používanie tlačiarne (USB)

Ak je tlačiareň práve nastavená pre bezdrôtovú sieť

Jeden koniec USB kábla zapojte do USB konektora v zadnej časti tlačiarne. Druhý koniec zapojte do USB 1 
konektora na počítači.

Pridajte tlačiareň:2 

V systéme Mac OS X verzie 10.5

Na ponukovej lište kliknite na a   System Preferences.

V časti Hardware kb liknite na Print & Fax.

Kc liknite na +.

Vyberte tlačiareň zo zoznamu a kliknite na d Add.

V systéme Mac OS X verzie 10.4 a starší

Na pracovnej ploche Finder dvakrát kliknite na a Go  Applications  Utilities  Print Center alebo 
Printer Setup Utility v závislosti od verzie používaného operačného systému.

Vyberte tlačiareň, ktorú chcete používať.b 

Kliknite na c Add.

 Zobrazí sa dialógové okno Printer Browser.

Vyberte vašu tlačiareň.d 

Kliknite na e Add.

Vytvorí sa druhá tlačová fronta. Odstráňte bezdrôtovú frontu, ak nechcete znova obnoviť prístup k tlačiarni 3 
po bezdrôtovej sieti.
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Rozšírené bezdrôtové nastavenie

Vytvorenie bezdrôtovej siete ad hoc

Odporúčaným spôsobom je nastaviť bezdrôtovú sieť pomocou bezdrôtového prístupového bodu (bezdrôtový 
smerovač). Takýto spôsob nastavenia siete sa nazýva sieť infrastructure. Ak máte v domácnosti nastavenú sieť 
infrastructure, mali by ste nakonfi gurovať tlačiareň pre jej používanie na takejto sieti.

Poznámka: Tlačiareň dokáže súčasne komunikovať iba na jednej bezdrôtovej sieti. Konfi gurácia tlačiarne 
pre bezdrôtovú sieť ad hoc znemožní jej fungovanie na akejkoľvek inej bezdrôtovej sieti, či už ad hoc alebo 
infrastructure.

Môžete nakonfi gurovať sieť ad hoc, ak:

Nemáte prístupový bod alebo bezdrôtový smerovač. •

Ešte nemáte bezdrôtovú sieť (ale máte k dispozícii bezdrôtový adaptér pre váš počítač). •

Chcete nastaviť samostatnú sieť medzi tlačiarňou a počítačom s bezdrôtovým sieťovým adaptérom. •

V systéme Windows Vista

Kliknite na 1 

Kliknite na 2 Control Panel.

Kliknite na 3 Network and Internet.

V Network and Sharing Center kliknite na 4 Connect to a Network.

V dialógovom okne Connect to a Network kliknite na 5 Set up a wireless ad-hoc (computer-to-computer) 

network a kliknite na Next.

Vykonajte pokyny v sprievodcovi „Set up a wireless ad hoc network“. Ako súčasť nastavenia:6 

Vytvorte sieťový názov alebo SSID pre sieť medzi počítačom a tlačiarňou.a 

Zapíšte si názov siete. Dbajte na to, aby ste si ho zaznamenali presne, vrátane akýchkoľvek veľkých b 
písmen.

Prejdite na rozbaľovaciu ponuku Security Type, zvoľte WEP a vytvorte bezpečnostný kľúč (alebo heslo).c 

 Kľúče WEP musia byť:

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

 alebo

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

 Poznámka: Bezpečnosť je pre siete ad hoc voliteľná. Dosah sietí ad hoc je omnoho menší ako 
dosah siete infrastructure, čím je menšia pravdepodobnosť pripájania sa narušiteľov bez vášho 
súhlasu.

Zapíšte si heslo pre sieť. Dbajte na to, aby ste si ho zaznamenali presne, vrátane akýchkoľvek veľkých d 
písmen.

 Windows Vista aktivuje pre vás sieť ad hoc. Sieť sa zobrazí v dialógovom okne „Connect to a network“ pod 
„Available networks“, čo znamená, že počítač je nakonfi gurovaný pre sieť ad hoc.

Zatvorte Windows Control Panel a všetky otvorené okná.7 

Vložte softvérový inštalačný disk CD a vykonajte pokyny pre bezdrôtovú inštaláciu.8 

 Poznámka: Inštalačný ani sieťové káble nepripájajte, kým vás k tomu nevyzve inštalačný softvér.

Po zobrazení dostupných sietí zadajte vytvorený názov siete a bezpečnostné informácie vytvorené v kroku 9 
13. Inštalátor nakonfi guruje tlačiareň pre používanie s počítačom.

Uschovajte kópiu názvu siete a bezpečnostných kľúčov na bezpečnom mieste pre prípadné budúce použitie.10 
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V systéme Windows XP a staršom

K1 liknite na Start.

Kliknite na 2 Control Panel.

Kliknite na 3 Network and Internet Connections.

Kliknite na 4 Network Connections.

Pravým tlačidlom kliknite na ikonu bezdrôtového sieťového pripojenia.5 

Kliknite na 6 Enable, ak je táto voľba dostupná v rozbaľovacej ponuke.

 Poznámka: Ak sa Enable nezobrazí, bezdrôtové pripojenie je aktívne.

Pravým tlačidlom kliknite na ikonu 7 Wireless Network Connections.

Kliknite na 8 Properties.

Kliknite na záložku 9 Wireless Networks.

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

Zaškrtnite 10 Use Windows to confi gure my wireless network settings.

Pod Preferred Networks (preferované siete) vymažte akékoľvek existujúce siete.11 

Kliknite na sieť, ktorá sa má odstrániť.a 

Kliknutím na tlačidlo b Remove vymažete sieť zo zoznamu.

Kliknutím na 12 Add vytvorte sieť ad hoc.

Do políčka Network Name (SSID) zadajte názov, ktorý chcete priradiť bezdrôtovej sieti.13 

Zapíšte si zvolený názov siete tak, aby ste ho mali k dispozícii počas nastavovania bezdrôtovej siete. Dbajte na 14 
to, aby ste si ho zaznamenali presne, vrátane akýchkoľvek veľkých písmen.

Ak sa v zozname zobrazí Network Authentication, zvoľte 15 Open.

V zozname „Data encryption“ zvoľte 16 WEP.

V prípade potreby zrušte zaškrtnutie „The key is provided for me automatically“.17 

Do políčka Network Key zadajte bezpečnostný kód.18 

Zapíšte si zvolený bezpečnostný kód tak, aby ste ho mali k dispozícii počas nastavovania bezdrôtovej siete. 19 
Dbajte na to, aby ste si ho zaznamenali presne, vrátane akýchkoľvek veľkých písmen.

Zadajte rovnaký bezpečnostný kód do políčka „Confi rm network key“.20 

Zaškrtnite 21 This is a computer-to-computer (ad hoc) network; wireless access points are not used.

Dvojitým kliknutím na 22 OK zatvoríte dva otvorené okná.
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Rozpoznanie nových nastavení počítačom môže trvať niekoľko minút. Kontrola stavu siete:23 

Pravým tlačidlom kliknite na ikonu a Wireless Network Connections.

Zvoľte b View Available Wireless Networks.

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

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

Vložte softvérový inštalačný disk CD a vykonajte pokyny pre bezdrôtovú inštaláciu.24 

 Poznámka: Inštalačný ani sieťové káble nepripájajte, kým vás k tomu nevyzve inštalačný softvér.

Po zobrazení dostupných sietí zadajte vytvorený názov siete a bezpečnostné informácie vytvorené na 25 
začiatku v kroku 13. Inštalátor nakonfi guruje tlačiareň pre používanie s počítačom.

Uschovajte kópiu názvu siete a bezpečnostných kľúčov na bezpečnom mieste pre prípadné budúce použitie.26 

V systéme Windows 2000

Ohľadom informácií o konfi gurácii siete ad hoc v systéme Windows 2000 si pozrite dokumentáciu dodávanú  •
s bezdrôtovým sieťovým adaptérom.

Pre užívateľov systému Macintosh

Vytvorte názov siete.1 

V systéme Mac OS X verzie 10.5

Na pracovnej ploche Finder dvakrát kliknite na a   System Preferences.

Kb liknite na Network.

Kc liknite na AirPort.

V systéme Mac OS X verzie 10.4 a starší

Na pracovnej ploche Finder dvakrát kliknite na a Go  Applications.

V priečinku Applications dvakrát kliknite na b Internet Connect.

Na pracovnej lište kc liknite na AirPort.

V rozbaľovacej ponuke Network kliknite na 2 Create Network.

Pomenujte svoju sieť ad hoc a kliknite na 3 OK.

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

Pridanie tlačiarne do existujúcej bezdrôtovej siete ad hoc

Poznámka: Tlačiareň dokáže súčasne komunikovať iba na jednej bezdrôtovej sieti. Konfi gurácia tlačiarne 
pre bezdrôtovú sieť ad hoc znemožní jej fungovanie na akejkoľvek inej bezdrôtovej sieti, či už ad hoc alebo 
infrastructure.

V systéme Windows

Vykonajte nasledovné:1 

V systéme Windows Vista k • liknite na .

V systéme Windows XP k • liknite na Start.



Inštalácia tlačiarne na bezdrôtovej sieti (iba vybrané modely)

54

Kliknite na 2 All Programs alebo Programs a v zozname vyberte priečinok programu tlačiarne.

Kliknite na 3 Lexmark Wireless Setup Utility.

Vykonajte pokyny na obrazovke Welcome.4 

V systéme Macintosh

Na pracovnej ploche Finder dvakrát kliknite na priečinok tlačiarne.1 

Dvakrát kliknite na 2 Lexmark Wireless Setup Assistant.

Vykonajte pokyny na obrazovke Welcome.3 

Používanie WPS (Wi-Fi Protected Setup)

WPS (Wi-Fi Protected Setup) je metóda konfi gurácie zariadení na zabezpečenej bezdrôtovej sieti pomocou niekoľkých 
krokov oproti väčšine metód. Tlačiareň podporuje WPS a je možné ju nakonfi gurovať pre bezdrôtový prístup 
prostredníctvom WPS. Za účelom použitia WPS pre konfi guráciu tlačiarne musí tlačiareň podporovať WPS.

Pomocou WPS-kompatibilného smerovača

Ak váš smerovač (router) podporuje WPS, môžete pridať tlačiareň do bezdrôtovej siete pomocou metódy 
podporovanej smerovačom. Pokyny sú uvedené v dokumentácii smerovača.

Pomocou systému Windows Vista

Informácie o použití systému Windows Vista pre nastavenie tlačiarne pomocou WPS sú uvedené v dokumentácii 
dodávanej s operačným systémom.

Poznámka: Spoločnosť Lexmark odporúča, aby ste pre konfi guráciu bezdrôtového prístupu k tlačiarni použili 
inštalačný softvérový disk CD dodávaný s tlačiarňou.

Často kladené otázky

Kde nájdem môj kľúč WEP alebo heslo WPA?

Za účelom vyhľadania kľúča WEP alebo hesla WPA pre bezdrôtovú sieť si pozrite bezpečnostné nastavenia na 
prístupovom bode alebo bezdrôtovom smerovači. Väčšina prístupových bodov má zabudovaný web server, na ktorý 
je možné pristupovať prostredníctvom web prehliadača. Ak neviete ako sa dá dostať na zabudovaný web server, 
alebo ak nemáte administrátorský prístup k bezdrôtovému prístupovému bodu na sieti, obráťte sa na správcu 
systému.

Čo je to SSID?

SSID (Service Set Identifi er) je meno, ktoré identifi kuje bezdrôtovú sieť. Všetky zariadenia na sieti musia poznať SSID 
bezdrôtovej siete, inak nebudú schopné navzájom medzi sebou komunikovať. Bezdrôtová sieť zvyčajne vysiela SSID, 
aby sa mohli bezdrôtové zariadenia v okolí pripojiť k tejto sieti. Niekedy nie je SSID vysielané z bezpečnostných 
dôvodov.

Ak SSID bezdrôtovej siete nie je vysielané, nie je ho možné zistiť automaticky a nezobrazí sa v zozname dostupných 
bezdrôtových sietí. V takejto situácii je potrebné zadať sieťové informácie manuálne.

Názov SSID môže obsahovať maximálne 32 alfanumerických znakov.
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Kde nájdem SSID?

SSID pre bezdrôtovú sieť je možné zistiť zobrazením nastavení na prístupovom bode alebo bezdrôtovom smerovači. 
Väčšina prístupových bodov má zabudovaný web server, na ktorý je možné pristupovať prostredníctvom web 
prehliadača. 

Mnoho sieťových adaptérov poskytujú softvérovú aplikáciu, ktorá umožňuje zobraziť bezdrôtové nastavenia 
počítača, vrátane SSID. Skontrolujte svoj počítač, či sa program nainštaloval spolu so sieťovým adaptérom.

Ak nedokážete zistiť SSID ani jednou z týchto metód, obráťte sa na správcu systému.

Čo je to sieť?

Sieť je súbor zariadení, akými sú napr. počítače, tlačiarne, ethernetové rozbočovače, bezdrôtové prístupové body a 
smerovače pripojené spoločne pre komunikáciu cez káble alebo prostredníctvom bezdrôtového spojenia. Sieť môže 
byť káblová, bezdrôtová alebo navrhnutá pre káblové aj bezdrôtové zariadenia.

Zariadenia na káblovej sieti využívajú pre vzájomnú komunikáciu káble.

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

Aké typy bezpečnosti bezdrôtovej siete sú dostupné?

Bezdrôtová tlačiareň podporuje štyri možnosti bezpečnosti: žiadna bezpečnosť, WEP, WPA a WPA2.

Žiadna bezpečnosť

Na domácich bezdrôtových sieťach sa neodporúča nepoužívať vôbec žiadnu bezpečnosť. Nepoužívanie žiadnej 
bezpečnosti znamená, že každý v dosahu bezdrôtovej siete môže používať sieťové zdroje—vrátane internetového 
prístupu v prípade, že je bezdrôtová sieť pripojená k internetu. Dosah bezdrôtovej siete môže byť rozšírený 
ďaleko za steny domácnosti, čím sa umožní prístup k sieti z ulice alebo z domácností susedov. Siete ad hoc, ktoré 
nepoužívajú bezdrôtové prístupové body alebo smerovače je možné bezpečne používať bez zabezpečenia. Dosah 
siete ad hoc je veľmi krátky, čo znamená malú pravdepodobnosť neautorizovaného prístupu.

WEP

WEP (Wireless Equivalent Privacy) je najzákladnejší a najslabší typ bezdrôtovej bezpečnosti. Bezpečnosť WEP sa 
spolieha na postupnosť znakov nazývanú kľúč WEP.

Každé zariadenie na bezdrôtovej sieti musí používať rovnaký kľúč WEP. Bezpečnosť WEP je možné využívať na 
sieťach ad hoc aj infrastructure.

Platný kľúč WEP má:

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

 alebo

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

WPA a WPA2

WPA (Wi-Fi Protected Access) a WPA2 (Wi-Fi Protected Access 2) poskytujú silnejšiu sieťovú bezpečnosť než WEP. 
WPA a WPA2 sú navzájom podobné typy bezpečnosti. WPA2 je novšia verzia WPA a je bezpečnejšia než WPA. WPA 
aj WPA2 využívajú niekoľko znakov nazývaných spoločný kľúč alebo heslo WPA na ochranu bezdrôtových sietí pred 
neautorizovaným prístupom.
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Platné heslo WPA má:

Od 8 do 63 ASCII znakov. ASCII znaky v hesle WPA sú citlivé na veľké a malé písmená. •

 alebo

Presne 64 hexadecimálnych znakov. Hexadecimálne znaky sú A–F, a–f a 0–9. •
Každé zariadenie na bezdrôtovej sieti musí používať rovnaké heslo WPA. Bezpečnosť WPA je voľba dostupná iba 
na sieťach infrastructure s bezdrôtovými prístupovými bodmi a sieťovými kartami, ktoré podporujú WPA. Väčšina 
novších bezdrôtových sieťových zariadení má k dispozícii aj voľbu bezpečnosti WPA2.

Ako zistím typ bezpečnosti, akú moja sieť využíva?

Za účelom správneho nastavenia tlačiarne pre používanie na bezdrôtovej sieti musíte poznať bezpečnostný kľúč a 
bezpečnostný režim. Tieto informácie sú uvedené v dokumentácii dodávanej s bezdrôtovým prístupovým bodom 
(bezdrôtový smerovač), na web stránke súvisiacej s prístupovým bodom (bezdrôtový smerovač) alebo sa obráťte na 
osobu, ktorá nastavovala vašu bezdrôtovú sieť.

Poznámka: Sieťový bezpečnostný kľúč nie je to isté ako heslo pre prístupový bod (bezdrôtový smerovač). Heslo 
umožňuje pristupovať k nastaveniam bezdrôtového prístupového bodu (bezdrôtový smerovač). Bezpečnostný kľúč 
je kľúč WEP alebo heslo WPA, ktoré umožňujú tlačiarňam a počítačom pripájať sa k bezdrôtovej sieti.

Ako sú nakonfi gurované domáce siete?

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

Existuje niekoľko spôsobov, akými je možné nastaviť sieť. Ďalej je uvedených päť štandardných príkladov.

Poznámka: Tlačiarne v nasledovných schémach predstavujú tlačiarne so zabudovaným interným tlačovým 
serverom za účelom komunikácie po sieti. 

Príklad káblovej siete

Počítač, laptop a tlačiareň sú pripojené sieťovými káblami k rozbočovaču, smerovaču alebo prepínaču. •

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

Internet
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Príklady bezdrôtovej siete

Variant 1: Laptop a tlačiareň prepojené bezdrôtovo s internetom

Počítač je pripojený k bezdrôtovému smerovaču pomocou ethernetového kábla. •

Laptop a tlačiareň sú pripojené bezdrôtovo k smerovaču. •

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

Internet

Variant 2: Počítač, laptop a tlačiareň prepojené bezdrôtovo s internetom

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

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

Internet
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Variant 3: Počítač, laptop a tlačiareň prepojené bezdrôtovo bez internetu

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

Sieť nemá žiadne pripojenie k internetu. •

Variant 4: Laptop prepojený bezdrôtovo s tlačiarňou bez internetu

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

Sieť nemá žiadne pripojenie k internetu. •

Táto konfi gurácia je tiež známa ako sieť ad hoc. •

Prečo potrebujem inštalačný kábel?

Počas nastavovania tlačiarne na bezdrôtovej sieti bude potrebné dočasne prepojiť tlačiareň s počítačom pomocou 
inštalačného kábla. Toto dočasné prepojenie sa používa pre konfi guráciu bezdrôtových nastavení tlačiarne.

Inštalačný kábel sa zapája do obdĺžnikového USB konektora na inštalovanom počítači a do štvorcového USB 
konektora na tlačiarni.
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Ako zapojím inštalačný kábel?

Inštalačný kábel sa zapája do USB konektora na počítači a do štvorcového konektora na zadnej strane tlačiarne. Toto 
prepojenie umožňuje nakonfi gurovať tlačiareň pre sieťovú alebo lokálnu inštaláciu.

Zapojte veľký, obdĺžnikový konektor do akéhoľvek USB konektora na počítači. USB konektory sa môžu 1 
nachádzať v prednej alebo zadnej časti počítača a môžu byť orientované horizontálne alebo vertikálne.

Zapojte malý, štvorcový konektor do tlačiarne.2 

Pokračujte vykonávaním pokynov na monitore.3 

Aký je rozdiel medzi sieťami infrastructure a ad hoc?

Bezdrôtové siete dokážu pracovať v jednom z dvoch režimov: infrastructure alebo ad hoc. 

V režime infrastructure každé zariadenie na bezdrôtovej sieti komunikuje s ostatnými zariadeniami cez bezdrôtový 
prístupový bod (bezdrôtový smerovač). Zariadenia na bezdrôtovej sieti musia mať priradené platné IP adresy pre 
aktuálnu sieť a zdieľať rovnaké SSID a kanál ako bezdrôtový prístupový bod (bezdrôtový smerovač).

V režime ad hoc počítač s bezdrôtovým sieťovým adaptérom komunikuje priamo s tlačiarňou vybavenou 
bezdrôtovým tlačovým serverom. Počítač musí mať platnú IP adresu pre aktuálnu sieť a musí byť prepnuté do 
režimu ad hoc. 

Bezdrôtový tlačový server musí byť rovnako nakonfi gurovaný s rovnakým SSID a kanálom ako počítač.
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Nasledovná tabuľka porovnáva charakteristické vlastnosti a požiadavky dvoch typov bezdrôtových sietí.

Infrastructure Ad hoc

Charakteristiky

Komunikácia Cez bezdrôtový prístupový bod 
(bezdrôtový smerovač)

Priamo medzi zariadeniami

Bezpečnosť Viac bezpečnostných možností

Dosah Určený dosahom a počtom 
prístupových bodov

Obmedzené na dosah 
jednotlivých zariadení na sieti

Rýchlosť Zvyčajne rýchlejšie Zvyčajne pomalšie

Požiadavky pre všetky zariadenia na sieti

Unikátna IP adresa pre každé zariadenie Áno Áno

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

Áno

Spoločnosť Lexmark odporúča nastavenie siete v režime infrastructure prostredníctvom inštalačného CD disku, 
ktorý sa dodáva s tlačiarňou.

Režim infrastructure je odporúčanou metódou nastavenia, pretože má:

Zvýšenú sieťovú bezpečnosť. •

Zvýšenú spoľahlivosť. •

Rýchlejší výkon. •

Jednoduchšie nastavenie. •

Sila signálu

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

Sila signálu prijímaného počítačom môže počas konfi gurácie tiež ovplyvňovať konektivitu tlačiarne so sieťou. Po 
nainštalovaní bezdrôtového adaptéra v počítači umiestnil softvér adaptéra pravdepodobne ikonu na systémovú 
lištu. Skúste na túto ikonu dvakrát kliknúť, čím by sa mala zobraziť sila počítačom prijímaného bezdrôtového signálu 
v sieti.

Za účelom vylepšenia kvality signálu odstráňte zdroje rušenia a/alebo presuňte bezdrôtové zariadenia bližšie 
k bezdrôtovému prístupovému bodu (bezdrôtový smerovač).
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Ako môžem vylepšiť silu bezdrôtového signálu?

Spoločnou príčinou zlyhania komunikácie po sieti je slabá kvalita bezdrôtového signálu. Ak je signál príliš slabý, 
príliš rušený, alebo blokovaný akýmkoľvek predmetom, nedokáže prenášať informácie medzi bezdrôtovým 
prístupovým bodom a tlačiarňou. Za účelom overenia, či tlačiareň prijíma silný signál z prístupového bodu vytlačte 
strany so sieťovými nastaveniami. Políčko Quality znázorňuje relatívnu silu bezdrôtového signálu, ktorý tlačiareň 
prijíma. Striedavo sa môžu však v sile signálu vyskytovať prerušenia a hoci kvalita sily signálu sa javí vysoká, pri 
určitých podmienkach sa môže spojenie prerušiť.

Ak si myslíte, že problémom je sila signálu medzi prístupovým bodom a tlačiarňou, pokúste sa vykonať jedno alebo 
niekoľko z nasledovných riešení:

Poznámky:

Pre siete ad hoc nastavte počítač tam, kde je znázornený prístupový bod. •

Siete ad hoc majú omnoho menší dosah ako siete infrastructure. V prípade problémov s komunikáciou sa  •
pokúste presunúť tlačiareň bližšie k počítaču.

PREMIESTNITE TLAČIAREŇ BLIŽŠIE K BEZDRÔTOVÉMU PRÍSTUPOVÉMU BODU/BEZDRÔTOVÉMU SMEROVAČU

Ak sa tlačiareň nachádza príliš ďaleko od prístupového bodu, nebude komunikovať s ostatnými zariadeniami na 
sieti. Pre väčšinu domácich bezdrôtových sietí je maximálna vzdialenosť medzi prístupovým bodom a tlačiarňou 
približne 30 metrov. Táto vzdialenosť môže byť väčšia alebo menšia v závislosti od rozloženia siete a obmedzení 
prístupového bodu.

ODSTRÁŇTE PREKÁŽKY MEDZI PRÍSTUPOVÝM BODOM A TLAČIARŇOU

Bezdrôtový signál z prístupového bodu prejde cez väčšinu predmetov. Väčšina stien, dverí, nábytku a iných 
predmetov neblokuje bezdrôtový signál. Existujú však materiály, ktoré sú pre prechod signálu príliš husté. Signál 
môžu blokovať objekty obsahujúce kov a betón. Usporiadajte tlačiareň a prístupový bod tak, aby nebol signál 
blokovaný žiadnymi takýmito objektmi.

ODSTRÁŇTE ZDROJE RUŠENIA

Iné typy rádiových frekvencií môžu spôsobiť problémy s bezdrôtovým signálom na sieti. Takéto zdroje 
rušenia môžu spôsobovať problémy s tlačou, ktoré sa náhodne objavujú a miznú. Vypnite tieto možné zdroje 
rušenia všade, kde je to možné. Vyhýbajte sa používaniu mikrovlniek a bezdrôtových telefónov počas tlače po 
bezdrôtovej sieti.

Ak v blízkosti funguje ďalšia bezdrôtová sieť, zmeňte bezdrôtový kanál na prístupovom bode.

Prístupový bod neumiestňujte na tlačiareň. Tlačiarne môže rušiť bezdrôtový signál.

USPORIADAJTE SIEŤ TAK, ABY SA ZNÍŽILO TLMENIE SIGNÁLU

Aj keď je bezdrôtový signál schopný prejsť cez objekt, je mierne oslabený. Ak prechádza cez príliš mnoho 
objektov, môže byť značne oslabený. Všetky objekty pohlcujú časť bezdrôtového signálu pri jeho prechode cez 
takéto objekty, ale určité typy objektov pohlcujú dostatok signálu pre spôsobenie komunikačných problémov. Za 
účelom predchádzania absorpcie signálu umiestnite prístupový bod čo najvyššie.
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Môžem používať tlačiareň pri súčasnom USB aj bezdrôtovom pripojení?

Tlačiareň môže byť nakonfi gurovaná nasledovnými spôsobmi:

Pripojená lokálne (prepojená s počítačom pomocou USB kábla). •

Bezdrôtová sieť. •

Bezdrôtová sieť a súčasne pripojená lokálne. •

Ak si želáte používať tlačiareň pripojenú lokálne a súčasne v bezdrôtovej sieti, bude potrebné spustiť znova 
inštalačný softvér a zvoliť ďalší typ pripojenia.

Čo je MAC adresa?

MAC (Media Access Control) adresa je 48-bitový identifi kátor spojený s hardvérom sieťového príslušenstva. MAC 
adresa sa môže tiež nazývať fyzická adresa, pretože je namiesto softvéru spojená s hardvérom zariadenia. MAC 
adresa je zobrazená ako hexadecimálne číslo v tomto formáte: 01-23-45-67-89-AB. 

Každé zariadenie schopné komunikovať na sieti má MAC adresu. Sieťové tlačiarne, počítače a smerovače 
(ethernetové alebo bezdrôtové) majú MAC adresy.

Aj keď je možné zmeniť MAC adresu sieťového zariadenia, nie je to bežné. Z tohto dôvodu sú MAC adresy 
považované za nemenné. IP adresy je možné jednoducho meniť, takže MAC adresy sú spoľahlivejšou metódou na 
identifi káciu určitého zariadenia na sieti.

Smerovače s bezpečnostnými možnosťami môžu umožňovať fi ltrovanie MAC adries na sieťach. Toto umožňuje 
riadenému zoznamu zariadení pristupovať k sieti, identifi kujúc sa svojimi MAC adresami. Filtrovanie MAC adries 
môže pomáhať predchádzať prístupu na sieť neželaným zariadeniam, akými sú napríklad narušitelia bezdrôtovej 
siete. Filtrovanie MAC adries môže tiež zabrániť oprávnenému prístupu, ak zabudnete na smerovači pridať nové 
zariadenie do zoznamu povolených adries. Ak vaša sieť využíva fi ltrovanie MAC adries, tak nezabudnite pridať MAC 
adresu tlačiarne do zoznamu povolených zariadení.

Ako vyhľadám MAC adresu?

