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Tärkeää tietoa turvallisuudesta
Käytä vain tämän tuotteen mukana toimitettua tai valmistajan hyväksymää muuntajaa ja virtajohtoa.
Kytke muuntajan virtajohto maadoitettuun sähköpistokkeeseen, joka on lähellä ja helposti saatavilla.

VAARA—LOUKKAANTUMISVAARA: Älä kierrä, solmi tai rusenna virtajohtoa äläkä aseta sen päälle painavia esineitä. Älä altista virtajohtoa
hiertymiselle tai paineelle. Älä jätä virtajohtoa puristukseen esimerkiksi huonekalujen ja seinän väliin. Jos virtajohtoa käytetään väärin, siitä
voi seurata tulipalon tai sähköiskun vaara. Tutki virtajohto säännöllisesti vaurioiden varalta. Irrota virtajohto pistorasiasta ennen tutkimusta.

Kun tarvitset huolto- tai korjauspalveluja, käänny ammattilaisten puoleen.
Tämä tuote on suunniteltu, testattu ja hyväksytty siten, että se täyttää tiukat maailmanlaajuiset turvastandardit, kun siinä käytetään Lexmark-osia.
Joidenkin muiden osien turvallisuusominaisuudet eivät välttämättä ole ilmeisiä. Lexmark ei ole vastuussa, jos tuotteessa käytetään muita vaihto-
osia.

VAARA—SÄHKÖISKUN VAARA: Älä käytä faksitoimintoa ukkosmyrskyn aikana. Älä myöskään asenna laitetta äläkä liitä sitä sähkövirtaan tai
puhelinkaapeliin ukkosmyrskyn aikana.

SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET.
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Johdanto

Tulostinta koskevien tietojen paikallistaminen

Julkaisut

Julkaisu Sisältö

Asennusohje Käyttöönotto-ohjeet. Tämä arkki on tulostimen laatikossa.

Alkutoimet-opas. Asetusohjeet. Tämä vihko on tulostimen laatikossa.

Käyttöopas Kattavat ohjeet tulostimen käyttämisestä Windows-käyttöjärjestelmässä. Se asentuu tulos-
tinohjelmiston ohessa.
Käyttöoppaaseen siirrytään seuraavasti:

1 Valitse yksi seuraavista:

• Valitse Windows Vistassa .

• Valitse Windows XP:ssä Käynnistä.

2 Valitse Ohjelmat tai Kaikki ohjelmat ªKäyttöopas.

Tulostettava versio on Käyttöopas-CD-levyllä.

Mac Help (Mac-ohje). Kattavat ohjeet tulostimen käyttämisestä Macintosh-käyttöjärjestelmässä. Se asentuu tulos-
tinohjelmiston ohessa.
Mac Help (Mac-ohje) -valikkoon siirrytään seuraavasti:

1 From the Finder desktop, double-click the Lexmark 9500 Series folder.

2 Kaksoisosoita tulostimen Ohje-symbolia.

Tulostettava versio on Käyttöopas-CD-levyllä.

Johdanto
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Tekninen tuki

Kuvaus Sijainti (Pohjois-Amerikka) Sijainti (muu maailma)

Puhelintuki Soita numeroon

• Yhdysvallat: 1-800-332-4120
Ma-pe (8.00-20.00 ET)
La (12.00-18.00 ET)

• Kanada: 1-800-539-6275
Englanti Ma-pe (8.00-23.00 ET)
La (12.00-18.00 ET)
Ranska Ma-pe (9.00-19.00  ET)

• Meksiko: 01-800-253-9627
Ma-pe (8.00-20.00 ET)

Huomautus: Puhelinnumeroita ja palvelun
aukioloaikoja voidaan muuttaa ilman erillistä
ilmoitusta. Uusimmat puhelinnumerot ovat
tulostimen mukana toimitetuissa painetuissa
takuutiedoissa.

Puhelinnumerot ja asiakaspalvelun aukioloaika
vaihtelevat eri maissa ja eri alueilla.
Käy web-sivustossamme osoitteessa
www.lexmark.com. Valitse ensin maa tai alue
ja sitten asiakastuen linkki.

Huomautus: Lisätietoja yhteyden ottamisesta
Lexmarkiin on tulostimen mukana toimitetussa
painetussa takuussa.

Sähköpostituki Teknistä tukea voi pyytää sähköpostitse web-
sivustostamme: www.lexmark.com.

1 Valitse TEKNINEN TUKI.
2 Valitse Yhteydenotto.

3 Valitse tulostimen ryhmä.

4 Valitse tulostimen malli.

5 Valitse Yhteydenotto-osassa Sähköposti.
6 Täytä lomake ja valitse Lähetä pyyntö.

Sähköpostituen saatavuus vaihtelee maittain
tai alueittain, eikä sitä ole välttämättä
saatavana.
Käy web-sivustossamme osoitteessa
www.lexmark.com. Valitse ensin maa tai alue
ja sitten asiakastuen linkki.

Huomautus: Lisätietoja yhteyden ottamisesta
Lexmarkiin on tulostimen mukana toimitetussa
painetussa takuussa.

Rajoitettu takuu

Kuvaus Sijainti (Yhdysvallat) Sijainti (muu maailma)

Tietoja rajoitetusta takuusta
Lexmark International, Inc.
myöntää tälle tulostimelle virheet-
tömyyttä koskevan rajoitetun
materiaali- ja laatutakuun, joka on
voimassa 12 kuukautta alkuperäi-
sestä ostopäivästä lukien.

Voit katsoa rajoitetun takuun rajoitukset ja
ehdot tulostimen mukana toimitettavasta
Rajoitetut takuuehdot -asiakirjasta tai osoit-
teesta www.lexmark.com.

1 Valitse TEKNINEN TUKI.
2 Valitse Takuut ja palautukset.

3 Valitse Rajoitetut takuuehdot -osassa
Mustesuihkutulostimet ja All-In-
One-laitteet.

4 Tutustu takuuseen selaamalla web-
sivua.

Takuutiedot vaihtelevat maan tai
alueen mukaan. Katso tulostimen
mukana toimitettua painettua
takuuta.

Johdanto
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Kirjoita seuraavat tiedot muistiin (ostokuitista ja tulostimen takaosasta) ja pidä ne käsillä, kun otat meihin yhteyttä,
niin voimme palvella sinua mahdollisimman nopeasti:

• Laitteen mallinumero

• Sarjanumero

• Ostopäivämäärä

• Ostopaikka.

Käyttöjärjestelmää koskeva huomautus
Useimmat tulostimen ominaisuuksista ja toiminnoista ovat käyttöjärjestelmästä riippuvia. Täydelliset kuvaukset ovat
Windowsin Käyttöoppaassa ja Macintoshin Mac Help (Mac-ohje) -toiminnossa.

Johdanto
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Tulostimen asentaminen
Tässä luvussa selitetään, miten tulostin asennetaan. Voit asentaa tulostimen käytettäväksi joko tietokoneen avulla
tai itsenäisenä laitteena.

Tulostimen asentaminen käytettäväksi tietokoneen avulla
1 Ennen kuin purat tulostimen pakkauksesta tai liität mitään, etsi Windows- tai Macintosh-CD-levy sen mukaan,

kumpaa käyttöjärjestelmää käytät.

2 Tarkista, että tietokoneeseen on kytketty virta, ja aseta sitten CD-asemaan Windows- tai Macintosh-CD-levy sen
mukaan, kumpaa käyttöjärjestelmää käytät.

Odota muutama sekunti, että asennusnäyttö tulee näkyviin.

Huomautuksia:

• Jos asetit CD-asemaan Windows-CD-levyn ja asennusnäyttö ei tullut näkyviin automaattisesti, valitse
Käynnistä ª Suorita ja kirjoita sitten D:\setup.exe, jossa D on tietokoneen CD- tai DVD-aseman tunnus.

• Jos asetit CD-asemaan Macintosh-CD-levyn ja asennusnäyttö ei tullut näkyviin automaattisesti, valitse
työpöydällä oleva CD-symboli ja kaksoisosoita sitten Install (Asenna).

3 Määritä tulostimen asetukset seuraamalla tietokoneen näytöllä annettuja ohjeita.

Tietoturvaohjelmisto voi ilmoittaa, että Lexmark-ohjelmisto yrittää muodostaa yhteyden tietokoneeseen. Salli
näiden ohjelmien tiedonsiirto. Se on tarpeen, jotta tulostin toimisi oikein.

Huomautus: Jos käytät Windows Vistaa ja tietokoneen näytölle tulee Uusi laite -ilmoitus, valitse suositeltu
vaihtoehto.

Tulostimen asentaminen
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Tulostimen käyttöönotto ilman tietokonetta tai verkkoa
(itsenäinen käyttö)
Käytä seuraavia ohjeita, jos tulostinta ei aiota liittää tietokoneeseen tai verkkoon.

1 Pura tulostin pakkauksesta ja etsi kuvan mukaiset esineet.

1, 2 Värikasetit

3, 4, 5 Puhelinjohto, virtajohto, asennuskaapeli

6 Asennusohje

7 Alkutoimet-opas.

8 Asennusohjelmiston CD-levyt Windows- ja Macintosh-käyttöjärjestelmään.

9 Käyttöopas-CD-levy.

2 Poista kaikki teipit ja pakkausmateriaalit tulostimen joka osasta.

Tulostimen asentaminen
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3 Vedä Alusta 1 kokonaan ulos tulostimesta ja siirrä paperiohjaimet sivuille.

4 Lisää paperialustaan paperia ja säädä paperiohjaimia sitten kiinni paperiin.

5 Aseta paperialusta paikalleen ja nosta pysäytinosa.

Tulostimen asentaminen
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6 Kytke virtajohto ja kytke tulostimeen sitten virta.

7 Nosta ohjauspaneelin näyttö. Aseta pyydettäessä kieli ja maa tai alue. Tee valinnat tulostimen ohjauspaneelin
nuolinäppäimillä ja tallenna asetukset painamalla -näppäintä.

8 Avaa tulostin ja paina sitten mustan värikasettivaunun vipua.

9 Poista teippi mustasta värikasetista ja aseta se vasemmanpuoleiseen vaunuun.

Tulostimen asentaminen
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10 Sulje mustan värikasetin vaunun kansi.

11 Paina värillisen värikasettivaunun vipua, poista teippi värillisestä värikasetista ja aseta se oikeanpuoleiseen
värikasettivaunuun.

12 Sulje värillisen värikasetin vaunun kansi.

13 Sulje tulostin ja paina -näppäintä.

Kohdistussivu tulostuu. Voit hävittää tai kierrättää tämän sivun.

Tulostimen asentaminen
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Tulostinohjelmiston asentaminen

Asennusohjelmiston CD-levyn käyttäminen (vain Windows-
käyttäjät)
Käytä tulostimen mukana toimitettua CD-levyä ja:

1 Käynnistä Windows.

2 Kun työpöytä tulee näkyviin, aseta ohjelmisto-CD-levy CD-asemaan.

Ohjelmiston asennusikkuna tulee näkyviin.

3 Valitse Asenna.

Asennusohjelmiston CD-levyn käyttäminen (vain Macintosh-
käyttäjät)
1 Sulje kaikki avoimet sovellukset.

2 Aseta ohjelmisto-CD-levy CD-asemaan.

3 Tulostinohjelmiston CD-kuvake tulee automaattisesti näkyviin Finder-työpöydälle. Kaksoisosoita sitä.

4 Kaksoisosoita Asenna-symbolia.

5 Seuraa tietokoneen näytön ohjeita.

Internetin avulla
1 Siirry Lexmarkin web-sivustoon osoitteeseen www.lexmark.com.

2 Valitse etusivun valikosta Ajurit ja ohjelmistot.

3 Valitse tulostin ja käyttöjärjestelmään sopiva tulostinajuri.

4 Lataa ajuri ja asenna tulostinohjelmisto seuraamalla tietokoneen näytön ohjeita.

Valinnaisen XPS-ohjaimen asentaminen (vain Windows
Vista -käyttäjät)
XPS (XML Paper Specification) -ohjain on valinnainen tulostinohjain, joka on suunniteltu hyödyntämään edistyneitä
XPS-väri- ja -grafiikkaominaisuuksia, jotka ovat vain Windows Vista -käyttäjien käytettävissä. Jotta XPS-ominaisuuksia
voisi käyttää, XPS-ohjain on asennettava lisäohjaimeksi sen jälkeen, kun tulostimen tavallinen ohjelmisto on
asennettu.

Huomautuksia:

• Tulostin on asennettava tietokoneeseen ennen XPS-ohjaimen asentamista.

• Ennen XPS-ohjaimen asentamista tietokoneeseen on asennettava Microsoft QFE Patch -korjaustiedosto ja
ohjaintiedostot on purettava asennusohjelmisto-CD-levyltä. Jotta korjaustiedoston voi asentaa, tietokoneeseen
on oltava pääkäyttäjän oikeudet.

