
Tilslutningsvejledning

Windows-vejledning til en lokalt tilsluttet printer
Bemærk! Når du installerer en lokalt tilsluttet printer, og operativsystemet ikke er understøttet af cd'en Software and
Documentation (Software og dokumentation), skal du bruge guiden Tilføj printer.

Opdateringer til printersoftwaren findes muligvis på Lexmarks websted www.lexmark.com.

Hvad er lokal udskrivning?
Local printing (Lokal udskrivning) er udskrivning til en lokalt tilsluttet printer (dvs. en printer, som er direkte tilsluttet computeren
via et USB-kabel). Når du opsætter denne type printer, skal du installere printersoftwaren, før du tilslutter USB-kablet. Du kan
finde yderligere oplysninger i den opsætningsvejledning, der leveres sammen med printeren.

Du kan bruge cd'en Software and Documentation (Software og Documentation) til at installere den nødvendige printersoftware
på de fleste Windows-operativsystemer.

Installation af software vha. cd'en
Ved hjælp af cd'en Software and Documentation (Software og dokumentation) kan du installere printersoftware til følgende
operativsystemer:

• Windows Vista og Windows Vista x64 bit Edition

• Windows Server 2003 og Windows Server 2003 x64

• Windows XP og Windows XP x64 bit Edition

• Windows 2000

• Mac OS X

• Linux Redhat, SUSE, Linspire, Debian GNU, Linpus, Red Flag og Ubuntu

1 Indsæt cd'en Software and Documentation (Software og dokumentation) i cd-drevet.

Hvis installationsskærmbilledet ikke vises, skal du klikke på Start  Kør og derefter indtaste D:\setup.exe, hvor D er
cd- eller dvd-drevets bogstav.

2 Vælg Install Printer and Software (Installer printer og software).

3 Vælg Suggested (Foreslået), og klik derefter på Next (Næste).

4 Vælg Local Attach (Lokalt tilsluttet), og klik derefter på Next (Næste). Printersoftwaren kopieres til computeren.

5 Tilslut USB-kablet eller parallelkablet, og tænd derefter for printeren.

Plug and Play-skærmbilledet vises, og der oprettes et printerobjekt i mappen Printere.

Installation af software vha. guiden Tilføj printer
Du kan installere printersoftwaren på følgende Windows-operativsystemer:

1 Indsæt cd'en Software and Documentation (Software og dokumentation) i cd-drevet.

Klik på Exit (Afslut), hvis cd'en ikke starter automatisk.

2 Klik på Start   Indstillinger   Printere, og klik derefter på Tilføj printer for at starte guiden Tilføj printer.

3 Når du bliver bedt om det, skal du vælge at installere en lokal printer og herefter klikke på Har diskette/cd.

4 Angiv placeringen af printersoftwaren. Stien svarer til D:\Drivers\Print\Win_9xMe\, hvor D er cd- eller dvd-drevets bogstav.

5 Klik på OK.
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Windows-vejledning til netværkstilsluttede printere

Hvad er netværksudskrivning?
I Windows-miljøer kan netværksprintere konfigureres til direkte udskrivning eller til delt udskrivning. Begge metoder til
netværksudskrivning kræver installation af printersoftware og oprettelse af en netværksport.

Udskrivningsmetode Eksempel

IP-udskrivning

• Printeren sluttes direkte til netværket vha. et netværkskabel, f.eks. et Ethernet-kabel.

• Printersoftwaren installeres typisk på hver enkel computer på netværket.

Delt udskrivning
• Printeren er tilsluttet en af computerne på netværket ved hjælp af et lokalt kabel, f.eks. et

USB-kabel eller et parallelkabel.

• Printersoftwaren installeres på den computer, printeren er tilsluttet.

• Under installation af softwaren konfigureres printeren til at være "delt", så andre
netværkscomputere også kan udskrive til den.

Installation af software til direkte IP-udskrivning

1 Indsæt cd'en Software and Documentation (Software og dokumentation) i cd-drevet.

Hvis installationsskærmbilledet ikke vises, skal du klikke på Start  Kør og derefter indtaste D: etup.exe, hvor D er cd-
eller dvd-drevets bogstav.

2 Vælg Install Printer and Software (Installer printer og software).

3 Vælg Suggested (Foreslået), og klik derefter på Next (Næste).

Bemærk! Vælg Custom (Tilpasset) i stedet for Suggested (Foreslået) for at vælge den software, der er installeret.

4 Vælg Network Attach (Netværkstilsluttet), og klik derefter på Next (Næste). Printersoftwaren kopieres til computeren.

5 Vælg den printermodel, du installerer.

Printeren registreres automatisk på netværket, den får automatisk tildelt en IP-adresse, og der oprettes et
netværksprinterobjekt i mappen Printere.