Väčšina sieťového príslušenstva má unikátne hardvérové identifi kačné číslo kvôli ich odlíšeniu od iných zariadení na 
sieti. Takýto identifi kátor sa nazýva adresa Media Access Control (MAC). 
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MAC adresa je postupnosť písmen a číslic uvedených na zadnej strane tlačiarne.

UAA: XX   XX   XX   XX   XX   XX

UAA:
XX   X

X   X
X   X

X   X
X   X

X

Poznámka: Na smerovači je možné nastaviť zoznam MAC adries tak, aby sa umožnila prevádzka v rámci siete iba 
zariadeniam so zhodujúcimi sa MAC adresami. Takéto nastavenie sa nazýva fi ltrovanie MAC adries. Ak je fi ltrovanie 
MAC adries aktivované na smerovači a chce pridať tlačiareň do svojej siete, MAC adresu tlačiarne je nutné zahrnúť 
do zoznamu fi ltra MAC adries.

Čo je IP adresa?

IP adresa je unikátne číslo používané zariadeniami (napr. bezdrôtová tlačiareň, počítač alebo bezdrôtový prístupový 
bod) na IP sieti za účelom vzájomného vyhľadania a komunikácie. Zariadenia na IP sieti dokážu navzájom komunikovať 
iba v prípade, že majú pridelenú unikátnu a platnú IP adresu. Unikátna IP adresa znamená, že žiadne dve zariadenia na 
sieti nemajú rovnakú IP adresu.

IP adresa je skupina štyroch čísel oddelených bodkou. Príklad IP adresy je 192.168.100.110.

Čo je TCP/IP?

Siete dokážu fungovať, pretože počítače, tlačiarne a iné zariadenia dokážu medzi sebou odosielať údaje buď cez káble 
alebo pomocou bezdrôtových signálov. Tento prenos údajov je umožnený vďaka niekoľkým pravidlám a protokolom 
prenosu údajov. Protokol môže byť vnímaný ako jazyk a podobne ako jazyk, aj protokol má pravidlá umožňujúce 
vzájomnú komunikáciu.

Rôzne typy sietí využívajú rôzne protokoly, ale najpopulárnejším je Transmission Control Protocol/Internet Protocol 
(TCP/IP). TCP/IP sa používa pre odosielanie údajov cez internet, ako aj po väčšine fi remných a domácich sieťach.

Keďže počítače nerozumejú slovám a namiesto toho sa pri komunikácii spoliehajú na čísla, TCP/IP vyžaduje, aby 
každé sieťové zariadenie využívajúce TCP/IP komunikáciu malo priradenú IP adresu. IP adresy sú v podstate unikátne 
názvy počítačov v numerickom formáte, používané na prenos údajov po sieti. IP adresy umožňujú TCP/IP potvrdiť 
požiadavky a príjem údajov rôznymi zariadeniami na sieti.

Ako vyhľadám IP adresy?

Ako sa vyhľadá IP adresa počítača v systéme Windows

Vykonajte nasledovné:1 
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V systéme Windows Vista

Ka liknite na .

Kliknite na b All Programs  Accessories.

Kliknite na c Command Prompt.

V systéme Windows XP a staršom

Ka liknite na Start.

Kliknite na b All Programs alebo Programs  Accessories  Command Prompt.

Zadajte 2 ipconfi g.

Stlačte 3 Enter.

 IP adresa sa zobrazí ako štyri série čísel oddelených bodkami, napr. 192.168.0.100.

Ako sa vyhľadá IP adresa počítača v systéme Macintosh

Kliknite na 1   System Preferences.

K2 liknite na Network.

Pre systém Mac OS X verzie 10.5

Ka liknite na AirPort.

Kb liknite na Advanced.

Kc liknite na TCP/IP.

 IP adresa sa zobrazí ako štyri série čísel oddelených bodkami, napr. 192.168.0.100.

Pre systém Mac OS X verzie 10.4 a starší

V rozbaľovacej ponuke Show ka liknite na AirPort.

Kb liknite na TCP/IP.

 IP adresa sa zobrazí ako štyri série čísel oddelených bodkami, napr. 192.168.0.100.

Vyhľadanie IP adresy tlačiarne

IP adresu tlačiarne je možné zistiť vytlačením sieťových nastavení tlačiarne. •

Ako sú priraďované IP adresy?

IP adresa môže byť priradená sieťou pomocou DHCP. Po nainštalovaní tlačiarne na počítači odosiela počítač všetky 
tlačové úlohy po sieti do tlačiarne prostredníctvom tejto adresy.

Ak IP adresa nie je priradená automaticky počas inštalácie softvéru tlačiarne, môžete sa pokúsiť zadať adresu 
manuálne po zvolení tlačiarne/tlačového servera z dostupného zoznamu.

Čo je to kľúčový index?

Bezdrôtový prístupový bod (bezdrôtový smerovač) môže byť nakonfi gurovaný prostredníctvom jedného zo štyroch 
WEP kľúčov. Súčasne je však možné na sieti použiť iba jeden kľúč. Kľúče sú očíslované a číslo kľúča je označovaný 
ako kľúčový index. Všetky zariadenia na bezdrôtovej sieti musia byť nakonfi gurované pre používanie rovnakého 
kľúčového indexu pri viacerých kľúčoch WEP nakonfi gurovaných na bezdrôtovom prístupovom bode (bezdrôtový 
smerovač).
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Vyberte rovnaký kľúčový index na tlačiarni ako používate na bezdrôtovom prístupovom bode.
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Vkladanie papiera

Vkladanie papiera
Uistite sa, že:1 

Používate papier navrhnutý pre atramentové tlačiarne. •

Pri používaní fotografi ckého, lesklého alebo ťažkého matného papiera ho vkladáte lesklou alebo  •
tlačiteľnou stranou smerom k vám. (Ak si nie ste istý, na ktorú stranu sa má tlačiť, pozrite si pokyny 
dodávané s papierom.)

Papier ešte nebol používaný, alebo nie je poškodený. •

V prípade používania špeciálneho papiera postupujete podľa pokynov dodávaných s takýmto papierom. •

Netlačíte papier do tlačiarne silou. •

Pred prvým vložením papiera stlačte papier a posuňte ho k ľavej strane podpery papiera.2 

Vložte papier zvisle do stredu podpery papiera a nastavte vodiace lišty papiera tak, aby sa dotýkali okrajov 3 
papiera.

1

2

 Poznámka: Za účelom predchádzania zaseknutí papiera sa uistite, či sa papier po nastavení vodiacej lišty 
neohýba.

Vkladanie rôznych typov papiera

Štandardný papier

Je možné vložiť maximálne 100 listov (podľa hrúbky).

Dbajte na to, aby:

Ste používali papier navrhnutý pre atramentové tlačiarne. •

Bol papier vložený pri pravej strane podpery papiera. •

Vodiace lišty papiera boli pri ľavom okraji papiera. •
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Ťažký matný papier, fotografi cký papier a lesklý papier

Je možné vložiť maximálne 25 listov.

Dbajte na to, aby:

Lesklá alebo tlačiteľná strana papiera smerovala k vám. (Ak si nie ste istý, na ktorú stranu sa má tlačiť, pozrite si  •
pokyny dodávané s papierom.)

Bol papier vložený pri pravej strane podpery papiera. •

Vodiace lišty papiera boli pri ľavom okraji papiera. •

Poznámka: Fotografi e vyžadujú dlhší čas na schnutie. Vyberte každú fotografi u pri výstupe a usušte ju, aby ste 
predišli rozmazaniu atramentu.

Obálky

Je možné vložiť maximálne 10 obálok.

1

2

Dbajte na to, aby:

Tlačená strana obálok smerovala k vám. •

Oblasť známky bola v ľavom hornom rohu. •

Obálky boli navrhnuté pre použitie v atramentovej tlačiarni. •

Boli kartičky vložené pri pravej strane podpery papiera. •

Vodiace lišty papiera boli pri ľavom okraji kartičiek. •

Výstraha—Možné poškodenie: Nepoužívajte obálky, ktoré majú kovové spony, motúzovú väzbu, ani kovový 
hrebeň.

Poznámky:

Nevkladajte obálky s otvormi, perforáciami, výrezmi alebo hlbokými reliéfmi. •

Nepoužívajte obálky s odkrytými samolepiacimi jazýčkami. •

Obálky vyžadujú dlhší čas na schnutie. Vyberte každú obálku pri výstupe a usušte ju, aby ste predišli rozmazaniu  •
atramentu.

Štítky

Je možné vložiť maximálne 25 listov.

Dbajte na to, aby:

Tlačená strana štítkov smerovala k vám. •

Horná časť štítkov vstupovala do tlačiarne ako prvá. •

Lepiaca plocha štítkov nepresahovala 1 mm za okraj štítku. •

Ste používali listy s plnými štítkami. Čiastočné listy (s oblasťami nechránenými chýbajúcimi štítkami) môžu  •
spôsobiť odlepovanie štítkov počas tlače, čo môže mať za následok zaseknutie papiera.
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Boli štítky vložené pri pravej strane podpery papiera. •

Vodiace lišty papiera boli pri ľavom okraji štítkov. •

Poznámka: Štítky vyžadujú dlhší čas na schnutie. Vyberte každý štítok pri výstupe a usušte ho, aby ste predišli 
rozmazaniu atramentu.

Priehľadné fólie

Je možné vložiť maximálne 50 priehľadných fólií.

Dbajte na to, aby:

Drsná strana priehľadných fólií smerovala k vám. •

Každý pásik smeroval nadol smerom k zásobníku papiera v prípade, že majú priehľadné fólie odstrániteľný  •
pásik.

Ste pred vkladaním odstránili všetky prídavné listy z priehľadných fólií. •

Vodiace lišty papiera boli pri ľavom okraji priehľadných fólií. •

Poznámky:

Neodporúčajú sa používať priehľadné fólie s papierovým podkladom. •

Priehľadné fólie vyžadujú dlhší čas na schnutie. Vyberte každú fóliu pri výstupe a usušte ju, aby ste predišli  •
rozmazaniu atramentu.

Nažehľovacie fólie

Je možné vložiť maximálne 10 nažehľovacích fólií.

Dbajte na to, aby:

Ste vykonali pokyny dodávané s nažehľovacími fóliami. •

Tlačená strana nažehľovacích fólií smerovala k vám. •

Bola nažehľovacia strana vložená pri pravej strane podpery papiera. •

Vodiace lišty papiera boli pri ľavom okraji nažehľovacej strany. •

Poznámka: Pre čo najlepšie výsledky vkladajte iba jednu nažehľovaciu fóliu súčasne.

Korešpondenčné lístky, kartotékové lístky, fotografi e, pohľadnice

Je možné vložiť maximálne 25 pohľadníc.

1

2

Dbajte na to, aby:

Tlačená strana smerovala k vám. •

Boli kartičky vložené pri pravej strane podpery papiera. •

Vodiace lišty papiera boli pri ľavom okraji kartičiek. •

Poznámka: Fotografi e vyžadujú dlhší čas na schnutie. Vyberte každú fotografi u pri výstupe a usušte ju, aby ste 
predišli rozmazaniu atramentu.
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Papier s užívateľskou veľkosťou 

Je možné vložiť maximálne 100 listov (podľa hrúbky).

Dbajte na to, aby:

Tlačená strana papiera smerovala k vám. •

Veľkosť papiera bola v nasledovných rozmeroch: •

 Šírka:

 – 76,2–215,9 mm

 Dĺžka:

 – 127,0–355,6 mm

Papier bol vložený v strede podpery papiera. •

Vodiace lišty papiera boli pri ľavom okraji papiera. •

„Banerový“ papier

Je možné vložiť maximálne 20 listov.

Dbajte na to, aby:

Ste pred vložením „banerového“ papiera vybrali všetky papiere z podpery papiera. •

Ste odtrhli iba toľko strán, koľko je potrebné na vytlačenie banera. •

Ste umiestnili požadovaný stoh papiera za tlačiareň a vsunuli prvý list. •

Začiatočný okraj banera vstupoval do tlačiarne prvý. •

Bol papier vložený v strede podpery papiera. •

Vodiace lišty papiera boli pri okrajoch papiera. •
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Vkladanie originálnych dokumentov na sklenenú plochu 

skenera
Môžete kopírovať, skenovať a tlačiť fotografi e, textové dokumenty, články z časopisov, noviny a iné publikácie. 
Dokument je možné naskenovať aj pre fax. Môžete tiež skenovať trojrozmerné objekty pre používanie v katalógoch, 
brožúrach alebo produktových letákoch.

Poznámka: Umiestnite fotografi e, pohľadnice, malé predmety, tenké predmety (napr. ústrižky z časopisov) a 
trojrozmerné objekty na sklenenú plochu skenera namiesto podávača ADF.

Uistite sa, že sú počítač aj tlačiareň zapnuté.1 

Otvorte horný kryt.2 

Položte originálny dokument smerom nadol na sklenenú plochu skenera do pravého dolného rohu.3 

Poznámka: Fotografi e je potrebné vkladať podľa obrázka.
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Zatvorením horného krytu predchádzajte tmavým okrajom na naskenovanom obrázku.4 

Vkladanie originálnych dokumentov do automatického 

podávača dokumentov ADF
Do podávača ADF je možné vložiť až 25 listov originálneho dokumentu za účelom skenovania, kopírovania a 
faxovania. Do podávača ADF je možné vložiť papier veľkosti A4, Letter alebo Legal.

Poznámky:

Používajte iba nový nepokrčený papier, ktorý nie je zvlnený. •

Do podávača ADF nevkladajte pohľadnice, fotografi cký papier, drobné predmety ani tenké médiá (napr.  •
výstrižky z časopisov). Takéto položky vkladajte na sklenenú plochu skenera.

Nastavte vodiacu lištu papiera v zásobníku ADF na šírku originálneho dokumentu.1 

Prefúknite originálny dokument.2 
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Vkladajte originálny dokument potlačenou stranou nahor a hornou stranou do podávača ADF, kým nebudete 3 
počuť pípnutie.

 Dokument sa podá do podávača ADF.

W

F
I

I
PR

INTIN
G

Poznámka: Pri používaní automatického podávača dokumentov ADF nie je podporovaný náhľad. Pri používaní 
skenera si môžete zobraziť naraz jednu stranu.
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Kapacita papiera podávača ADF

Vložte max. Dbajte na to, aby

25 listov:
Papiera veľkosti Letter. •
Papiera veľkosti A4. •
Papiera veľkosti Legal. •

Vodiace lišty papiera boli v zásobníku ADF nastavené na šírku  •
originálneho dokumentu.
Originálny dokument bol vložený potlačenou stranou nahor a  •
hornou stranou smeroval do podávača ADF, kým nie je počuť 
pípnutie.
Veľkosť papiera bola v nasledovných rozmeroch: •
Šírka:
 – 210–215,9 mm
Dĺžka:
 – 279,4–355,6 mm
Ste nechali predtlačené médiá poriadne vyschnúť pred jeho  •
vložením do podávača ADF.
Ste  • nepoužívali médiá potlačené metalickým atramentom.
Ste predchádzali rytinám. •

Používanie automatického senzora typu papiera
Tlačiareň je vybavená zariadením automatického zisťovania typu papiera. Paper Type Sensor automaticky zisťuje 
typ papiera, ktorý ste vložili do tlačiarne a upraví pre vás nastavenia. Napr. ak si želáte tlačiť fotografi e, vložte do 
tlačiarne fotografi cký papier. Tlačiareň detekuje typ papiera a automaticky upraví nastavenia tak, aby vám poskytla 
optimálne výsledky fotografi ckej tlače.
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Tlač

Tlač základných dokumentov

Tlač dokumentu

Vložte papier.1 

1

2

Pre tlač vykonajte niektoré z nasledovného:2 

V systéme Windows

Pri otvorenom dokumente v programe Windows kliknite na a File  Print.

Kliknite na b Properties, Preferences, Options alebo Setup.

Zvoľte kvalitu tlače, počet kópií pre tlač, typ používaného papiera a spôsob tlače strán.c 

Kliknutím na d OK zatvorte všetky dialógové okná softvéru tlačiarne.

Kliknite na e OK alebo Print.

V systéme Macintosh

Pri otvorenom dokumente v aplikácii Macintosh kliknite na a File  Print.

V rozbaľovacej ponuke Printer vyberte tlačiareň.b 

V rozbaľovacej ponuke volieb tlače zvoľte kvalitu tlače, počet kópií pre tlač, typ používaného papiera c 
a spôsob tlače strán.

Kliknite na d Print.

Tlač web stránok

Ak ste zvolili inštaláciu softvéru Lexmark Toolbar pre webovský prehliadač, tak môžete túto lištu nástrojov využiť na 
vytvorenie web stránky prijateľnej pre tlačiareň.

Poznámky:

Pre systém Windows tento softvér podporuje Microsoft Internet Explorer 5.5 alebo novší, alebo kompatibilnú  •
verziu Firefox.

Pre systém Macintosh tento softvér podporuje kompatibilnú verziu Firefox. •
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Vložte papier.1 

Otvorte web stránku pomocou podporovaného prehliadača.2 

Vyberte voľbu tlačiarne pre tlač stránky.3 

Pred tlačou je tiež možné upraviť nastavenia alebo zobraziť náhľad stránky.

Tlač viacerých kópií dokumentu

V systéme Windows

Pri otvorenom dokumente kliknite na 1 File  Print.

Kliknite na 2 Properties, Preferences, Options alebo Setup.

V časti Copies na záložke Print Setup zadajte počet požadovaných kópií.3 

Kliknutím na 4 OK zatvorte všetky dialógové okná softvéru tlačiarne.

Kliknite na 5 OK alebo Print.

V systéme Macintosh

Pri otvorenom dokumente kliknite na 1 File  Print.

V rozbaľovacej ponuke Printer vyberte tlačiareň.2 

Do políčka Copies zadajte počet požadovaných kópií.3 

Kliknite na 4 Print.

Tlač zoradených kópií

Ak tlačíte niekoľko kópií dokumentu, môžete zvoliť tlač každej kópie ako jednej série (zoradenej), alebo tlač kópií 
ako skupiny strán (nezoradenej).

Zoradené       Nezoradené

V systéme Windows

Pri otvorenom dokumente kliknite na 1 File  Print.

Kliknite na 2 Properties, Preferences, Options alebo Setup.

V časti Copies na záložke Print Setup zadajte počet požadovaných kópií a označte 3 Collate Copies.

Kliknutím na 4 OK zatvorte všetky dialógové okná softvéru tlačiarne.

Kliknite na 5 OK alebo Print.

Poznámka: Voľba zoraďovania je dostupná iba pri tlači viacerých kópií.
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V systéme Macintosh

Pri otvorenom dokumente kliknite na 1 File  Print.

Do políčka Copies zadajte počet požadovaných kópií a označte 2 Collated.

Kliknite na 3 Print.

Poznámka: Aby ste predišli rozmazávaniu pri tlači fotografi í, vyberte každú fotografi u na výstupe a nechajte ju pred 
založením uschnúť.

Tlač poslednej strany ako prvej v poradí (opačné poradie strán)

V systéme Windows

Pri otvorenom dokumente kliknite na 1 File  Print.

Kliknite na 2 Properties, Preferences, Options alebo Setup.

V časti Copies na záložke Print Setup označte 3 Print Last Page First.

Kliknutím na 4 OK zatvorte všetky dialógové okná softvéru tlačiarne.

Kliknite na 5 OK alebo Print.

V systéme Macintosh

Pri otvorenom dokumente kliknite na 1 File  Print.

V rozbaľovacej ponuke Printer vyberte tlačiareň.2 

Vykonajte nasledovné:3 

V systéme Mac OS X verzie 10.5 a 10.4

V rozbaľovacej ponuke volieb tlače zvoľte a Paper Handling.

V ponuke Page Order zvoľte b Reverse.

V systéme Mac OS X verzie 10.3

V rozbaľovacej ponuke volieb tlače zvoľte a Paper Handling.

Zvoľte b Reverse page order.

Kliknite na 4 Print.

Tlač viacerých strán na jeden list (N-Up)

V systéme Windows

Pri otvorenom dokumente kliknite na 1 File  Print.

Kliknite na 2 Properties, Preferences, Options alebo Setup.

Na záložke 3 Advanced zvoľte N-up v rozbaľovacej ponuke Print Layout.

Zvoľte počet strán pre tlač na každej strane.4 

 Ak si želáte nastaviť okolo každej strany okraj, zvoľte Print Page Borders.
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Kliknutím na 5 OK zatvorte všetky dialógové okná softvéru tlačiarne.

Kliknite na 6 OK alebo Print.

V systéme Macintosh

Pri otvorenom dokumente kliknite na 1 File  Print.

V rozbaľovacej ponuke volieb tlače zvoľte 2 Layout.

V rozbaľovacej ponuke Pages per Sheet zvoľte počet strán pre tlač na jednom liste. •

V oblasti Layout Direction kliknite na ikonu, ktorá zobrazuje poradie strán pre tlač na jednom liste. •

Ak si želáte nastaviť okolo každej strany okraj, zvoľte možnosť v rozbaľovacej ponuke Border. •

Kliknite na 3 Print.

Tlač dokumentov z pamäťovej karty alebo disku Flash

Za účelom aktivovania funkcie tlače do súboru (File print):

Tlačiareň musí byť prepojená s počítačom prostredníctvom USB kábla alebo siete. •

Tlačiareň aj počítač musia byť zapnuté.  •

Pamäťová karta alebo disk Flash musia obsahovať súbory dokumentov, ktoré sú podporované tlačiarňou. •

Počítač musí tiež disponovať aplikáciami, ktoré podporujú formáty dokumentov, ktoré chcete tlačiť. •

Vložte pamäťovú kartu alebo disk Flash.1 

 Rozpoznané sú nasledovné typy dokumentov:

.doc (Microsoft Word) •

.xls (Microsoft Excel) •

.ppt (Microsoft Powerpoint) •

.pdf (Adobe Portable Document Format) •

.rtf (Rich Text Format) •

.docx (Microsoft Word Open Document Format) •

.xlsx (Microsoft Excel Open Document Format) •

.pptx (Microsoft Powerpoint Open Document Format) •

.wps (Microsoft Works) •

.wpd (WordPerfect) •

 Po zistení pamäťového zariadenia tlačiarňou sa na displeji ovládacieho panela tlačiarne zobrazí hlásenie 
Memory Card Detected alebo Storage Device Detected.

Ak sú na pamäťovom zariadení uložené iba súbory dokumentov, tlačiareň sa automaticky prepne do režimu 2 
File Print.

 Ak sú na pamäťovom zariadení uložené súbory dokumentov a obrázkov, stlačením  zvoľte Documents.

Vykonajte nasledovné:3 
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USB pripojenie

Stláčaním tlačidiel šípok zvoľte názov súboru dokumentu, ktorý chcete vytlačiť, alebo priečinok, v ktorom a 
je dokument uložený na pamäťovom zariadení.

Stlačte b  a stlačením  spustite tlač dokumentu.

Bezdrôtové pripojenie (iba vybrané modely)

Počkajte, kým sa tlačiareň nespojí so sieťovým počítačom, alebo kým sa nedokončí prehľadávanie siete a 
pre dostupné počítače.

 V prípade výzvy stláčaním tlačidiel šípok vyberte sieťový počítač a stlačte .

 Poznámky:

Ak to počítač vyžaduje, môžete byť vyzvaný pre zadanie PIN kódu. Za účelom priradenia názvu  •
počítača a PIN kódu sieťovému počítaču si pozrite Pomocník (Help) softvéru tlačiarne pridruženého 
operačným systémom.

Ak má tlačiareň číselnú klávesnicu, zadajte PIN kód pomocou klávesnice a stlačte  • .

Ak tlačiareň nemá číselnú klávesnicu, pomocou tlačidiel šípok zvyšujete alebo znižujete číslicu  •
(predvolená hodnota je 0000) v PIN kóde a následne stlačením  potvrdíte výber danej číslice.

Stláčaním tlačidiel šípok zvoľte názov súboru dokumentu, ktorý chcete vytlačiť, alebo priečinok, v ktorom b 
je dokument uložený na pamäťovom zariadení.

Stlačte c  a stlačením  spustite tlač dokumentu.

Tlač špeciálnych dokumentov
Ohľadom viacerých možností tlače špeciálnych dokumentov si pozrite Pomocníka (Help) spojeného so softvérom 
tlačiarne.

Výber kompatibilných typov špeciálnych papierov

Ťažký matný papier • —Fotografi cký papier s matným povrchom používaný pre tlač vysokokvalitných 
grafi ckých objektov.

Fotografi cký/Lesklý papier • —Fotografi cký papier so špeciálnou povrchovou úpravou. Používa sa najmä pre 
tlač fotografi í s kontrastnými, ostrými obrázkami.

Fotografi cký papier Lexmark • —Vynikajúci „každodenný“ ťažký atramentový fotografi cký papier navrhnutý pre 
používanie v tlačiarňach Lexmark, ale kompatibilný so všetkými značkovými atramentovými tlačiarňami. Hoci nie 
príliš drahý, poskytuje výbornú obrazovú kvalitu a vynikajúcu hodnotu.

Fotografi cký papier Lexmark PerfectFinish • TM—Vysokokvalitný fotografi cký papier špecifi cky navrhnutý pre 
atramentové tlačiarne Lexmark, ale kompatibilný so všetkými atramentovými tlačiarňami. Využíva sa najmä pre 
tlač profesionálnych kvalitných fotografi í s lesklým povrchom. Najvhodnejšie je používanie spolu so značkovým 
atramentom Lexmark evercolorTM 2, ktorý vytvorí fotografi e odolné voči vyblednutiu a vode.

Priehľadné fólie • —Priezračné, umelohmotné médiá využívané najmä pre spätné projektory.

Štítky • —Veľmi hrubý papier pre tlač robustnejších položiek, napr. pohľadníc.

Nažehľovacie fólie • —Typ média, na ktoré sa vytlačí opačný obraz a je ho možné zažehliť do vlákien.

Nálepky • —Samolepiaci papier kompatibilný s atramentovými tlačiarňami, ktorý sa dodáva v rôznych typoch, 
formátoch a veľkostiach.
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Tlač obálok

Vložte obálky do tlačiarne.1 

1

2

Vykonajte nasledovné:2 

V systéme Windows

Pri otvorenom dokumente kliknite na a File  Print.

Kliknite na b Properties, Preferences, Options alebo Setup.

V zozname Media Type záložky Print Setup zvoľte c Plain.

V zozname Paper Size zvoľte veľkosť obálok.d 

 Poznámka: Za účelom tlače na obálky s užívateľskou veľkosťou zvoľte Custom Size a zadajte výšku 
a šírku obálky.

Zvoľte orientáciu e Portrait alebo Landscape.

Kliknutím na f OK zatvorte všetky otvorené dialógové okná softvéru tlačiarne.

Kliknite na g OK alebo Print.

V systéme Macintosh

Podľa potreby upravte nastavenia v dialógovom okne Page Setup.a 

Pri otvorenej fotografi i zvoľte 1 File  Page Setup.
V rozbaľovacej ponuke „Format for“ vyberte veľkosť obálky. Ak sa žiadna veľkosť nezhoduje 2 
s veľkosťou obálky, tak nastavte užívateľskú veľkosť.
Zvoľte orientáciu.3 

Kliknite na 4 OK.
Podľa potreby upravte nastavenia v dialógovom okne Print.b 

Pri otvorenej fotografi i zvoľte 1 File  Print.
V rozbaľovacej ponuke Printer vyberte tlačiareň, ktorú si želáte používať.2 

Kliknite na 3 Print.

Poznámky:

Väčšina obálok používa orientáciu na výšku (Landscape). •

Dbajte na to, aby bola rovnaká orientácia nastavená aj v softvérovej aplikácii. •

Tlač na nálepky

Vložte nálepky do tlačiarne.1 

Vykonajte nasledovné:2 
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V systéme Windows

Pri otvorenom dokumente kliknite na a File  Print.

Kliknite na b Properties, Preferences, Options alebo Setup.

V rozbaľovacej ponuke Paper Size záložky Print Setup zvoľte veľkosť papiera, ktorá sa zhoduje s veľkosťou c 
listu s nálepkami. Ak sa žiadna veľkosť nezhoduje s veľkosťou listu so štítkami, tak nastavte užívateľskú 
veľkosť.