Tulostimen asentaminen
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Microsoft QFE Patch -korjaustiedosto asennetaan ja ohjain puretaan seuraavasti:

1 Aseta asennusohjelmisto-CD-levy tietokoneeseen ja valitse Peruuta-painike, kun ohjattu asennustoiminto tulee
näkyviin.

2 Valitse  ª Tietokone.

3 Kaksoisnapsauta ensin CD-aseman kuvaketta ja kaksoisnapsauta sitten Drivers.

4 Kaksoisnapsauta ensin xps ja sitten setupxps.

XPS-ohjaintiedostot kopioidaan tietokoneeseen ja tarvittavat Microsoft XPS -tiedostot käynnistetään. Asenna
korjaustiedosto seuraamalla näytön ohjeita.

XPS-ohjain asennetaan seuraavasti:

1 Valitse ª Ohjauspaneeli.

2 Valitse Laitteisto ja äänet -kohdasta Tulostin ja valitse sitten Lisää tulostin.

3 Valitse Lisää tulostin -valintaikkunassa Lisää paikallinen tulostin.

4 Valitse avattavasta Käytä olemassa olevaa porttia -valikosta Virtual printer port for USB ja valitse sitten
Seuraava.

5 Valitse Levy.

Asenna levyltä -valintaikkuna avautuu.

6 Valitse Selaa ja siirry sitten tietokoneessa oleviin XPS-ohjaintiedostoihin:

a Valitse Tietokone ja kaksoisnapsauta sitten (C:).

b Kaksoisnapsauta kansiota, jonka nimen lopussa on tulostimen mallinumero ja kaksoisnapsauta sitten Drivers
+.

c Kaksoisnapsauta xps ja napsauta sitten Avaa.

d Valitse Asenna levyltä -valintaikkunassa OK.

7 Valitse Seuraava kahdessa lisävalintaikkunassa, jotka tulevat näkyviin.

XPS-ohjaimesta on lisätietoja asennusohjelmisto-CD-levyllä olevassa XPS lueminut -tiedostossa. Tiedosto on
xps-kansiossa setupxps-korjaustiedoston ohessa (D:\Drivers\xps\readme).

Tulostimen asentaminen
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Tulostimen käyttäminen
Tässä luvussa esitellään tulostimen osat, tulostinohjelmisto ja joitakin tulostimen perustoimintoja.

Tulostimen toiminta

Tulostimen osien tehtävät

Osa Toiminto

1, 2 Yläkansi, skannaustaso Kohteen kopiointi, skannaaminen, faksaaminen tai
poistaminen.

3, 4, 5, 6 Automaattinen asiakirjansyöttölaite, asiakirjan-
syöttölaitteen alusta, asiakirjansyöttölaitteen
paperiohjain, asiakirjansyöttölaitteen luovutusa-
lusta

Monisivuisten A4-, Letter- ja Legal-kokoisten asiakir-
jojen kopioiminen, skannaaminen tai faksaaminen.

7 Muistikorttipaikat ja PictBridge-portti Muistikortin asettaminen ja PictBridge-yhteenso-
pivan digitaalikameran tai flash-aseman liittäminen
tulostimeen.

8 Ohjauspaneeli Tulostimen käyttäminen.

9, 10 Paperin luovutusalusta, paperialusta (alusta 1) Lisää paperia; tulostettu paperi tulee ulos tulosti-
mesta alustan 1 päältä.

11 Pienten tulostusmateriaalien syöttöalusta Lisää kirjekuoria, 10 x 15 cm (4 x 6 tuumaa). valoku-
vapaperi ja muut pienet korttikoot

Tulostimen käyttäminen
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Osa Toiminto

1, 2 Skannausyksikkö, värikasettivaunu Värikasettien käsitteleminen; värikasetin asentaminen, vaihtaminen tai
poistaminen.

3 Ethernet-portti Tietokoneen liittäminen toiseen tietokoneeseen, paikallisverkkoon tai
ulkoiseen DSL- tai kaapelimodeemiin.

4 LINE-liitin Tulostimen kytkeminen aktiiviseen puhelinlinjaan faksien lähettämistä
ja vastaanottamista varten. Tulostin on kytkettävä puhelinlinjaan, jotta
sillä voi vastaanottaa fakseja.

Huomautus: Älä liitä LINE-liittimeen muita laitteita äläkä kytke tulos-
timeen DSL- (Digital Subscriber Line), ISDN- (Integrated Services Digital
Network) tai kaapelimodeemia.

5 EXT-liitin Lisälaitteiden liittäminen tulostimeen. Näitä ovat esimerkiksi
data-/faksimodeemi, puhelin tai vastaaja. Tätä liitäntätapaa ei ehkä
käytetä kaikissa maissa tai kaikilla alueilla.

Huomautus: Liitin otetaan käyttöön poistamalla suojus.

6 USB-portti Tulostimen kytkeminen tietokoneeseen USB-kaapelilla.

Varoitus — Vaurioitumisen mahdollisuus: Kosketa USB-porttia vain
silloin, kun liität USB-kaapelin tai asennuskaapelin tai irrotat sen.

7 Arkinkääntäjä • Tulostaminen paperin kummallekin puolelle automaattisesti.

• Voit poistaa arkinkääntäjän paperitukokset vetämällä sen ulos.

8 Muuntajaliitäntä Tulostimen kytkeminen virtalähteeseen. Kytke virtajohto ensin tulos-
timen takana olevaan muuntajaan ja sitten pistorasiaan.

9 Sisäinen langaton tulostuspalvelin Tiedonsiirto muiden laitteiden kanssa langattomassa verkossa.

Tulostimen käyttäminen
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Tulostinohjelmiston toiminta
Tulostimen mukana toimitetussa ohjelmistossa on Productivity Studio, Ratkaisukeskus, Faksiasetukset-apuohjelma,
Faksiratkaisut-ohjelmisto ja Tulostusmääritykset-ohjelmisto.

Huomautus: Jotkin näistä ohjelmista eivät ehkä ole käytettävissä. Se määräytyy käytössä olevan tulostimen
perusteella.

Ohjelmisto Toiminto

Productivity Studio tuo näkyviin kuvakkeet, joita valitse-
malla voi skannata, faksata, kopioida ja lähettää sähkö-
postia.
Voit avata sen kaksoisnapsauttamalla työpöydällä olevaa
Productivity Studio -kuvaketta.
Sen voi avata myös seuraavasti:

1 Valitse yksi seuraavista:

• Valitse Windows Vistassa .

• Valitse Windows XP:ssä Käynnistä.

2 Click Programs or All Programs ªLexmark 9500
Series.

3 Valitse Productivity Studio.

• Valokuvan tai asiakirjan skannaaminen, kopiointi,
faksaaminen, lähettäminen sähköpostilla tai tulos-
taminen.

• Valokuvien siirtäminen.

• Valokuvatervehdyskorttien tekeminen.

• Tulostimen asetusten säätäminen.

Ratkaisukeskus tarjoaa tapoja tulostaa valokuvia, selvittää
tulostusongelmia, asentaa värikasetit ja tehdä huoltoteh-
täviä.
Pääset Ratkaisukeskus-sovellukseen valitsemalla Produc-
tivity Studio -ohjelmiston Tervetuloa-ikkunassa Tulos-
timen tila ja Ylläpito.

• Mustetasojen tarkistaminen, värikasettien tilaa-
minen ja huoltotietojen paikallistaminen.

• Vianmääritys.

• Haluan-valikon käyttäminen.

• Sähköisen Käyttöoppaan paikallistaminen.

Faksiasetukset-apuohjelman avulla voit mukauttaa faksi-
asetuksia, jotka koskevat lähetettäviä tai vastaanotettavia
fakseja.
Pääset Faksiasetukset-apuohjelmaan valitsemalla Produc-
tivity Studio -ohjelmiston Tervetuloa-ikkunassa Faksihis-
toria ja asetukset. Valitse sitten Muuta pikavalintaa ja
muita faksiasetuksia.

• Soitto- ja vastausasetusten määrittäminen.

• Faksihistorian ja tilaraporttien tulostaminen.

• Pika- ja ryhmävalintanumeroiden asettaminen.

Faksiratkaisut-ohjelmiston avulla voit käyttää Haluan-
valikkoa ja säätää faksien lähetys- ja vastaanottotapaa.
Pääset Faksiratkaisut-ohjelmistoon valitsemalla Produc-
tivity Studio -ohjelmiston Tervetuloa-ikkunassa Faksihis-
toria ja asetukset.

• Faksin lähettäminen.

• Puhelinluettelo-toiminnon käyttäminen.

• Mallikansilehtien katsominen.

• Faksin lähettäminen, tulostaminen tai katsominen
työkalurivin kohtia valitsemalla.

Tulostusmääritykset-ohjelmistolla hallitaan tulostustoi-
mintoa ja -asetuksia.
Kun asiakirja on avattu, voit avata Tulostusmääritykset-
ohjelmiston valitsemalla Tiedosto ª Tulosta.

• Asiakirjan tulostaminen.

• Tulostusmääritysten valitseminen.

• Kaksipuolisten kopioiden tulostaminen.

• Paperilajin valitseminen.

• Asetusten tallentaminen.

Tulostimen käyttäminen
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Macintosh-tulostinohjelmiston käyttäminen
Kun asensit tulostimen asennusohjelmisto-CD-levyn avulla, saatoit valita myös muiden sovellusten asentamisen.
Nämä sovellukset on tallennettu tulostinkansioon, joka näkyy Finder-työpöydällä asennuksen jälkeen.

1 Kaksoisosoita Finder-työpöydällä olevaa tulostinkansiota.

2 Osoita sen sovelluksen symbolia, jota haluat käyttää.

Huomautus: Jotkin näistä ohjelmista eivät ole käytettävissä joissakin tulostimissa. Jos hankit esimerkiksi tulostimen,
jolla ei voi skannata tai faksata, tulostinohjelmisto ei tue näitä toimintoja.

Osa Toiminto

All-In-One-keskus Skannaustöiden asetusten mukauttaminen.

Faksiasetukset-apuohjelma • Faksitöiden asetusten mukauttaminen.

• Pikavalintaluettelon luominen ja muokkaaminen.

Verkkokortinlukija • Verkkotulostimeen asetetussa tallennuslaitteessa
olevien valokuvien katsominen.

• Valokuvien ja asiakirjojen siirtäminen tallennuslait-
teesta tietokoneeseen langattoman verkon välityk-
sellä.

Wireless Setup Assistant (avustettu langattoman verkon
asetusten määrittäminen)

Tulostimen asentaminen langattomaan verkkoon.

Tulostinapuohjelma • Värikasettien asentaminen ja muiden huoltoteh-
tävien tekeminen.

• Yhteyden ottaminen asiakastukeen.

Seuraavat valintaikkunat ovat käytössä kaikissa ohjelmissa, joilla voi tulostaa asiakirjan.

Osa Toiminto

Sivun asetukset -valintaikkuna Paperikoon, tulostussuunnan ja skaalausarvon valitseminen.

Tulosta-valintaikkuna • Tulostusasetusten muuttaminen ja tulostustöiden ajoittaminen.

• Tulostaminen paperin kummallekin puolelle (arkinkääntö).

Tulostinpalvelut Hyödyllisten web-linkkien ja tietojen käyttäminen.

Tulostimen käyttäminen
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Tulostimen perustoimintojen tekeminen.

Kopioiminen
Kopion voi tehdä asiakirjansyöttölaitteen tai skannaustason avulla. Kun kopioiden pitää olla mahdollisimman hyviä,
käytä skannaustasoa.

1 Lisää paperia.

2 Aseta alkuperäinen asiakirja asiakirjansyöttölaitteeseen tai aseta se skannattava puoli alaspäin skannaustason
vasempaan yläkulmaan.

Huomautus: Älä lisää asiakirjansyöttölaitteeseen postikortteja, valokuvia, pieniä kohteita, piirtoheitinkalvoja,
valokuvapaperia tai ohuita materiaaleja (kuten lehtileikkeitä). Aseta ne skannaustasolle.

3 Painele ohjauspaneelin - tai -näppäintä, kunnes Kopioiminen on korostettuna.

4 Valitse kopiomäärä - tai -näppäimellä.

Kopiomääräksi asetetaan automaattisesti 1.

5 Paina -näppäintä.

Valokuvan tai valittujen valokuvien tulostaminen
1 Lisää valokuvapaperia alustaan 1 tai pienten tulostusmateriaalien syöttöalustaan.

Huomautus: Lisää valokuvapaperi kiiltävä eli tulostuspuoli alaspäin. (Jos et ole varma, kumpi puoli on
tulostuspuoli, katso paperin mukana toimitettuja ohjeita.)