6 Vælg den printer på listen over fundne printere, som du vil udskrive til.

7 Klik på Finish (Udfør) for at fuldføre installationen.

8 Klik på Done (Udført) for at afslutte installationsprogrammet.
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Installation af software til delt udskrivning
Opsætning af delt udskrivning indeholder flere trin, som skal udføres i denne rækkefølge:

1 Printersoftwaren installeres på den computer, printeren er tilsluttet.

a Indsæt cd'en Software and Documentation (Software og dokumentation) i cd-drevet.
Hvis installationsskærmbilledet ikke vises, skal du klikke på Start  Kør og derefter indtaste D:\setup.exe, hvor
D er cd- eller dvd-drevets bogstav.

b Vælg Install Printer and Software (Installer printer og software).

c Vælg Suggested (Foreslået), og klik derefter på Next (Næste).

d Vælg Local Attach (Lokalt tilsluttet), og klik derefter på Next (Næste). Printersoftwaren kopieres til computeren.

e Tilslut USB-kablet eller parallelkablet, og tænd derefter for printeren. Plug and Play-skærmbilledet vises, og der oprettes
en printer i mappen Printere.

2 Del printeren på netværket.

a Åbn printermappen på operativsystemet.

b Vælg printeren.

c Marker muligheden for at dele printeren i printeregenskaberne. Det kræver, at du giver printeren et delt navn.

d Klik på OK. Hvis der mangler filer, bliver du muligvis bedt om at bruge cd'en med operativsystemet.

e Kontroller følgende for at sikre, at printeren blev delt korrekt:

• Printeren i printermappen har nu en indikator for deling. Der vises f.eks. en hånd under printeren.

• Søg under Andre computere eller Netværkssteder. Find computerens værtsnavn, og se efter navnet for delingen,
du tildelte printeren.

3 Slut andre netværkscomputere til printeren.

• Brug af peer-til-peer-metoden
a Klik på Start   Indstillinger   Printere, og klik derefter på Tilføj printer for at starte guiden Tilføj printer.
b Vælg installation af en netværksprinter.
c Skriv printerens navn eller URL-adresse, hvis du arbejder på internettet eller et intranet, og klik derefter på Next

(Næste). Hvis du ikke kender printerens navn eller URL-adresse, skal du lade tekstfeltet være tomt og derefter klikke
på Next (Næste).

d Vælg netværksprinteren på listen over delte printere. Hvis printeren ikke står på listen, skal du indtaste stien til
printeren i tekstboksen. Stien ligner denne: \\[serverens værtsnavn]\[navn på delt printer]. Serverens værtsnavn er
navnet på den servercomputer, der identificerer den over for netværket. Den delte printers navn er det navn, der
blev tildelt under installationen.

e Klik på OK.
f Når installationen er afsluttet, skal du udskrive en testside.
g Gentag trinnene A-F for hver netværkscomputer, der skal udskrive på den delte printer.

• Brug af point-and-print-metoden
Denne metode udnytter sandsynligvis systemressourcerne bedst muligt. Den computer, som printeren er tilsluttet,
håndterer behandlingen af alle udskriftsjob – herunder dem, som sendes fra andre netværkscomputere. Således kan
netværkscomputere vende tilbage til programmer meget hurtigere. Med denne metode installeres der kun en lille del
af printersoftwaren på hver netværkscomputer.
a På den netværkscomputer, som du vil aktivere til udskrivning på den delte printer, skal du dobbeltklikke på Andre

computere eller Netværkssteder på skrivebordet.
b Find værtsnavnet på den computer, som printeren er tilsluttet, og dobbeltklik herefter på værtsnavnet.
c Højreklik på navnet på den delte printer, og vælg muligheden for at installere printeren på netværkscomputeren.

Det tager et par minutter at installere den. Den tid, dette varer, varierer alt efter netværkstrafikken og andre faktorer.
d Luk Andre computere eller Netværkssteder.
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e Udskriv en testside.
f Gentag trinnene A-E for hver netværkscomputer, der skal udskrive på den delte printer.

Mac-vejledning til en lokalt tilsluttet printer

Inden installation af printersoftware
En lokalt tilsluttet printer er en printer, der er tilsluttet en computer vha. et USB-kabel. Når du opsætter denne type printer,
skal du installere printersoftwaren, før du tilslutter USB-kablet. Du kan finde yderligere oplysninger i den opsætningsvejledning,
der leveres sammen med printeren.

Du kan bruge cd'en Software and Documentation (Software og dokumentation) til at installere den nødvendige printersoftware.