 V prípade potreby zvoľte príslušný typ média v rozbaľovacej ponuke Media Type.

Kliknutím na d OK zatvorte všetky otvorené dialógové okná softvéru tlačiarne.

Kliknite na e OK alebo Print.

V systéme Macintosh

Podľa potreby upravte nastavenia v dialógovom okne Page Setup.a 

Pri otvorenom dokumente zvoľte 1 File  Page Setup.
V rozbaľovacej ponuke „Format for“ vyberte tlačiareň, ktorú si želáte používať.2 

V rozbaľovacej ponuke Paper Size záložky Print Setup zvoľte veľkosť papiera, ktorá sa zhoduje 3 
s veľkosťou listu s nálepkami. Ak sa žiadna veľkosť nezhoduje s veľkosťou listu so štítkami, tak 
nastavte užívateľskú veľkosť.

Podľa potreby upravte nastavenia v dialógovom okne Print.b 

Pri otvorenom dokumente zvoľte 1 File  Print.
V rozbaľovacej ponuke Printer vyberte tlačiareň, ktorú si želáte používať.2 

V rozbaľovacej ponuke volieb tlače zvoľte 3 Quality & Media.
V rozbaľovacej ponuke Paper Type vyberte typ papiera.4 

V ponuke Print Quality vyberte kvalitu tlače inú než Quick Print.5 

Rady pre vkladanie listov s nálepkami

Uistite sa, že horná časť nálepiek vstupuje do tlačiarne ako prvá. •

Uistite sa, že lepiaca plocha štítkov nepresahuje 1 mm za okraj listu s nálepkami. •

Uistite sa, že vodiace lišty papiera sa opierajú o okraj listu s nálepkami. •

Používate listy s plnými nálepkami. Čiastočné listy (s oblasťami nechránenými chýbajúcimi nálepkami) môžu  •
spôsobiť odlepovanie nálepiek počas tlače, čo môže mať za následok zaseknutie papiera.

Poznámka: Nálepky vyžadujú dlhší čas na schnutie. Vyberte každý list s nálepkami pri výstupe a usušte ho, aby ste 
predišli rozmazaniu atramentu.

Tlač na papier užívateľskej veľkosti

Pred pokračovaním na nasledovné pokyny vložte papier s užívateľskou veľkosťou do tlačiarne. Podrobnosti sú 
uvedené v časti „Vkladanie papiera“.

V systéme Windows

Pri otvorenom dokumente kliknite na 1 File  Print.

Kliknite na 2 Properties, Preferences, Options alebo Setup.

 Zobrazí sa záložka Print Setup.

V časti Paper Options zoznamu „Paper size“ zvoľte 3 Custom Size.

 Zobrazí sa dialógové okno Defi ne Custom Paper Size.
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Vyberte merné jednotky, ktoré sa majú používať (palce alebo milimetre).4 

Kliknutím na 5 OK zatvorte všetky otvorené dialógové okná softvéru tlačiarne.

Vytlačte dokument.6 

V systéme Macintosh

Pri otvorenom dokumente zvoľte 1 File  Page Setup.

V rozbaľovacej ponuke Paper Size zvoľte 2 Manage Custom Sizes.

Vytvorte užívateľskú veľkosť.3 

Kliknite na +.a 

V ponuke Page Size zadajte šírku (Width) a výšku (Height) papiera.b 

V ponuke Printer Margins vyberte tlačiareň, ktorú si želáte používať. Okraje sa nastavia podľa zvolenej c 
tlačiarne.

 Ak si želáte nastaviť okraje, zvoľte User defi ned a zadajte okraje do oblasti Printer Margins.

V zozname užívateľských veľkostí v ľavej časti dialógového okna dvakrát kliknite na d Untitled a zadajte 
názov pre nastavenú užívateľskú veľkosť papiera.

Kliknite na e OK.

Znova otvorte ponuku Page Size a vyberte názov užívateľskej veľkosti papiera, ktorú ste pridali v kroku 3d.4 

Kliknite na 5 Print.

Správa tlačových úloh

Pozastavenie tlačových úloh

Pomocou priečinka tlačiarní v systéme Windows

Vykonajte nasledovné:1 

V systéme Windows Vista

Ka liknite na .

Kb liknite na Control Panel.

Pod c Hardware and Sound kliknite na Printer.

V systéme Windows XP

Ka liknite na Start.

Kb liknite na Printers and Faxes.

V systéme Windows 2000

Ka liknite na Start.

Kb liknite na Settings  Printers.

Pravým tlačidlom kliknite na tlačiareň a zvoľte 2 Pause Printing.
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Pomocou lišty nástrojov v systéme Windows

Dvakrát kliknite na ikonu tlačiarne na lište nástrojov.1 

Pravým tlačidlom kliknite na názov dokumentu a zvoľte 2 Pause.

V systéme Macintosh

Počas tlače dokumentu kliknite na ikonu tlačiarne na dokovacej lište.1 

Zobrazí sa dialógové okno tlačovej fronty.

Vykonajte nasledovné:2 

Ak si želáte pozastaviť určitú tlačovú úlohu, vyberte názov dokumentu a kliknite na  • Hold.

Ak si želáte pozastaviť všetky tlačové úlohy vo fronte, v závislosti od verzie používaného operačného  •
systému kliknite na Pause Printer alebo Stop Jobs.

Obnovenie tlačových úloh

Pomocou priečinka tlačiarní v systéme Windows

Vykonajte nasledovné:1 

V systéme Windows Vista

Ka liknite na .

Kb liknite na Control Panel.

Pod c Hardware and Sound kliknite na Printer.

V systéme Windows XP

Ka liknite na Start.

Kb liknite na Printers and Faxes.

V systéme Windows 2000

Ka liknite na Start.

Kb liknite na Settings  Printers.

Pravým tlačidlom kliknite na názov tlačiarne a zvoľte 2 Open.

Vykonajte nasledovné:3 

Ak si želáte obnoviť určitú tlačovú úlohu, pravým tlačidlom kliknite na názov dokumentu a zvoľte  •
Resume.

Ak si želáte obnoviť všetky tlačové úlohy vo fronte, kliknite na  • Printer a zrušte výber pozastavenia tlače 
(Pause Printing).

Pomocou lišty nástrojov v systéme Windows

Dvakrát kliknite na ikonu tlačiarne na lište nástrojov.1 

Pravým tlačidlom kliknite na názov dokumentu a zvoľte 2 Resume.
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V systéme Mac OS X verzie 10.5

Na ponukovej lište kliknite na 1   System Preferences  Print & Fax.

K2 liknite na Open Print Queue.

Zobrazí sa dialógové okno tlačovej fronty.

Ak si želáte obnoviť určitú tlačovú úlohu, vyberte názov dokumentu a kliknite na  • Resume.

Ak si želáte obnoviť všetky tlačové úlohy vo fronte, kliknite na  • Resume Printer.

V systéme Mac OS X verzie 10.4 a staršej

Na ponukovej lište kliknite na 1 Go  Utilities  Print Center alebo Printer Setup Utility.

Zobrazí sa dialógové okno zoznamu tlačiarní (Printer List).

Dvakrát kliknite na tlačiareň.2 

Zobrazí sa dialógové okno tlačovej fronty.

Vykonajte nasledovné:3 

Ak si želáte obnoviť všetky tlačové úlohy vo fronte, kliknite na  • Start Jobs.

Ak si želáte obnoviť určitú tlačovú úlohu, vyberte názov dokumentu a kliknite na  • Resume.

Zrušenie tlačových úloh

Pomocou ovládacieho panela tlačiarne

Stlačte .

Pomocou tlačového stavového okna tlačiarne

Pri odoslaní tlačovej úlohy sa tlačové stavové okno automaticky otvorí v spodnej pravej časti obrazovky. Kliknutím 
Cancel Printing zrušíte tlačovú úlohu.

Pomocou priečinka tlačiarní v systéme Windows

Vykonajte nasledovné:1 

V systéme Windows Vista

Ka liknite na .

Kb liknite na Control Panel.

Pod c Hardware and Sound kliknite na Printer.

V systéme Windows XP

Ka liknite na Start.

Kb liknite na Printers and Faxes.

V systéme Windows 2000

Ka liknite na Start.

Kb liknite na Settings  Printers.

Pravým tlačidlom kliknite na názov tlačiarne a zvoľte 2 Open.
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Vykonajte nasledovné:3 

Ak si želáte pozastaviť určitú tlačovú úlohu, pravým tlačidlom kliknite na názov dokumentu a zvoľte  •
Cancel.

Ak si želáte pozastaviť všetky tlačové úlohy vo fronte, kliknite na  • Printer  Cancel All Documents.

Pomocou lišty nástrojov v systéme Windows

Dvakrát kliknite na ikonu tlačiarne na lište nástrojov.1 

Vykonajte nasledovné:2 

Ak si želáte pozastaviť určitú tlačovú úlohu, pravým tlačidlom kliknite na názov dokumentu a zvoľte  •
Cancel.

Ak si želáte pozastaviť všetky tlačové úlohy vo fronte, kliknite na  • Printer  Cancel All Documents.

V systéme Macintosh

Počas tlače dokumentu kliknite na ikonu tlačiarne na dokovacej lište.1 

V dialógové okno tlačovej fronty vyberte úlohu, ktorú chcete zrušiť a kliknite na 2 Delete.
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Práca s fotografi ami

Vkladanie fotografi ckých pamäťových zariadení

Vloženie pamäťovej karty

Vložte pamäťovú kartu.1 

Pamäťovú kartu vkladajte štítkom obchodnej značky nahor. •

Ak sa na pamäťovej karte nachádza šípka, dbajte na to, aby smerovala k tlačiarni. •

V prípade potreby vložte pamäťovú kartu do dodávaného adaptéra ešte pred jej vložením do konektora. •
1 2

Otvor Pamäťová karta

1 Secure Digital (SD) •
High Capacity Secure Digital (s adaptérom) •
Micro Secure Digital (s adaptérom) (Micro SD) •
Mini Secure Digital (s adaptérom) (Mini SD) •
MultiMedia Card (MMC) •
Reduced Size MultiMedia Card (s adaptérom) (RS-MMC) •
MultiMedia Card mobile (s adaptérom) (MMCmobile) •
Memory Stick •
Memory Stick PRO •
Memory Stick Duo (s adaptérom) •
Memory Stick PRO Duo (s adaptérom) •
xD-Picture Card •
xD-Picture Card (typ H) •
xD-Picture Card (typ M) •

2 CompactFlash Type I a Type II •
Microdrive •
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Počkajte na rozsvietenie indikátora na tlačiarni napravo od otvorov. Indikátor bliká počas čítania pamäťovej 2 
karty alebo pri prenose údajov.

 Výstraha—Možné poškodenie: Počas aktívnej tlače, čítania alebo zápisu na pamäťovú kartu sa nedotýkajte 
káblov, žiadneho sieťového adaptéra, ani tlačiarne vo vyznačenej oblasti. Môže dôjsť k strate údajov. Počas 
aktívnej tlače, čítania alebo zápisu pamäťovú kartu nevyberajte.

 Po rozpoznaní pamäťovej karty sa na displeji ovládacieho panela zobrazí hlásenie Memory Card 
Detected.

 Ak tlačiareň neprečíta pamäťovú kartu, vyberte ju a znova vložte. 

Poznámky:

Tlačiareň načíta súčasne iba jedno aktívne pamäťové médium. Ak vložíte viac než jednu pamäťovú kartu, na  •
displeji sa zobrazí hlásenie pre odobranie jednej z pamäťových kariet. 

Ak vložíte do konektora PictBridge disk Flash alebo digitálny fotoaparát prepnutý do režimu pamäťového  •
zariadenia pri súčasnom vložení pamäťovej karty v konektore pamäťových kariet, na displeji sa zobrazí hlásenie 
pre výber pamäťového zariadenia, ktoré chcete používať.

Vloženie disku Flash

Vložte disk Flash do konektora PictBridge na prednej strane tlačiarne.1 

 Poznámka: Ak disk nie je možné vložiť priamo do konektora, bude pravdepodobne potrebné použiť adaptér.

Počkajte na rozpoznanie vloženia disku Flash tlačiarňou. Po rozpoznaní disku Flash sa zobrazí hlásenie 2 
Storage Device Detected.

 Ak tlačiareň neprečíta disk Flash, vyberte ho a znova vložte.

 Výstraha—Možné poškodenie: Počas aktívnej tlače, čítania alebo zápisu na disk Flash sa nedotýkajte 
káblov, žiadneho sieťového adaptéra, ani tlačiarne vo vyznačenej oblasti. Môže dôjsť k strate údajov. Počas 
aktívnej tlače, čítania alebo zápisu na disk Flash nevyberajte disk Flash.
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Poznámka: Tlačiareň načíta súčasne iba jedno aktívne pamäťové médium. Ak vložíte viac než jedno pamäťové 
médium, na displeji sa zobrazí hlásenie pre určenie zariadenia, ktoré sa má tlačiarňou rozpoznať.

Tlač fotografi í

Tlač fotografi í pomocou ovládacieho panela tlačiarne

Vložte fotografi cký papier lesklou alebo tlačiteľnou stranou smerom k vám. (Ak si nie ste istý, na ktorú stranu 1 
sa má tlačiť, pozrite si pokyny dodávané s papierom.)

Na ovládacom paneli tlačiarne stlačte 2 .

Vložte pamäťovú kartu, disk Flash alebo digitálny fotoaparát prepnutý do režimu pamäťového zariadenia.3 

Stláčajte tlačidlá šípok, kým sa nezobrazí 4 Easy Photo alebo Print Photos a stlačte .

 Poznámky:

Zvoľte Easy Photo, ak si želáte rýchlo vytlačiť fotografi e. •

Zvoľte Print Photos, ak si želáte upraviť fotografi e pred ich tlačou. •

Stláčaním tlačidiel šípok vyberte voľbu tlače fotografi í a stlačte 5 .

 Poznámka: Môžete zvoliť tlač najnovších fotografi í, všetkých fotografi í, fotografi í podľa dátumu alebo 
fotografi í podľa výberu čísiel fotografi í uvedených na skúšobnom liste. Ak si želáte skontrolovať čísla fotografi í 
pred samotnou tlačou fotografi í, vytlačte skúšobný list.

Vykonajte nasledovné:6 

Ak ste v ponuke  • Easy Photo, pomocou tlačidiel šípok zvoľte veľkosť papiera a veľkosť fotografi e. Po 
každom výbere stlačte .

Ak ste v ponuke  • Print Photos, pomocou tlačidiel šípok zvoľte veľkosť fotografi e, typ papiera, 
rozloženie a kvalitu fotografi í a upravte jas a farebné efekty fotografi í. Po každom výbere stlačte .

Stlačte 7 .

 Poznámka: Aby ste predišli rozmazávaniu, vyhýbajte sa dotýkaniu povrchu vytlačenej fotografi e prstami 
alebo ostrými predmetmi. Pre čo najlepšie výsledky vyberajte z výstupného zásobníka papiera každý 
vytlačený hárok samostatne a nechajte výtlačky vyschnúť aspoň 24 hodín pred ich založením, ukazovaním 
alebo uskladnením.
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Tlač fotografi í z počítača pomocou softvéru tlačiarne

Vložte fotografi cký papier lesklou alebo tlačiteľnou stranou smerom k vám. (Ak si nie ste istý, na ktorú stranu 1 
sa má tlačiť, pozrite si pokyny dodávané s papierom.)

Tlač fotografi í:2 

V systéme Windows

Vykonajte nasledovné:a 

V systéme Windows Vista k • liknite na .

V systéme Windows XP k • liknite na Start.

Kliknite na b All Programs alebo Programs a v zozname vyberte priečinok programu tlačiarne.

Kliknite na c Lexmark Productivity Studio.

 Poznámka: Tento program sa v závislosti od jeho inštalácie spolu so softvérom tlačiarne nemusí zobraziť 
v priečinku programu tlačiarne.

Otvorte fotografi u, ktorú si želáte vytlačiť.d 

Vykonaním pokynov na monitore počítača editujete a vytlačíte fotografi e. Môžete si tiež pozrieť e 
Pomocník (Help) programu.

V systéme Macintosh

Podľa potreby upravte nastavenia v dialógovom okne Page Setup.a 

Pri otvorenej fotografi i zvoľte 1 File  Page Setup.
V rozbaľovacej ponuke „Format for“ vyberte tlačiareň.2 

V rozbaľovacej ponuke Paper Size vyberte veľkosť papiera.3 

Kliknite na 4 OK.
Podľa potreby upravte nastavenia v dialógovom okne Print.b 

Pri otvorenej fotografi i zvoľte 1 File  Print.
V rozbaľovacej ponuke Printer vyberte tlačiareň.2 

V rozbaľovacej ponuke možností tlače vyberte 3 Quality & Media.
V rozbaľovacej ponuke Paper Type vyberte typ papiera. •

V ponuke Print Quality zvoľte  • Automatic alebo Photo.

Kliknite na 4 Print.
Poznámka: Manuálny výber typu papiera vypne senzor pre aktuálnu tlačovú úlohu aj v prípade, že tlačiareň 
disponuje senzorom typu papiera.

Tlač fotografi í z pamäťového zariadenia pomocou softvéru tlačiarne

Vložte fotografi cký papier lesklou alebo tlačiteľnou stranou smerom k vám. (Ak si nie ste istý, na ktorú stranu 1 
sa má tlačiť, pozrite si pokyny dodávané s papierom.)

Vložte pamäťovú kartu, disk Flash alebo digitálny fotoaparát prepnutý do režimu pamäťového zariadenia.2 

Na ovládacom paneli tlačiarne stlačte 3 .

Stláčajte tlačidlá šípok, kým sa nezobrazí 4 Save Photos a stlačte .

Preneste fotografi e do počítača.5 
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USB pripojenie

Stlačte a .

Ak používate systém Windows:b 

 Ak ste nainštalovali Lexmark Productivity Studio, tak sa spustí po každom vložení pamäťového 
zariadenia. Vykonaním pokynov na monitore počítača preneste fotografi e do počítača a potom pomocou 
programov nainštalovaných v počítači vytlačte fotografi e.

 Ak používate systém Macintosh:

 Ak ste nainštalovali iPhoto, tak sa spustí po každom vložení pamäťového zariadenia. Vykonaním pokynov 
na monitore počítača preneste fotografi e do počítača a potom pomocou programov nainštalovaných v 
počítači vytlačte fotografi e.

Bezdrôtové pripojenie (iba vybrané modely)

Stláčajte tlačidlá šípok, kým sa nezobrazí a Network a stlačte .

V prípade výzvy stláčaním tlačidiel šípok vyberte sieťový počítač, do ktorého chcete uložiť fotografi e b 
a stlačte .

Ak používate systém Windows:c 

Vykonajte nasledovné:1 

V systéme Windows Vista k • liknite na .

V systéme Windows XP k • liknite na Start.

Kliknite na 2 All Programs alebo Programs a v zozname vyberte priečinok programu tlačiarne.
Kliknite na 3 Lexmark Productivity Studio.
V časti Photo Printing na hlavnej obrazovke kliknite na 4 Download to library.
Prejdite na umiestnenie pamäťového zariadenia a kliknite na 5 Transfer.
Vyberte sieťovú tlačiareň.6 

Vykonaním pokynov na monitore počítača preneste a vytlačte fotografi e.7 

 Ak používate systém Macintosh:

 Ak je tlačiareň prepojená s počítačom prostredníctvom siete, Lexmark Network Card Reader sa spustí na 
počítači.

 Preneste fotografi e do počítača pomocou aplikácie a potom pomocou aplikácií nainštalovaných 
v počítači vytlačte fotografi e.

 Podrobnosti o prenose fotografi í pomocou nástroja Lexmark Network Card Reader sú uvedené 
v Pomocníkovi (Help) aplikácie.
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Pripojenie PictBridge-kompatibilného digitálneho fotoaparátu

PictBridge je technológia dostupná vo väčšine digitálnych fotoaparátoch, ktorá umožňuje tlač z digitálneho 
fotoaparátu bez používania počítača. PictBridge-kompatibilný digitálny fotoaparát je možné prepojiť s tlačiarňou a 
pomocou fotoaparátu ovládať tlač fotografi í.

Jednu koncovku USB kábla vložte do fotoaparátu.1 

 Poznámka: Používajte iba USB kábel dodávaný s digitálnym fotoaparátom.

Druhú koncovku kábla vložte do konektora PictBridge na prednej strane tlačiarne.2 

 Poznámky:

Dbajte na to, aby bol PictBridge-kompatibilný digitálny fotoaparát prepnutý do správneho USB režimu.  •
Ak je výber USB fotoaparátu nesprávny, fotoaparát sa rozpozná ako záznamové zariadenie USB, alebo 
sa na ovládacom paneli tlačiarne zobrazí chybové hlásenie. Podrobnosti sú uvedené v dokumentácii 
fotoaparátu.

Tlačiareň načíta súčasne iba jedno pamäťové médium. •

 Výstraha—Možné poškodenie: Počas aktívnej tlače z PictBridge-kompatibilného digitálneho fotoaparátu sa 
nedotýkajte USB kábla, žiadneho sieťového adaptéra, ani tlačiarne vo vyznačenej oblasti. Môže dôjsť k strate 
údajov. Počas aktívnej tlače z PictBridge-kompatibilného digitálneho fotoaparátu tiež nevyberajte USB kábel 
ani sieťový adaptér.

V prípade úspešného prepojenia PictBridge sa na displeji zobrazí nasledovné hlásenie: 3 Use Camera to 
choose and print photos. Press OK to select printer default settings.

Pomocou fotoaparátu vyberte a vytlačte fotografi e. V prípade potreby je možné pomocou ponuky Pictbridge 4 
vybrať tiež veľkosť papiera, typ papiera, veľkosť fotografi e a rozloženie fotografi í požadovaných pre tlač. 

 Stlačením  prejdite na ponuku PictBridge a potom stlačte  po každom výbere.
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 Poznámky:

Ak vložíte fotoaparát počas vykonávania ďalšej úlohy tlačiarňou, počkajte na dokončenie úlohy pred  •
tlačou z fotoaparátu.

Ohľadom používania fotoaparátu na ovládanie tlače fotografi í si pozrite pokyny v dokumentácii  •
fotoaparátu.

Tlač fotografi í uložených na pamäťovom zariadení pomocou 

skúšobného listu

Vložte obyčajný papier veľkosti Letter alebo A4.1 

Na ovládacom paneli tlačiarne stlačte 2 .

Vložte pamäťovú kartu alebo disk Flash.3 

Stláčajte tlačidlá šípok, kým sa nezobrazí 4 Proof Sheet a stlačte .

Pomocou tlačidiel šípok vyberte voľbu pre tlač skúšobného listu.5 

 Skúšobný list je možné vytlačiť:

Pre všetky fotografi e na pamäťovej karte. •

Pre 20 posledných fotografi í, ak sa na karte nachádza viac než 20 fotografi í. •

Podľa dátumu, ak boli fotografi e na karte nasnímané počas viac než jedného dňa. Ak vyberiete túto  •
možnosť, pomocou šípok na ovládacom paneli vyberte rozsah dátumov, potom stlačením  uložte 
vykonané zmeny.

Stlačte 6 .

 Vytlačí sa skúšobný list.

Pomocou pokynov na skúšobnom liste vyberte fotografi e pre tlač, počet kópií fotografi e, redukciu efektu 7 
červených očí, rozloženie strany, možnosti tlače a veľkosť papiera.

 Poznámka: Počas vykonávania výberu dbajte na to, aby ste úplne vyplnili krúžky.

Vložte skúšobný list smerom nadol na sklenenú plochu skenera.8 

 Na displeji sa zobrazí Scan Proof Sheet.

 Poznámka: Ak sa táto voľba nezobrazí na displeji, tak stláčajte tlačidlá šípok, kým sa nezobrazí na displeji.

Stlačte 9 .

 Tlačiareň oskenuje skúšobný list.

Vložte fotografi cký papier zvisle do stredu podpory papiera lesklou alebo tlačiteľnou stranou smerom k vám. 10 
(Ak si nie ste istý, na ktorú stranu papiera sa má tlačiť, pozrite si pokyny dodávané s papierom.)

 Poznámka: Dbajte na to, aby sa veľkosť papiera vloženého v tlačiarni zhodovala s veľkosťou papiera 
zvoleného pre skúšobný list.

Stlačením 11  vytlačíte fotografi e.

 Poznámka: Aby ste predišli rozmazávaniu, vyhýbajte sa dotýkaniu povrchu vytlačenej fotografi e prstami 
alebo ostrými predmetmi. Pre čo najlepšie výsledky vyberajte z výstupného zásobníka papiera každý 
vytlačený hárok samostatne a nechajte výtlačky vyschnúť aspoň 24 hodín pred ich založením, ukazovaním 
alebo uskladnením.
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Tlač fotografi í z digitálneho fotoaparátu pomocou DPOF

DPOF (Digital Print Order Format) je funkcia dostupná na niektorých digitálnych fotoaparátoch. Ak váš fotoaparát 
podporuje DPOF, môžete pri stále vloženej pamäťovej karte vo fotoaparáte určiť, ktoré fotografi e a ich počet sa má 
vytlačiť. Tlačiareň rozpozná tieto nastavenia po vložení pamäťovej karty do tlačiarne.

Poznámka: Ak ste nastavili veľkosť fotografi e počas vloženej pamäťovej karty vo fotoaparáte, tak sa uistite, že 
veľkosť papiera v tlačiarni nie je menšia ako veľkosť uvedená vo výbere DPOF.

Vložte fotografi cký papier lesklou alebo tlačiteľnou stranou smerom k vám. (Ak si nie ste istý, na ktorú stranu 1 
sa má tlačiť, pozrite si pokyny dodávané s papierom.)

Vložte pamäťovú kartu.2 

 Po rozpoznaní pamäťovej karty sa na displeji ovládacieho panela zobrazí hlásenie Memory Card 
Detected.

Stláčajte tlačidlá šípok, kým sa nezobrazí 3 Print Photos a stlačte .

Stláčajte tlačidlá šípok, kým sa nezobrazí 4 Print DPOF a stlačením  vytlačte fotografi e.

 Poznámka: Táto voľba sa zobrazí iba vtedy, ak sa na pamäťovej karte nájde súbor DPOF.

Poznámka: Aby ste predišli rozmazávaniu, vyhýbajte sa dotýkaniu povrchu vytlačenej fotografi e prstami alebo 
ostrými predmetmi. Pre čo najlepšie výsledky vyberajte z výstupného zásobníka papiera každý vytlačený hárok 
samostatne a nechajte výtlačky vyschnúť aspoň 24 hodín pred ich založením, ukazovaním alebo uskladnením.
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Skenovanie
Podrobnosti o viacerých možnostiach skenovania a úpravy skenovaných obrázkov sú uvedené v Pomocníkovi (Help) 
programov inštalovaných so softvérom tlačiarne.

Skenovanie originálnych dokumentov
Je možné skenovať a následne tlačiť fotografi e, textové dokumenty, články časopisov, noviny a iné publikácie. 
Rovnako je možné naskenovať dokument za účelom jeho odfaxovania.

Pomocou ovládacieho panela tlačiarne

Položte originálny dokument skenovanou stranou nahor do podávača ADF alebo nadol na sklenenú plochu 1 
skenera.

 Poznámky:

Do podávača ADF  • nevkladajte pohľadnice, fotografi cký papier, drobné predmety ani tenké médiá (napr. 
výstrižky z časopisov). Takéto položky vkladajte na sklenenú plochu skenera.

Nastavte vodiacu lištu papiera v zásobníku ADF na šírku originálneho dokumentu. •

Pri používaní sklenenej plochy skenera zatvorte horný kryt, aby ste predišli tmavým okrajom na  •
skenovanom obrázku.

Na ovládacom paneli tlačiarne stlačte 2 .

 Na displeji sa zobrazí Scan to. Skenované obrázky je možné odoslať do počítača, na disk Flash, pamäťovú 
kartu, alebo do počítača po sieti.

Ak zvolíte odoslanie naskenovaného obrázka do počítača: •

Stlačte a .
Počkajte, kým tlačiareň nedokončí sťahovanie zoznamu skenovacích aplikácií.b 

Stláčajte tlačidlá šípok, kým sa nezobrazí požadovaná aplikácia a stlačte c .
Stláčaním tlačidiel šípok zvoľte kvalitu a veľkosť originálneho obrázka a po každom výbere stlačte d 

.
Stlačte e .