2 Aseta laitteeseen muistikortti tai flash-asema.

3 Paina ohjauspaneelin -näppäintä.

4 Paina -näppäintä, kunnes teksti Selaa ja tulosta valokuvia tulee näkyviin.

5 Selaa valokuvia - tai -näppäimellä.

6 Valitse tulostettava valokuva painamalla -näppäintä.

7 Jos haluat muokata valokuvaa, katsoa sitä koko näytön tilassa, muuttaa tulostusasetuksia tai katsoa tulostuksen
esikatselukuvaa, toimi seuraavasti:

a Paina -näppäintä.

b Tee valinnat ohjauspaneelin näppäimillä.

c Tallenna muutokset painamalla -näppäintä.

d Voit palata valokuvaan painamalla -näppäintä.

8 Valitse tulostettava kopioiden määrä - tai -näppäimellä.

9 Voit valita lisää tulostettavia ja muokattavia valokuvia toistamalla seuraavat vaiheet: vaihe 5 – vaihe 8.

10 Voit siirtyä tulostuksen esikatselunäyttöön painamalla -näppäintä.

11 Jos haluat säätää tulostusasetuksia, kun olet nähnyt esikatselukuvan, toimi seuraavasti:

a Paina -näppäintä.

b Tee valinnat.

Tulostimen käyttäminen
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c Tallenna valinnat ja palaa tulostuksen esikatselunäyttöön painamalla -näppäintä.

12 Tulosta painamalla -näppäintä.

Huomautus: Voit ehkäistä tahriutumista tai naarmuuntumista välttämällä tulostuspinnan koskettamista
sormilla tai terävillä esineillä. Saat parhaan tuloksen poistamalla kunkin tulostuneen arkin vastaanottoalustalta
ja antamalla tulosteiden kuivua ainakin 24 tuntia ennen pinoamista, näytteillepanoa tai varastointia.

Asiakirjan skannaaminen
1 Tarkista, että tulostin on kytketty tietokoneeseen ja että molempiin laitteisiin on kytketty virta.

2 Aseta asiakirja automaattiseen asiakirjansyöttölaitteeseen skannattava puoli ylöspäin tai skannaustasolle
skannattava puoli alaspäin.

Huomautus: Älä lisää asiakirjansyöttölaitteeseen postikortteja, valokuvia, pieniä kohteita, piirtoheitinkalvoja,
valokuvapaperia tai ohuita materiaaleja (kuten lehtileikkeitä). Aseta ne skannaustasolle.

3 Painele ohjauspaneelin - tai -näppäintä, kunnes Skannaa on korostettuna.

4 Paina -näppäintä.

5 Jos tulostin on liitetty useampaan tietokoneeseen:

a Painele - tai -näppäintä, kunnes tietokone, johon haluat skannata, on korostettuna.

b Paina -näppäintä.

Jos verkkoasetuksia määritettäessä asetettiin PIN-tunnus ja sitä pyydetään nyt:
1 Kirjoita PIN seuraavasti: valitse numeron paikka - ja -näppäimellä ja valitse numeron arvo - ja -

näppäimellä.
2 Paina -näppäintä.

6 Odota, kunnes tulostin on ladannut skannaussovellusluettelon.

7 Tee valinnat ohjauspaneelin näppäimillä.

8 Paina -näppäintä.

9 Seuraa tietokoneen näytön ohjeita.

Faksin lähettäminen ohjauspaneelin avulla
Tämä on paras tapa lähettää faksi, jos faksattavat asiakirjat on jo tulostettu.

1 Tarkista, että tulostimeen on kytketty virta ja se on kytketty toimivaan puhelinlinjaan.

2 Aseta asiakirja automaattiseen asiakirjansyöttölaitteeseen skannattava puoli ylöspäin tai skannaustasolle
skannattava puoli alaspäin.

Huomautus: Älä lisää asiakirjansyöttölaitteeseen postikortteja, valokuvia, pieniä kohteita, piirtoheitinkalvoja,
valokuvapaperia tai ohuita materiaaleja (kuten lehtileikkeitä). Aseta ne skannaustasolle.

3 Painele ohjauspaneelin - tai -näppäintä, kunnes Faksi on korostettuna.

4 Paina -näppäintä.

Faksaustila-valikko tulee näkyviin.

5 Kirjoita faksinumero.

Tulostimen käyttäminen
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Huomautuksia:

• Voit kirjoittaa puhelukortin numeron osaksi faksinumeroa.

• Faksinumerossa voi olla enintään 64 numeroa, pilkkua, pistettä ja/tai merkkejä * ja #.

6 Aloita faksityö painamalla -näppäintä.

Huomautus: Jos skannaat yksittäisiä sivuja skannaustason avulla, kunkin sivun skannauksen jälkeen tulee
näkyviin ilmoitus Haluatko liittää faksiin toisen sivun?, jotta voit joko skannata toisen sivun
tai lähettää faksin saman tien.

7 Jos haluat lähettää faksin useisiin numeroihin (ryhmäfaksi), kirjoita faksinumeroita, kunnes olet kirjoittanut
enintään 30 faksinumeroa.

Tarvikkeiden tilaaminen

Värikasettien tilaaminen
Lexmark 9500 Series models

Osa Tuotenumero Keskimääräisen värikasetin tavallinen riittoisuus on enintään1

Musta värikasetti 42A 220

Musta värikasetti2 42 220

Musta riittovärikasetti 44 450

Värillinen värikasetti 41A 210

Värillinen värikasetti2 41 210

Värillinen riittovärikasetti 43 350

Valokuvavärikasetti 40 Ei käytettävissä

1 Jatkuvalla tulostuksella saavutettu arvo. Riittoisuus on ilmoitettu ISO/IEC 24711 -standardin mukaan.
2 Käyttöehtosopimuksen alainen palautusohjelman värikasetti

Paperin ja muiden tarvikkeiden tilaaminen
Kun haluat tilata tarvikkeita tai selvittää lähimmän jälleenmyyjän, käy web-sivustossamme osoitteessa
www.lexmark.com

Huomautuksia:

• Saat parhaan tuloksen käyttämällä vain Lexmark-värikasetteja.

• Saat parhaan tuloksen tulostamalla valokuvat ja muut laatukuvat Lexmark-valokuvapaperille tai Lexmark
PerfectFinishTM -valokuvapaperille.

• Voit ehkäistä tahriutumista tai naarmuuntumista välttämällä tulostuspinnan koskettamista sormilla tai terävillä
esineillä. Saat parhaan tuloksen poistamalla kunkin tulostuneen arkin vastaanottoalustalta ja antamalla niiden
kuivua ainakin 24 tuntia ennen pinoamista, näytteillepanoa tai varastointia.

Tulostimen käyttäminen
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Osa Tuotenumero

USB-kaapeli 1021294

Valinnainen toinen paperialusta (alusta 2) 30B0199

Lisätietoja saa osoitteesta www.lexmark.com.

Paperi Paperikoko

Lexmark-valokuvapaperi • Letter

• A4

• 4 x 6 tuumaa

• 10 x 15 cm

Lexmark PerfectFinish -valokuvapaperi • Letter

• A4

• 4 x 6 tuumaa

• 10 x 15 cm

• L

Huomautus: Saatavuus voi vaihdella maan tai alueen mukaan.

Tietoja Lexmark-valokuvapaperin tai Lexmark PerfectFinish -valokuvapaperin hankkimisesta maassasi tai alueellasi
on osoitteessawww.lexmark.com.

Tulostimen käyttäminen
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Tulostimen valmisteleminen faksaamista
varten
Tässä luvussa selitetään, miten tulostin asennetaan faksaamista varten. Jos ongelmia ilmenee, katso Käyttöoppaan
tai Mac-ohje-toiminnon kohtaa Faksauksen vianmääritys (Fax troubleshooting).

Faksiliitännän valitseminen
Voit liittää tulostimen esimerkiksi puhelimeen, vastaajaan tai tietokoneen modeemiin.

Huomautuksia:

• Tulostin on analoginen laite. Se toimii parhaiten, kun se kytketään suoraan seinäpuhelinpistorasiaan.

• Tulostimeen voi kytkeä myös muita laitteita (kuten puhelimen tai vastaajan) asennusohjeissa kuvatulla tavalla.

• Digitaalisen yhteyden (esimerkiksi ISDN, DSL tai ADSL) käyttämiseen tarvitaan muun osapuolen laite (esimerkiksi
DSL-linjasuodatin).

Jotta tulostimella voi lähettää ja vastaanottaa fakseja, sitä ei tarvitse liittää tietokoneeseen, mutta se on liitettävä
puhelinlinjaan.

Voit kytkeä tulostimen muihin laitteisiin. Katso parhaat kytkennät seuraavasta taulukosta.

Laite Mahdollisuudet Asianmukainen osa

• tulostin

• puhelinjohto

• puhelinpistorasia.

• Voit käyttää faksilinjaa normaalina
puhelinlinjana.

• Voit lähettää ja vastaanottaa fakseja
ilman tietokonetta.

Lisätietoja on kohdassa ”Liittäminen
suoraan puhelinpistorasiaan”
sivulla 24.

• tulostin

• puhelinvastaaja

• kaksi puhelinjohtoa

• puhelinpistorasia.

• Voit käyttää faksilinjaa normaalina
puhelinlinjana.

• Voit lähettää ja vastaanottaa fakseja
ilman tietokonetta.

• Voit vastaanottaa tulevia vastaaja-
viestejä.

Lisätietoja on kohdassa ”Liittäminen
vastaajaan” sivulla 27.

• tulostin

• tietokoneen modeemi

• kaksi puhelinjohtoa

• puhelinpistorasia.

• Voit käyttää faksilinjaa normaalina
puhelinlinjana.

• Voit lähettää ja vastaanottaa fakseja
ilman tietokonetta.

• Voit lähettää fakseja tietokoneen avulla.

Lisätietoja on kohdassa ”Liittäminen
modeemilla varustettuun tietoko-
neeseen” sivulla 28.

Tulostimen valmisteleminen faksaamista varten
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Liittäminen suoraan puhelinpistorasiaan
Liittämällä tulostimen suoraan puhelinpistorasiaan voit kopioida tai lähettää ja vastaanottaa fakseja ilman
tietokonetta.

1 Varmista, että sinulla on puhelinjohto ja puhelinpistorasia.

2 Liitä puhelinjohdon toinen pää tulostimen LINE-liittimeen .

3 Liitä puhelinjohdon toinen pää toimivaan puhelinpistorasiaan.

Liittäminen suoraan puhelinpistorasiaan Saksassa
Kun tulostin liitetään suoraan seinäpuhelinpistorasiaan, sillä voi lähettää ja vastaanottaa fakseja ilman tietokonetta.

1 Tarkista, että sinulla on puhelinjohto (toimitetaan tuotteen mukana) ja puhelinpistorasia.

2 Liitä puhelinjohdon toinen pää tulostimen LINE-liittimeen .

Tulostimen valmisteleminen faksaamista varten
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3 Liitä puhelinjohdon toinen pää toimivan puhelinpistorasian N-aukkoon.

4 Jos haluat käyttää samaa linjaa sekä faksaamiseen että puhelinviestintään, kytke puhelimen ja aktiivisen
puhelinpistorasian F-aukkoon toinen puhelinjohto (hankittava erikseen).

5 Jos haluat käyttää samaa linjaa vastaajaviestien tallentamiseen, kytke vastaajan ja puhelinpistorasian toisen N-
aukon väliin toinen puhelinjohto (hankittava erikseen).

Tulostimen valmisteleminen faksaamista varten
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Liittäminen puhelimeen
Kytkemällä tulostimeen puhelimen voit käyttää faksilinjaa tavallisena puhelinlinjana. Sitten voit sijoittaa tulostimen
puhelimen luo ja käyttää sitä kopioimiseen tai faksien lähettämiseen ja vastaanottamiseen ilman tietokonetta.

Huomautus: Asennusvaiheet voivat vaihdella maan tai alueen mukaan. Lisätietoja tulostimen liittämisestä
televiestintälaitteisiin on kohdassa ”RJ11-sovittimen käyttäminen” sivulla 30.

1 Varmista, että sinulla on seuraavat varusteet:

• puhelin

• kaksi puhelinjohtoa

• puhelinpistorasia.

2 Kytke toinen puhelinjohto tulostimen LINE-liittimeen  ja toimivaan puhelinpistorasiaan.

3 Poista tulostimen EXT-liittimen  suojus.

Tulostimen valmisteleminen faksaamista varten
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4 Kytke toinen puhelinjohto puhelimeen ja tulostimen EXT-liittimeen .

Liittäminen vastaajaan
Voit vastaanottaa sekä saapuvat vastaajaviestit että faksit liittämällä tulostimeen vastaajan.

Huomautus: Asennusvaiheet voivat vaihdella maan tai alueen mukaan. Lisätietoja tulostimen kytkemisestä
televiestintälaitteisiin on kohdassa ”RJ11-sovittimen käyttäminen” sivulla 30.