Oprettelse af en udskriftskø i Print Center eller Printer Setup Utility
Til lokal udskrivning skal du oprette en udskriftskø:

1 Installer en PPD-fil (PostScript Printer Description) på computeren. En PPD-fil indeholder oplysninger til Mac-computeren
om printerens muligheder.

a Indsæt cd'en Software and Documentation (Software og dokumentation) i cd-drevet.

b Dobbeltklik på printerens installationspakke.

c Klik på Continue (Fortsæt) på velkomstskærmbilledet, og klik derefter på Continue (Fortsæt) igen, efter at du har
læst Readme-filen.

d Klik på Continue (Fortsæt), når du har læst licensaftalen, og klik derefter på Agree (Accepter) for at acceptere aftalens
vilkår.

e Vælg en destination, og klik derefter på Continue (Fortsæt).

f Klik på Install (Installer) på skærmen Nem installation.

g Indtast brugeradgangskoden, og klik herefter på Okay (OK). Al nødvendig software er installeret på computeren.

h Klik på Close (Luk), når installationen er gennemført.

2 Åbn Finder, klik på Applications (Programmer), og klik derefter på Utilities (Hjælpeprogrammer).

3 Dobbeltklik på Print Center (Udskriftscenter) eller Printer Setup Utility (Printeropsætning).

4 Kontroller, at printerkøen er oprettet:

• Hvis den USB-tilsluttede printer vises i printeroversigten, skal du afslutte Print Center eller Printer Setup Utility.

• Hvis den USB-tilsluttede printer ikke vises i printeroversigten, skal du kontrollere, at USB-kablet er tilsluttet korrekt, og
at printeren er tændt. Når printeren vises i printeroversigten, skal du afslutte Print Center eller Printer Setup Utility.

Mac-vejledning til netværkstilsluttede printere

Installation af software til netværksudskrivning
Hver Macintosh-bruger skal installere en tilpasset PPD-fil (PostScript Printer Description) og oprette en printerkø i Print Center
eller Printer Setup Utility for at kunne udskrive til en netværksprinter.

1 Installation af en PPD-fil på computeren.

a Indsæt cd'en Software and Documentation (Software og dokumentation) i cd-drevet.

b Dobbeltklik på printerens installationspakke.

c Klik på Continue (Fortsæt) på velkomstskærmbilledet, og klik derefter på Continue (Fortsæt) igen, efter at du har
læst Readme-filen.
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d Klik på Continue (Fortsæt), når du har læst licensaftalen, og klik derefter på Agree (Accepter) for at acceptere aftalens
vilkår.

e Vælg en destination, og klik derefter på Continue (Fortsæt).

f Klik på Install (Installer) på skærmen Nem installation.

g Indtast brugeradgangskoden, og klik herefter på OK (OK). Al nødvendig software er installeret på computeren.

h Klik på Close (Luk), når installationen er gennemført.

2 Opret en udskriftskø i Print Center eller Printer Setup Utility

• Using AppleTalk printing (Brug af AppleTalk-udskrivning)
a Åbn Finder, klik på Applications (Programmer), og klik derefter på Utilities (Hjælpeprogrammer).
b Dobbeltklik på Print Center (Udskriftscenter) eller Print Setup Utility (Printeropsætning).
c Vælg Add Printer (Tilføj printer) i menuen Printere.
d Vælg AppleTalk (AppleTalk) i pop op-menuen.

Du kan finde oplysninger om, hvilken zone eller printer du skal vælge, på siden med netværksopsætningen under
overskriften AppleTalk. Du kan finde oplysninger om udskrivning af en side med netværksopsætning i User's Guide
(Brugervejledning).

e Vælg zonen AppleTalk på listen.
Du kan finde oplysninger om, hvilken zone eller printer du skal vælge, på siden med netværksopsætningen under
overskriften AppleTalk. Du kan finde oplysninger om udskrivning af en side med netværksopsætning i User's Guide
(Brugervejledning).

f Vælg den nye printer på listen, og klik derefter på Add (Tilføj).

• Using IP printing (Brug af IP-printer)
a Åbn Finder, klik på Applications (Programmer), og klik derefter på Utilities (Hjælpeprogrammer).
b Dobbeltklik på Print Center (Udskriftscenter) eller Print Setup Utility (Printeropsætning).
c Vælg Add Printer (Tilføj printer) i menuen Printere.
d Vælg IP Printing (IP-printer) i pop op-menuen.
e Indtast IP-adressen eller printerens DNS-navn i boksen til printerens adresse.

Du kan finde TCP/IP-adressen på siden med netværksopsætningen. Du kan finde oplysninger om udskrivning af
en side med netværksopsætning i User's Guide (Brugervejledning).

f Vælg Lexmark (Lexmark) i genvejsmenuen Printermodel.
g Vælg den nye printer på listen, og klik derefter på Add (Tilføj).

Installation af anden software til Macintosh

Følgende Macintosh-værktøjer findes på Mac-partitionen af cd'en Software and Documentation (Software og dokumentation):

• Printer File Loader

• Printer Status

• Auto Updater

• Printer Settings

Dokumentationen på Software and Documentation (Software og brugervejledning) kopieres til Macintosh-harddisken under
printerinstallationen.

Tilslutningsvejledning
Side 5 af 5



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends false
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /ENU ()
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