Skenovanie

94

Ak zvolíte odoslanie naskenovaného obrázka na pamäťovú kartu alebo disk Flash: •

Vložte pamäťové zariadenie.a 

 Poznámka: Uistite sa, že pamäťové zariadenie nie je chránené proti zápisu.

Stláčajte tlačidlá šípok, kým sa nezobrazí b Memory Card alebo USB Flash Drive a stlačte .
Stláčaním tlačidiel šípok zvoľte kvalitu a veľkosť originálneho obrázka a po každom výbere stlačte c 

.
Stlačte d .

 Poznámka: Pamäťové zariadenie nevyberajte, kým ponuka nezobrazí, či súbor je uložený.

Ak zvolíte odoslanie naskenovaného obrázka do počítača po sieti: •

Stláčajte tlačidlá šípok nahor alebo nadol, kým sa nezobrazí a Network a stlačte .
V prípade výzvy stláčajte tlačidlá šípok, kým sa nezobrazí požadovaný názov sieťového počítača a b 
stlačte .

 Poznámky:

Ak to počítač vyžaduje, môžete byť vyzvaný pre zadanie PIN kódu. Za účelom priradenia  −
názvu počítača a PIN kódu sieťovému počítaču si pozrite Pomocník (Help) softvéru tlačiarne 
pridruženého operačným systémom.

Ak má tlačiareň číselnú klávesnicu, zadajte PIN kód pomocou klávesnice a stlačte  − .

Ak tlačiareň nemá číselnú klávesnicu, pomocou tlačidiel šípok zvyšujete alebo znižujete číslicu  −
(predvolená hodnota je 0000) v PIN kóde a následne stlačením  potvrdíte výber danej číslice.

Počkajte, kým tlačiareň nedokončí sťahovanie zoznamu skenovacích aplikácií.c 

Stláčajte tlačidlá šípok, kým sa nezobrazí požadovaná aplikácia a stlačte d .
Stláčaním tlačidiel šípok zvoľte kvalitu a veľkosť originálneho obrázka a po každom výbere stlačte e 

.
Stlačte f .

 Poznámka: Pamäťové zariadenie nevyberajte, kým ponuka nezobrazí, či súbor je uložený.

V systéme Windows

Otvorte horný kryt a položte originálny dokument skenovanou stranou nadol na sklenenú plochu skenera. 1 

Zatvorte horný kryt, aby ste predišli vytvoreniu tmavých okrajov na naskenovanom obrázku.2 

Vykonajte nasledovné:3 

V systéme Windows Vista k • liknite na .

V systéme Windows XP k • liknite na Start.

Kliknite na 4 All Programs alebo Programs a v zozname vyberte priečinok programu tlačiarne.

Kliknite na 5 Lexmark Productivity Studio.

V časti Photo Printing hlavnej ponuky kliknite na 6 Scan.

Vykonajte pokyny na monitore počítača.7 
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V systéme Macintosh

Otvorte horný kryt a položte originálny dokument skenovanou stranou nadol na sklenenú plochu skenera. 1 

Zatvorte horný kryt, aby ste predišli vytvoreniu tmavých okrajov na naskenovanom obrázku.2 

Na pracovnej ploche Finder dvakrát kliknite na priečinok tlačiarne.3 

Dvakrát kliknite na 4 XXXX Series Center, kde XXXX je model tlačiarne.

V zozname „What is being scanned?“ („Čo sa práve skenuje?“) vyberte typ dokumentu, ktorý sa chystáte 5 
skenovať.

Kliknite na 6 Scan.

Skenovanie farebných alebo čiernobielych dokumentov
Položte originálny dokument skenovanou stranou nahor do podávača ADF alebo nadol na sklenenú plochu 1 
skenera.

 Poznámky:

Do podávača ADF  • nevkladajte pohľadnice, fotografi cký papier, drobné predmety ani tenké médiá (napr. 
výstrižky z časopisov). Takéto položky vkladajte na sklenenú plochu skenera.

Nastavte vodiacu lištu papiera v zásobníku ADF na šírku originálneho dokumentu. •

Pri používaní sklenenej plochy skenera zatvorte horný kryt, aby ste predišli tmavým okrajom na  •
skenovanom obrázku.

Na ovládacom paneli tlačiarne stlačte 2 .

Stláčaním tlačidiel šípok zvoľte, kde sa má naskenovaný obrázok odoslať. Skenované obrázky je možné 3 
odoslať do počítača, na disk Flash, pamäťovú kartu, alebo do počítača po sieti.

Po zobrazení požadovaného cieľového miesta stlačte 4 .

Čiernobiele dokumenty skenujete stlačením 5 Black.

 Poznámka: Predvolené nastavenie počas používania režimu Scan je Color. Ak skenujete farebný dokument, 
nie je potrebné stlačiť Color.

Stlačte 6 .

Skenovanie fotografi í pre editovanie
Otvorte horný kryt a položte originálny dokument skenovanou stranou nadol na sklenenú plochu skenera. 1 

Zatvorte horný kryt, aby ste predišli vytvoreniu tmavých okrajov na naskenovanom obrázku.2 

Na ovládacom paneli tlačiarne stlačte 3 .

Stláčajte tlačidlá šípok, kým sa nezobrazí 4 Computer alebo Network a stlačte .

 Poznámka: Ak zvolíte Network, budete vyzvaný pre výber sieťového počítača. V prípade výzvy stláčajte 
tlačidlá šípok, kým sa nezobrazí požadovaný sieťový počítač a stlačte .
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Počkajte na tlačiareň, kým nedokončí sťahovanie zoznamu aplikácií.5 

 Poznámka: Tento zoznam sa stiahne na základe aplikácií nainštalovaných v počítači. Uistite sa, že je v počítači 
nainštalovaná aplikácia pre úpravu aplikácií.

V zozname aplikácií stláčajte tlačidlá šípok, kým sa nezobrazí požadovaná aplikácia.6 

Stlačte 7 .

 Naskenovaný obrázok sa odošle do zvolenej aplikácie pre úpravu fotografi í.

Skenovanie do počítača po sieti
Uistite sa, že:1 

Tlačiareň je pripojená k sieti cez tlačový server alebo cez bezdrôtovú sieť. •

Tlačiareň, tlačový server (v prípade jeho používania) aj počítač prijímajúci skenovaný obrázok sú zapnuté. •

Tlačiareň je nakonfi gurovaná pre skenovanie po sieti (Direct IP Printing). •

Položte originálny dokument na sklenenú plochu skenera.2 

 Poznámky:

Do podávača ADF  • nevkladajte pohľadnice, fotografi cký papier, drobné predmety ani tenké médiá (napr. 
výstrižky z časopisov). Takéto položky vkladajte na sklenenú plochu skenera.

Nastavte vodiacu lištu papiera v zásobníku ADF na šírku originálneho dokumentu. •

Pri používaní sklenenej plochy skenera zatvorte horný kryt, aby ste predišli tmavým okrajom na  •
skenovanom obrázku.

Na ovládacom paneli tlačiarne stlačte 3 .

Stláčajte tlačidlá šípok, kým sa nezobrazí 4 Network a stlačte .

V prípade výzvy stláčaním tlačidiel šípok zvoľte názov sieťového počítača, do ktorého chcete naskenovať 5 
obrázok a stlačte .

 Poznámky:

Ak to počítač vyžaduje, môžete byť vyzvaný pre zadanie PIN kódu. Za účelom priradenia názvu počítača  •
a PIN kódu sieťovému počítaču si pozrite Pomocník (Help) softvéru tlačiarne pridruženého operačným 
systémom.

Pomocou tlačidiel šípok zvyšujete alebo znižujete číslicu (predvolená hodnota je 0000) v PIN kóde a  •
následne stlačením  potvrdíte výber danej číslice.

Počkajte, kým tlačiareň nedokončí sťahovanie zoznamu aplikácií.6 

Stláčajte tlačidlá šípok, kým sa nezobrazí požadovaná aplikácia a stlačte 7 .

Stlačte 8 .

Zrušenie tlačových úloh

Pomocou ovládacieho panela tlačiarne

Úlohu spustenú pomocou ovládacieho panela tlačiarne zrušíte stlačením .
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V systéme Windows

Skenovanú úlohu spustenú pomocou nástroja Lexmark Productivity Studio kliknutím na Stop na monitore počítača.

V systéme Macintosh

Skenovanú úlohu spustenú pomocou nástroja Lexmark All-in-One Center kliknutím na Cancel na monitore počítača.
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Kopírovanie

Vytváranie kópií
Vložte papier.1 

Položte originálny dokument skenovanou stranou nahor do podávača ADF alebo nadol na sklenenú plochu 2 
skenera.

 Poznámky:

Do podávača ADF  • nevkladajte pohľadnice, fotografi cký papier, drobné predmety ani tenké médiá (napr. 
výstrižky z časopisov). Takéto položky vkladajte na sklenenú plochu skenera.

Nastavte vodiacu lištu papiera v zásobníku ADF na šírku originálneho dokumentu. •

Pri používaní sklenenej plochy skenera zatvorte horný kryt, aby ste predišli tmavým okrajom na  •
skenovanom obrázku.

Na ovládacom paneli tlačiarne stlačte 3 .

Stláčaním tlačidiel šípok zvoľte počet kópií a stlačením 4 Color alebo Black nastavte farebné alebo čiernobiele 
kopírovanie.

Stlačte 5 .

Kopírovanie fotografi í
Vložte fotografi cký papier lesklou alebo tlačiteľnou stranou smerom k vám. (Ak si nie ste istý, na ktorú stranu 1 
sa má tlačiť, pozrite si pokyny dodávané s papierom.)

Položte fotografi u na sklenenú plochu skenera. 2 

Na ovládacom paneli tlačiarne stlačte 3 .

Stláčajte 4 , kým sa nezobrazí Photo Reprint.

Stláčajte tlačidlá šípok, kým sa nezobrazí 5 Yes a stlačte .

Stláčajte tlačidlá šípok, kým sa nezobrazí požadovaná veľkosť papiera. Ak sa požadovaná veľkosť papiera 6 
nenachádza v zozname, zvoľte Other. Na displeji sa zobrazia ďalšie voľby veľkosti papiera.

 Po každom výbere stlačte .

Stlačte 7 .

 Poznámka: Uistite sa, že ste do tlačiarne vložili fotografi cký papier.

Poznámka: Aby ste predišli rozmazávaniu, vyhýbajte sa dotýkaniu povrchu vytlačenej fotografi e prstami alebo 
ostrými predmetmi. Pre čo najlepšie výsledky vyberajte z výstupného zásobníka papiera každý vytlačený hárok 
samostatne a nechajte výtlačky vyschnúť aspoň 24 hodín pred ich založením, ukazovaním alebo uskladnením.

Zväčšovanie alebo zmenšovanie obrázkov
Vložte papier.1 

Položte originálny dokument stranou nadol na sklenenú plochu skenera.2 
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Na ovládacom paneli tlačiarne stlačte 3 .

Stláčajte 4 , kým sa nezobrazí Resize.

Stláčajte tlačidlá šípok, kým sa nezobrazí požadované nastavenie.5 

 Poznámky:

Ak zvolíte Custom Resize, stlačením  •  prejdite na ďalšiu ponuku a stláčajte tlačidlá šípok, kým sa 
nezobrazí požadované nastavenie. Stlačením  uložte zvolené nastavenie.

Ak zvolíte Borderless, tlačiareň podľa potreby zmenší alebo zväčší dokument alebo fotografi u za účelom  •
tlače kópie bez okrajov na zvolenú veľkosť papiera. Pre čo najlepšie výsledky pri nastavení zmeny 
veľkosti používajte fotografi cký papier a nastavte výber typu papiera na Photo, alebo nechajte tlačiareň 
automaticky zistiť typ papiera.

Stlačte 6 .

Poznámka: Po dokončení kopírovania obnovíte predvolené nastavenia stlačením . Nastavenie zmeny veľkosti sa 
prepne znova na 100% po dvoch minútach nečinnosti tlačiarne.

Nastavenie kvality kopírovania
Vložte papier.1 

Položte originálny dokument skenovanou stranou nahor do podávača ADF alebo nadol na sklenenú plochu 2 
skenera.

 Poznámky:

Do podávača ADF  • nevkladajte pohľadnice, fotografi cký papier, drobné predmety ani tenké médiá (napr. 
výstrižky z časopisov). Takéto položky vkladajte na sklenenú plochu skenera.

Nastavte vodiacu lištu papiera v zásobníku ADF na šírku originálneho dokumentu. •

Pri používaní sklenenej plochy skenera zatvorte horný kryt, aby ste predišli tmavým okrajom na  •
skenovanom obrázku.

Na ovládacom paneli tlačiarne stlačte 3 .

Stláčajte 4 , kým sa nezobrazí Quality.

Stláčaním tlačidiel šípok nastavte kvalitu kopírovania na Automatic, Draft, Normal alebo Photo a stlačením 5  
uložte nastavenie.

Stlačte 6 .

Zosvetlenie alebo stmavnutie kópie
Vložte papier.1 

Položte originálny dokument skenovanou stranou nahor do podávača ADF alebo nadol na sklenenú plochu 2 
skenera.

 Poznámky:

Do podávača ADF  • nevkladajte pohľadnice, fotografi cký papier, drobné predmety ani tenké médiá (napr. 
výstrižky z časopisov). Takéto položky vkladajte na sklenenú plochu skenera.

Nastavte vodiacu lištu papiera v zásobníku ADF na šírku originálneho dokumentu. •

Pri používaní sklenenej plochy skenera zatvorte horný kryt, aby ste predišli tmavým okrajom na  •
skenovanom obrázku.

Na ovládacom paneli tlačiarne stlačte 3 .
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Stláčajte 4 , kým sa nezobrazí Lighter/Darker.

Stláčaním tlačidiel šípok upravte posuvník a stlačením 5  uložte nastavenie.

 Poznámka: Stlačením šípky doľava sa kópia zosvetlí a stlačením šípky doprava sa kópia stmaví.

Stlačte 6 .

Zoraďovanie kópií pomocou počítača
Ak tlačíte niekoľko kópií dokumentu, môžete zvoliť tlač každej kópie ako jednej série (zoradenej), alebo tlač kópií 
ako skupiny strán (nezoradenej).

Zoradené       Nezoradené

Vložte papier.1 

Položte originálny dokument skenovanou stranou nahor do podávača ADF alebo nadol na sklenenú plochu 2 
skenera.

 Poznámky:

Do podávača ADF  • nevkladajte pohľadnice, fotografi cký papier, drobné predmety ani tenké médiá (napr. 
výstrižky z časopisov). Takéto položky vkladajte na sklenenú plochu skenera.

Nastavte vodiacu lištu papiera v zásobníku ADF na šírku originálneho dokumentu. •

Pri používaní sklenenej plochy skenera zatvorte horný kryt, aby ste predišli tmavým okrajom na  •
skenovanom obrázku.

Na ovládacom paneli tlačiarne stlačte 3 .

Stláčaním tlačidiel šípok zvoľte počet kópií a stlačte 4 .

Stláčajte 5 , kým sa nezobrazí Collate.

Stláčajte tlačidlá šípok, kým sa nezobrazí 6 On.

Stlačením 7  uložte obraz strany do pamäte tlačiarne.

Pri výzve, či si želáte skenovať ďalšiu stranu stlačte 8 .

Položte ďalšiu stranu originálneho dokumentu stranou nadol na sklenenú plochu skenera a stlačte 9 .

Kroky 8 a 9 opakujte, kým sa do pamäte tlačiarne neuložia všetky strany, ktoré si želáte skopírovať.10 

Pri výzve, či si želáte skenovať ďalšiu stranu stláčajte tlačidlá šípok, kým sa nezobrazí 11 No a následným 
stlačením  vytlačíte kópie.



Kopírovanie

101

Opakovanie obrázka na jednej strane
Rovnaký obrázok je možné vytlačiť niekoľkokrát na jeden list papiera. Táto voľba je užitočná pri vytváraní štítkov, 
emblémov, letákov, reklamných upútaviek a pod.

Vložte papier.1 

Položte originálny dokument skenovanou stranou nahor do podávača ADF alebo nadol na sklenenú plochu 2 
skenera.

 Poznámky:

Do podávača ADF  • nevkladajte pohľadnice, fotografi cký papier, drobné predmety ani tenké médiá (napr. 
výstrižky z časopisov). Takéto položky vkladajte na sklenenú plochu skenera.

Nastavte vodiacu lištu papiera v zásobníku ADF na šírku originálneho dokumentu. •

Pri používaní sklenenej plochy skenera zatvorte horný kryt, aby ste predišli tmavým okrajom na  •
skenovanom obrázku.

Na ovládacom paneli tlačiarne stlačte 3 .

Stláčajte 4 , kým sa nezobrazí Copies per Sheet.

Stláčaním tlačidiel šípok zvoľte počet obrázkov, ktoré chcete vytlačiť na jednu stranu: jedenkrát (once), 5 
štyrikrát (four times), deväťkrát (nine times) alebo 16-krát (16 times).

Stlačte 6 .

Kopírovanie viacerých strán na jeden list (N-Up)
Nastavenie N-Up umožňuje kopírovanie viacerých strán na jeden list vytlačením menších obrázkov každej strany. 
Napríklad pri použití nastavenia N-Up pre tlač 4-och strán na list je možné skrátiť 20-stranový dokument na 5 strán.

Vložte papier.1 

Položte originálny dokument skenovanou stranou nahor do podávača ADF alebo nadol na sklenenú plochu 2 
skenera.

 Poznámky:

Do podávača ADF  • nevkladajte pohľadnice, fotografi cký papier, drobné predmety ani tenké médiá (napr. 
výstrižky z časopisov). Takéto položky vkladajte na sklenenú plochu skenera.

Nastavte vodiacu lištu papiera v zásobníku ADF na šírku originálneho dokumentu. •

Pri používaní sklenenej plochy skenera zatvorte horný kryt, aby ste predišli tmavým okrajom na  •
skenovanom obrázku.

Na ovládacom paneli tlačiarne stlačte 3 .

Stláčajte 4 , kým sa nezobrazí Pages per Sheet.

Stláčaním tlačidiel šípok zvoľte počet strán, ktoré sa majú skopírovať na jeden list papiera. Môžete zvoliť 5 
kopírovanie jednej, dvoch alebo štyroch strán na jeden list.

Stlačením 6  uložte obraz strany do pamäte tlačiarne.

Pri výzve, či si želáte skenovať ďalšiu stranu zvoľte 7 Yes stlačením .

Položte ďalšiu stranu originálneho dokumentu stranou nadol na sklenenú plochu skenera a stlačte 8 .
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Kroky 7 a 8 opakujte, kým sa do pamäte tlačiarne neuložia všetky strany, ktoré si želáte skopírovať.9 

Pri výzve, či si želáte skenovať ďalšiu stranu stláčajte tlačidlá šípok, kým sa nezobrazí 10 No a následným 
stlačením  spustíte tlač.

Zrušenie úlohy kopírovania
Stlačte 1 .

 Skenovanie sa zastaví a lišta skenera sa vráti do svojej východiskovej polohy.

Stlačením 2  vypnite tlačiareň.
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Faxovanie
 UPOZORNENIE—RIZIKO PORANENIA ELEKTRICKÝM PRÚDOM: Nepoužívajte fax počas búrky. Počas búrky 

nevykonávajte nastavenia tohto zariadenia a nevykonávajte ani žiadne elektrické alebo sieťové prepojenia, 
akými sú napr. zapojenie sieťovej alebo telefónnej šnúry.

Odosielanie faxu

Odosielanie faxu pomocou ovládacieho panela tlačiarne

Uistite sa, že je tlačiareň zapnutá a prepojená s funkčnou telefónnou linkou.1 

Položte originálny dokument skenovanou stranou nahor do podávača ADF alebo nadol na sklenenú plochu 2 
skenera.

 Poznámky:

Do podávača ADF  • nevkladajte pohľadnice, fotografi cký papier, drobné predmety ani tenké médiá (napr. 
výstrižky z časopisov). Takéto položky vkladajte na sklenenú plochu skenera.

Nastavte vodiacu lištu papiera v zásobníku ADF na šírku originálneho dokumentu. •

Pri používaní sklenenej plochy skenera zatvorte horný kryt, aby ste predišli tmavým okrajom na  •
skenovanom obrázku.

Na ovládacom paneli stlačte 3 .

Zadajte faxové číslo alebo stlačením 4 Address Book vyberte číslo zo zoznamu Speed Dial alebo Group Dial.

 Poznámky:

Číslo vizitky je možné vložiť ako súčasť faxového čísla. •

Zadávajte maximálne 64 čísiel, čiarok, bodiek a/alebo symbolov * alebo #. •

Ak si želáte odoslať fax skupine čísel (vysielací fax):5 

Stlačte a  a stláčajte tlačidlá šípok, kým sa nezobrazí Yes.

Opakujte krok 4 až 5a, kým nezadáte maximálne 30 faxových čísel.b 

Stlačením 6 Color alebo Black zvoľte farebný alebo čiernobiely fax.

Stlačením 7  spustíte faxovú úlohu.

 Poznámka: Ak ste zadali viacej čísel a na skenovanie strán používate sklenenú plochu skenera, po každej 
naskenovanej strane sa zobrazí hlásenie Scan another page? pre výzvu, aby ste položili ďalšiu stranu 
dokumentu na sklenenú plochu skenera.

Odosielanie faxu počas počúvania hovoru (On Hook Dial)

Funkcia manuálneho vytáčania umožňuje vytočiť telefónne číslo počas počúvania hovoru cez reproduktor na 
tlačiarni. Je to užitočné vtedy, keď potrebujete prechádzať automatizovaným odkazovacím systémom pred 
odoslaním faxu.

Uistite sa, že je tlačiareň zapnutá a prepojená s funkčnou telefónnou linkou.1 

Položte originálny dokument skenovanou stranou nahor do podávača ADF alebo nadol na sklenenú plochu 2 
skenera.
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 Poznámky:

Do podávača ADF  • nevkladajte pohľadnice, fotografi cký papier, drobné predmety ani tenké médiá (napr. 
výstrižky z časopisov). Takéto položky vkladajte na sklenenú plochu skenera.

Nastavte vodiacu lištu papiera v zásobníku ADF na šírku originálneho dokumentu. •

Pri používaní sklenenej plochy skenera zatvorte horný kryt, aby ste predišli tmavým okrajom na  •
skenovanom obrázku.

Na ovládacom paneli stlačte 3 Dialtone.

 Počujete vytáčací tón telefónnej linky.

 Poznámka: Tlačidlo Dialtone bude aktívne iba pri nečinnom faxovom modeme, alebo ak tlačiareň neodosiela 
alebo neprijíma fax.

Stláčaním čísel numerickej klávesnice sa navigujete cez automatizovaný odkazovací systém.4 

Zadajte faxové číslo.5 

Poznámky:

Číslo vizitky je možné vložiť ako súčasť faxového čísla. •

Zadávajte maximálne 64 čísiel, čiarok, bodiek a/alebo symbolov * alebo #. •

Iba jedno faxové číslo je možné zadať pre  • On Hook Dial.

Stlačte 6 .

Odoslanie vysielacieho faxu v naplánovanom čase

Jeden fax je možné naraz odoslať až 30 ľuďom alebo skupinám súčasne.

Uistite sa, že je tlačiareň zapnutá a prepojená s funkčnou telefónnou linkou.1 

Položte originálny dokument skenovanou stranou nahor do podávača ADF alebo nadol na sklenenú plochu 2 
skenera.

 Poznámky:

Do podávača ADF  • nevkladajte pohľadnice, fotografi cký papier, drobné predmety ani tenké médiá (napr. 
výstrižky z časopisov). Takéto položky vkladajte na sklenenú plochu skenera.

Nastavte vodiacu lištu papiera v zásobníku ADF na šírku originálneho dokumentu. •

Pri používaní sklenenej plochy skenera zatvorte horný kryt, aby ste predišli tmavým okrajom na  •
skenovanom obrázku.

Na ovládacom paneli stlačte 3 .

Stláčajte 4 , kým sa nezobrazí Schedule Fax.

Stláčajte tlačidlá šípok, kým sa nezobrazí 5 Send Later a stlačte .

Zadajte čas odoslania faxu a stlačte 6 .

Ak nie je tlačiareň nastavená na 24-hodinový režim, stláčaním tlačidiel šípok zvoľte 7 AM alebo PM a stlačte .

Vyberte príjemcu:8 

Ak je príjemca uvedený v adresári (Address Book), stlačte  • Address Book a pomocou tlačidiel šípok rolujte 
cez čísla v zozname Speed Dial alebo Group Dial list.

Ak príjemca nie je uvedený v adresári (Address Book), stláčajte  • , kým sa nezobrazí Fax a zadajte číslo 
príjemcu.
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V prípade potreby opakujte krok 8 a stláčajte 9 , kým nezadáte maximálne 30 faxových čísel.

Stlačením 10  spustíte skenovanie dokumentu.

Poznámka: V stanovený čas sa vytočia faxové čísla a odošle sa fax na všetky určené faxové čísla. Ak je prenos 
neúspešný pre akékoľvek číslo vo vysielanom zozname, neúspešné čísla sa vytočia znova.

Príjem faxu

Automatický príjem faxov

Uistite sa, že je tlačiareň zapnutá a prepojená s funkčnou telefónnou linkou.1 

Uistite sa, že funkcia Auto Answer je zapnutá.2 

 Kontrola, či je funkcia Auto Answer zapnutá:

Na ovládacom paneli tlačiarne stlačte a .

Stláčajte tlačidlá šípok, kým sa nezobrazí b Fax Setup a stlačte .

Stláčajte tlačidlá šípok, kým sa nezobrazí c Ringing and Answering a stlačte .

Znova stlačte d ,

 Skontrolujte, či je Auto Answer nastavené na On.

Ak funkcia Auto Answer nie je zapnutá, stláčajte tlačidlá šípok, kým sa nezobrazí e On a stlačením  uložte 
nastavenie.

Nastavte počet zvonení, po ktorom tlačiareň automaticky prijíma faxy: 3 

Stláčajte tlačidlá šípok, kým sa nezobrazí a Pick-up On a stlačte .

Stláčajte tlačidlá šípok, kým sa nezobrazí požadované nastavenie a stlačením b  uložte nastavenie.

 Po zaznení nastaveného počtu zvonení tlačiareň automaticky prijme prichádzajúci fax.

Manuálny príjem faxov

Uistite sa, že je tlačiareň zapnutá a prepojená s funkčnou telefónnou linkou.1 

Uistite sa, že funkcia Auto Answer je vypnutá.2 

Pre príjem faxu stlačte 3  alebo stlačte * 9 * na telefóne po zdvihnutí a počutí faxového tónu. 

Zaveste telefón. 4 

 Tlačiareň prijíma fax.

Príjem faxu odkazovačom

Uistite sa, že funkcia Auto Answer je zapnutá.1 

Uistite sa, že ste nastavili počet zvonení, po ktorom tlačiareň automaticky prijíma fax.2 

 Po rozpoznaní zvonenia vyzdvihne hovor odkazovač.

Ak tlačiareň rozpozná fax, prijme fax a odpojí odkazovač. •

Ak tlačiareň nerozpozná fax, prijme hovor odkazovač. •
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Nastavte odkazovač na odpovedanie prichádzajúcich hovorov pred tlačiarňou.3 

 Napr. ak nastavíte odkazovač na odpovedanie hovorov po troch zvoneniach, nastavte tlačiareň na 
odpovedanie hovorov po piatich zvoneniach.

Presmerovanie faxov

Funkciu presmerovania faxov použite v prípade, že sa chystáte ísť preč, ale chcete stále prijímať faxy. Tri nastavenia 
presmerovania faxov:

Off  • —(Predvolené).

Forward • —Tlačiareň prepošle fax na určené faxové číslo.

Print & Forward • —Tlačiareň vytlačí fax a potom ho prepošle na určené faxové číslo.

Uistite sa, že je tlačiareň zapnutá a prepojená s funkčnou telefónnou linkou.1 

Stláčajte tlačidlá šípok, kým sa nezobrazí 2 Fax Setup a stlačte .