1 Varmista, että sinulla on seuraavat varusteet:

• puhelin

• puhelinvastaaja

• kolme puhelinjohtoa

• puhelinpistorasia.

2 Kytke puhelinjohto tulostimen LINE-liittimeen  ja toimivaan puhelinpistorasiaan.

Tulostimen valmisteleminen faksaamista varten
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3 Poista tulostimen EXT-liittimen  suojus.

4 Liitä toinen puhelinjohto puhelimeen ja vastaajaan.

5 Liitä kolmas puhelinjohto vastajaan ja tulostimen EXT-liittimeen .

Liittäminen modeemilla varustettuun tietokoneeseen
Liittämällä tulostimen modeemilla varustettuun tietokoneeseen voit lähettää sovelluksesta fakseja.

Huomautus: Asennusvaiheet voivat vaihdella maan tai alueen mukaan. Lisätietoja tulostimen liittämisestä
televiestintälaitteisiin on kohdassa ”RJ11-sovittimen käyttäminen” sivulla 30.

1 Varmista, että sinulla on seuraavat varusteet:

• puhelin

• tietokone, jossa on modeemi

• kaksi puhelinjohtoa

• puhelinpistorasia.

Tulostimen valmisteleminen faksaamista varten
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2 Kytke puhelinjohto tulostimen LINE-liittimeen  ja toimivaan puhelinpistorasiaan.

3 Poista tulostimen EXT-liittimen  suojus.

4 Liitä toinen puhelinjohto tietokoneen modeemiin ja tulostimen EXT-liittimeen .

Tulostimen valmisteleminen faksaamista varten

29



RJ11-sovittimen käyttäminen
Maa/alue

• Iso-Britannia

• Irlanti

• Suomi

• Norja

• Tanska

• Italia

• Ruotsi

• Alankomaat

• Ranska

• Portugali

Kun haluat kytkeä tulostimen vastaajaan tai johonkin muuhun tietoliikennelaitteeseen, käytä tulostimen
pakkauksessa toimitettua puhelinjohdon sovitinta.

1 Liitä puhelinjohdon toinen pää tulostimen LINE-liittimeen .

2 Liitä sovitin tulostimen mukana toimitettuun puhelinjohtoon.

Huomautus: Kuvassa on Ison-Britannian sovitin. Oma sovittimesi voi näyttää toisenlaiselta, mutta se sopii
alueellasi käytettyyn puhelinpistokkeeseen.

3 Liitä valitsemasi tietoliikennelaitteen puhelinjohto sovittimen vasempaan lähtöaukkoon.

Tulostimen valmisteleminen faksaamista varten
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Jos tietoliikennelaitteessa käytetään RJ11-puhelinjohtoa, liitä laite seuraavasti:

1 Poista tulostimen takana olevan EXT-liittimen suojus.

Huomautus: Kun suojus on poistettu, tulostimeen sovittimella kuvan mukaisesti liitetyt maa- tai aluekohtaiset
laitteet eivät toimi oikein.

2 Kytke tietoliikennelaite suoraan tulostimen takana olevaan EXT-liittimeen.

Varoitus — Vaurioitumisen mahdollisuus: Älä kosketa kaapeleita tai tulostinta kuvassa näytettyyn kohtaan,
kun laitteella lähetetään tai vastaanotetaan faksia.

Tulostimen valmisteleminen faksaamista varten
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Maa/alue

• Saudi-Arabia

• Arabiemiirikuntien liitto

• Egypti

• Bulgaria

• Tšekin tasavalta

• Belgia

• Australia

• Etelä-Afrikka

• Kreikka

• Israel

• Unkari

• Puola

• Romania

• Venäjä

• Slovenia

• Espanja

• Turkki

Vastaaja ja muut tietoliikennelaitteet liitetään tulostimeen seuraavasti:

1 Poista tulostimen takana olevan EXT-liittimen suojus.

Huomautus: Kun suojus on poistettu, tulostimeen sovittimella kuvan mukaisesti liitetyt maa- tai aluekohtaiset
laitteet eivät toimi oikein.

2 Kytke tietoliikennelaite suoraan tulostimen takana olevaan EXT-liittimeen.

Varoitus — Vaurioitumisen mahdollisuus: Älä kosketa kaapeleita tai tulostinta kuvassa näytettyyn kohtaan,
kun laitteella lähetetään tai vastaanotetaan faksia.

Tulostimen valmisteleminen faksaamista varten
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Tulostimen kanssa voi käyttää jatkojohtoa.

Maa/alue

• Saksa

• Itävalta

• Sveitsi

Tulostimen EXT-liittimessä on suojus. Suojus on tarpeen, jotta tulostin toimii oikein.

Huomautus: Älä poista suojusta. Jos poistat sen, talouden muut tietoliikennelaitteet (kuten puhelimet tai vastaajat)
eivät ehkä toimi.

Tulostimen valmisteleminen faksaamista varten
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Tulostimen liittäminen verkkoon
Tässä luvussa selitetään, miten tulostin asennetaan langattomaan tai langalliseen verkkoon.

Tulostimen liittäminen
Verkkotulostimen asentamisen avulla eri tietokoneiden käyttäjät voivat tulostaa yhteisellä tulostimella. Tulostimen
liittämiseen on kolme tapaa:

• Tulostimen kytkeminen langattomaan verkkoon. Lisätietoja on kohdassa ”Tulostimen asentaminen
langattomaan verkkoon” sivulla 35.

• Tulostimen kytkeminen langalliseen verkkoon (Ethernet). Lisätietoja on kohdassa ”Tulostimen asentaminen
langalliseen verkkoon (Ethernet)” sivulla 36.

• Kytke tulostin suoraan tietokoneeseen USB-kaapelilla. Lisätietoja on kohdassa ”Tulostimen liittäminen
tietokoneeseen suoraan USB-kaapelilla” sivulla 37.

Huomautuksia:

– Jos haluat käyttää ulkoista tulostuspalvelinta, katso sen asennusohjeet sen mukana toimitetuista käyttöohjeista.

– Langattoman verkon asetusten määrittämistä varten tulostimen on oltava lähellä sitä tietokonetta, jonka avulla
tulostimen asetukset määritetään. Asetusten määrittämisen jälkeen tulostin voidaan viedä lopulliseen
sijoituspaikkaan.

Langaton verkkoyhteys

Tietoja, joita tarvitaan, kun tulostin asennetaan langattomaan
verkkoon
Tulostimen asentaminen langatonta tulostusta varten edellyttää seuraavaa:

• Selvitä langattoman verkon nimi (SSID). Tästä käytetään myös nimitystä verkkonimi eli SSID (Service Set Identifier)

Jos et tiedä sen verkon SSID-verkkonimeä, johon tietokone on yhdistetty, käynnistä tietokoneen verkkosovittimen
apuohjelma ja etsi verkkonimi tai kysy sitä henkilöltä, joka määritti langattoman verkkosi asetukset.

• Selvitä langattoman verkon suojaussalasana. Salasanasta käytetään myös nimitystä suojausavain, WEP-avain tai
WPA-avain.

Jos langattomassa yhteyspisteessä (langaton reititin) käytetään WEP-suojausta (Wired Equivalent Privacy), WEP-
avaimen tulee olla

– Täsmälleen 10 tai 26 heksadesimaalimerkkiä. Heksadesimaalimerkit ovat A-F, a-f ja 0-9.

– Täsmälleen 5 tai 13 ASCII-merkkiä. ASCII-merkit ovat kirjaimia, numeroita, välimerkkejä ja näppäimistössä
esiintyviä symboleja.

Jos langattomassa yhteyspisteessä (langaton reititin) käytetään WPA-suojausta (Wi-Fi Protected Access), WPA-
avaimen tulee olla

– Enintään 64 heksadesimaalimerkkiä. Heksadesimaalimerkit ovat A-F, a-f ja 0-9.

– 8 - 63 ASCII-merkkiä. ASCII-merkit ovat kirjaimia, numeroita, välimerkkejä ja näppäimistössä esiintyviä
symboleja.

Huomautus: Jos et tiedä näitä tietoja, katso langattoman yhteyspisteen (langattoman reitittimen) mukana
toimitettuja ohjeita tai kysy henkilöltä, joka määritti langattoman verkkosi asetukset.

Tulostimen liittäminen verkkoon
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Kirjoita tarvittavat tiedot seuraavaan taulukkoon.

Osa Kuvaus

SSID (langattoman verkon nimi)

Suojausavain (salasana)

Huomautus: Kopioi suojausavain tarkasti. Ota isot kirjaimet huomioon. Säilytä suojausavainta turvallisessa
paikassa tulevaa käyttöä varten.

Tulostimen asentaminen langattomaan verkkoon
Tarkista seuraavat asiat ennen tulostimen asentamista langattomaan verkkoon:

• Tulostimen alustava käyttöönotto on tehty.

• Langattoman verkon asetukset on määritetty ja se toimii kunnolla.

• Käytettävä tietokone on yhdistetty samaan langattomaan verkkoon, johon tulostin aiotaan asentaa.

1 Aseta CD-asemaan Windows- tai Macintosh-CD-levy sen mukaan, kumpaa käyttöjärjestelmää tietokoneessa
käytetään.

2 Odota hetki, että Tervetuloa-näyttö tulee näkyviin.

Jos Tervetuloa-näyttö ei tule näkyviin hetken kuluttua, tee jokin seuraavista toimista:

Windows Vistassa:
a Valitse .

b Etsi Aloita haku -ruutu.

c Kirjoita D:\setup.exe, jossa D on CD- tai DVD-aseman tunnus.

Windows XP:ssä:
a Valitse Käynnistä ª Suorita.

b Kirjoita D:\setup.exe, jossa D on CD- tai DVD-aseman tunnus.

Macintoshissa:
a Osoita työpöydällä olevaa CD-symbolia.

b Kaksoisosoita Install (Asenna) -symbolia.

3 Määritä tulostimen asetukset seuraamalla Tervetuloa-näytössä annettuja ohjeita.

Wi-Fi-merkkivalon värien merkitys
Wi-Fi-merkkivalon väreistä näkee tulostimen verkkoyhteyden tilan.

• Ei pala voi tarkoittaa seuraavaa:

– Tulostimen virta on katkaistu tai se käynnistyy parhaillaan.

– Tulostin on liitetty reitittimeen Ethernet-kaapelilla.

• Oranssi voi tarkoittaa seuraavaa:

– Tulostinta ei ole liitetty tietokoneeseen.

– Tulostimen asetuksia määritetään langatonta verkkoa varten.

Tulostimen liittäminen verkkoon
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– Tulostin on liitetty tietokoneeseen USB-kaapelilla.

• Vilkkuva oranssi voi tarkoittaa seuraavaa:

– Tulostin ei ole langattoman yhteyspisteen (langattoman reitittimen) kantamalla.

– Tulostin yrittää muodostaa yhteyden langattomaan yhteyspisteeseen (langattomaan reitittimeen), mutta
langaton yhteyspiste (langaton reititin) on ehkä sammutettu tai se ei toimi oikein.

– Tulostimen asetukset on määritetty, ja sen virta on katkaistu ja kytketty uudelleen, ja tulostin yrittää sen tähden
muodostaa yhteyttä langattomaan yhteyspisteeseen (langattomaan reitittimeen).

– Tulostimen langattomat verkkoasetukset eivät ehkä enää ole kelvolliset.

• Vihreä tarkoittaa, että tulostin on yhteydessä langattomaan verkkoon ja käyttövalmis.

• Vilkkuva vihreä tarkoittaa, että tulostimen sisäistä tulostuspalvelinta päivitetään.

Signaalin vahvuuden selvittäminen
Langattomissa laitteissa on sisäinen antenni, jolla lähetetään ja vastaanotetaan radiosignaaleja. Tulostimen
verkkoasetussivulla esitetty signaalivahvuus kuvaa sitä, miten vahvana lähetetty signaali vastaanotetaan. Monet
tekijät voivat vaikuttaa signaalin vahvuuteen. Yksi tekijä on muiden langattomien laitteiden tai jopa mikroaaltouunin
tapaisten laitteiden aiheuttamat häiriöt. Toinen tekijä on välimatka. Mitä kauempana kaksi langatonta laitetta on
toisistaan, sitä todennäköisemmin tiedonsiirtosignaali on heikko.

Langallinen verkkokäyttö

Tulostimen asentaminen langalliseen verkkoon (Ethernet)
Seuraavien ohjeiden avulla tulostin asennetaan langalliseen verkkoon (Ethernet).

Tarkista seuraavat asiat ennen tulostimen asentamista langalliseen verkkoon:

• Tulostimen alustava käyttöönotto on tehty.

• Reititin on päällä, verkko on määritetty ja se toimii oikein.

• Tietokone on liitetty reitittimeen.

1 Aseta CD-asemaan Windows- tai Macintosh-CD-levy sen mukaan, kumpaa käyttöjärjestelmää tietokoneessa
käytetään.

2 Odota hetki, että Tervetuloa-näyttö tulee näkyviin.

Jos Tervetuloa-näyttö ei tule näkyviin hetken kuluttua, tee jokin seuraavista toimista:

Windows Vistassa:
a Valitse .

b Etsi Aloita haku -ruutu.

c Kirjoita D:\setup.exe, jossa D on CD- tai DVD-aseman tunnus.

Windows XP:ssä:
a Valitse Käynnistä ª Suorita.

b Kirjoita D:\setup.exe, jossa D on CD- tai DVD-aseman tunnus.
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Macintoshissa:
a Osoita työpöydällä olevaa CD-symbolia.

b Kaksoisosoita Install (Asenna) -symbolia.

3 Määritä tulostimen asetukset seuraamalla Tervetuloa-näytössä annettuja ohjeita.

Tulostimen liittäminen tietokoneeseen suoraan USB-kaapelilla
Menettely vaihtelee käyttöjärjestelmän mukaan. Windows- ja Macintosh-käyttöjärjestelmän vaiheet ovat alla.

1 Aseta CD-asemaan Windows- tai Macintosh-CD-levy sen mukaan, kumpaa käyttöjärjestelmää tietokoneessa
käytetään.

2 Odota hetki, että Tervetuloa-näyttö tulee näkyviin.

Jos Tervetuloa-näyttö ei tule näkyviin hetken kuluttua, tee jokin seuraavista toimista:

Windows Vistassa:
a Valitse .

b Etsi Aloita haku -ruutu.

c Kirjoita D:\setup.exe, jossa D on CD- tai DVD-aseman tunnus.

Windows XP:ssä:
a Valitse Käynnistä ª Suorita.

b Kirjoita D:\setup.exe, jossa D on CD- tai DVD-aseman tunnus.

Macintoshissa
a Osoita työpöydällä olevaa CD-symbolia.

b Kaksoisosoita Install (Asenna) -symbolia.

3 Määritä tulostimen asetukset seuraamalla Tervetuloa-näytössä annettuja ohjeita.

Tulostimen liittäminen verkkoon
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Vianmääritys
Tässä luvussa käsitellään joitakin yleisiä ongelmia, joita tulostinta asennettaessa saattaa ilmetä. Lisätietoja on
Käyttöoppaassa tai Mac Help (Mac-ohje) -toiminnossa, joista toinen asennettiin tulostinohjelmiston yhteydessä.

Asennuksen vianmääritys

Virtanäppäimen valo ei pala
Nämä ovat mahdollisia ratkaisukeinoja. Kokeile jotakin seuraavista keinoista:

PAINA VIRTANÄPPÄINTÄ.
Tarkista, että tulostimeen on kytketty virta, painamalla -näppäintä.

IRROTA VIRTAJOHTO JA LIITÄ SE UUDELLEEN.
1 Irrota virtajohto ensin pistorasiasta ja sitten tulostimesta.

2 Työnnä virtajohto tulostimen muuntajaliitännän pohjaan asti.

3 Kiinnitä virtajohto maadoitettuun pistorasiaan, jossa on käytetty muita sähkölaitteita.

4 Jos -merkkivalo ei pala, paina -näppäintä.

Ohjelmisto ei asennu
Nämä ovat mahdollisia ratkaisukeinoja. Kokeile jotakin seuraavista keinoista:

TARKISTA KÄYTTÖJÄRJESTELMÄ.
Laite tukee seuraavia käyttöjärjestelmiä: Windows Vista, Windows XP, Windows 2000, jossa on Service Pack 3, sekä
Mac OS X.

TARKISTA JÄRJESTELMÄVAATIMUKSET.
Tarkista, että tietokone täyttää tulostimen pakkauksessa luetellut järjestelmän vähimmäisvaatimukset.

Vianmääritys
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TARKISTA USB-LIITÄNTÄ.
Jos tulostin on kytketty tietokoneeseen USB-kaapelilla:

1 Tarkista, että USB-kaapelissa ei ole näkyviä vaurioita.

2 Työnnä USB-johdon neliömäinen pää kunnolla tulostimen takana olevaan liittimeen.

3 Työnnä USB-johdon suorakulmainen pää kunnolla tietokoneen USB-porttiin.

USB-portti on merkitty USB-merkillä .

TARKISTA LANGATON VERKKOYHTEYS.
Jos tulostin tukee verkkokäyttöä ja sitä käytetään langattomassa verkossa, tarkista, palaako Wi-Fi-merkkivalo.

KYTKE MUUNTAJA UUDELLEEN.
1 Katkaise virta tulostimesta painamalla -näppäintä.

2 Irrota virtajohto pistorasiasta.

3 Irrota muuntajan johto varovasti tulostimesta.

4 Kytke muuntaja takaisin tulostimeen.

5 Kytke virtajohto pistorasiaan.

6 Kytke tulostimeen virta painamalla -näppäintä.

POISTA KAIKKI VIRUSTORJUNTAOHJELMISTOT KÄYTÖSTÄ (VAIN WINDOWS-KÄYTTÄJÄT).
1 Sulje kaikki avoimet sovellukset.

2 Poista kaikki virustorjuntaohjelmistot käytöstä.

3 Kaksoisnapsauta Oma tietokone -kuvaketta.

Jos käytössäsi on Windows XP -järjestelmä, valitse Käynnistä ja sitten Oma tietokone -kuvake.

4 Kaksoisnapsauta CD-aseman kuvaketta.

5 Kaksoisnapsauta tarvittaessa tiedostoa setup.exe.

6 Asenna ohjelmisto seuraamalla näytön ohjeita.

Huomautus: Virustorjuntaohjelman voi ottaa uudelleen käyttöön, kun ohjelmisto on asennettu.

POISTA OHJELMISTON ASENNUS JA ASENNA SE UUDELLEEN.
Poista tulostinohjelmiston asennus ja asenna se uudelleen.

Vianmääritys
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Sivu ei tulostu
Nämä ovat mahdollisia ratkaisukeinoja. Kokeile jotakin seuraavista keinoista:

TARKISTA ILMOITUKSET.
Jos tulostimen näyttöön tai tietokoneen näyttöön tulee virheilmoitus, ratkaise virhe, ennen kuin yrität tulostaa
uudelleen.

TARKISTA VIRTA.
Jos -merkkivalo ei pala, tarkista että tulostin on kytketty maadoitettuun pistorasiaan. Tarkista, että virtajohto on
liitetty oikein tulostimeen.

LISÄÄ PAPERIA.
Poista paperit paperikaukalosta ja lisää ne sitten uudelleen.

TARKISTA MUSTETASO.
Tarkista mustetasot ja asenna laitteeseen tarvittaessa uudet värikasetit.

TARKISTA VÄRIKASETIT.
1 Poista värikasetit.

2 Tarkista, että tarra ja teippi on poistettu.

3 Asenna värikasetit uudelleen.

TARKISTA, ETTÄ TULOSTIN ON ASETETTU OLETUSTULOSTIMEKSI JA ETTÄ LAITETTA EI OLE

PYSÄYTETTY.

Vain Windows-käyttäjät

1 Valitse yksi seuraavista:

• Valitse Windows Vistassa  ª Ohjauspaneeli ª Tulostimet.

• Valitse Windows XP:ssä Käynnistä ª Asetukset ª Tulostimet ja faksit.

• Valitse Windows 2000 ja sitä edeltäneissä käyttöjärjestelmissä Käynnistä ª Asetukset ª Tulostimet.

2 Kaksoisnapsauta tulostusjonon laitetta.

3 Valitse Tulostin.

• Tarkista, että Keskeytä tulostus -valinnan vieressä ei ole valintamerkkiä.

• Jos Aseta oletustulostimeksi -kohdassa ei ole valintamerkkiä, joudut valitsemaan tulostusjonolaitteen
jokaiselle tulostettavalle tiedostolle.

Vianmääritys
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Vain Mac-käyttäjät

Tulostin valitaan oletukseksi seuraavasti:

1 Valitse Finder-työpöydällä Applications (Sovellukset) ª Utilities (Apuohjelmat) ª Print Center
(Tulostuskeskus) tai Printer Setup Utility (Tulostinasetukset-apuohjelma) sen mukaan, mikä
käyttöjärjestelmä on käytössä.

2 Valitse tulostin Printer List (Tulostin) -luettelosta.

3 Osoita Make Default (Aseta oletukseksi) -symbolia.

Tulostustöitä jatketaan seuraavasti:

1 Valitse Finder-työpöydällä Applications (Sovellukset) ª Utilities (Apuohjelmat) ª Print Center
(Tulostuskeskus) tai Printer Setup Utility (Tulostinasetukset-apuohjelma) sen mukaan, mikä
käyttöjärjestelmä on käytössä.

2 Kaksoisosoita tulostintasi tulostinluettelossa.

Tulostimen ponnahdusvalikko tulee näkyviin

3 Jos haluat jatkaa kaikkia jonossa olevia tulostustöitä, osoita Start Jobs (Aloita työt).

Jos haluat jatkaa yhtä tulostustyötä, valitse asiakirjan nimi ja osoita sitten Resume (Jatka).

KYTKE MUUNTAJA UUDELLEEN.
1 Katkaise virta tulostimesta painamalla -näppäintä.

2 Irrota virtajohto pistorasiasta.

3 Irrota muuntajan johto varovasti tulostimesta.

4 Kytke muuntaja takaisin tulostimeen.

5 Kytke virtajohto pistorasiaan.

6 Kytke tulostimeen virta painamalla -näppäintä.

POISTA OHJELMISTO JA ASENNA SE UUDELLEEN.
Poista tulostinohjelmiston asennus ja asenna se uudelleen.

Langattoman yhteyden vianmääritys

Tarkista suojausavaimet.
Suojausavain muistuttaa salasanaa. Kaikilla yhden verkon laitteilla on oltava sama suojausavain.

Huomautus: Kopioi suojausavain tarkasti. Ota isot kirjaimet huomioon. Säilytä suojausavainta turvallisessa paikassa
tulevaa käyttöä varten.
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Suojausavaimen on täytettävä seuraavat edellytykset.

WEP-avain
• Täsmälleen 10 tai 26 heksadesimaalimerkkiä. Heksa-

desimaalimerkit ovat A-F, a-f ja 0-9.

• Täsmälleen 5 tai 13 ASCII-merkkiä. ASCII-merkit ovat
kirjaimia, numeroita, välimerkkejä ja näppäimistössä
esiintyviä symboleja.

WPA-avain
• Enintään 64 heksadesimaalimerkkiä. Heksadesimaa-

limerkit ovat A-F, a-f ja 0-9.

• 8 - 63 ASCII-merkkiä. ASCII-merkit ovat kirjaimia,
numeroita, välimerkkejä ja näppäimistössä esiintyviä
symboleja.

Langattomien asetusten määritysohjelma ei saa yhteyttä
tulostimeen asennuksen aikana
Nämä ovat mahdollisia ratkaisukeinoja. Kokeile jotakin seuraavista keinoista:

TARKISTA VIRTA.
Tarkista, että -merkkivalo palaa.

TARKISTA ASENNUSKAAPELI.

Vain Windows-käyttäjät

1 Irrota asennuskaapeli ja tarkista, onko se vaurioitunut.

2 Työnnä USB-johdon suorakulmainen pää kunnolla tietokoneen USB-porttiin.

USB-portti on merkitty USB-merkillä .

3 Työnnä USB-johdon neliömäinen pää kunnolla tulostimen takana olevaan USB-liittimeen.

4 Peruuta ohjelmistoasennus.

5 Valitse yksi seuraavista:

• Valitse Windows Vistassa .

• Valitse Windows XP:ssä Käynnistä.

6 Click Programs or All Programs ªLexmark 9500 Series.

7 Valitse Langattomien asetusten määritysapuohjelma.

8 Seuraa tietokoneen näytön ohjeita.

Vain Mac-käyttäjät

1 Irrota asennuskaapeli ja tarkista, onko se vaurioitunut.

2 Työnnä USB-johdon suorakulmainen pää kunnolla tietokoneen USB-porttiin.

USB-portti on merkitty USB-merkillä .

3 Työnnä USB-johdon neliömäinen pää kunnolla tulostimen takana olevaan USB-liittimeen.

4 From the Finder desktop, double-click the Lexmark 9500 Series folder.

5 Kaksoisosoita Wireless Setup Assistant (Avustettu langattomien asetusten määrittäminen) -symbolia.

6 Seuraa tietokoneen näytön ohjeita.
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Wi-Fi-merkkivalo vilkkuu oranssina asennuksen aikana
Kun Wi-Fi-merkkivalo vilkkuu oranssina, se on merkki siitä, että tulostimen asetukset on määritetty langattomassa
verkossa käyttämistä varten, mutta tulostin ei saa muodostettua yhteyttä verkkoon, jota varten sen asetukset on
määritetty. Tulostin ei ehkä pysty muodostamaan verkkoyhteyttä häiriöiden takia, koska se on liian kaukana
langattomasta yhteyspisteestä (langattomasta reitittimestä) tai sen asetuksia pitää muuttaa.