Stláčajte tlačidlá šípok, kým sa nezobrazí 3 Ringing and Answering a stlačte .

Stláčajte tlačidlá šípok, kým sa nezobrazí 4 Fax Forward a stlačte .

Stláčajte tlačidlá šípok, kým sa nezobrazí 5 Forward alebo Print & Forward a stlačte .

Zadajte číslo, na ktoré chcete presmerovať fax a stlačte 6 .

Úprava nastavení vytáčania

Nastavenie adresára (Address Book)

Na ovládacom paneli tlačiarne stlačte 1 .

Stláčajte tlačidlá šípok, kým sa nezobrazí 2 Fax Setup a stlačte .

Znova stlačte 3 ,

Pridanie faxového čísla do adresára (Address Book):4 

Stláčajte tlačidlá šípok, kým sa nezobrazí a Add a stlačte .

Znova stlačte b .

Pomocou klávesnice zadajte faxové číslo do políčka Enter Number a stlačte c .

Pomocou klávesnice zadajte meno osoby pridruženej faxovému číslu v políčku Enter Name a stlačením d 
 uložte záznam.

Opakovaním krokov b až d pridávate podľa potreby ďalšie záznamy. Môžete zadať až 89 faxových čísel.e 

Pridanie faxovej skupiny:5 

Stlačte a .

Pomocou klávesnice zadajte akékoľvek číslo od 90 až 99 a stlačte b .

Zadajte faxové číslo do políčka Enter Number a stlačte c .

Stlačte d .
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Podľa potreby zopakujte kroky c až d. Môžete zadať až 30 faxových čísel v skupine.e 

 Ak si neželáte pridať ďalšie faxové číslo, stláčajte tlačidlá šípok, kým sa nezobrazí No a stlačte .

Zadajte názov skupiny do políčka Enter name a stlačením f  uložte záznam.

Poznámky:

Číslo vizitky je možné vložiť ako súčasť faxového čísla. •

Faxové číslo môže obsahovať maximálne 64 čísiel, čiarok, bodiek, medzier a/alebo symbolov * alebo #. •

Nastavenie prefi xu vytáčania

Na začiatok každého vytáčaného čísla je možné pridať prefi x. Prefi x môže obsahovať až osem číslic, čiarok, bodiek a/
alebo nasledovné symboly: * # + - ( ).

Na ovládacom paneli tlačiarne stlačte 1 .

Stláčajte tlačidlá šípok, kým sa nezobrazí 2 Fax Setup a stlačte .

Stláčajte tlačidlá šípok, kým sa nezobrazí 3 Ringing and Answering a stlačte .

Stláčajte tlačidlá šípok, kým sa nezobrazí 4 Manual Pickup Code a stlačte .

Zadajte prefi x, ktorý sa má vytočiť pred každé číslo a stlačením 5  uložíte nastavenie.

Nastavenie identifi kácie volajúceho

Niektoré telefónne spoločnosti poskytujú službu identifi kácie volajúceho (Caller ID), ktorá identifi kuje telefónne číslo 
(a pravdepodobne aj meno) osoby, ktorá volá. Ak si túto službu predplatíte, bude na tlačiarni fungovať. Pri príjme 
faxu sa na displeji zobrazí telefónne číslo osoby, ktorá posiela fax.

Tlačiareň podporuje dve rôzne šablóny identifi kácie volajúceho (Caller ID): Pattern 1 (FSK) a Pattern 2 (DTMF). Za 
účelom zobrazenia informácií o identifi kácii volajúceho (Caller ID) bude pravdepodobne potrebné v závislosti od 
krajiny alebo oblasti, v ktorej žijete a telekomunikačnej spoločnosti, s ktorou máte podpísanú zmluvu, prepnúť 
šablónu.

Poznámka: Identifi kácia volajúceho je dostupná iba v niektorých krajinách a oblastiach.

Na ovládacom paneli tlačiarne stlačte 1 .

Stláčajte tlačidlá šípok, kým sa nezobrazí 2 Fax Setup a stlačte .

Stláčajte tlačidlá šípok, kým sa nezobrazí 3 Ringing and Answering a stlačte .

Stláčajte tlačidlá šípok, kým sa nezobrazí 4 Caller ID Pattern a stlačte .

Stláčajte tlačidlá šípok, kým sa nezobrazí požadované nastavenie a stlačením 5  uložíte nastavenie.

Nastavenie charakteristického zvonenia

Charakteristické zvonenie je služba poskytovaná niektorými telefónnymi spoločnosťami, ktoré priraďujú niekoľko 
telefónnych čísel jednej telefónnej linke. Ak si takúto službu objednáte, môžete naprogramovať svoju tlačiareň tak, 
aby ste mali charakteristické zvonenie a telefónne číslo pre prichádzajúce faxy.

Na ovládacom paneli tlačiarne stlačte 1 .

Stláčajte tlačidlá šípok, kým sa nezobrazí 2 Fax Setup a stlačte .

Stláčajte tlačidlá šípok, kým sa nezobrazí 3 Ringing and Answering a stlačte .
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Stláčajte tlačidlá šípok, kým sa nezobrazí 4 Ring Pattern a stlačte .

Stláčajte tlačidlá šípok, kým sa nezobrazí požadovaná vzorka zvonenia a stlačením 5  uložíte nastavenie.

Nastavenie kódu manuálneho odpovedania na fax

Na ovládacom paneli tlačiarne stlačte 1 .

Stláčajte tlačidlá šípok, kým sa nezobrazí 2 Fax Setup a stlačte .

Stláčajte tlačidlá šípok, kým sa nezobrazí 3 Ringing and Answering a stlačte .

Stláčajte tlačidlá šípok, kým sa nezobrazí 4 Manual Pickup Code a stlačte .

Zadajte kód, ktorý si želáte používať.5 

 Poznámka: Kód môže obsahovať až sedem číslic, čiarok, bodiek, medzier a/alebo nasledovných symbolov: * 
# + - ( ).

Stlačením 6  uložíte nastavenie

Vytáčanie faxového čísla v rámci ústredne

Ak sa tlačiareň používa v podniku alebo kancelárii, môže byť pripojená k telefónnemu systému ústredne (PBX – 
Private Branch Exchange). Zvyčajne pri vytáčaní faxového čísla tlačiareň čaká na rozpoznanie vytáčacieho tónu a 
potom vytočí faxové číslo. Tento spôsob vytáčania však nemusí pracovať v prípade, že telefónna ústredňa používa 
vytáčací tón, ktorý nie je rozpoznateľný väčšinou faxových zariadení. Funkcia „Vytáčanie v rámci ústredne“ umožňuje 
tlačiarni vytáčať faxové číslo bez čakania na rozpoznanie vytáčacieho tónu.

Na ovládacom paneli tlačiarne stlačte 1 .

Stláčajte tlačidlá šípok, kým sa nezobrazí 2 Fax Setup a stlačte .

Stláčajte tlačidlá šípok, kým sa nezobrazí 3 Dialing and Sending a stlačte .

Stláčajte tlačidlá šípok, kým sa nezobrazí 4 Dial Method a stlačte .

Stláčajte tlačidlá šípok, kým sa nezobrazí 5 Behind PBX a stlačením  uložíte nastavenie

Správa faxov

Nastavenie zápätia faxu

Na ovládacom paneli tlačiarne stlačte 1 .

Stláčajte tlačidlá šípok, kým sa nezobrazí 2 Fax Setup a stlačte .

Stláčajte tlačidlá šípok, kým sa nezobrazí 3 Fax Printing a stlačte .

Stláčajte tlačidlá šípok, kým sa nezobrazí 4 Fax Footer a stlačte .

Stláčajte tlačidlá šípok, kým sa nezobrazí 5 On a stlačením  uložíte nastavenie

Počas úvodného nastavenia tlačiarne budete vyzvaný pre zadanie dátumu a času. Ak ste ešte nezadali tieto 6 
informácie:

Dvakrát a stlačte .

Stláčajte tlačidlá šípok, kým sa nezobrazí b Device Setup a stlačte .
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Stláčajte tlačidlá šípok, kým sa nezobrazí c Date/Time a stlačte .

Zadajte dátum pomocou klávesnice a stlačte d .

Zadajte čas pomocou klávesnice a stlačte e .

Ak má zadaná hodina hodnotu 12 alebo menej, stláčajte tlačidlá šípok, kým sa nezobrazí f AM, PM, alebo 
24hr a stlačením  uložíte nastavenie.

Tlač reportov činnosti faxu

Môžete vytlačiť reporty odoslaných a/alebo prijatých faxov.

Na ovládacom paneli tlačiarne stlačte 1 .

Stláčajte tlačidlá šípok, kým sa nezobrazí 2 Fax Setup a stlačte .

Stláčajte tlačidlá šípok, kým sa nezobrazí 3 Reports a stlačte .

Nastavenie reportov činnosti faxu:4 

Znova stlačte a .

Stláčaním tlačidiel šípok zvoľte, či sa majú tlačiť reporty činnosti faxu po 40 faxoch alebo iba na b 
vyžiadanie.

Pre tlač reportov činnosti faxu stláčajte tlačidlá šípok, kým sa nezobrazí 5 Print Reports a stlačte .

Pre tlač iba histórie odoslaných faxov stláčajte tlačidlá šípok, kým sa nezobrazí  • Send Log a stlačte .

Pre tlač iba histórie prijatých faxov stláčajte tlačidlá šípok, kým sa nezvýrazní  • Receive Log a stlačte .

Tlač zoznamu Fax Settings List

Na ovládacom paneli tlačiarne stlačte 1 .

Stláčajte tlačidlá šípok, kým sa nezobrazí 2 Fax Setup a stlačte .

Stláčajte tlačidlá šípok, kým sa nezobrazí 3 Reports a stlačte .

Stláčajte tlačidlá šípok, kým sa nezobrazí 4 Print Reports a stlačte .

Stláčajte tlačidlá šípok nahor alebo nadol, kým sa nezvýrazní 5 Settings List a stlačte .

 Vytlačí sa zoznam predvolených nastavení, ktorý obsahuje každé nastavenie faxu v tlačiarni, nastavenú 
hodnotu a predvolené nastavenie od výroby.

Blokovanie neželaných faxov

Ak máte aktivovanú službu identifi kácie volajúceho (Caller ID), môžete blokovať faxy poslané z daného čísla a/alebo 
všetky faxy, ktoré neobsahujú číslo identifi kácie volajúceho (Caller ID).

Zapnutie funkcie Block List:1 

Na ovládacom paneli tlačiarne stlačte a .

Stláčajte tlačidlá šípok, kým sa nezobrazí b Fax Setup a stlačte .

Stláčajte tlačidlá šípok, kým sa nezobrazí c Fax Blocking a stlačte .

Stláčajte tlačidlá šípok, kým sa nezobrazí d Turn On/Off a stlačte .

Stláčajte tlačidlá šípok, kým sa nezobrazí e On a stlačením  uložíte nastavenie.
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Pridanie každého faxového čísla, ktoré  si želáte blokovať:2 

Na ovládacom paneli tlačiarne stlačte a .

Stláčajte tlačidlá šípok, kým sa nezobrazí b Fax Setup a stlačte .

Stláčajte tlačidlá šípok, kým sa nezobrazí c Fax Blocking a stlačte .

Stláčajte tlačidlá šípok, kým sa nezobrazí d Add a stlačte .

Pomocou klávesnice zadajte faxové číslo do políčka Fax Number a stlačením e  uložíte nastavenie.

Pomocou klávesnice zadajte meno osoby do políčka Name.f 

Zopakujte kroky 2e až 2f, kým nepridáte všetky čísla, ktoré si želáte blokovať. Môžete blokovať až 50 čísiel.g 

Blokovanie faxov odoslaných z neidentifi kovaného čísla (číslo bez identifi kácie volajúceho):3 

Na ovládacom paneli tlačiarne stlačte a .

Stláčajte tlačidlá šípok, kým sa nezobrazí b Fax Setup a stlačte .

Stláčajte tlačidlá šípok, kým sa nezobrazí c Fax Blocking a stlačte .

Stláčajte tlačidlá šípok, kým sa nezobrazí d Block No-ID a stlačte .

Stláčajte tlačidlá šípok, kým sa nezobrazí e On a stlačením  uložíte nastavenie.

Ak si želáte vytlačiť zoznam blokovaných faxov:4 

Na ovládacom paneli tlačiarne stlačte a .

Stláčajte tlačidlá šípok, kým sa nezobrazí b Fax Setup a stlačte .

Stláčajte tlačidlá šípok, kým sa nezobrazí c Fax Blocking a stlačte .

Stláčajte tlačidlá šípok, kým sa nezobrazí d Print a stlačením  vytlačíte zoznam.

Poznámka: Táto funkcia je dostupná iba v prípade, že existujú záznamy blokovaných faxov.

Blokovanie neželaných zmien nastavení faxu

Táto funkcia zabraňuje sieťovým užívateľom vykonávať zmeny faxových nastavení.

Na ovládacom paneli tlačiarne stlačte 1 .

Stláčajte tlačidlá šípok, kým sa nezobrazí 2 Device Setup a stlačte .

Stláčajte tlačidlá šípok, kým sa nezobrazí 3 Host Fax Settings a stlačte .

Stláčajte tlačidlá šípok, kým sa nezobrazí 4 Block a stlačením  uložíte nastavenie.
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Údržba tlačiarne

Údržba tlačových kaziet

Inštalácia tlačových kaziet

Otvorte tlačiareň a zatlačte na páčky nosičov kaziet.1 

 

Vyberte opotrebovanú tlačovú kazetu alebo kazety.2 

Ak inštalujete nové tlačové kazety, odstráňte pásku zo zadnej a spodnej časti farebnej kazety, vložte kazetu 3 
do ľavého nosiča a zatvorte kryt nosiča farebnej kazety.

 Výstraha—Možné poškodenie: Nedotýkajte sa pozlátených kontaktov na zadných alebo kovových tryskách 
v spodnej časti kazety.
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Ak sa v balení nachádza čierna kazeta, odstráňte pásku zo zadnej a spodnej časti čiernej kazety, vložte kazetu 4 
do ľavého nosiča a zatvorte kryt nosiča čiernej kazety.

 Výstraha—Možné poškodenie: Nedotýkajte sa pozlátených kontaktov na zadných alebo kovových tryskách 
v spodnej časti kazety.

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

Odstránenie použitých tlačových kaziet

Uistite sa, že tlačiareň je zapnutá.1 

Zdvihnite skener a zatlačením na páčku nosiča kazety zdvihnite kryt nosiča kazety.2 
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 Nosič tlačovej kazety sa posunie a zastaví v zavádzacej pozícii, ak tlačiareň nie je zaneprázdnená. 

Zatlačením na páčku nosiča kazety zdvihnite nosič kazety.3 

W

F
I

I
PR INTING

Vyberte opotrebovanú tlačovú kazetu.4 

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

Repasované tlačovej kazety

Záruka nezahŕňa opravu porúch alebo poškodení spôsobených repasovanou tlačovou kazetou. Spoločnosť Lexmark 
neodporúča používanie repasovanej tlačovej kazety. Opätovné naplnenie (repasovanie) kazety môže ovplyvniť 
kvalitu tlače a môže spôsobiť poškodenie tlačiarne. Pre čo najlepšie výsledky používajte spotrebný materiál 
Lexmark.

Používanie pravých tlačových kaziet Lexmark

Tlačiarne, tlačové kazety a fotografi cký papier Lexmark sú navrhnuté tak, aby spolu vytvárali prvotriednu kvalitu 
tlače.

Ak sa zobrazí hlásenie Out of Original Lexmark Ink, originálny atrament Lexmark v označenej kazete 
(kazetách) sa minul.

Ak ste presvedčený, že ste zakúpili novú, pravú tlačovú kazetu Lexmark, ale zobrazí sa hlásenie Out of Original 
Lexmark Ink:

Na hlásení kliknite na 1 Learn More.

Kliknite na 2 Report a non-Lexmark print cartridge.

Aby ste predišli opätovnému zobrazovaniu hlásenia pre označenú kazetu (kazety):

Vymeňte kazetu(y) za novú tlačovú kazetu(y) Lexmark. •

Ak tlačíte z počítača, kliknite na hlásení na  • Learn more, zaškrtnite túto voľbu a kliknite na Close.
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Ak používate tlačiareň bez počítača, stlačte  • Cancel.

Záruka Lexmark nepokrýva poškodenie spôsobené atramentom alebo tlačovými kazety inými než Lexmark.

Zarovnanie tlačových kaziet

Pomocou ovládacieho panela

Vložte obyčajný papier veľkosti Letter.1 

Na ovládacom paneli tlačiarne stlačte 2  a stlačte .

Stláčajte tlačidlá šípok, kým sa nezobrazí 3 Align Cartridges a stlačte .

 Vytlačí sa zarovnávacia strana.

V systéme Windows

Vložte obyčajný papier veľkosti Letter.1 

Vykonajte nasledovné:2 

V systéme Windows Vista k • liknite na .

V systéme Windows XP k • liknite na Start.

Kliknite na 3 All Programs alebo Programs a v zozname vyberte priečinok programu tlačiarne.

V priečinku programu tlačiarne kliknite na 4 Maintenance  Align Cartridges.

Kliknite na 5 Print.

Vykonajte pokyny na monitore počítača.6 

V systéme Macintosh

Vložte obyčajný papier veľkosti Letter.1 

Na pracovnej ploche Finder dvakrát kliknite na priečinok tlačiarne.2 

Dvakrát kliknite na ikonu nástroja tlačiarne.3 

Na záložke Maintenance kliknite na 4 Print Alignment Page.

Vykonajte pokyny na monitore počítača.5 

Ak zarovnávate kazety kvôli vylepšeniu kvality tlače vytlačte dokument znova. Ak sa kvalita tlače nezlepší, vyčistite 
trysky tlačovej kazety.

Čistenie trysiek tlačových kaziet

Pomocou ovládacieho panela

Vložte obyčajný papier veľkosti Letter.1 

Na ovládacom paneli tlačiarne stlačte 2  a stlačte .
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Stláčajte tlačidlá šípok, kým sa nezobrazí 3 Clean Cartridges a stlačte .

 Vytlačí sa strana, čím sa za účelom vyčistenia trysiek pretlačí atrament cez trysky tlačovej kazety.

Opätovným vytlačením dokumentu skontrolujte, či sa kvalita tlače vylepšila.4 

V systéme Windows

Vložte obyčajný papier veľkosti Letter.1 

Vykonajte nasledovné:2 

V systéme Windows Vista k • liknite na .

V systéme Windows XP k • liknite na Start.

Kliknite na 3 All Programs alebo Programs a v zozname vyberte priečinok programu tlačiarne.

V priečinku programu tlačiarne kliknite na 4 Maintenance  Clean Cartridges.

Kliknite na 5 Print.

 Vytlačí sa strana, čím sa za účelom vyčistenia trysiek pretlačí atrament cez trysky tlačovej kazety.

Opätovným vytlačením dokumentu skontrolujte, či sa kvalita tlače vylepšila.6 

V systéme Macintosh

Vložte obyčajný papier veľkosti Letter.1 

Na pracovnej ploche Finder dvakrát kliknite na priečinok tlačiarne.2 

Dvakrát kliknite na ikonu nástroja tlačiarne.3 

Na záložke Maintenance kliknite na 4 Clean Print Nozzles.

 Vytlačí sa strana, čím sa za účelom vyčistenia trysiek pretlačí atrament cez trysky tlačovej kazety.

Opätovným vytlačením dokumentu skontrolujte, či sa kvalita tlače vylepšila.5 

Ak sa kvalita tlače nezlepší, vyčistite trysky tlačovej kazety ešte maximálne dvakrát, alebo utrite trysky a kontakty 
tlačových kaziet.

Kontrola hladín atramentu

Pomocou ovládacieho panela

Na ovládacom paneli tlačiarne stlačte 1  a stlačte .

Znova stlačte 2 .

Stláčajte tlačidlá šípok, kým sa nezobrazí 3 Color Ink a stlačte .

 Skontrolujte hladinu farebnej kazety. V prípade potreby nainštalujte novú kazetu.

Stlačte 4 .

Ak sa v balení nachádzala čierna tlačová kazeta a je nainštalovaná v tlačiarni, tak stláčajte tlačidlá šípok, kým 5 
sa nezobrazí Black Ink a stlačte .

 Skontrolujte hladinu čiernej kazety. V prípade potreby nainštalujte novú kazetu.

Stláčajte 6 , kým neopustíte ponuku Setup, alebo stlačte akékoľvek iné tlačidlo režimu.
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V systéme Windows

Hladinu atramentu tlačových kaziet skontrolujete pomocou nástroja Lexmark Service Center..

Vykonajte nasledovné:1 

V systéme Windows Vista k • liknite na .

V systéme Windows XP k • liknite na Start.

Kliknite na 2 All Programs alebo Programs a v zozname vyberte priečinok programu tlačiarne.

Zvoľte 3 Lexmark Service Center.

Ak ste si ešte nestiahli nástroj Lexmark Service Center, stiahnite si ho.4 

Skontrolujte hladiny atramentov tlačových kaziet na stránke Printer Maintenance.5 

 V prípade potreby nainštalujte novú kazetu.

V systéme Macintosh

Na pracovnej ploche Finder dvakrát kliknite na priečinok tlačiarne.1 

Dvakrát kliknite na ikonu nástroja tlačiarne.2 

 Zobrazí sa Lexmark Printer Utility.

Ak sa na tlačovej kazete zobrazí výkričník (!), tak hladina atramentu je nízka. V prípade potreby nainštalujte 3 
novú kazetu.

Utieranie trysiek a kontaktov tlačovej kazety

Vyberte tlačovú kazetu(y).1 

Navlhčite čistú a nezaprášenú handričku vo vode a potom položte handričku na rovný povrch.2 

Jemne pridržte handričku na tryskách približne tri sekundy a potom ich otrite v smere podľa obrázka.3 
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Čistú časť handričky jemne pridržte pri kontaktoch približne tri sekundy a potom ich otrite v smere podľa 4 
obrázka.

Pomocou ďalších čistých častí handričky zopakujte krok 3 a 4 a potom nechajte trysky a kontakty úplne 5 
zaschnúť.

Založte tlačové kazety naspäť a znova vytlačte dokument.6 

Ak sa kvalita tlače nezlepší, vyčistite tlačové trysky a pokúste sa znova vytlačiť dokument. 7 

Zopakujte krok 7 maximálne dvakrát.8 

Ak nie je kvalita tlače stále uspokojivá, vymeňte tlačovú kazetu(y) za nové.9 

Skladovanie tlačových kaziet

Novú kazetu uchovávajte vo svojom balení, kým ju nenainštalujete. •

Nevyberajte kazetu z tlačiarne s výnimkou jej výmeny, čistenia alebo uskladnenia vo vzduchotesnom puzdre.  •
Kazety netlačia správne, ak sa nechajú odkryté dlhšiu dobu.

Čistenie sklenenej plochy skenera
Navlhčite čistú a nezaprášenú handričku vo vode.1 

Jemne vyčistite sklenenú plochu skenera.2 

Poznámka: Pred položením dokumentu na sklenenú plochu skenera sa uistite, či je atrament alebo korekčná 
tekutina zaschnutá.

Čistenie exteriéru tlačiarne
Uistite sa, že je tlačiareň vypnutá a odpojená od elektrickej zásuvky.1 

UPOZORNENIE—RIZIKO PORANENIA ELEKTRICKÝM PRÚDOM: Za účelom predchádzania poranenia 
elektrickým prúdom odpojte sieťovú šnúru od elektrickej zásuvke a pred pokračovaním odpojte všetky 
káble zapojené v tlačiarni.

Vyberte papier z podpery papiera a výstupného zásobníka papiera.2 
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Navlhčite čistú a nezaprášenú handričku vo vode.3 

 Výstraha—Možné poranenie: Nepoužívajte čistiace prostriedky alebo saponátové čistidlá určené pre 
čistenie domácnosti, pretože môžu poškodiť povrch tlačiarne.

Čistite iba vonkajší povrch tlačiarne, pričom dbajte na to, aby ste odstránili všetky zvyšky atramentu, ktoré sa 4 
nazhromaždili vo výstupnom zásobníku papiera.

 Výstraha—Možné poranenie: Čistením interiéru pomocou navlhčenej handričky môže poškodiť tlačiareň.

Pred spustením novej tlačovej úlohy sa uistite sa, že sú podpera papiera a výstupný zásobník papiera suché.5 

Objednávanie náhradných dielov

Objednávanie tlačových kaziet

Modely Lexmark 5600-6600 Series (okrem Lexmark 5690 a Lexmark 6690)

Položka Číslo dielu Priemerná výdrž kazety pri štandardnej strane1

Čierna kazeta 36A

Hodnoty počtov strán kapacít kaziet sú uvedené na 
web stránke www.lexmark.sk/pageyields.

Čierna kazeta2 36

Vysokokapacitná čierna kazeta 36XLA

Vysokokapacitná čierna kazeta2 36XL

Farebná kazeta 37A

Farebná kazeta2 37

Vysokokapacitná farebná kazeta 37XLA

Vysokokapacitná farebná kazeta2 37XL

Fotografi cká kazeta 31 Neaplikovateľné

1 Hodnoty dosiahnuté nepretržitou tlačou. Deklarovaná hodnota podľa normy ISO/IEC 24711.
2 Licencovaný návratový program kaziet (Licensed Return Program Cartridge).

Modely Lexmark 5690 a Lexmark 6690

Položka Číslo dielu Priemerná výdrž kazety pri štandardnej strane1

Čierna kazeta 4A

Hodnoty počtov strán kapacít kaziet sú uvedené na web stránke 
www.lexmark.sk/pageyields.

Čierna kazeta2 4

Farebná kazeta 5A

Farebná kazeta2 5

Fotografi cká kazeta 31 Neaplikovateľné

1 Hodnoty dosiahnuté nepretržitou tlačou. Deklarovaná hodnota podľa normy ISO/IEC 24711.
2 Licencovaný návratový program kaziet (Licensed Return Program Cartridge).
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Objednávanie papiera a iného spotrebného materiálu

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

Pre čo najlepšie výsledky pri tlači fotografi í alebo iných vysokokvalitných obrázkov používajte fotografi cký papier 
Lexmark Photo Paper alebo Lexmark Perfectfi nish Photo Paper. 

Papier Veľkosť papiera

Lexmark Photo Paper Letter •

A4 •

4 x 6 in. •

10 x 15 cm •

Lexmark PerfectFinish Photo Paper Letter •

A4 •

4 x 6 in. •

10 x 15 cm •

L •

USB kábel Číslo dielu 1021294

Obnovenie nastavení od výroby

Obnovenie všetkých nastavení

Pôvodné nastavenia tlačiarne je možné obnoviť bez použitia ponúk tlačiarne.

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

Vypnite tlačiareň.1 

 Poznámka: Uistite sa, že tlačiareň nie je v režime Power Saver (Šetrič energie). Tlačiareň vypnete pridržaním 
 na 2 sekundy. Ak ste nastavili oneskorenie šetriča energie (Power Saver) v ponuke Setup, pridržte  taký 

čas, aký ste nastavili v tejto ponuke.

Na ovládacom paneli tlačiarne pridržte súčasne 2  a  a stlačením  zapnite tlačiareň.

Obnovenie nastavení ponúk

Na ovládacom paneli tlačiarne stlačte 1  a stlačte .

Stláčajte tlačidlá šípok, kým sa nezobrazí 2 Defaults a stlačte .

Stláčajte tlačidlá šípok, kým sa nezobrazí 3 Set Defaults a stlačte .

Stláčajte tlačidlá šípok, kým sa nezobrazí 4 Use Factory a stlačte .

Stláčaním tlačidiel šípok zvoľte jazyk a stlačte 5 .

Stláčaním tlačidiel šípok zvoľte krajinu alebo oblasť a stlačte 6 .

Pomocou klávesnice zadajte mesiac, deň a rok a stlačte 7 .
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Zadajte čas a stlačte 8 .

Zadajte faxové číslo a názov faxu a stlačte 9 .

 Na displeji sa zobrazí Initial Setup Complete.
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Riešenie problémov

Používanie softvéru riešení problémov s tlačiarňou (iba 

Windows)
Softvér Lexmark Service Center poskytuje pomocníka s riešením problémov krok za krokom a obsahuje odkazy na 
úlohy údržby tlačiarne a zákaznícku podporu.