Nämä ovat mahdollisia ratkaisukeinoja. Kokeile jotakin seuraavista keinoista:

TARKISTA, ETTÄ YHTEYSPISTEESEEN ON KYTKETTY VIRTA.
Tarkista yhteyspiste ja kytke se tarvittaessa päälle.

SIIRRÄ LANGATONTA YHTEYSPISTETTÄ (LANGATONTA REITITINTÄ) SITEN, ETTÄ HÄIRIÖT

VÄHENEVÄT.
Muut laitteet, kuten mikroaaltouunit tai muut kodinkoneet, langattomat puhelimet, vauvapuhelin tai
turvajärjestelmän kamerat voivat aiheuttaa tilapäisiä häiriöitä. Tarkista, että langaton yhteyspiste (langaton reititin)
ei ole liian lähellä tällaisia laitteita.

KOKEILE ULKOISTEN ANTENNIEN SÄÄTÄMISTÄ.
Yleensä antennit toimivat parhaiten, kun ne osoittavat suoraan ylöspäin. Vastaanotto saattaa kuitenkin parantua,
jos kokeilet tulostimen ja/tai langattoman yhteyspisteen (langattoman reitittimen) antenneilla eri kulmia.

SIIRRÄ TIETOKONETTA JA/TAI TULOSTINTA.
Siirrä tietokone ja/tai tulostin lähemmäksi langatonta yhteyspistettä (langatonta reititintä). Vaikka 802.11b- tai
802.11g-verkon laitteet voivat olla 100 metriä toisistaan, paras suorituskyky saavutetaan yleensä 30-45 metrin
etäisyydellä.

Tulosta tulostimen verkkoasetussivu ja tarkista siitä, saako tulostin vahvan signaalin langattomasta reitittimestä
(langattomasta yhteyspisteestä). Lisätietoja on kohdassa ”Verkkoasetussivun tulostaminen” sivulla 51.

TARKISTA TIETOTURVA-AVAIMET.
Tarkista, että tietoturva-avaimet ovat oikein.

TARKISTA MAC-OSOITE.
Jos verkossa käytetään MAC-osoitesuodatusta, vie tulostimen MAC-osoite verkkoon.
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TARKISTA VERKON TOIMINTA TESTAAMALLA YHTEYS LANGATTOMAAN YHTEYSPISTEESEEN

(LANGATTOMAAN REITITTIMEEN) PING-KOMENNOLLA.

Vain Windows-käyttäjät

1 Jos et vielä tiedä yhteyspisteen IP-osoitetta, selvitä se.

a Valitse yksi seuraavista:

• Valitse Windows Vistassa  ª Kaikki ohjelmat ª Apuohjelmat ª Komentorivi.
• Valitse Windows XP:ssä ja sitä edeltävissä käyttöjärjestelmissä Käynnistä ª Ohjelmat tai Kaikki

ohjelmat ª Apuohjelmat ª Komentorivi.

b Kirjoita ipconfig.

c Paina Enter-näppäintä.

• "Oletusyhdyskäytävä"-tieto on tyypillisesti langaton yhteyspiste (langaton reititin).

• IP-osoite on neljä pisteillä erotettua numerosarjaa, kuten 192.168.0.100.

2 Tarkista langattoman yhteyspisteen (langattoman reitittimen) verkkoyhteys ping-komennolla.

a Valitse yksi seuraavista:

• Valitse Windows Vistassa  ª Kaikki ohjelmat ª Apuohjelmat ª Komentorivi.
• Valitse Windows XP:ssä ja sitä edeltävissä käyttöjärjestelmissä Käynnistä ª Ohjelmat tai Kaikki

ohjelmat ª Apuohjelmat ª Komentorivi.

b Kirjoita ping, välilyönti ja langattoman yhteyspisteen (langattoman reitittimen) IP-osoite. Esimerkki:

ping 192.168.0.100
c Paina Enter-näppäintä.

3 Jos langaton yhteyspiste (langaton reititin) vastaa, näkyviin tulee useita rivejä, joiden alussa lukee Vastaus
isännältä. Sammuta tulostin ja käynnistä se uudelleen.

4 Jos langaton yhteyspiste (langaton reititin) ei vastaa, näkyviin tulee muutaman sekunnin päästä ilmoitus
Pyyntö aikakatkaistiin.

Yritä seuraavia toimia:

a Valitse yksi seuraavista:

• Valitse Windows Vistassa  ª Ohjauspaneeli ª Verkko ja Internet ª Verkko- ja jakamiskeskus.

• Valitse Windows XP:ssä ja sitä edeltävissä versioissa Käynnistä ª Asetukset ª Ohjauspaneeli ª
Verkkoyhteydet.

b Valitse asianmukainen yhteys näkyviin tulleista yhteyksistä.

Huomautus: Jos tietokone on liitetty yhteyspisteeseen (reitittimeen) Ethernet-kaapelilla, liitännän
nimessä ei välttämättä ole sanaa ”langaton”.

c Napsauta liitäntää hiiren kakkospainikkeella ja valitse Korjaa.

Vain Mac-käyttäjät

1 Tarkista AirPortin tila ja selvitä langattoman yhteyspisteen (langattoman reitittimen) IP-osoite, jos et jo tiedä
sitä.

a Osoita omenavalikko ª System Preferences (Järjestelmän määritykset).

b Osoita Network (Verkko).
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c Valitse tarvittaessa Show (Näytä) -ponnahdusvalikosta Network Status (Verkon tila).
AirPort-tilailmaisimen pitäisi olla vihreä. Vihreä tarkoittaa, että portti on aktiivinen (käytössä) ja yhdistetty.

Huomautuksia:

• Keltainen tarkoittaa, että portti on käytössä, mutta sitä ei ole yhdistetty.
• Punainen tarkoittaa, että portin asetuksia ei ole määritetty.

d Valitse Show (Näytä) -ponnahdusvalikosta AirPort.

e Osoita TCP/IP.

• IP-osoite on neljä pisteillä erotettua numerosarjaa, kuten 192.168.0.100.

• "Router" (Reititin) -tieto on tyypillisesti langaton yhteyspiste (langaton reititin).

2 Tarkista langattoman yhteyspisteen (langattoman reitittimen) verkkoyhteys ping-komennolla.

a Kaksoisosoita Finder-työpöydällä olevaa Applications (Sovellukset) -kansiota.

b Kaksoisosoita sovellusvalikossa Utilities (Apuohjelmat).

c Kaksoisosoita Network Utility (Verkkoapuohjelma) -sovellusta ja osoita sitten Ping-toimintoa.

d Kirjoita verkko-osoitekenttään langattoman yhteyspisteen (langattoman reitittimen) IP-osoite. Esimerkki:

10.168.0.100
e Osoita Ping.

3 Jos langaton yhteyspiste (langaton reititin) vastaa, näkyviin tulee useita rivejä, joissa näytetään langattomasta
yhteyspisteestä (langattomasta reititittimestä) vastaanotettujen tavujen lukumäärä. Näin varmistetaan, että
tietokone on yhteydessä langattomaan yhteyspisteeseen (langattomaan reitittimeen).

4 Jos langaton yhteyspiste (langaton reititin) ei vastaa, näkyviin ei tule mitään. Ongelman voi ratkaista Network
Diagnostics (Verkon vianmääritys) -toiminnon avulla.

SUORITA LANGATTOMAN VERKON ASETUSTEN MÄÄRITYSOHJELMA UUDELLEEN.
Suorita Windowsin Langattomat verkkoasetukset -apuohjelma tai Macintoshin Wireless Setup Assistant (avustettu
langattomien asetusten määritys). Lisätietoja on kohdassa ”Langattomien asetusten määritysohjelma ei saa
yhteyttä tulostimeen asennuksen aikana” sivulla 42.

Huomautuksia:

• Jos muutat verkkoasetuksia, tee muutos kaikkiin verkkolaitteisiin, ennen kuin teet muutoksen langattomassa
yhteyspisteessä (langaton reititin).

• Jos olet jo muuttanut langattoman yhteyspisteen (langattoman reitittimen) langattomia verkkoasetuksia,
kaikkien muiden verkkolaitteiden asetukset on muutettava, ennen kuin ne näkyvät verkossa.

Wi-Fi-merkkivalo palaa yhä oranssina
Kun Wi-Fi-merkkivalo palaa oranssina, se voi tarkoittaa jotakin seuraavista:

• Tulostin on liitetty tietokoneeseen USB-kaapelilla.

• Tulostimen asetuksia määritetään langattomassa verkossa käyttöä varten.

• Tulostinta ei ole määritetty infrastruktuuritilaan.

• Tulostin odottaa, että se määritetään ad-hoc-tilaan.

Tulostin ei ehkä pysty muodostamaan verkkoyhteyttä häiriöiden takia, koska se on liian kaukana langattomasta
yhteyspisteestä (langattomasta reitittimestä) tai sen asetuksia pitää muuttaa.
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Nämä ovat mahdollisia ratkaisukeinoja. Kokeile jotakin seuraavista keinoista:

TARKISTA KAAPELI.
Tarkista, että asennuskaapeli ei ole kiinni tulostimessa.

TARKISTA VERKKONIMI.
Tarkista, että verkolla ei ole sama nimi kuin toisella lähistöllä sijaitsevalla verkolla. Jos esimerkiksi naapurisi käyttää
samaa valmistajan oletusverkkonimeä, tulostimesi saattaa muodostaa yhteyden naapurin verkkoon.

Jos et käytä ainutlaatuista verkkonimeä, katso langattoman yhteyspisteen (langattoman reitittimen) ohjeista,
miten verkkonimi määritetään.

Jos määrität uuden verkkonimen, tulostimen ja tietokoneen SSID on määritettävä käyttämään samaa verkkonimeä.

Lisätietoja verkon nimen tarkistamisesta on Käyttöoppaassa tai Mac Help (Mac-ohje) -toiminnossa, joista toinen
asennettiin tulostinohjelmiston yhteydessä.

TARKISTA TIETOTURVA-AVAIMET.
Tarkista, että tietoturva-avaimet ovat oikein. Lisätietoja on kohdassa ”Tarkista suojausavaimet.” sivulla 41.

SIIRRÄ TIETOKONETTA JA/TAI TULOSTINTA.
Siirrä tietokone ja/tai tulostin lähemmäksi langatonta yhteyspistettä (langatonta reititintä). Vaikka 802.11b- tai
802.11g-verkon laitteet voivat olla 100 metriä toisistaan, paras suorituskyky saavutetaan yleensä 30-45 metrin
etäisyydellä.

TARKISTA MAC-OSOITE.
Jos verkossa käytetään MAC-osoitesuodatusta, tarkista että tulostimen MAC-osoite on lisätty MAC-osoitteiden
suodatusluetteloon. Tämä sallii tulostimen toimia verkossa. Lisätietoja MAC-osoitteen selvittämisestä on
Käyttöoppaassa tai Mac Help (Mac-ohje) -toiminnossa, joista toinen asennettiin tulostinohjelmiston yhteydessä.

Tulostin ei saa muodostettua yhteyttä langattomaan verkkoon
Nämä ovat mahdollisia ratkaisukeinoja. Kokeile jotakin seuraavista keinoista:

TARKISTA, ETTÄ TULOSTIN ON YHTEYDESSÄ LANGATTOMAAN YHTEYSPISTEESEEN

(LANGATTOMAAN REITITTIMEEN).

Vain Windows-käyttäjät
• Jos et tiedä langattoman verkon SSID-verkkonimeä, käynnistä verkkosovittimen apuohjelma ja etsi verkkonimi

tai kysy sitä henkilöltä, joka määritti langattoman verkkosi asetukset.

• Jos langattomassa verkossa on muita tietokoneita tai resursseja, tarkista, saatko niihin yhteyden
tietokoneestasi.
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Vain Mac-käyttäjät
• Jos et tiedä langattoman verkon SSID-tunnusta, tarkista AirPortin tila seuraavien vaiheiden avulla ja selvitä

SSID.

1 Kaksoisosoita Finder-työpöydällä olevaa Applications (Sovellukset) -kansiota.

2 Kaksoisosoita Applications (Sovellukset) kansiossa Internet Connect (Internet-yhteys) -symbolia.

3 Osoita työkalurivin AirPort-symbolia.
Sen verkon SSID, johon tietokone on yhdistetty, näytetään Network (Verkko) -ponnahdusvalikossa.

4 Kirjoita SSID muistiin.

• Jos langattomassa verkossa on muita tietokoneita tai resursseja, tarkista, saatko niihin yhteyden
tietokoneestasi.

SIIRRÄ TIETOKONE JA/TAI TULOSTIN LÄHEMMÄKSI LANGATONTA REITITINTÄ.
Vaikka 802.11b- tai 802.11g-verkon laitteet voivat olla 100 metriä toisistaan, paras suorituskyky saavutetaan yleensä
30-45 metrin etäisyydellä.