Softvér Lexmark Service Center otvoríte pomocou jedného z nasledovných spôsobov:

Spôsob 1 Spôsob 2

Ak sa zobrazí v chybovom hlásení dialógového okna, 
kliknite na odkaz For additional assistance, use the 

Lexmark Service Center. 

Vykonajte nasledovné:1 

V systéme Windows Vista k • liknite na .

V systéme Windows XP k • liknite na Start.

Kliknite na 2 All Programs alebo Programs a v 
zozname vyberte priečinok programu tlačiarne.

Zvoľte 3 Lexmark Service Center.

Riešenie problémov s nastavením

Na displeji sa zobrazuje nesprávny jazyk

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

ZMEŇTE VÝBER JAZYKA POČAS ÚVODNÉHO NASTAVENIA

Počas úvodného nastavenia a pri každom obnovení predvolených nastavení tlačiarne od výroby budete vyzvaný 
na výber jazyka.

Pre výber jazyka stláčajte tlačidlá šípok, kým sa na displeji nezobrazí požadovaný jazyk a stlačte .

VÝBER INÉHO JAZYKA PO ÚVODNOM NASTAVENÍ

V prípade nesprávneho nastavenia jazyka počas úvodnej konfi gurácie je nastavenia jazyka tlačiarne stále možné 
zmeniť.

Na ovládacom paneli tlačiarne stlačte 1 .

Stlačte tlačidlo šípky doprava a potom 2 .

Znova stlačte 3 .

Stláčajte tlačidlá šípok, kým sa na displeji nezobrazí požadovaný jazyk a stlačte 4 .

Ak ste si istý, stlačením 5  zmeňte jazyk.
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Sieťové tlačidlo nesvieti

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

STLAČTE SIEŤOVÉ TLAČIDLO

Uistite sa, že je tlačiareň zapnutá stlačením .

ODPOJTE A ZNOVA ZAPOJTE SIEŤOVÚ ŠNÚRU

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

Zapojte šnúru úplne do napájacieho konektora na tlačiarni.2 

1

2

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

Ak indikátor 4  nesvieti, stlačte .

Softvér sa nenainštaloval

Ak nastanú problémy počas inštalácie, alebo ak sa tlačiareň nezobrazí v zozname priečinka Printers alebo ako 
možnosť pri odosielaní tlačovej úlohy, môžete sa pokúsiť odinštalovať a znova nainštalovať softvér tlačiarne.

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

SKONTROLUJTE PODPORU OPERAČNÉHO SYSTÉMU

Podporované sú nasledovné operačné systémy: Windows Vista, Windows XP, Windows 2000 so Service Pack 3 
alebo novším a Mac OS X verzie 10.5, 10.4 a 10.3. 

SKONTROLUJTE, ČI POČÍTAČ VYHOVUJE MINIMÁLNYM SYSTÉMOVÝM POŽIADAVKÁM UVEDENÝM NA 

BALENÍ

SKONTROLUJTE USB PREPOJENIE

Vizuálne skontrolujte poškodenie USB kábla. Ak je kábel poškodený, vymeňte ho za nový.1 

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

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

 USB konektor je označený symbolom  USB.
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ZNOVA ZAPOJTE ZDROJ NAPÁJANIA

Stlačením 1  vypnite tlačiareň.

Odpojte sieťovú šnúru od elektrickej zásuvky.2 

Jemne vytiahnite sieťovú šnúru z tlačiarne.3 

Zapojte sieťovú šnúru naspäť do tlačiarne.4 

Zapojte sieťovú šnúru do elektrickej zásuvky.5 

Stlačením 6  zapnite tlačiareň.

DOČASNE VYPNITE BEZPEČNOSTNÉ PROGRAMY V SYSTÉME WINDOWS

Zatvorte všetky otvorené programy.1 

Vypnite všetky bezpečnostné programy.2 

Vykonajte nasledovné:3 

V systéme Windows Vista  • kliknite na .

V systéme Windows XP  • kliknite na Start.

Kliknite na 4 Computer alebo My Computer.

Dvakrát kliknite na ikonu mechaniky CD alebo DVD.5 

V prípade potreby dvakrát kliknite na 6 setup.exe.

Vykonaním pokynov na monitore počítača nainštalujte softvér.7 

Po skončení inštalácie znova zapnite bezpečnostný softvér.8 

Strana sa nevytlačí

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

SKONTROLUJTE HLÁSENIA

Pri zobrazení chybového hlásenia sa pokúste chybu odstrániť pred opätovnou tlačou.

SKONTROLUJTE NAPÁJANIE

Ak nesvieti indikátor , tak sa uistite, že je sieťová šnúra správne zapojená v tlačiarni a zapojená vo funkčnej 
elektrickej zásuvke, v ktorej sa používajú aj iné elektrické zariadenia.

VYBERTE A POTOM VLOŽTE PAPIER

SKONTROLUJTE ATRAMENT

Skontrolujte hladinu atramentov a v prípade potreby nainštalujte tlačovú kazetu.
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SKONTROLUJTE TLAČOVÉ KAZETY

Vyberte tlačové kazety.1 

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

1 2

1 2

Založte tlačové kazety naspäť.3 

SKONTROLUJTE PREDVOLENÉ NASTAVENIA A NASTAVENIE POZASTAVENIA

V systéme Windows

Vykonajte nasledovné:1 

V systéme Windows Vista

Ka liknite na .

Kb liknite na Control Panel.

Pod Hardware and Sound kc liknite na Printer.

V systéme Windows XP

Ka liknite na Start.

Kb liknite na Printers and Faxes.

V systéme Windows 2000

Ka liknite na Start.

Kb liknite na Settings  Printers.

Dvakrát kliknite na tlačiareň.2 

Kliknite na 3 Printer.

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

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

Pre Mac OS X verzie 10.5

Na pracovnej ploche Finder kliknite na 1   System Preferences  Print & Fax.

V rozbaľovacej ponuke Default Printer skontrolujte, či je tlačiareň nastavená ako predvolená.2 

 Ak tlačiareň nie je predvolenou tlačiarňou, tak je potrebné zvoliť tlačiareň pre každý súbor, ktorý si želáte 
vytlačiť.

 Ak si želáte nastaviť tlačiareň ako predvolenú, tak vyberte tlačiareň v rozbaľovacej ponuke Default Printer.

Kliknite na 3 Open Print Queue.

 Zobrazí sa dialógové okno tlačovej fronty.

 Uistite sa, že tlačová úloha nie je pozastavená. Ak tlačová úloha je pozastavená:

Ak si želáte obnoviť určitú tlačovú úlohu, vyberte názov dokumentu a potom kliknite na  • Resume.

Ak si želáte obnoviť všetky tlačové úlohy vo fronte, kliknite na  • Resume Printer.

Pre Mac OS X verzie 10.4 alebo starší

Na pracovnej ploche Finder kliknite na 1 Go  Utilities  Print Center alebo Printer Setup Utility.

 Zobrazí sa dialógové okno Printer List.

Dvakrát kliknite na tlačiareň.2 

 Zobrazí sa dialógové okno tlačovej fronty.

 Uistite sa, že tlačová úloha nie je pozastavená.  •

 Ak tlačová úloha je pozastavená:

Ak si želáte obnoviť určitú tlačovú úlohu, vyberte názov dokumentu a potom kliknite na  − Resume.

Ak si želáte obnoviť všetky tlačové úlohy vo fronte, kliknite na  − Start Jobs.

Ak tlačiareň nie je vypísaná tučným písmom, tak nie je predvolenou tlačiarňou. Je potrebné zvoliť  •
tlačiareň pre každý súbor, ktorý si želáte vytlačiť.

 Ak si želáte nastaviť tlačiareň ako predvolenú:

Prejdite naspäť na dialógové okno Printer List a vyberte tlačiareň.a 

Kliknite na b Make Default.

ODPOPJTE A ZNOVA ZAPOJTE ZDROJ NAPÁJANIA

Stlačením 1  vypnite tlačiareň.

Odpojte sieťovú šnúru od elektrickej zásuvky.2 

Jemne vytiahnite sieťovú šnúru z tlačiarne.3 

Zapojte sieťovú šnúru naspäť do tlačiarne.4 

Zapojte sieťovú šnúru do elektrickej zásuvky.5 

Stlačením 6  zapnite tlačiareň.
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ODINŠTALUJTE A ZNOVA NAINŠTALUJTE SOFTVÉR

Ak nastanú problémy počas inštalácie, alebo ak sa tlačiareň nezobrazí v zozname priečinka Printers alebo ako 
možnosť pri odosielaní tlačovej úlohy, môžete sa pokúsiť odinštalovať a znova nainštalovať softvér tlačiarne.

Riešenie problémov s napájaním tlačiarne

Tlačiareň a počítač si nedokážu vymieňať údaje.

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

SKONTROLUJTE SPRÁVNOSŤ ZAPOJENIA ZDROJA NAPÁJANIA TLAČIARNE

Stlačením 1  vypnite tlačiareň.

Odpojte sieťovú šnúru od elektrickej zásuvky.2 

Jemne vytiahnite sieťovú šnúru z tlačiarne.3 

Zapojte sieťovú šnúru naspäť do tlačiarne.4 

Zapojte sieťovú šnúru do elektrickej zásuvky.5 

Stlačením 6  zapnite tlačiareň.

SKONTROLUJTE, ČI TLAČIAREŇ NIE JE V REŽIME SPÁNKU

Ak sieťový indikátor pomaly bliká, tak tlačiareň je v režime spánku.

Odpojte sieťovú šnúru od elektrickej zásuvky.1 

Počkajte desať sekúnd a zapojte sieťovú šnúru naspäť do tlačiarne.2 

Stlačením 3  zapnite tlačiareň.

Odobratie a preinštalovanie softvéru

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

V SYSTÉME WINDOWS

Vykonajte nasledovné:1 

V systéme Windows Vista  • kliknite na .

V systéme Windows XP  • kliknite na Start.

Kliknite na 2 Programs alebo All Programs a zo zoznamu vyberte priečinok programu tlačiarne.

Zvoľte 3 Uninstall.

Podľa pokynov na monitore počítača odstráňte softvér tlačiarne.4 

Pred inštalovaním softvéru tlačiarne reštartujte počítač.5 

Kliknite na 6 Cancel vo všetkých oknách New Hardware Found.

Vložte inštalačný disk CD a potom podľa pokynov na monitore počítača preinštalujte softvér.7 

 Ak sa inštalačná obrazovka nezobrazí automaticky po reštartovaní počítača, vykonajte nasledovné:
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V systéme Windows Vista

Ka liknite na .

Vyhľadajte rámček Start Search, zadajte b D:\setup.exe, kde písmeno D predstavuje písmeno CD alebo 
DVD mechaniky.

V systéme Windows XP

Ka liknite na Start.

Kb liknite na Run.

Zadajte c D:\setup.exe, kde písmeno D predstavuje písmeno CD alebo DVD mechaniky.

V SYSTÉME MACINTOSH

Zatvorte všetky otvorené softvérové aplikácie programy.1 

Na pracovnej ploche Finder dvakrát kliknite na priečinok tlačiarne.2 

Dvakrát kliknite na ikonu 3 Uninstaller.

Podľa pokynov na monitore počítača odstráňte softvér tlačiarne.4 

Pred inštalovaním softvéru tlačiarne reštartujte počítač.5 

Vložte inštalačný disk CD a potom podľa pokynov na monitore počítača preinštalujte softvér.6 

Ak sa softvér nenainštaluje správne, navštívením web stránky www.lexmark.sk (resp. www.lexmark.com) 
vyhľadajte najnovší softvér.

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

Kliknite na odkazy pre ovládače alebo stiahnuteľné súbory.2 

Zvoľte typ tlačiarne.3 

Zvoľte model tlačiarne.4 

Zvoľte operačný systém.5 

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

Aktivovanie portu USB

Uistite sa, že USB port je v počítači aktivovaný:

Vykonajte nasledovné:1 

V systéme Windows Vista

Ka liknite na   Control Panel.

Kb liknite na System and Maintenance  System.

Kc liknite na Device Manager.

V systéme Windows Vista

Ka liknite na Start.

Kb liknite na Control Panel  Performance and Maintenance  System.

Na c záložke Hardware kliknite na Device Manager.
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V systéme Windows 2000

Ka liknite na Start.

Kb liknite na Settings  Control Panel  System.

Na c záložke Hardware kliknite na Device Manager.

Kliknite na znak plus (+) vedľa 2 Universal Serial Bus Controller.

 Ak sú USB Host Controller a USB Root Hub uvedené v zozname, tak je USB port aktivovaný.

Podrobnosti sú uvedené v dokumentácii počítača.

Riešenie problémov s bezdrôtovou sieťou

Kontrolný zoznam riešení problémov s bezdrôtovou sieťou

Pred začatím hľadania riešenia problému skontrolujte nasledovné:

Zdroj napájania je pripojený k tlačiarni a je zapnutý. •

SSID je správne. •

 Vytlačením sieťových nastavení skontrolujte SSID, aké používa tlačiareň.

 Ak si nie ste istý, či je SSID správne, znova spustite nastavenie bezdrôtovej siete.

Kľúč WEP alebo heslo WPA je správne (ak je vaša sieť zabezpečená). •

 Prihláste sa na bezdrôtový prístupový bod (bezdrôtový smerovač) a skontrolujte bezpečnostné nastavenia.

 Bezpečnostný kľúč je podobný heslu. Všetky zariadenia na rovnakej bezdrôtovej sieti využívajúce bezpečnosť 
WEP, WPA alebo WPA2 zdieľajú rovnaký bezpečnostný kľúč.

 Ak si nie ste istý, či sú bezpečnostné informácie správne, znova spustite nastavenie bezdrôtovej siete.

Bezdrôtová sieť pracuje správne. •

 Pokúste sa pristúpiť na počítače na bezdrôtovej sieti.

 Ak vaša sieť má prístup k internetu, pokúste sa pripojiť na internet prostredníctvom bezdrôtového pripojenia.

Tlačiareň sa nachádza v dosahu bezdrôtovej siete. •

 Pre väčšinu sietí by mala byť tlačiareň umiestnená do 30 metrov od bezdrôtového prístupového bodu 
(bezdrôtový smerovač).

Indikátor Wi-Fi je rozsvietený. •

Ovládač tlačiarne je nainštalovaný na počítači, z ktorého spúšťate úlohu. •

Je zvolený správny port tlačiarne. •

Počítač aj tlačiareň sú pripojené k rovnakej bezdrôtovej sieti. •

Tlačiareň je umiestnená mimo prekážok alebo elektronických zariadení, ktoré by mohli blokovať bezdrôtový  •
signál.

 Uistite sa, že tlačiareň a bezdrôtový prístupový bod nie sú oddelené stĺpmi, stenami alebo piliermi 
obsahujúcimi kov alebo betón.

 Mnoho zariadení môže rušiť bezdrôtový signál, vrátane detských monitorovacích zariadení, motorov, 
bezšnúrových telefónov, bezpečnostných systémových kamier, iných bezdrôtových sietí a niektorých zariadení 
Bluetooth.
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Tlač sieťových nastavení

Strana so sieťovými nastaveniami obsahuje zoznam konfi guračných nastavení tlačiarne, vrátane IP adresy a MAC 
adresy tlačiarne. Sieťové nastavenia je možné vytlačiť iba pri nainštalovanom internom bezdrôtovom tlačovom 
serveri.

Vložte obyčajný papier.1 

Na ovládacom paneli tlačiarne stlačte 2 .

Stláčajte tlačidlá šípok, kým sa nezobrazí 3 Network Setup a stlačte .

 Na displeji sa zobrazí Print Setup Page.

Stlačte 4 .

Znova stlačte 5 .

 Vytlačia sa sieťové nastavenia.

Konfi gurácia bezdrôtovej siete nepokračuje po pripojení USB kábla

Skontrolujte USB prepojenie

Ak konfi guračný softvér neumožňuje pokračovať v bezdrôtovej konfi gurácii tlačiarne po pripojení USB kábla, môže 
byť problém s káblom. Pokúste sa vykonať jedno alebo viacero z nasledovných riešení:

Uistite, sa že USB kábel nie je poškodený. Ak je USB kábel vizuálne poškodený, pokúste sa použiť nový kábel. •

Zapojte kábel priamo do počítača a tlačiarne. Rozbočovače, prepínače a dokovacie stanice môže niekedy rušiť  •
USB prepojenie.

Uistite sa, že je USB kábel správne zapojený. •

Zapojte veľký, obdĺžnikový konektor do akéhoľvek USB konektora na počítači. USB konektory sa môžu 1 
nachádzať v prednej alebo zadnej časti počítača a môžu byť orientované horizontálne alebo vertikálne.
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Zapojte malý, štvorcový konektor do tlačiarne.2 

Prečo sa moja tlačiareň nenachádza v tomto zozname?

Ak sa pokúšate nastaviť bezdrôtovú tlačiareň na ďalšom počítači, tlačiareň sa nemusí zobraziť v zozname tlačiarní 
dostupných na sieti. V takomto prípade skontrolujte nasledovné:

SKONTROLUJTE, ČI SÚ TLAČIAREŇ AJ POČÍTAČ PRIPOJENÉ K ROVNAKEJ BEZDRÔTOVEJ SIETI

Tlačiareň sa nemusí nachádzať na rovnakej bezdrôtovej sieti ako počítač. SSID tlačiarne sa musí zhodovať s SSID 
počítača, ak je počítač už pripojený k bezdrôtovej sieti.

Získajte názov SSID siete, ku ktorej je pripojený počítač.1 

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

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

Vykonajte nasledovné:1 

 V systéme Windows Vista

Ka liknite na .
Kb liknite na All Programs  Accessories.
Kc liknite na Command Prompt.

 V systéme Windows XP a staršom

Ka liknite na Start.
Kb liknite na All Programs alebo Programs  Accessories  Command Prompt.

Zadajte 2 ipconfi g.
Stlačte 3 Enter.

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

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

Pri výzve zadajte užívateľské meno a heslo pre bezdrôtový prístupový bod (bezdrôtový smerovač).b 

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

Zapíšte si SSID.e 

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

Vytlačte stranu s nastaveniami siete.2 

 V časti Wireless vyhľadajte SSID.

Porovnajte SSID počítača a SSID tlačiarne.3 

 Ak sú názvy SSID rovnaké, tak počítač a tlačiareň sú pripojené k rovnakej bezdrôtovej sieti.

 Ak názvy SSID nie sú rovnaké, tak opätovným spustením nástroja Lexmark Wireless Setup Utility nastavte 
tlačiareň na bezdrôtovej sieti používanej počítačom.

UISTITE SA, ŽE POČÍTAČ NIE JE PRIPOJENÝ K VIRTUÁLNEJ PRIVÁTNEJ SIETI (VPN)

Väčšina VPN sietí umožňuje komunikáciu počítača iba s VPN sieťou, a nie s inými sieťami súčasne. Pred inštaláciou 
ovládača na počítač alebo pred zahájením bezdrôtového nastavenia na počítači sa odpojte od VPN siete.

Ak si želáte overiť, či je počítač práve pripojený k VPN sieti, otvorte softvér vášho VPN klienta a skontrolujte 
VPN pripojenia. Ak nemáte VPN softvér nainštalovaný, skontrolujte pripojenia manuálne pomocou VPN klienta 
systému Windows.

Ak by ste chceli mať možnosť pripojiť sa k lokálnej sieti a súčasne k VPN sieti, systémový administrátor VPN siete 
musí povoliť oddelené tunelovanie (split tunneling). Uvedomte si, že niektoré organizácie neumožnia oddelené 
tunelovanie z dôvodu bezpečnosti alebo technických záležitostí.

Nie je možné tlačiť po bezdrôtovej sieti

Ak sa vyskytnú problémy počas inštalácie, alebo ak sa tlačiareň nezobrazí v priečinku tlačiarní alebo ako voľba 
tlačiarne pri odosielaní tlačovej úlohy, môžete sa pokúsiť odinštalovať a znova nainštalovať softvér.

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

SKONTROLUJTE, ČI JE TLAČIAREŇ PRIPOJENÁ K BEZDRÔTOVÉMU PRÍSTUPOVÉMU BODU (BEZDRÔTOVÉMU 

SMEROVAČU)

Skontrolujte, či máte prístup k internetu otvorením webovského prehliadača a otvorením akejkoľvek stránky. •

Ak sa na bezdrôtovej sieti nachádzajú iné počítače alebo zdroje, skontrolujte, či na ne môžete pristupovať z  •
vášho počítača.

PREMIESTNITE POČÍTAČ A/ALEBO TLAČIAREŇ BLIŽŠIE K BEZDRÔTOVÉMU SMEROVAČU

Hoci je možná vzdialenosť medzi zariadeniami na sieťach 802.11b alebo 802.11g až 100 m, efektívny dosah pre 
optimálny výkon je všeobecne 30–45 metrov.

PREMIESTNENÍM PRÍSTUPOVÉHO BODU (BEZDRÔTOVÝ SMEROVAČ) MINIMALIZUJTE RUŠENIE

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

Vytlačte sieťové nastavenia. Podrobnosti o tlači strany so sieťovými nastaveniami sú uvedené v dokumentácii 
dodávanej s tlačiarňou.

Uistite sa, že SSID používané tlačiarňou sa zhoduje s názvom SSID bezdrôtovej siete. Ak neviete ako vyhľadať 
sieťový názov SSID, použite nasledovné:

V systéme Windows

Zadajte IP adresu bezdrôtového prístupového bodu (bezdrôtový smerovač) do riadka pre web adresu vo 1 
vašom prehliadači.

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

Vykonajte nasledovné:a 

V systéme Windows Vista

K1 liknite na .
K2 liknite na All Programs  Accessories.
K3 liknite na Command Prompt.

V systéme Windows XP a staršom

K1 liknite na Start.
K2 liknite na All Programs alebo Programs  Accessories  Command Prompt.

Zadajte b ipconfi g.

Stlačte c Enter.

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

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

Pri výzve zadajte užívateľské meno a heslo pre bezdrôtový prístupový bod (bezdrôtový smerovač).2 

Kliknite na 3 OK.

Na hlavnej strane kliknite na 4 Wireless alebo iný výber, kde sú uložené nastavenia. Zobrazí sa SSID.

Zapíšte si SSID, typ bezpečnosti a kľúč WEP/heslo WPA (ak sú zobrazené).5 

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

Uschovajte SSID a bezpečnostné kľúče na bezpečnom mieste pre prípadné budúce použitie.6 

V systéme Macintosh so základnou stanicou AirPort

V systéme Mac OS X verzie 10.5

Na lište nástrojov kliknite na 1   System Preferences.

K2 liknite na Network.

K3 liknite na AirPort.

 SSID siete, ku ktorej je pripojený počítač, sa zobrazí v rozbaľovacej ponuke Network Name.

Zapíšte si SSID.4 
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V systéme Mac OS X verzie 10.4 a staršom

Na lište nástrojov kliknite na 1 Go  Applications.

V priečinku Applications dvakrát kliknite na 2 Internet Connect.

Na pracovnej lište k3 liknite na AirPort.

 SSID siete, ku ktorej je pripojený počítač, sa zobrazí v rozbaľovacej ponuke Network Name.

Zapíšte si SSID.4 

V systéme Macintosh so základnou stanicou AirPort

Zadajte IP adresu bezdrôtového prístupového bodu (bezdrôtový smerovač) do riadka pre web adresu vo 1 
vašom prehliadači a pokračujte krokom 2.

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

Pre Mac OS X verzie 10.5

Na lište nástrojov kliknite na a   System Preferences.

Kb liknite na Network.

Kc liknite na AirPort.

Kd liknite na Advanced..

Ke liknite na TCP/IP.

 Záznam „Router“ je štandardne bezdrôtový prístupový bod (bezdrôtový smerovač).

V systéme Mac OS X verzie 10.4 a staršom

Na lište nástrojov kliknite na a   System Preferences.

Kb liknite na Network.

V rozbaľovacej ponuke Show zvoľte c Airport.

Kd liknite na TCP/IP.

 Záznam „Router“ je štandardne bezdrôtový prístupový bod (bezdrôtový smerovač).

Pri výzve zadajte užívateľské meno a heslo pre bezdrôtový prístupový bod (bezdrôtový smerovač).2 

Kliknite na 3 OK.

Na hlavnej strane kliknite na 4 Wireless alebo iný výber, kde sú uložené nastavenia. Zobrazí sa SSID.

Zapíšte si SSID, typ bezpečnosti a kľúč WEP/heslo WPA (ak sú zobrazené).5 

 Poznámky: 

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

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

SKONTROLUJTE KĽÚČ WEP ALEBO HESLO WPA

Ak bezdrôtový prístupový bod využíva bezpečnosť WEP (Wireless Equivalent Privacy), kľúč WEP by mal byť:

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

 alebo

Presne 5 alebo 13 ASCII znakov. ASCII znaky sú písmená, číslice a symboly nachádzajúce sa na klávesnici.  •
ASCII znaky v kľúči WEP sú citlivé na veľké a malé písmená.
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Ak bezdrôtový prístupový bod využíva bezpečnosť WPA (Wi-Fi Protected Access), heslo WPA by malo byť:

Od 8 do 63 ASCII znakov. ASCII znaky v hesle WPA sú citlivé na veľké a malé písmená. •

 alebo

Presne 64 hexadecimálnych znakov. Hexadecimálne znaky sú A–F, a-f a 0–9. •

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

ODPOJTE VPN RELÁCIU

Ak ste pripojený k inej sieti cez VPN pripojenie, nebudete môcť pristupovať k tlačiarni cez bezdrôtovú sieť. 
Ukončite VPN reláciu a pokúste sa znova tlačiť.

SKONTROLUJTE ROZŠÍRENÉ BEZPEČNOSTNÉ NASTAVENIA

Ak je fi ltrovanie MAC adries aktivované za účelom obmedzenia prístupu k bezdrôtovej sieti, je nutné pridať  •
MAC adresu tlačiarne do zoznamu adries, ktoré sa môžu pripojiť na bezdrôtový prístupový bod (bezdrôtový 
smerovač).

Ak ste nastavili bezdrôtový prístupový bod (bezdrôtový smerovač) pre obmedzený počet IP adries, je nutné  •
toto nastavenie zmeniť tak, aby bolo možné pridať tlačiareň.

Poznámka: Ak nepoznáte postup vykonania týchto zmien, pozrite si dokumentáciu dodávanú s bezdrôtovou sieťou 
alebo sa obráťte na osobu, ktorá nastavovala vašu bezdrôtovú sieť.

Nie je možné tlačiť a v počítači je aktivovaný Firewall

Programy Firewall tretích strán (nie Microsoft) môžu zasahovať do bezdrôtovej tlače. Ak sú tlačiareň a počítač 
správne nakonfi gurované a bezdrôtová sieť pracuje správne, ale tlačiareň netlačí po bezdrôtovej sieti, môže byť 
problém v nastavení programu Firewall. Ak je v počítači aktivovaný Firewall (iný než Windows fi rewall), pokúste sa 
vykonať jedno alebo viacero z nasledovných riešení:

Nainštalujte najnovšie aktualizácie programu Firewall dostupné od výrobcu. Pokyny o tejto inštalácii sú  •
uvedené v dokumentácii dodávanej s programom Firewall.

Ak programy vyžadujú prístup programu Firewall počas inštalácie alebo pri tlači, povoľte tieto programy pre  •
spúšťanie.

Dočasne zrušte Firewall a nainštalujte bezdrôtovú tlačiareň do počítača. Znova aktivujte Firewall po dokončení  •
bezdrôtovej inštalácie.

Wi-Fi indikátor nesvieti

SKONTROLUJTE NAPÁJANIE

Uistite sa, že svieti indikátor .
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Wi-Fi indikátor svieti nazeleno, ale tlačiareň netlačí (iba systém 

Windows)

Ak ste dokončili konfi guráciu bezdrôtovej tlače a všetky nastavenia sa zdajú byť správne, ale tlačiareň netlačí, 
pokúste sa vykonať jedno alebo viacero z nasledovných riešení:

UMOŽNITE DOKONČENIE BEZDRÔTOVEJ INŠTALÁCIE

Nepokúšajte sa tlačiť, vyberať inštalačný disk CD, ani odpájať inštalačný kábel, kým sa nezobrazí okno Wireless Setup 
Successful.

AKTIVUJTE TLAČIAREŇ

Uistite sa, že je tlačiareň aktivovaná:

Vykonajte nasledovné:1 

V systéme Windows Vista

Ka liknite na .

Kb liknite na Control Panel.

Pod Hardware and Sound kc liknite na Printer.

V systéme Windows XP

Ka liknite na Start.

Kb liknite na Printers and Faxes.

V systéme Windows 2000

Ka liknite na Start.

Kb liknite na Settings  Printers.

Pravým tlačidlom kliknite na tlačiareň. Ak sa v ponuke nachádza 2 Use Printer Online, vyberte túto voľbu.

Zatvorte okno Printers alebo Printers and Faxes a pokúste sa znova tlačiť.3 

VYBERTE BEZDRÔTOVÚ TLAČIAREŇ

Ak ste predtým nastavili tlačiareň ako pripojenú lokálne, bude pre používanie tlačiarne bezdrôtovo pravdepodobne 
potrebné vybrať bezdrôtovú tlačiareň.

Vykonajte nasledovné:1 

V systéme Windows Vista

Ka liknite na .

Kb liknite na Control Panel.

Pod Hardware and Sound kc liknite na Printer.

V systéme Windows XP

Ka liknite na Start.

Kb liknite na Printers and Faxes.
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V systéme Windows 2000

Ka liknite na Start.

Kb liknite na Settings  Printers.

Kliknite pravým tlačidlom na tlačiareň pomenovanú 2 Lexmark XXXX Series (Network), kde XXXX je číslo 
modelu tlačiarne.

V ponuke vyberte 3 Use Printer Online.

Zatvorte okno Printers alebo Printers and Faxes a pokúste sa znova tlačiť.4 

VYBERTE PORT BEZDRÔTOVEJ TLAČE

Ak ste predtým nastavili tlačiareň ako pripojenú lokálne, bude pre používanie tlačiarne bezdrôtovo pravdepodobne 
potrebné vybrať bezdrôtovú tlačiareň.

Vykonajte nasledovné:1 

V systéme Windows Vista

Ka liknite na .

Kb liknite na Control Panel.

Pod Hardware and Sound kc liknite na Printer.

V systéme Windows XP

Ka liknite na Start.

Kb liknite na Printers and Faxes.

V systéme Windows 2000

Ka liknite na Start.

Kb liknite na Settings  Printers.

Pravým tlačidlom kliknite na tlačiareň a v ponuke zvoľte 2 Properties.

K3 liknite na záložku Ports.

Vyhľadajte zvolený port. Zvolený port je zaškrtnutý v stĺpci Port.4 

Ak stĺpec Description zvoleného portu znázorňuje, že ide o USB port, rolujte v zozname a vyberte po s 5 
popisom Printer Port v stĺpci Description.

K6 liknite na OK a pokúste sa znova tlačiť.
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Wi-Fi indikátor bliká počas inštalácie na oranžovo (iba systém Windows)

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

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

UISTITE SA, ŽE JE PRÍSTUPOVÝ BOD ZAPNUTÝ

Skontrolujte prístupový bod a v prípade potreby ho zapnite.

PREMIESTNENÍM PRÍSTUPOVÉHO BODU (BEZDRÔTOVÝ SMEROVAČ) MINIMALIZUJTE RUŠENIE

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

POKÚSTE SA NASTAVIŤ EXTERNÉ ANTÉNY

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

PREMIESTNITE TLAČIAREŇ

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

Silu signálu siete je možné nájsť na strane so sieťovými nastaveniami. 

SKONTROLUJTE BEZPEČNOSTNÉ KĽÚČE

Ak používate bezpečnosť WEP

Platný kľúč WEP sa skladá z:

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

 alebo

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

Ak používate bezpečnosť WPA

Platné heslo WPA sa skladá z:

Od 8 do 63 ASCII znakov. ASCII znaky v hesle WPA sú citlivé na veľké a malé písmená. •

 alebo

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

Ak bezdrôtová sieť nevyužíva bezpečnosť, nebudete potrebovať bezpečnostný kľúč. Používanie nezabezpečenej 
bezdrôtovej siete sa neodporúča, pretože môže umožniť narušiteľom používať vašu sieťové prostriedky bez vášho 
súhlasu.
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SKONTROLUJTE MAC ADRESU

Ak vaša sieť využíva fi ltrovanie MAC adries, pridajte MAC adresu tlačiarne do zoznamu fi ltrovaných MAC adries. 
Týmto sa umožní tlačiarni pracovať na sieti. Ak potrebujete zistiť MAC adresu, pozrite si časť „Ako vyhľadám MAC 
adresu?“ na str. 51.

POUŽITE PRÍKAZ PING NA BEZDRÔTOVÝ PRÍSTUPOVÝ BOD PRE OVERENIE FUNGOVANIA SIETE

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

Vykonajte nasledovné:a 

V systéme Windows Vista

K1 liknite na .
K2 liknite na All Programs  Accessories.
K3 liknite na Command Prompt.

V systéme Windows XP a staršom

K1 liknite na Start.
K2 liknite na All Programs alebo Programs  Accessories  Command Prompt.

Zadajte b ipconfi g.

Stlačte c Enter.

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

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

Spustite príkaz ping voči prístupovému bodu.2 

Vykonajte nasledovné:a 

V systéme Windows Vista

K1 liknite na .
K2 liknite na All Programs  Accessories.
K3 liknite na Command Prompt.

V systéme Windows XP a staršom

K1 liknite na Start.
K2 liknite na All Programs alebo Programs  Accessories  Command Prompt.

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

 ping 192.168.0.100

Stlačte c Enter.

Skontrolujte, či bezdrôtový prístupový bod odpovedá:3 

Ak prístupový bod odpovedá, zobrazí sa niekoľko riadkov, ktoré začínajú „Reply from“.  •

 Je možné, že sa tlačiareň nepripojila k bezdrôtovej sieti. Vypnutím a opätovným zapnutím tlačiarne sa 
pokúste tlačiareň znova pripojiť.

Ak bezdrôtový prístupový bod (bezdrôtový smerovač) neodpovedá, po niekoľkých sekundách sa zobrazí  •
„Request timed out.“.
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Pokúste sa vykonať nasledovné:

Vykonajte nasledovné:a 

V systéme Windows Vista

K1 liknite na .
K2 liknite na Control Panel.
K3 liknite na Network and Internet.
K4 liknite na Network and Sharing Center.

V systéme Windows XP a staršom

K1 liknite na Start.
K2 liknite na Control Panel.
K3 liknite na Network Connection.

Zvoľte príslušné pripojenie zo zobrazených pripojení.b 

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

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

OPÄTOVNÉ SPUSTENIE NASTAVENIA BEZDRÔTOVEJ SIETE

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

Opätovným spustením bezdrôtového nastavenia je možné vyriešiť problémy z dôvodu nesprávnej konfi gurácie, 
ktorá nastala pri konfi gurácii tlačiarne na bezdrôtový prístup.

Poznámky:

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

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

Vykonajte nasledovné:1 

V systéme Windows Vista k • liknite na .

V systéme Windows XP a staršom k • liknite na Start.

Kliknite na 2 All Programs alebo Programs a v zozname vyberte priečinok programu tlačiarne.

Kliknite na 3 Tools  Lexmark Wireless Setup Utility.

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

Vykonajte pokyny na počítačovom monitore.4 
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Wi-Fi indikátor bliká počas inštalácie na oranžovo (iba systém 

Macintosh)

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

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

UISTITE SA, ŽE JE PRÍSTUPOVÝ BOD ZAPNUTÝ

Skontrolujte prístupový bod a v prípade potreby ho zapnite.

PREMIESTNENÍM PRÍSTUPOVÉHO BODU (BEZDRÔTOVÝ SMEROVAČ) MINIMALIZUJTE RUŠENIE

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

POKÚSTE SA NASTAVIŤ EXTERNÉ ANTÉNY

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

PREMIESTNITE TLAČIAREŇ

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

Silu signálu siete je možné nájsť na strane so sieťovými nastaveniami. 

SKONTROLUJTE BEZPEČNOSTNÉ KĽÚČE

Ak používate bezpečnosť WEP

Platný kľúč WEP sa skladá z:

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

 alebo

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

Ak používate bezpečnosť WPA

Platné heslo WPA sa skladá z:

Od 8 do 63 ASCII znakov. ASCII znaky v hesle WPA sú citlivé na veľké a malé písmená. •

 alebo

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

Ak bezdrôtová sieť nevyužíva bezpečnosť, nebudete potrebovať bezpečnostný kľúč. Používanie nezabezpečenej 
bezdrôtovej siete sa neodporúča, pretože môže umožniť narušiteľom používať vašu sieťové prostriedky bez vášho 
súhlasu.
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SKONTROLUJTE MAC ADRESU

Ak vaša sieť využíva fi ltrovanie MAC adries, pridajte MAC adresu tlačiarne do zoznamu fi ltrovaných MAC adries. 
Týmto sa umožní tlačiarni pracovať na sieti. 

POUŽITE PRÍKAZ PING NA BEZDRÔTOVÝ PRÍSTUPOVÝ BOD PRE OVERENIE FUNGOVANIA SIETE

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

Pre Mac OS X verzie 10.5

Na lište nástrojov kliknite na a   System Preferences.

Kb liknite na Network.

Kc liknite na AirPort.

 Skontrolujte stav (Status). Mal by byť zapnutý (on). Ak je vypnutý (off ), kliknite na Turn AirPort On.

 Indikátor stavu AirPort by mal byť tiež zelený. Zelený indikátor znamená, že konektor je aktívny (zapnutý) 
a pripojený.

 Poznámky:

Žltý znamená, že konektor je aktívny, ale nie je pripojený. •

Červený znamená, že konektor nie je nakonfi gurovaný. •

Kd liknite na Advanced..

Ke liknite na TCP/IP.

IP adresa sa zobrazí ako štyri sady čísel oddelené bodkou, napr. 192.168.0.100. •

Záznam „Router“ je štandardne bezdrôtový prístupový bod (bezdrôtový smerovač). •

V systéme Mac OS X verzie 10.4 a staršom

Kliknite na a   System Preferences.

Kb liknite na Network.

V prípade potreby zvoľte c AirPort v rozbaľovacej ponuke Show.

 Indikátor stavu AirPort by mal byť zelený. Zelený indikátor znamená, že konektor je aktívny (zapnutý) a 
pripojený.

 Poznámky:

Žltý znamená, že konektor je aktívny, ale nie je pripojený. •

Červený znamená, že konektor nie je nakonfi gurovaný. •

V rozbaľovacej ponuke Show zvoľte d Airport.

Ke liknite na TCP/IP.

IP adresa sa zobrazí ako štyri sady čísel oddelené bodkou, napr. 192.168.0.100. •

Záznam „Router“ je štandardne bezdrôtový prístupový bod (bezdrôtový smerovač). •

Spustite príkaz ping voči prístupovému bodu.2 

Na lište nástrojov kliknite na a Go  Utilities.

Dvakrát kb liknite na Network Utility.

Kc liknite na záložku Ping.

Do políčka sieťovej adresy zadajte IP adresu bezdrôtového prístupového bodu, napr.:d 

 192.168.0.100

Ke liknite na Ping.
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Ak prístupový bod odpovedá, zobrazí sa niekoľko riadkov, ktoré zobrazujú počet bajtov prijatých od 3 
prístupového bodu. Týmto sa potvrdí, že počítač je pripojený k prístupovému bodu.

 Ak bezdrôtový prístupový bod (bezdrôtový smerovač) neodpovedá, nezobrazí sa nič. Pre vyriešenie 
problému je možné použiť Network Diagnostics.

OPÄTOVNÉ SPUSTENIE NASTAVENIA BEZDRÔTOVEJ SIETE

Na pracovnej ploche Finder dvakrát kliknite na priečinok tlačiarne.1 

Dvakrát kliknite na 2 Lexmark Wireless Setup Assistant.

Vykonajte pokyny na monitore počítača.3 

Wi-Fi indikátor je stále oranžový

Ak je indikátor Wi-Fi oranžový, môže to znamenať, že tlačiareň:

Nie je nakonfi gurovaná v režime infrastructure. •

Čaká na konfi guráciu pre režim ad hoc. •

Tlačiareň sa nemusí pripojiť k sieti kvôli rušeniu, jej vzdialenosti od bezdrôtového bodu (bezdrôtový smerovač), 
alebo kým sa nezmenia jej nastavenia.

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

SKONTROLUJTE SIEŤOVÝ NÁZOV

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

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

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

SKONTROLUJTE BEZPEČNOSTNÉ KĽÚČE

Ak používate bezpečnosť WEP

Platný kľúč WEP sa skladá z:

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

 alebo

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

Ak používate bezpečnosť WPA

Platné heslo WPA sa skladá z:

Od 8 do 63 ASCII znakov. ASCII znaky v hesle WPA sú citlivé na veľké a malé písmená. •

 alebo

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

Ak bezdrôtová sieť nevyužíva bezpečnosť, nebudete potrebovať bezpečnostný kľúč. Používanie nezabezpečenej 
bezdrôtovej siete sa neodporúča, pretože môže umožniť narušiteľom používať vašu sieťové prostriedky bez vášho 
súhlasu.
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PREMIESTNITE TLAČIAREŇ

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

Silu signálu siete je možné nájsť na strane so sieťovými nastaveniami. 

SKONTROLUJTE MAC ADRESU

Ak vaša sieť využíva fi ltrovanie MAC adries, pridajte MAC adresu tlačiarne do zoznamu fi ltrovaných MAC adries. 
Týmto sa umožní tlačiarni pracovať na sieti. 

Bezdrôtový tlačový server nie je nainštalovaný

Počas inštalácie môžete vidieť hlásenie, že tlačiareň nemá nainštalovaný bezdrôtový tlačový server. Ak ste si istý, že 
tlačiareň disponuje bezdrôtovou tlačou, pokúste sa vykonať nasledovné:

SKONTROLUJTE NAPÁJANIE

Uistite sa, že svieti indikátor .

Pri bezdrôtovej tlači sa zobrazí hlásenie „Communication not available“ 

(„Komunikácia nedostupná“)

Ak používate laptop a nastavenia šetrenia energie sú aktivované, môžete počas pokusu o bezdrôtovú tlač vidieť na 
monitore počítača hlásenie Communication not available. Hlásenie sa môže vyskytnúť, ak sa pevný disk 
laptopu vypol.

Ak uvidíte toto hlásenie, počkajte niekoľko sekúnd a potom sa pokúste tlačiť znova. Laptop a tlačiareň vyžadujú 
niekoľko sekúnd pre opätovné zapnutie a pripojenie k bezdrôtovej siete.

Ak toto hlásenie uvidíte znova po dlhšom čakaní na pripojenie tlačiarne a laptopu k sieti, môže byť problém s 
bezdrôtovou sieťou. Uistite sa, že laptop aj tlačiareň získali IP adresy. Podrobnosti o vyhľadaní IP adries sú uvedené v 
časti „Ako vyhľadám IP adresy?“ na str. 53.

Ak tlačiareň a/alebo laptop nemajú IP adresy, alebo ak tlačiareň a/alebo laptop má adresu 169.254.x.y (kde x a y sú 
akékoľvek dve čísla medzi 0 a 255):

Vypnite zariadenie, ktoré nemá platnú IP adresu (laptop, tlačiareň, alebo oboje).1 

Zapnite zariadenie(a).2 

Znova skontrolujte IP adresy.3 

Ak laptop a/alebo tlačiareň stále nezískali platnú IP adresu, problém je s vašou bezdrôtovou sieťou.

Uistite sa, že váš bezdrôtový prístupový bod (bezdrôtový smerovač) pracuje a odstráňte všetky prekážky, ktoré by 
mohli blokovať bezdrôtový signál.
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Komunikácia s tlačiarňou sa stratí po pripojení k Virtuálnej privátnej 

sieti (VPN)

Po pripojení k väčšine Virtuálnych privátnych sietí (VPN) stratíte komunikáciu s bezdrôtovou tlačiarňou na lokálnej 
sieti. Väčšina sietí VPN umožňuje užívateľom komunikovať iba s VPN bez možnosti súčasnej komunikácie s inými 
sieťami. Ak by ste chceli mať možnosť pripojiť sa k vašej lokálnej sieti a k VPN súčasne, systémový administrátor 
siete VPN musí zapnúť delené tunelovanie. Upozorňujeme, že niektoré organizácie neumožňujú delené tunelovanie 
z bezpečnostných alebo technických dôvodov.

Obnovenie predvolených nastavení od výroby interného bezdrôtového 

tlačového servera

Na ovládacom paneli tlačiarne stlačte 1 .

Stláčajte tlačidlá šípok, kým sa nezobrazí 2 Network Setup a stlačte .

Stláčajte tlačidlá šípok, kým sa nezobrazí 3 Reset Network Adapter Defaults a stlačte .

Stláčajte tlačidlá šípok, kým sa nezobrazí 4 Yes a stlačte .

 Obnovia sa predvolené nastavenia od výroby interného bezdrôtového tlačového servera. Nastavenia 
skontrolujete vytlačením strany so sieťovými nastaveniami.

Riešenie problémov s faxom

Nie je možné odosielať alebo prijímať fax

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

SKONTROLUJTE HLÁSENIA

Pri zobrazení chybového hlásenia vykonajte pokyny na displeji.

SKONTROLUJTE NAPÁJANIE

Ak nesvieti indikátor , tak sa uistite, že je sieťová šnúra správne zapojená v tlačiarni a zapojená vo funkčnej 
elektrickej zásuvke, v ktorej sa používajú aj iné elektrické zariadenia.

SKONTROLUJTE PREPOJENIA KÁBLOV

Uistite sa, či sú prepojenia nasledovného hardvéru vykonané pevne, ak sú vykonané:

Zdroj napájania. •

Telefón. •

Slúchadlo. •

Odkazovač. •

SKONTROLUJTE TELEFÓNNU ZÁSUVKU V STENE

Zapojte telefón do zásuvky v stene.1 

Počúvajte vytáčací tón.2 
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Ak nebudete počuť vytáčací tón, do telefónnej zásuvky zapojte iný telefón.3 

Ak stále nepočujete vytáčací tón, zapojte tlačiareň do inej telefónnej zásuvky.4 

Ak počujete vytáčací tón, zapojte tlačiareň práve do tejto telefónnej zásuvky.5 

POZRITE SI KONTROLNÝ ZOZNAM DIGITÁLNEJ TELEFÓNNEJ ÚSTREDNE

Fax modem je analógové zariadenie. Určité zariadenia je možné pripojiť k tlačiarni tak, aby bolo možné používať 
digitálne telefónne služby.

Ak používate telefónnu službu ISDN, zapojte tlačiareň do analógového konektora (konektor R-rozhrania)  •
na terminálovom adaptéri ISDN. Ohľadom podrobnejších informácií a žiadosti o konektor R-rozhrania sa 
obráťte na poskytovateľa služby ISDN.

Ak používate DSL telefón, zapojte DSL fi lter alebo smerovač, ktorý podporuje analógové používanie.  •
Ohľadom podrobností sa obráťte na poskytovateľa služby DSL.

Ak používate telefónnu službu PBX, dbajte na zapojenie do analógového konektora na PBX. Ak takýto  •
konektor nie je k dispozícii, skúste porozmýšľať o analógovej telefónnej linke pre faxové zariadenie.

SKONTROLUJTE TÓN VYTÁČANIA

Otestujte telefónne číslo, na ktoré chcete odoslať fax, zavolaním na toto číslo a uistite sa, či správne  •
funguje.

Ak je telefónna linka práve používaná iným zariadením, počkajte pred odoslaním faxu na zariadenie  •
využívajúcu túto linku.

V prípade používania funkcie On Hook Dial zvýšením hlasitosti overte vytáčací tón. •

DOČASNE ODPOJTE OSTATNÉ ZARIADENIA

Aby ste zabezpečili správne fungovanie tlačiarne, pripojte ju priamo k telefónnej linke. Odpojte všetky 
odkazovacie zariadenia, počítače s modemami alebo rozbočovače telefónnej linky.

SKONTROLUJTE ZASEKNUTÝ PAPIER

Skontrolujte a odstráňte zaseknutý papier.

DOČASNE ZRUŠTE FUNKCIU ČAKANIA NA HOVOR

Čakajúci hovor môže prerušiť faxové prenosy. Pred odosielaním alebo prijímaním faxu deaktivujte túto funkciu. 
Zavolajte telefónnej spoločnosti a získajte postupnosť číslic pre dočasné deaktivovanie Čakajúcich hovorov.

MÁTE AKTIVOVANÚ ODKAZOVÚ SCHRÁNKU?

Odkazová schránka ponúkaná lokálnou telefónnou spoločnosťou môže prerušiť faxové prenosy. Za účelom 
aktivovania Odkazovej schránky a súčasne tlačiarne na odpovedanie hovorov:

Pozrite si časť „Nastavenie charakteristického zvonenia“ na str. 127. Možnosti nastavení zahrňujú jedno  •
zazvonenie, dve zvonenia, tri zvonenia a nejaké zazvonenie.

Porozmýšľajte o pridaní ďalšej telefónnej linky pre tlačiareň. •
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SKONTROLUJTE KÓD KRAJINY

Uistite sa, či je nastavený kód krajiny alebo oblasti, v ktorej používate tlačiareň:

Na ovládacom paneli tlačiarne stlačte 1 .

Stláčajte tlačidlá šípok, kým sa nezobrazí 2 Device Setup a stlačte .

Stláčajte tlačidlá šípok, kým sa nezobrazí 3 Country a stlačte .

 Na displeji skontrolujte krajinu alebo oblasť.

Ak nie je názov krajiny alebo oblasti správny, stláčajte tlačidlá šípok, kým sa nezobrazí krajina alebo oblasť, v 4 
ktorej prevádzkujete tlačiareň a stlačte .

JE PAMÄŤ TLAČIARNE PLNÁ?

Vytočte prijímajúce číslo.1 

Oskenujte originálny dokument po jednej strane súčasne.2 

Faxy sa odosielajú, ale neprijímajú

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

VLOŽTE PAPIER

Vložte papier pre tlač všetkých faxov, ktoré sú uložené v tlačiarni.

SKONTROLUJTE STAV FUNKCIE AUTO ANSWER

Ak svieti indikátor Auto Answer:

Tlačiareň bude odpovedať po predvolenom počte zvonení telefónu.  •

Ak používate charakteristické zvonenie, pozrite si pokyny k nastaveniu charakteristického zvonenia pre  •
tlačiareň.

Na ovládacom paneli tlačiarne stlačte 1 .

Stláčajte tlačidlá šípok, kým sa nezobrazí 2 Fax Setup a stlačte .

Stláčajte tlačidlá šípok, kým sa nezobrazí 3 Ringing and Answering a stlačte .

Znova stlačte 4 .

 Skontrolujte, či je Auto Answer nastavené na On.

Ak nie je zvolené Auto Answer, stláčajte tlačidlá šípok, kým sa nezobrazí 5 On a stlačením  uložte nastavenie.

SKONTROLUJTE ATRAMENT

Skontrolujte hladinu atramentov a v prípade potreby nainštalujte novú kazetu.

SKONTROLUJTE, ČI NIE JE AKTIVOVANÉ PRESMEROVANIE FAXOV (FAX FORWARDING)

Na ovládacom paneli tlačiarne stlačte 1 .

Stláčajte tlačidlá šípok, kým sa nezobrazí 2 Fax Setup a stlačte .
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Stláčajte tlačidlá šípok, kým sa nezobrazí 3 Ringing and Answering a stlačte .

Stláčajte tlačidlá šípok, kým sa nezobrazí 4 Fax Forward a stlačte .

 Skontrolujte, či je Fax Forward nastavené na Forward alebo Print & Forward.

Ak je presmerovanie faxov aktivované, stláčajte tlačidlá šípok, kým sa nezobrazí 5 Off a stlačte .

Faxy sa prijímajú, ale neodosielajú

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

SKONTROLUJTE REŽIM VÝBERU

Uistite sa, že je tlačiareň nastavená pre faxovanie a skontrolujte, či svieti indikátor .

Ak indikátor  nesvieti, stlačte  na ovládacom paneli tlačiarne.

SKONTROLUJTE UMIESTNENIE DOKUMENTU

Vložte originálny dokument smerom nadol do podávača ADF alebo do ľavého horného rohu sklenenej plochy 
skenera.

SKONTROLUJTE NASTAVENIE DIAL PREFIX

Na ovládacom paneli tlačiarne stlačte 1 .

Stláčajte tlačidlá šípok, kým sa nezobrazí 2 Fax Setup a stlačte .

Stláčajte tlačidlá šípok, kým sa nezobrazí 3 Dialing and Sending a stlačte .

Stláčajte tlačidlá šípok, kým sa nezobrazí 4 Dial Prefi x a stlačte .

Nastavenie zmeníte stláčaním tlačidiel šípok, kým sa nezobrazí požadovaný prefi x a stlačením 5 .

Ak ste ešte nevytvorili nastavenie pre prefi x vytáčania:6 

Stláčajte tlačidlá šípok, kým sa nezobrazí a Create a stlačte .

Pomocou klávesnice zadajte prefi x, ktorý sa má vytočiť pred každé číslo a stlačením b  uložte nastavenie.

SKONTROLUJTE ČÍSLO SPEED DIAL

Pre istotu skontrolujte, či je vytáčané číslo naprogramované. Podrobnosti sú uvedené v pokynoch pre  •
nastavenie Speed Dial.

Druhá možnosť je vytočiť telefónne číslo manuálne. •

DBAJTE NA TO, ABY TLAČIAREŇ ROZPOZNÁVALA VYTÁČACÍ TÓN

Pozrite si pokyny pre odosielanie faxu počas počúvania hovoru (on hook dial). •

Skontrolujte nastavenie Dial Method. •

Počúvajte vytáčací tón. Ak počujete vytáčací tón, ale tlačiareň zavesí bez vytáčania, znamená to, že 1 
tlačiareň nerozpozná vytáčací tón.

Na ovládacom paneli tlačiarne stlačte 2 .

Stláčajte tlačidlá šípok, kým sa nezobrazí 3 Fax Setup a stlačte .
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Stláčajte tlačidlá šípok, kým sa nezobrazí 4 Dialing and Sending a stlačte .

Stláčajte tlačidlá šípok, kým sa nezobrazí 5 Dial Method a stlačte .

Stláčajte tlačidlá šípok, kým sa nezobrazí 6 Behind PBX a stlačením  uložíte nastavenie.

Tlačiareň prijíma prázdny fax

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

SKONTROLUJTE ORIGINÁL

Požiadajte odosielateľa pre kontrolu správneho vloženia originálneho dokumentu.

SKONTROLUJTE ATRAMENT

Skontrolujte hladinu atramentov a v prípade potreby nainštalujte novú kazetu.

SKONTROLUJTE KAZETY

Vyberte tlačové kazety.1 

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

1 2

Založte tlačovú kazetu naspäť.3 

Prijatý fax má slabú kvalitu tlače

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

POZRITE SI KONTROLNÝ ZOZNAM PRE ODOSIELATEĽA

Skontrolujte, či kvalita originálneho dokumentu je dostačujúca. •

Prepošlite fax. Mohol sa vyskytnúť problém s kvalitou spojenia telefónnej linky. •

Zvýšte rozlíšenie skenovania faxu. •

SKONTROLUJTE ATRAMENT

Skontrolujte hladinu atramentov a v prípade potreby nainštalujte novú kazetu.

ZNÍŽTE PRENOSOVÚ RÝCHLOSŤ

Na ovládacom paneli tlačiarne stlačte 1 .

Stláčajte tlačidlá šípok, kým sa nezobrazí 2 Fax Setup a stlačte .

Stláčajte tlačidlá šípok, kým sa nezobrazí 3 Dialing and Sending a stlačte .
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Stláčajte tlačidlá šípok, kým sa nezobrazí 4 Max Send Speed a stlačte .

Stláčaním tlačidiel šípok zvoľte nižšiu prenosovú rýchlosť a stlačte 5 .

Znova odošlite fax.6 

Ak problém pretrváva, opakovaním krokov 1 až 5 znova odosielajte fax postupným znižovaním prenosových 7 
rýchlostí.