Yritä määrittää tulostimen asetukset uudelleen suorittamalla Langattomat verkkoasetukset -apuohjelma
(Windows-käyttöjärjestelmässä) tai Wireless Setup Assistant (avustettu langattomien asetusten määritys
Macintosh-käyttöjärjestelmässä).

TARKISTA, ONKO TULOSTIN SAMASSA LANGATTOMASSA VERKOSSA KUIN TIETOKONE.
Tulostimen SSID-tunnuksen on vastattava langattoman verkon SSID-tunnusta.

Jos et tiedä verkon SSID-tunnusta, hanki se seuraavien vaiheiden avulla ja määritä tulostimen asetukset sitten
uudelleen suorittamalla Langattomat verkkoasetukset -apuohjelma (Windows-käyttöjärjestelmässä) tai Wireless
Setup Assistant (avustettu langattomien asetusten määrittäminen, Macintosh-käyttöjärjestelmässä).

Vain Windows-käyttäjät

1 Kirjoita langattoman yhteyspisteen (langattoman reitittimen) IP-osoite selaimen URL-kenttään.

Jos et tiedä langattoman yhteyspisteen (langattoman reitittimen) IP-osoitetta, toimi seuraavasti:

a Valitse:

• Windows Vistassa:  ª Kaikki ohjelmat ª Apuohjelmat ª Komentorivi.
• Windows XP:ssä ja sitä varhaisemmissa käyttöjärjestelmissä: Käynnistä ª Ohjelmat tai Kaikki

ohjelmat ª Apuohjelmat ª Komentorivi.

b Kirjoita ipconfig.

c Paina Enter-näppäintä.

• "Oletusyhdyskäytävä"-tieto on tyypillisesti langaton yhteyspiste (langaton reititin).

• IP-osoite on neljä pisteillä erotettua numerosarjaa, kuten 192.168.0.100.

2 Kirjoita pyydettäessä käyttäjänimi ja salasana.

3 Valitse OK.

4 Valitse pääsivulla Wireless (Langaton) tai muu valinta, johon asetukset on tallennettu. SSID tulee näkyviin.
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5 Kirjoita muistiin SSID, suojauksen tyyppi ja suojausavaimet, jos ne näytetään.

Huomautus: Kirjoita ne tarkasti oikein isot kirjaimet mukaan lukien.

6 Säilytä SSID-koodia ja suojausavaimia turvallisessa paikassa myöhempää käyttöä varten.

Vain Mac-käyttäjät

1 Kirjoita langattoman yhteyspisteen (langattoman reitittimen) IP-osoite selaimen URL-kenttään.

Jos et tiedä langattoman yhteyspisteen (langattoman reitittimen) IP-osoitetta, toimi seuraavasti:

a Osoita omenavalikko ª System Preferences (Järjestelmän määritykset).

b Osoita Network (Verkko).

c Valitse Show (Näytä) -ponnahdusvalikosta AirPort.

d Osoita TCP/IP.
”Router” (Reititin) -tieto on tyypillisesti langaton yhteyspiste (langaton reititin).

2 Kirjoita pyydettäessä käyttäjänimi ja salasana.

3 Valitse OK.

4 Valitse pääsivulla Wireless (Langaton) tai muu valinta, johon asetukset on tallennettu. SSID tulee näkyviin.

5 Kirjoita muistiin SSID, suojauksen tyyppi ja suojausavaimet, jos ne näytetään.

Huomautuksia:

• Kirjoita ne tarkasti oikein isot kirjaimet mukaan lukien.

• Säilytä SSID-koodia ja suojausavaimia turvallisessa paikassa myöhempää käyttöä varten.

TARKISTA SUOJAUKSEN LISÄASETUKSET.
• Jos langattoman verkon käyttöä rajoitetaan MAC-osoitteiden suodattamisella, tulostimen MAC-osoite on

lisättävä niiden osoitteiden luetteloon, joiden annetaan muodostaa yhteys langattomaan yhteyspisteeseen
(langattomaan reitittimeen).

• Jos määrität langattoman yhteyspisteen (langattoman reitittimen) myöntämään rajoitetun määrän IP-
osoitteita, asetusta on muutettava siten, että tulostin voidaan lisätä verkkoon.

Huomautus: Jos et osaa tehdä näitä muutoksia, katso langattoman reitittimen mukana toimitettuja ohjeita tai
kysy henkilöltä, joka määritti langattoman verkkosi asetukset.

Langaton verkkotulostin ei tulosta
Nämä ovat mahdollisia ratkaisukeinoja. Kokeile jotakin seuraavista keinoista:

TARKISTA VIRTA.
Tarkista, että -merkkivalo palaa.

TARKISTA KAAPELI.
• Tarkista, että virtajohto on liitetty tulostimeen ja pistorasiaan.

• Tarkista, että USB-kaapeli eli asennuskaapeli ei ole liitettynä.
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TARKISTA WIFI-MERKKIVALO.
Tarkista, että WiFi-merkkivalo on vihreä.

TARKISTA, ONKO TULOSTINOHJAIN ASENNETTU.
Tarkista, että tulostinohjain on asennettu tietokoneeseen, josta tulostustyö lähetetään.

Vain Windows-käyttäjät

1 Valitse yksi seuraavista:

• Valitse Windows Vistassa  ª Ohjauspaneeli ª Tulostimet.

• Valitse Windows XP:ssä Käynnistä ª Asetukset ª Tulostimet ja faksit.

• Valitse Windows 2000 ja sitä edeltäneissä käyttöjärjestelmissä Käynnistä ª Asetukset ª Tulostimet.

Jos et löydä tulostimen kuvaketta, tulostinohjainta ei ole asennettu.

2 Jos tulostinohjainta ei ole asennettu, aseta asennusohjelmisto-CD tietokoneeseen.

3 Seuraa tietokoneen näytön ohjeita.

Vain Mac-käyttäjät

1 Tarkista, onko Finder-työpöydällä tulostinkansio.

Jos tulostinkansiota ei ole työpöydällä tai se on poistettu vahingossa, toimi seuraavasti:

a Siirry siihen Mac OS X -asemaan, johon tulostusohjelmisto oli asennettu.

b Choose Library ª Printers ª Lexmark ª 2007ª Lexmark 9500 Series folder.

Jos et löydä tulostinkansiota, tulostinohjainta ei ole asennettu.

2 Jos tulostinohjainta ei ole asennettu, aseta asennusohjelmisto-CD tietokoneeseen.

3 Seuraa tietokoneen näytön ohjeita.

Huomautus: Tulostinohjain on asennettava jokaiseen verkkotulostinta käyttävään tietokoneeseen.

TARKISTA, ONKO TULOSTIN LIITETTY LANGATTOMAAN VERKKOON.
1 Tulosta verkkoasetussivu. Katso ”Verkkoasetussivun tulostaminen” sivulla 51.

2 Tarkista, lukeeko Verkkokortti-kohdassa ”Tila: Yhteys muodostettu”.

KÄYNNISTÄ TIETOKONE UUDELLEEN.
Sammuta tietokone ja käynnistä se uudelleen.

TARKISTA TULOSTINPORTIT.
Tarkista, että oikea tulostinportti on valittu.

Vain Windows-käyttäjät

1 Valitse yksi seuraavista:

• Valitse Windows Vistassa  ª Ohjauspaneeli ª Tulostimet.

• Valitse Windows XP:ssä Käynnistä ª Asetukset ª Tulostimet ja faksit.
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• Valitse Windows 2000 ja sitä edeltäneissä käyttöjärjestelmissä Käynnistä ª Asetukset ª Tulostimet.

2 Right-click the Lexmark 9500 Series icon.

3 Valitse Ominaisuudet ª Portit.

4 Tarkista, että valittuna on  XXXX_Series_nnnnnn_P1, jossa XXXX on tulostimen mallinumero ja nnnnnn on
kuusi numeroa tulostimen MAC-osoitteen loppupäästä.

Huomautus: MAC-osoite on tulostimen takana sarjanumeron vieressä.

5 Jos valittuna on USB:

a Valitse portin nimi kohdassa vaihe 4.

b Valitse Käytä.

c Sulje ikkuna ja yritä tulostaa uudelleen.

Vain Mac-käyttäjät

1 Kaksoisosoita Finder-työpöydällä olevaa Applications (Sovellukset) -kansiota.

2 Kaksoisosoita sovellusvalikossa Utilities (Apuohjelmat).

3 Kaksoisosoita Printer Setup Utility -ohjelmaa (Tulostinasetukset-apuohjelmaa).

Printer List (Tulostinluettelo) -valintaikkuna tulee näkyviin.

4 Tarkista, että oletustulostin on XXXX Series <MAC:nnnnnnnnnnnn>, jossa XXXX on tulostimen mallinumero
ja nnnnnnnnnnnn on tulostimen 12-numeroinen MAC-osoite.

5 Jos valittuna on USB:

a Valitse Lexmark XXXX, jossa XXXX on tulostimen mallinumero.

b Osoita Make Default (Aseta oletukseksi).

c Sulje ikkuna ja yritä tulostaa uudelleen.

ASENNA OHJELMISTO UUDELLEEN.
Poista tulostinohjelmisto ja asenna se sitten uudelleen.

Huomautus: Jos ”Valitse tulostin” -luettelossa on useita tulostimia, valitse se tulostin, jonka MAC-osoite vastaa
tulostimen takana olevaa osoitetta.

Verkkoyhteyden yleinen vianmääritys

Tulostimen asetukset on määritetty oikein, mutta sitä ei löydy
verkosta
Tarkistettavat asiat:

• Tulostimeen on kytketty virta.

• Reitittimeen (yhteyspisteeseen) on kytketty virta.

• Tulostimella on kelvollinen IP-osoite.
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Jos käytössä on langaton yhteys, tarkista seuraavat asiat:
• Tulostin on langattoman verkon kantamalla.

Siirrä tulostinta tarvittaessa lähemmäksi langatonta reititintä (langatonta yhteyspistettä). Vaikka 802.11b- tai
802.11g-verkon laitteet voivat olla 100 metriä toisistaan, paras suorituskyky saavutetaan yleensä 30-45 metrin
etäisyydellä.

• Tulostin ei ole lähellä muita elektronisia laitteita, jotka voivat häiritä langatonta signaalia.

• Langaton verkko käyttää ainutlaatuista verkkonimeä (SSID). Jos näin ei ole, tulostin tai tulostuspalvelin saattaa
olla yhteydessä läheiseen verkkoon, joka käyttää samaa verkkonimeä.

• Käytettävä tietokone on yhdistetty samaan langattomaan verkkoon, jossa tulostin on.

Jos käytössä on langallinen yhteys (Ethernet), tarkista seuraavat asiat:
• Ethernet-kaapelit on kytketty oikein reitittimen Ethernet-portteihin ja tulostimen ja/tai tietokoneen

takapaneeliin.

Verkkoasetussivun tulostaminen
Verkkoasetussivulla on luettelo tulostimen verkkoasetuksista. Siinä on esimerkiksi sen verkon SSID eli nimi, johon
tulostin on liitetty, yhteyspisteen (reitittimen) IP-osoite ja tulostimelle määrätty IP-osoite.

Verkkoasetussivu tulostetaan seuraavasti:

1 Painele tulostimen ohjauspaneelin - tai -näppäintä, kunnes Asennus on korostettuna.

2 Paina -näppäintä.

3 Painele - tai -näppäintä, kunnes Verkkoasetukset on korostettuna.

4 Paina -näppäintä.

5 Painele - tai -näppäintä, kunnes Tulosta verkkoasetussivu on korostettuna.

6 Paina -näppäintä.

Verkkoasetussivu tulostuu.
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Säännökset

Tuotetiedot
Tuotteen nimi:

Lexmark 9500 Series

Laitteen tyyppi:

4435

Malli(t):

W22, W2E

Versiota koskeva huomautus
August 2007

Seuraava kappale ei koske maita, joissa vastaavanlaiset sopimusehdot ovat ristiriidassa paikallisen lain
kanssa: LEXMARK INTERNATIONAL, INC. ON TUOTTANUT TÄMÄN JULKAISUN SELLAISENA KUIN SE ON, ILMAN
TAKUITA, MUKAAN LUKIEN MUTTA RAJOITTAMATTA KAUPAN EHTOJEN TAI TIETTYYN KÄYTTÖÖN SOPIVUUDEN
TAKUUEHDOT. Tämä kohta ei välttämättä koske sinua, sillä joissakin valtioissa ei sallita julkilausuman kieltämistä tai
tiettyjen toimitusten välillisiä takuita.

Tämä julkaisu voi sisältää teknisiä epätarkkuuksia tai painovirheitä. Julkaisun tietoihin tehdään säännöllisin väliajoin
muutoksia, jotka sisällytetään tuotteen myöhempiin versioihin. Tuotteisiin tai ohjelmiin voidaan tehdä parannuksia
tai muutoksia milloin tahansa.