 Poznámka: 2400 bps je najnižšia možná prenosová rýchlosť.

Poznámky:

Čím nižšia je rýchlosť prenosu, tým dlhšie trvá tlač faxu. •

Toto riešenie zníži rýchlosť budúcich faxov, kým znova nenastavíte rýchlosť prenosu. •

Nie sú zobrazené informácie Caller ID

ŠABLÓNA IDENTIFIKÁCIE VOLAJÚCEHO (CALLER ID) NEMUSÍ BYŤ SPRÁVNE NASTAVENÁ

Tlačiareň podporuje dve rôzne šablóny identifi kácie volajúceho (Caller ID): Pattern 1 (FSK) a Pattern 2 (DTMF). Za 
účelom zobrazenia informácií o identifi kácii volajúceho (Caller ID) bude pravdepodobne potrebné v závislosti od 
krajiny alebo oblasti, v ktorej žijete a telekomunikačnej spoločnosti, s ktorou máte podpísanú zmluvu, prepnúť 
šablónu. Podrobnosti sú uvedené v pokynoch pre nastavenie identifi kácie volajúceho.

Fax Error

Faxové zariadenie prestalo komunikovať.

Znova odošlite fax. Mohol sa vyskytnúť problém s kvalitou spojenia telefónnej linky.

Fax Mode Unsupported

Faxové zariadenie príjemcu nepodporuje veľkosť papiera Legal, farbu, alebo rozlíšenie faxu, ktorý odosielate.

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

PREFORMÁTUJTE DOKUMENT NA VEĽKOSŤ PAPIERA LETTER

ZNÍŽTE ROZLÍŠENIE SKENOVANIA

Na ovládacom paneli stlačte 1 .

Stláčajte 2 , kým sa nezobrazí Quality.

Stláčajte tlačidlá šípok, kým sa nezobrazí nižšia kvalita faxu a stlačte 3 .

AKTIVUJTE AUTOMATICKÚ KONVERZIU FAXU (AUTO FAX CONVERSION)

Na ovládacom paneli tlačiarne stlačte 1 .

Stláčajte tlačidlá šípok, kým sa nezobrazí 2 Fax Setup a stlačte .

Stláčajte tlačidlá šípok, kým sa nezobrazí 3 Dialing and Sending a stlačte .
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Stláčajte tlačidlá šípok, kým sa nezobrazí 4 Auto Fax Convert a stlačte .

Ak automatická konverzia faxu nie je zapnutá, stláčajte tlačidlá šípok, kým sa nezobrazí 5 On a stlačte .

Remote Fax Error

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

SKONTROLUJTE TELEFÓNNU LINKU

Znova odošlite fax. Mohol sa vyskytnúť problém s kvalitou spojenia telefónnej linky.

ZNÍŽTE PRENOSOVÚ RÝCHLOSŤ

Na ovládacom paneli tlačiarne stlačte 1 .

Stláčajte tlačidlá šípok, kým sa nezobrazí 2 Fax Setup a stlačte .

Stláčajte tlačidlá šípok, kým sa nezobrazí 3 Dialing and Sending a stlačte .

Stláčajte tlačidlá šípok, kým sa nezobrazí 4 Max Send Speed a stlačte .

Stláčaním tlačidiel šípok zvoľte nižšiu prenosovú rýchlosť a stlačte 5 .

Znova odošlite fax.6 

Ak problém pretrváva, opakovaním krokov 1 až 5 znova odosielajte fax postupným znižovaním prenosových 7 
rýchlostí.

 Poznámka: 2400 bps je najnižšia možná prenosová rýchlosť.

Poznámky:

Čím nižšia je rýchlosť prenosu, tým dlhšie trvá tlač faxu. •

Toto riešenie zníži rýchlosť budúcich faxov, kým znova nenastavíte rýchlosť prenosu. •

Phone Line Busy

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

ZMEŇTE NASTAVENIA OPÄTOVNÉHO VYTÁČANIA

Tlačiareň automaticky znova vytáča číslo trikrát v 2-minútových intervaloch. Môžete zmeniť predvolené 
nastavenia opakovaného vytáčania na päť krát až v 8-minútových intervaloch.

Zmena nastavení opakovaného vytáčania:

Na ovládacom paneli tlačiarne stlačte 1 .

Stláčajte tlačidlá šípok, kým sa nezobrazí 2 Dialing and Sending a stlačte .

Zmena počtu opakovaných vytáčaní tlačiarne:3 

Stláčajte tlačidlá šípok, kým sa nezobrazí a Redial Attempts a stlačte .

Stláčajte tlačidlá šípok, kým sa nezobrazí požadované nastavenie a stlačte b .
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Zmena času medzi opakovanými vytáčaniami:4 

Stláčajte tlačidlá šípok, kým sa nezobrazí a Redial Time a stlačte .

Stláčajte tlačidlá šípok, kým sa nezobrazí požadované nastavenie a stlačte b .

NAPLÁNUJTE OPÄTOVNÉ ODOSLANIE FAXU NESKÔR

Pozrite si pokyny k odosielaniu vysielacieho faxu v naplánovanom čase.

Phone Line Error

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

POZRITE SI KONTROLNÝ ZOZNAM DIGITÁLNEJ TELEFÓNNEJ ÚSTREDNE

Fax modem je analógové zariadenie. Určité zariadenia je možné pripojiť k tlačiarni tak, aby bolo možné používať 
digitálne telefónne služby.

Ak používate telefónnu službu ISDN, zapojte tlačiareň do analógového konektora (konektor R-rozhrania)  •
na terminálovom adaptéri ISDN. Ohľadom podrobnejších informácií a žiadosti o konektor R-rozhrania sa 
obráťte na poskytovateľa služby ISDN.

Ak používate DSL telefón, zapojte DSL fi lter alebo smerovač, ktorý podporuje analógové používanie.  •
Ohľadom podrobností sa obráťte na poskytovateľa služby DSL.

Ak používate telefónnu službu PBX, dbajte na zapojenie do analógového konektora na PBX. Ak takýto  •
konektor nie je k dispozícii, skúste porozmýšľať o analógovej telefónnej linke pre faxové zariadenie.

SKONTROLUJTE TELEFÓNNU LINKU

Ak je telefónna linka práve používaná iným zariadením, počkajte pred odoslaním faxu na zariadenie využívajúcu 
túto linku.

SKONTROLUJTE PREPOJENIA KÁBLOV

Uistite sa, či sú prepojenia nasledovného hardvéru vykonané pevne, ak sú vykonané:

Zdroj napájania. •

Telefón. •

Slúchadlo. •

Odkazovač. •

No Answer

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

POUŽITE KONTROLNÝ ZOZNAM TELEFÓNNEJ LINKY

Znova odošlite fax. Mohol sa vyskytnúť problém s kvalitou spojenia telefónnej linky. •

Zavolajte na telefónne číslo, na ktoré chcete odoslať fax a otestujte, či funguje správne. •
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DBAJTE NA TO, ABY TLAČIAREŇ ROZPOZNÁVALA VYTÁČACÍ TÓN

Pozrite si pokyny pre odosielanie faxu počas počúvania hovoru (on hook dial). •

Skontrolujte nastavenie Dial Method. •

Počúvajte vytáčací tón. Ak počujete vytáčací tón, ale tlačiareň zavesí bez vytáčania, znamená to, že 1 
tlačiareň nerozpozná vytáčací tón.

Na ovládacom paneli tlačiarne stlačte 2 .

Stláčajte tlačidlá šípok, kým sa nezobrazí 3 Fax Setup a stlačte .

Stláčajte tlačidlá šípok, kým sa nezobrazí 4 Dialing and Sending a stlačte .

Stláčajte tlačidlá šípok, kým sa nezobrazí 5 Dial Method a stlačte .

Stláčajte tlačidlá šípok, kým sa nezobrazí požadovaný spôsob vytáčania a stlačením 6  uložíte 
nastavenie.

Failed to Connect

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

POUŽITE KONTROLNÝ ZOZNAM TELEFÓNNEJ LINKY

Znova odošlite fax. Mohol sa vyskytnúť problém s kvalitou spojenia telefónnej linky. •

Zavolajte na telefónne číslo, na ktoré chcete odoslať fax a otestujte, či funguje správne. •

Ak je telefónna linka práve používaná iným zariadením, počkajte pred odoslaním faxu na zariadenie  •
využívajúcu túto linku.

DBAJTE NA TO, ABY TLAČIAREŇ ROZPOZNÁVALA VYTÁČACÍ TÓN

Pozrite si pokyny pre odosielanie faxu počas počúvania hovoru (on hook dial). •

Skontrolujte nastavenie Dial Method. •

Počúvajte vytáčací tón. Ak počujete vytáčací tón, ale tlačiareň zavesí bez vytáčania, znamená to, že 1 
tlačiareň nerozpozná vytáčací tón.

Na ovládacom paneli tlačiarne stlačte 2 .

Stláčajte tlačidlá šípok, kým sa nezobrazí 3 Fax Setup a stlačte .

Stláčajte tlačidlá šípok, kým sa nezobrazí 4 Dialing and Sending a stlačte .

Stláčajte tlačidlá šípok, kým sa nezobrazí 5 Dial Method a stlačte .

Stláčajte tlačidlá šípok, kým sa nezobrazí požadovaný spôsob vytáčania a stlačením 6  uložíte 
nastavenie.
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Vyhlásenia

Informácie o produkte

Názov produktu:

Lexmark 5600 Series

Typ zariadenia:

4437

Model(y):

001, 002

Názov produktu:

Lexmark 6600 Series

Typ zariadenia:

4437

Modelové označenie 2:

W02, WE2, WE3

Vyhlásenie o vydaní

Júl 2008

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

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

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

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

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

Informácie o náhradných dieloch a stiahnuteľných súboroch sú uvedené na web stránke spoločnosti Lexmark: www.

lexmark.sk (resp. www.lexmark.com).
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Ak nemáte prístup k internetu, môžete kontaktovať spoločnosť Lexmark poštou:

Lexmark International, Inc.

Bldg 004-2/CSC

740 New Circle Road NW

Lexington, KY 40550

© 2008 Lexmark International, Inc.

Všetky práva vyhradené.

PRÁVA VLÁDY SPOJENÝCH ŠTÁTOV AMERICKÝCH

Tento softvér je komerčný počítačový softvér a každá pridružená dokumentácia je dokumentácia exkluzívne 
vyvinutá zo súkromných zdrojov.

Obchodné značky

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

evercolor and PerfectFinish sú obchodné značky spoločnosti Lexmark International, Inc.

Ostatné obchodné značky sú majetkom ich príslušných vlastníkov.

Licenčné vyhlásenie

Nasledovný dokument je možné zobraziť v priečinku \Drivers\XPS na disku CD s inštalačným softvérom: Zopen.PDF.

 Vyhlásenie o zhode Federal Communications Commission (FCC) 

Toto zariadenie bolo testované a spĺňa podmienky triedy B pre digitálne zariadenia podľa časti 15 pravidiel FCC. 
Prevádzka musí spĺňať nasledujúce dve podmienky: (1) toto zariadenie nesmie spôsobovať nežiaduce rušenie a (2) 
toto zariadenie musí prijať akýkoľvek prijatý zásah vrátane zásahov, ktoré môžu spôsobiť nežiaduce operácie.

FCC obmedzenia triedy B sú určené na poskytovanie náležitej ochrany proti nežiaducemu rušeniu v domácom 
prostredí. Toto zariadenie generuje, používa a môže vyžarovať rádio frekvenčnú energiu a ak nie je inštalované v 
súlade s návodom, môže spôsobovať nežiaduce rušenie rádio komunikácie. Avšak nie je zaručené, že pri patričnej 
inštalácii nenastane rušenie. Ak toto zariadenie spôsobuje nežiaduce rušenie rádiovému alebo televíznemu príjmu, 
ktoré môže byť zistené zapnutím a vypnutím zariadenia, odporúčame užívateľovi napraviť spôsobované rušenie 
nasledovnými opatreniami:

Zmeňte polohu alebo miesto prijímacej antény. •

Zvýšte vzdialenosť medzi zariadením a prijímačom. •

Zariadenie zapojte do zásuvky iného okruhu ako je zapojený prijímač. •

Poraďte sa so svojím predajcom alebo servisným technikom o ďalších riešeniach. •
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Výrobca nenesie žiadnu zodpovednosť za rádio alebo televízne rušenie spôsobené používaním iných než 
odporučených káblov alebo neautorizovanou zmenou alebo zásahom do tohto zariadenia. Neautorizované zmeny 
alebo zásahy môžu zrušiť užívateľské právo na obsluhu tohto zariadenia.

Poznámka: Zhodu s FCC predpismi pri elektromagnetickom rušení triedy B výpočtové zariadenia zaistíte 
používaním vhodne tieneného a uzemneného kábla ako napríklad Lexmark číslo produktu 1021294 pre USB 
pripojenie. Používanie náhradných nie vhodne tienených a uzemnených káblov môže spôsobiť nedodržanie FCC 
predpisov.

Akékoľvek otázky ohľadom tohto vyhlásenia o zhode smerujte na: 

Director of Lexmark Technology & Services

Lexmark International, Inc.

740 West New Circle Road

Lexington, KY   40550

(859) 232-3000

 Vystavenie vyžarovaniu rádiových frekvencií

Nasledovné vyhlásenie je aplikovateľné, ak má tlačiareň nainštalovanú bezdrôtovú sieťovú kartu.

Vyžarovaná výstupná sila tohto zariadenia je ďaleko pod obmedzeniami vyžarovania rádiových frekvencií 
stanovených pravidlami FCC. Za účelom vyhoveniu požiadavkám na zariadenie v oblasti vyžarovania rádiových 
frekvencií stanovených pravidlami FCC je nutné medzi anténou a osobami dodržiavať minimálnu vzdialenosť 20 cm.
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Zhoda so smernicami Európskej Únie (EÚ)

Tento produkt je v súlade s požiadavkami na ochranu podľa rady EÚ smerníc 2004/108/EC a 2006/95/EC 
na priblíženie a harmonizáciu zákonov členských štátov súvisiacich s elektromagnetickou kompatibilitou 
a bezpečnosťou elektrických zariadení určených na použitie v rámci určitých napäťových obmedzení.

Vyhlásenie o zhode s požiadavkami smernice bolo podpísané riaditeľom výrobnej a technickej podpory spoločnosti 
Lexmark International, S.A., Boigny, Francúzsko.

Tento produkt spĺňa obmedzenia EN 55022 a bezpečnostné požiadavky EN 60950.

Vyhlásenie o zhode so smernicami Európskej Únie (EÚ) pre rádiové 

zariadenia

Nasledovné vyhlásenia sú aplikovateľné, ak má tlačiareň nainštalovanú bezdrôtovú sieťovú kartu.

Tento produkt je v súlade s požiadavkami na ochranu podľa rady EÚ smerníc 2004/108/EC, 2006/95/EC a 1999/5/EC na 
priblíženie a harmonizáciu zákonov členských štátov súvisiacich s elektromagnetickou kompatibilitou, bezpečnosťou 
elektrických zariadení určených na použitie v rámci určitých napäťových obmedzení a na rádiových zariadeniach 
a telekomunikačných koncových zariadeniach.
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Táto zhoda je označená symbolom CE.

Výstražný znak označuje, že v určitých členských štátoch existujú určité obmedzenia.

Vyhlásenie o zhode s požiadavkami smernice bolo podpísané riaditeľom výrobnej a technickej podpory spoločnosti 
Lexmark International, S.A., Boigny, Francúzsko.

Aplikujú sa nasledovné obmedzenia:

Krajina/Oblasť Obmedzenie

Všetky krajiny/oblasti Toto zariadenie je určené iba pre používanie v interiéri. Toto zariadenie sa nesmie 
používať v exteriéri.

L‘Italia Si fa presente inoltre che l‘uso degli apparati in esame è regolamentato da:

D.Lgs 1.8.2003, n.259, articoli 104 (attività soggette ad autorizzazione generale) e  •
105 (libero uso), per uso privato;

D.M. 28.5.03, per la fornitura al pubblico dell‘accesso R-LAN alle reti e ai servizi di  •
telecomunicazioni.

Tento produkt spĺňa obmedzenia EN 55022; bezpečnostné požiadavky EN 60950; požiadavky na rádiové spektrum 
ETSI EN 300 328; a EMC požiadavky EN 55024, ETSI EN 301 489-1 a ETSI EN 301 489-17.

Česky Společnost Lexmark International, Inc. tímto prohlašuje, že výrobek tento výrobek je ve shodě se
základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES.

Dansk Lexmark International, Inc. erklærer herved, at dette produkt overholder de væsentlige krav og øvrige
relevante krav i direktiv 1999/5/EF.

Deutsch Hiermit erklärt Lexmark International, Inc., dass sich das Gerät dieses Gerät in Übereinstimmung mit
den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie
1999/5/EG befindet.

Ελληνική ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Η LEXMARK INTERNATIONAL, INC. ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ
ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 1999/5/ΕΚ.

English Hereby, Lexmark International, Inc., declares that this type of equipment is in compliance with
the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.

Español Por medio de la presente, Lexmark International, Inc. declara que este producto cumple con los
requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva
1999/5/CE.

Eesti Käesolevaga kinnitab Lexmark International, Inc., et seade see toode vastab direktiivi
1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele muudele asjakohastele sätetele.

Suomi Lexmark International, Inc. vakuuttaa täten, että tämä tuote on direktiivin 1999/5/EY oleellisten
vaatimusten ja muiden sitä koskevien direktiivin ehtojen mukainen.

Français Par la présente, Lexmark International, Inc. déclare que l'appareil ce produit est conforme aux
exigences fondamentales et autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE.

Magyar Alulírott, Lexmark International, Inc. nyilatkozom, hogy a termék megfelel a vonatkozó alapvetõ
követelményeknek és az 1999/5/EC irányelv egyéb elõírásainak.
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Íslenska Hér með lýsir Lexmark International, Inc. yfir því að þessi vara er í samræmi við grunnkröfur og
aðrar kröfur, sem gerðar eru í tilskipun 1999/5/EC.

Italiano Con la presente Lexmark International, Inc. dichiara che questo questo prodotto è conforme ai requisiti
essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE.

Latviski Ar šo Lexmark International, Inc. deklarē, ka šis izstrādājums atbilst Direktīvas 1999/5/EK
būtiskajām prasībām un citiem ar to saistītajiem noteikumiem.

Lietuvių Šiuo Lexmark International, Inc. deklaruoja, kad šis produktas atitinka esminius reikalavimus ir
kitas 1999/5/EB direktyvos nuostatas.

Malti Bil-preżenti, Lexmark International, Inc., jiddikjara li dan il-prodott huwa konformi mal-ħtiġijiet
essenzjali u ma dispożizzjonijiet oħrajn relevanti li jinsabu fid-Direttiva 1999/5/KE.

Nederlands Hierbij verklaart Lexmark International, Inc. dat het toestel dit product in overeenstemming is met de
essentiële eisen en de andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG.

Norsk Lexmark International, Inc. erklærer herved at dette produktet er i samsvar med de grunnleggende
krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.

Polski Niniejszym Lexmark International, Inc. oświadcza, że niniejszy produkt jest zgodny z
zasadniczymi wymogami oraz pozostałymi stosownymi postanowieniami Dyrektywy
1999/5/EC.

Português A Lexmark International Inc. declara que este este produto está conforme com os requisitos essenciais
e outras disposições da Diretiva 1999/5/CE.

Slovensko Lexmark International, Inc. izjavlja, da je ta izdelek v skladu z bistvenimi zahtevami in ostalimi
relevantnimi določili direktive 1999/5/ES.

Svenska Härmed intygar Lexmark International, Inc. att denna produkt står i överensstämmelse med de
väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG.
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Úrovne emisií hluku

Nasledovné opatrenia boli prijaté v súlade s ISO 7779 a hlásené v súlade s ISO 9296.

Poznámka: Niektoré režimy sa nemusia vzťahovať na váš produkt.

1-meter priemerný tlak zvuku, dBA

Tlač 50

Skenovanie 40

Kopírovanie 50

Pripravená nepočuteľné

Práva na zmenu hodnôt vyhradené. Aktuálne hodnoty je možné nájsť na www.lexmark.com (resp. www.lexmark.sk).
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Smernica WEEE (Waste from Electrical and Electronic Equipment)

Logo WEEE označuje špecifi cké recyklačné programy a procedúry pre elektronické produkty v krajinách Európskej 
únie. Vyzývame vás na recykláciu našich produktov. V prípade ďalších otázok o možnostiach recyklácie navštívte 
stránku spoločnosti Lexmark na adrese www.lexmark.com (resp. www.lexmark.sk) a hľadajte telefónne číslo 
miestneho obchodného zastúpenia spoločnosti.

Likvidácia zariadenia

Tlačiareň ani spotrebný materiál nelikvidujte rovnakým spôsobom ako odpad v domácnosti. Ohľadom likvidácie 
a možností recyklovania sa obráťte na miestne úrady.
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Informácie o teplotách

Okolitá teplota 15–32° C

Transportná -40–60° C

Skladovacia teplota 1–60° C

ENERGY STAR
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Spotreba energie

Spotreba energie zariadenia

Nasledovná tabuľka uvádza charakteristiky príkonu zariadenia.

Poznámka: Niektoré režimy sa nemusia vzťahovať na váš produkt.

Režim Popis Príkon (W)

Tlač Zariadenie generuje výstup kópií z 
elektronických vstupov.

Lexmark 5600 Series: 23,4; Lexmark 6600 Series: 
23,89

Kopírovanie Zariadenie generuje výstup kópií z originálnych 
dokumentov.

Lexmark 5600 Series: 18,42; Lexmark 6600 
Series: 20,53

Skenovanie Zariadenie skenuje kópie dokumentov. Lexmark 5600 Series: 9,67; Lexmark 6600 Series: 
11,80

Pripravená Zariadenie čaká na tlač úlohy. Lexmark 5600 Series: 7,4; Lexmark 6600 Series: 
9,84

Šetrič energie Zariadenie je v režime šetrenia energie. Lexmark 5600 Series: 3,94; Lexmark 6600 Series: 
5,89

Vypnutá Zariadenie je zapojené v elektrickej zásuvke, 
ale je vypnuté.

Lexmark 5600 Series 0,27; Lexmark 6600 Series 
0,29

Úrovne príkonu uvedené v predchádzajúcej tabuľke predstavujú priemerné merania. Okamžitá spotreba môže byť 
podstatne vyššia ako priemer.

Práva na zmenu hodnôt vyhradené. Aktuálne hodnoty je možné nájsť na www.lexmark.com (resp. www.lexmark.sk).
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Šetrič energie

Ako súčasť ENERGY STAR programu je táto tlačiareň vyrobená s režimom šetriacim energiou nazvaným šetrič 
energie. Režim šetriča energie je ekvivalent spiaceho režimu EPA. Režim šetriča energie šetrí energiu znížením 
spotreby energie počas doby nečinnosti. Časový interval medzi poslednou operáciou a aktivovaním šetriča energie 
sa nazýva časové oneskorenie šetriča (Power Saver Timeout).

Predvolené nastavenie časového oneskorenia šetriča (Power Saver Timeout) (v minútach): 60

Režim vypnutia

Táto tlačiareň disponuje režimom vypnutia, ktorý stále spotrebováva malé množstvo elektrickej energie. Za účelom 
úplného odstavenia spotreby energie tlačiarne odpojte zdroj napájania od elektrickej siete.

Celková spotreba elektrickej energie

Občas je užitočné vyrátať celkovú spotrebu elektrickej energie. Keďže spotreba elektrickej energie sa uvádza vo 
Watoch, spotreba tlačiarne by sa mala vynásobiť časom, ktorý tlačiareň strávila v jednotlivých režimoch za účelom 
vyrátania celkovej spotreby elektrickej energie. Celková spotreba elektrickej energie je súčet spotreby elektrickej 
energie v každom z režimov.
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Vyhlásenie o záruke
Toto vyhlásenie o záruke platí v prípade, že produkt bol zakúpený pre vlastné použitie a nie na ďalší predaj od 
spoločnosti Lexmark alebo predajcu Lexmark, označovaného v tomto vyhlásení ďalej ako „Predajca“. 

Toto vyhlásenie je plne platné pre produkty Lexmark, ofi ciálne distribuované autorizovanými distribútormi na území 
Slovenskej republiky a zakúpené u Predajcov, ktorí sú registrovaní spoločnosťou Lexmark.   

Záruka

Spoločnosť Lexmark zaručuje, že tento produkt:

–Je vyrobený z nových dielov alebo nových a opravených starých dielov, ktoré majú vlastnosti ako nové diely.

–Neobsahuje žiadne materiálové kazy ani kazy spôsobené pracovnou silou. 

Ak tento produkt počas záručnej doby nepracuje podľa záruky, kontaktujte predajcu alebo spoločnosť Lexmark za 
účelom bezplatnej opravy. Ak je tento produkt voliteľný doplnok alebo dodatočné zariadenie, toto vyhlásenie platí len 
v prípade, že je voliteľný doplnok alebo dodatočné zariadenie používané s produktmi, na ktoré je určené. K získaniu 
záruky môžete byť vyzvaný doniesť voliteľný doplnok alebo dodatočné zariadenie spolu s produktom. Ak odovzdáte 
tento produkt inej osobe, záručný servis v zmysle vyhlásenia je dostupný tejto osobe po zvyšok záručnej doby. 
Novému užívateľovi by ste mali odovzdať originálne potvrdenie o zakúpení produktu a toto vyhlásenie.

Záručný servis

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

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

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

Výmena nie je k dispozícii, ak produkt, ktorý predkladáte na opravu je poškodený, zmenený, ak je potrebná oprava 
nevzťahujúca sa na záručný servis alebo zničený pred opravou. Taktiež takýto produkt musí byť zbavený akejkoľvek 
právnej viazanosti alebo nariadenia, ktoré zamedzuje jeho výmene. Pred odovzdaním tohto produktu na záručný 
servis, odstráňte všetky programy, dáta a odstrániteľné úložné médiá.

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

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

Záruka sa nevzťahuje na opravy chýb spôsobených:

Modifi káciami alebo úpravami. −

Nehodou alebo nesprávnym používaním. −

Nevhodným fyzikálnym alebo prevádzkovým prostredím. −

Údržbou vykonanou inou než osobou, ktorá je autorizovaná spoločnosťou Lexmark. −

Používaním produktu po životnosti. −

Používaním tlačových médií mimo špecifi kácií spoločnosti Lexmark. −

Používaním spotrebného materiálu (atrament, toner a iný spotrebný materiál) iného než Lexmark. −

Používaním iných než Lexmark produktov, komponentov, dielov, materiálov, softvéru alebo rozhraní. −
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PODĽA ROZSAHU POVOLENIA ZO ZÁKONA NEVYTVÁRA SPOLOČNOSŤ LEXMARK A ANI INÍ DODÁVATELIA 

TRETÍCH STRÁN ALEBO PREDAJCOVIA ŽIADNE INÉ ZÁRUČNÉ PODMIENKY, VÝSLOVNÉ ALEBO SKRYTÉ, 

TÝKAJÚCE SA TOHTO ZARIADENIA A VÝSLOVNE POPIERAJÚ SKRYTÉ ZÁRUKY ALEBO PODMIENKY PREDAJA, 

VHODNÉ PRE IBA URČITÝ ÚČEL A KVALITU SPOKOJNOSTI. VŠETKY VÝSLOVNÉ A SKRYTÉ ZÁRUKY, VRÁTANE 

SKRYTÝCH ZÁRUK PREDAJA VHODNÉ NA ŠPECIFICKÉ ÚČELY SÚ OBMEDZENÉ V TRVANÍ ZÁRUČNEJ DOBY. 

ŽIADNE ZÁRUKY, VÝSLOVNÉ ALEBO SKRYTÉ, NEBUDÚ PO UPLYNUTÍ TEJTO DOBY UZNANÉ. VYHRADZUJEME 

SI PRÁVO NA ZMENY VŠETKÝCH INFORMÁCIÍ, TECHNICKÝ ÚDAJOV, CIEN A SLUŽIEB BEZ PREDOŠLÉHO 

UPOZORNENIA.
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Obmedzenie záruky

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

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

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

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