Tämän tuotteen viittaukset muihin tuotteisiin, ohjelmiin tai palveluihin eivät tarkoita sitä, että valmistaja takaa näiden
olevan saatavilla kaikissa maissa, joissa valmistaja toimii. Viittaukset eri tuotteisiin, ohjelmiin tai palveluihin eivät
tarkoita, että ainoastaan kyseistä tuotetta, ohjelmaa tai palvelua voidaan käyttää. Mitä tahansa toiminnallisesti
vastaavaa tuotetta, ohjelmaa tai palvelua, joka ei loukkaa mitään olemassa olevaa aineetonta oikeutta, voidaan
käyttää mainitun tuotteen, ohjelman tai palvelun sijaan. Toiminnan arvioiminen ja varmentaminen käytettäessä
muita kuin valmistajan suosittelemia muita tuotteita, ohjelmia tai palveluita ovat pelkästään käyttäjän vastuulla.

Lexmarkin teknistä tukea saa osoitteesta support.lexmark.com.

Lisätietoja tarvikkeista ja ladattavista tiedostoista saa osoitteesta www.lexmark.com.

Jos käytössäsi ei ole Internet-yhteyttä, voit ottaa Lexmarkiin yhteyttä postitse. Osoite on

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

© 2007 Lexmark International, Inc.

Kaikki oikeudet pidätetään.
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Tavaramerkit
Lexmark ja Lexmark-logo ovat Lexmark International Inc:n Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa rekisteröityjä
tavaramerkkejä.

PerfectFinish on Lexmark International, Inc:n tavaramerkki.

Kaikki muut tavaramerkit ovat omistajiensa omaisuutta.

Altistus radiotaajuussäteilylle
Seuraava ilmoitus koskee tulostinta, jos siihen on asennettu langaton verkkokortti.

Tämän laitteen säteilyteho on huomattavasti FCC:n ja muiden sääntelyvirastojen radiotaajuussäteilyn altistusrajojen
alapuolella. Antennin on oltava vähintään 20 cm:n (8 tuuman) päässä ihmisistä, jotta laite täyttää FCC:n ja muiden
sääntelyvirastojen radiotaajuussäteilyn altistusrajat.

Vastaavuus Euroopan yhteisön direktiivien kanssa
Tämä tuote vastaa Euroopan yhteisön neuvoston direktiivien 2004/108/EY, 2006/95/EY, and 1999/5/EY
suojausmääräyksiä koskien sähkömagneettisia rajoituksia ja tietyn jännitteisten elektronisten laitteiden sekä
radiolaitteiden ja tietoliikennepäätelaitteiden turvallisuusmääräyksiä.

Selvityksen, josta ilmenee, että tuote täyttää direktiivien vaatimukset, on allekirjoittanut tuotannon ja teknisen tuen
johtaja, Lexmark International, Inc., S.A., Boigny, Ranska.

Tämä tuote täyttää EN 55022:n luokan B rajoitukset ja EN 60950:n turvallisuusvaatimukset.

Vastaavuus Euroopan yhteisön radiolaitteita koskevan direktiivin kanssa
Seuraavat ilmoitukset koskevat tulostinta, jos siihen on asennettu langaton verkkokortti.

Tämä tuote vastaa Euroopan yhteisön neuvoston direktiivien 89/336/ETY, 2006/95/EY ja 1999/5/EY
suojausmääräyksiä koskien sähkömagneettisia rajoituksia, tietyn jännitteisten elektronisten laitteiden sekä
radiolaitteiden ja tietoliikennepäätelaitteiden turvallisuusmääräyksiä.

Yhteensopivuus osoitetaan CE-merkinnällä.

Hälytysmerkki osoittaa, että joissakin jäsenmaissa on rajoituksia.

Direktiivien mukainen ilmoitus on saatavissa osoitteesta Director of Manufacturing and Technical Support, Lexmark
International, S.A., Boigny, France.

Seuraavat rajoitukset ovat voimassa:

Maa/alue Rajoitus

Kaikki maat / alueet Tämä tuote on tarkoitettu ainoastaan sisäkäyttöön. Tätä tuotetta ei saa käyttää ulkotiloissa.
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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 teleco-
municazioni.

Tämä tuote täyttää vaatimukset EN 55022 ja turvallisuusvaatimukset EN 60950. Lisäksi se täyttää
radiotaajuusvaatimukset ETSI EN 300 328 sekä EMC-vaatimukset EN 55024, ETSI EN 301 489-1 ja 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 requi-
sitos 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 vaati-
musten ja muiden sitä koskevien direktiivin ehtojen mukainen.

Français Par la présente, Lexmark International, Inc. déclare que l'appareil ce produit est conforme aux
exigences fondamentales et autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE.

Magyar Alulírott, Lexmark International, Inc. nyilatkozom, hogy a termék megfelel a vonatkozó alapvetõ
követelményeknek és az 1999/5/EC irányelv egyéb elõírásainak.

Íslenska Hér með lýsir Lexmark International, Inc. yfir því að þessi vara er í samræmi við grunnkröfur og
aðrar kröfur, sem gerðar eru í tilskipun 1999/5/EC.

Italiano Con la presente Lexmark International, Inc. dichiara che questo questo prodotto è conforme ai requisiti
essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE.

Latviski Ar šo Lexmark International, Inc. deklarē, ka šis izstrādājums atbilst Direktīvas 1999/5/EK būtis-
kajām 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.
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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 zasadni-
czymi 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.

Slovensky Lexmark International, Inc. týmto vyhlasuje, že tento produkt spĺňa základné požiadavky a
všetky príslušné ustanovenia smernice 1999/5/ES.

Slovensko Lexmark International, Inc. izjavlja, da je ta izdelek v skladu z bistvenimi zahtevami in ostalimi
relevantnimi določili direktive 1999/5/ES.

Svenska Härmed intygar Lexmark International, Inc. att denna produkt står i överensstämmelse med de
väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG.

Käyttöoikeussopimus
Avaamalla tämän pakkauksen, asentamalla tulostimen laiteohjelmiston tai käyttämällä pakkauksessa olevia
värikasetteja hyväksyt seuraavan käyttöoikeussopimuksen: Pakkauksessa olevat patentoidut värikasetit on lisensoitu
vain yhtä käyttötarkoitusta varten ja ne on suunniteltu siten, että ne lakkaavat toimimasta luovutettuaan tietyn
määrän mustetta. Kasettiin jää vaihteleva määrä mustetta, kun kasetti pitää vaihtaa. Yhden käyttökerran jälkeen
värikasetin käyttöoikeus raukeaa ja käytetty kasetti pitää palauttaa Lexmarkille uudelleenvalmistusta,
uudelleentäyttöä tai kierrätystä varten. Jos et hyväksy tätä kertakäyttöoikeutta, palauta tuote alkuperäisessä
pakkauksessaan ostopaikkaan. Vaihtokasetin, joka myydään ilman näitä ehtoja, voi tilata osoitteesta
www.lexmark.com.

Katso lisäehdot ohjelmisto-CD-levyllä olevasta Käyttöoppaasta tai Mac-ohjeesta.
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Verkkosanasto
ad-hoc-tila Langattoman laitteen asetus, jossa se voi olla suoraan yhteydessä muiden

langattomien laitteiden kanssa ilman yhteyspistettä tai reititintä.

ad-hoc-verkko Langaton verkko, jossa ei käytetä yhteyspistettä.

asennuskaapeli Tulostin liitetään tietokoneeseen tilapäisesti tällä kaapelilla joissakin asennus-
menettelyissä.

AutoIP-osoite Tämä on verkkolaitteen automaattisesti määrittämä IP-osoite. Jos laite on
asetettu käyttämään DHCP:tä, mutta DHCP-palvelinta ei ole käytettävissä,
laitteelle voidaan määrittää AutoIP-osoite.

BSS (Basic Service Set) BSS (peruspalvelujoukko) kuvaa käytössä olevan langattoman verkon tyypin.
BSS-tyyppi voi olla jokin seuraavista: infrastruktuuriverkko tai ad-hoc-verkko.

DHCP (Dynamic Host Configuration
Protocol)

DHCP-palvelinten käyttämä kieli.

DHCP-IP-osoite Tämä on DHCP-palvelimen automaattisesti määrittämä IP-osoite.

DHCP-palvelin Tietokone tai reititin, joka antaa ainutkertaisen IP-osoitteen verkon kullekin
laitteelle. Ainutkertainen osoite estää ristiriitojen syntymisen.

infrastruktuuri-tila Langattoman laitteen asetus, jossa se voi olla yhteydessä muiden langattomien
laitteiden kanssa yhteyspisteen tai reitittimen välityksellä.

IP-osoite (Internet Protocol) Tietokoneen tai tulostimen verkko-osoite Jokaisella verkon laitteella on oma
verkko-osoite. Osoitteen voi määrittää manuaalisesti (staattinen IP-osoite),
automaattisesti DHCP-palvelimella (DHCP-IP-osoite) tai automaattisesti
laitteella (AutoIP-osoite).

ipconfig Tällä komennolla saa näkyviin IP-osoitteen ja muita verkkotietoja Windows-
tietokoneessa.

kanava Tämä on kahden tai useamman langattoman laitteen käyttämä radiotaajuus,
jolla ne ovat yhteydessä toisiinsa. Kaikkien verkossa olevien laitteiden on
käytettävä samaa kanavaa.

langaton reititin Reititin, joka toimii myös langattomana yhteyspisteenä.

langaton yhteyspiste Laite, jolla langattomia laitteita yhdistetään toisiinsa, jotta niistä muodostuu
langaton verkko.

MAC (Media Access Control) -osoite Tämä laitteisto-osoite on kunkin verkossa olevan laitteen ainutkertainen
tunniste. MAC-osoite on yleensä painettu laitteeseen.

MAC-suodatus Tämä on keino rajoittaa langattoman verkon käyttöä määrittämällä, mitkä MAC-
osoitteet saavat olla yhteydessä verkon välityksellä. Tämän asetuksen voi
määrittää langattomissa reitittimissä tai yhteyspisteissä.

ping Testi, jolla tarkistetaan, saako tietokone yhteyden toiseen laitteeseen.

reititin Laite, joka jakaa yksittäisen Internet-yhteyden useiden tietokoneiden tai
muiden laitteiden kanssa. Perusreitittimellä hallitaan verkkoliikennettä.

signaalin vahvuus Tällä mitataan, miten voimakkaana lähetetty signaali vastaanotetaan.

sisäinen langaton tulostuspalvelin Laite, jonka avulla tietokoneet ja tulostimet voivat olla yhteydessä toisiinsa
verkon välityksellä ilman kaapeleita.
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SSID (Service Set Identifier) Langattoman verkon nimi. Kun tulostin liitetään langattomaan verkkoon, tulos-
timessa on käytettävä samaa SSID-tunnusta kuin verkossa. Tästä käytetään
myös nimeä verkon nimi tai BSS (Basic Service Set).

staattinen IP-osoite Tämä on käyttäjän manuaalisesti määrittämä IP-osoite.

suojausavain Salasana, kuten WEP-avain tai WPA-salasana, jolla verkko suojataan.

tulostimen lempinimi Tämä on tulostimelle määritetty nimi, jolla sen voi tunnistaa verkossa.

UAA (Universally Administered
Address)

Tämä on valmistajan verkkotulostimelle tai tulostuspalvelimelle määrittämä
osoite. UAA-osoitteen voi selvittää tulostamalla verkkoasetussivun ja etsimällä
UAA-kohdan.

vaihde Verkkokeskitintä muistuttava laite, jolla voi yhdistää eri verkkoja toisiinsa.

verkkokeskitin Laite, jolla yhdistetään useita laitteita langallisessa verkossa.

verkkosovitin/-kortti Laite, jonka avulla tietokoneet ja tulostimet voivat olla yhteydessä toisiinsa
verkon välityksellä.

verkon nimi Katso ”SSID (Service Set Identifier)” sivulla 57.

WEP (Wired Equivalent Privacy) Suojausasetus, jonka avulla estetään langattoman verkon luvaton käyttö. Muita
suojausasetuksia ovat WPA ja WPA2.

Wi-Fi Tämä alan termi tarkoittaa teknologiaa, jonka avulla luodaan yhteentoimiva
langaton lähiverkko (WLAN).

WPA2 WPA-suojauksen uudempi versio. Vanhemmat reitittimet eivät välttämättä tue
tätä. Muita suojausasetuksia ovat WPA ja WEP.

WPA2PSK (Wi-Fi Protected Access 2). Suojausasetus, jonka avulla estetään langattoman verkon luvaton käyttö.
Langattomat ad-hoc-verkot eivät tue WPA-suojausta. Muita suojausasetuksia
ovat WEP ja WPA2.
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