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O programu SmartSolutions

Co je program SmartSolutions?
Program SmartSolutions je sada řešení, která můžete vytvářet, přizpůsobovat a stahovat z webové stránky programu
SmartSolutions (http://smartsolutions.lexmark.com) do své tiskárny. Umožňují vytváření vlastních řešení dostupných
jedním dotekem, která zjednoduší opakované úlohy kopírování, skenování a tisku. Řešení programu SmartSolutions
umožňují prohlížení zdrojů RSS, Kalendáře Google a online fotoalb z ovládacího panelu tiskárny.

Chcete-li se dostat k vytvořenému nebo upravenému řešení, dotkněte se na ovládacím panelu tiskárny tlačítka
SmartSolutions a potom zvolte ikonu nebo název řešení.

Dále jsou uvedena některá řešení, která mohou být k dispozici. Aktualizovaný seznam naleznete na webové stránce
SmartSolutions.

Předem načtená řešení

Řešení Činnost

Kopírovat ID kartu Zkopíruje obě strany ID karty na jednu stránku.

Dotisk fotografií Vytváření dotisků fotografií

Další informace Další informace o řešeních SmartSolutions a možnostech vytvářet a stahovat vlastní řešení

Vlastní řešení

Řešení Popis

Vyhledávač kazet Zobrazení informací o místních obchodech, ve kterých můžete zakoupit kazety, s možností
informace o kazetě a prodejci vytisknout nebo je zaslat e-mailem spolu s možností tisku mapy s
polohou prodejce.

Kopírovat Kopírování dokumentů nebo fotografií pomocí předdefinovaných nastavení kopírování

Ekonomické kopírování Kopírování dokumentů nebo fotografií pomocí nastavení, která mají pozitivní dopad na životní
prostředí.

Kalendář Google* Zobrazení Kalendáře Google s možností vytisknout si denní program nebo podrobnosti o událo-
stech.

Prohlížeč fotografií*

Photobucket Viewer*

Picasa Photo Viewer*

Prohlížení fotografií z webových serverů, jako je Photobucket a Picasa, s možností vytisknout
vybrané fotografie nebo odeslat e-mail s odkazem na ně.

Tisk souborů

(Pouze systém Windows)

Tiskárnu je možné využít k tisku souborů s dokumentů v počítači nebo na externích úložných
zařízeních, které byly dříve vybrány ve Středisku řešení.

Titulky zdroje RSS* Prohlížení titulků zpráv a výtahů z článků spolu se zdroji RSS (například počasí, slovo dne, všední
záležitosti nebo poezie) s možností odesílání celých článků e-mailem nebo jejich spouštění pro
prohlížení na počítači.

* Jedno nebo více těchto řešení můžete vybrat jako spořič displeje tiskárny.
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Řešení Popis

Skenovat do e-mailu Odesílání naskenovaných dokumentů e-mailem přímo z tiskárny pomocí předdefinovaných jmen
nebo kontaktů z adresáře

Skenovat do faxu Faxování dokumentů přímo z tiskárny pomocí předdefinovaných jmen nebo kontaktů z adresáře.

Skenovat do souboru Skenování a ukládání souborů do předem vybraného adresáře v počítači pomocí předdefino-
vaných nastavení

* Jedno nebo více těchto řešení můžete vybrat jako spořič displeje tiskárny.

Příklady:
• Jste-li majitelem firmy nebo vedoucím, který často tiskne harmonogram práce, můžete si vytvořit řešení Tisk

souborů. Zadejte umístění souboru plánu a pojmenujte řešení Tisk plánu. Až budete příště potřebovat vytisknout
kopii aktuálního plánu, jednoduše zvolte v nabídce ovládacího panelu tiskárny SmartSolutions položku Tisk plánu.
Tiskárna automaticky vyhledá soubor a vytiskne ho.

• Pokud často skenujete a faxujete dokumenty svému právníkovi a používáte stejné nastavení, můžete vytvořit řešení
Skenovat do faxu a nazvat ho Fax právníkovi. Až budete příště faxovat dokument, jednoduše vložíte dokument a
v nabídce SmartSolutions na ovládacím panelu tiskárny zvolíte Fax právníkovi. Tiskárna automaticky použije zvolená
nastavení, vybere jako příjemce faxu vašeho právníka a odešle fax.

Poznámka: Než budete moci začít vytvářet nebo upravovat řešení, musíte svou tiskárnu přidat do Střediska řešení.

Doporučené systémové požadavky
Chcete-li, aby aplikace SmartSolutions fungovala správně, počítač musí mít vysokorychlostní připojení k Internetu a
následující parametry:

Operační systém Prohlížeč Prostředí JVM (Java Virtual
Machine)

Program Adobe Flash Player

Windows

Windows 7
Internet Explorer 8 (32bitový)

Java 5 nebo novější
Adobe Flash Player 9.2 nebo
novější

Firefox 3.5 nebo novější

Windows Vista (SP1)

Internet Explorer 8

Internet Explorer 7 (32bitový)

Firefox 3.5 nebo novější

Windows XP (SP3)

Internet Explorer 8

Internet Explorer 7 (32bitový)

Internet Explorer 6

Firefox 3.5 nebo novější

Windows 2000 Internet Explorer 6

Macintosh
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Operační systém Prohlížeč Prostředí JVM (Java Virtual
Machine)

Program Adobe Flash Player

Mac OS X verze 10.6

Safari 4 nebo novější Java 5 nebo novější
Adobe Flash Player 10 nebo
novější

Mac OS X verze 10.5

Mac OS X verze 10.4

Linux

Ubuntu 

Firefox 3.5 Java 5 nebo novější
Adobe Flash Player 10 nebo
novější

OpenSUSE 

Fedora 

Nejnovější aktualizace doporučení ohledně operačního systému najdete na webových stránkách:
http://smartsolutions.lexmark.com.

Požadavky na funkci Tisk souborů
V počítači musíte mít operační systém Windows.
Ovladač tiskárny musí být nainstalován s připojením síťové tiskárny.
Tiskárna musí být připojená ke stejné podsíti jako počítač.

Požadavky na funkci Skenovat do souboru
Ovladač tiskárny musí být nainstalován s připojením síťové tiskárny.
Tiskárna musí být připojená ke stejné podsíti jako počítač.

Požadavek pro spuštění prohlížeče pomocí tiskárny
Ovladač tiskárny musí být nainstalován s připojením síťové tiskárny.

Stažení softwaru
Na následujících webových stránkách můžete stáhnout kompatibilní verze podporovaných aplikací nebo prohlížečů:

• Internet Explorer: http://www.microsoft.com/windows/internet-explorer/

• Safari: http://www.apple.com/safari/

• Firefox: http://www.mozilla.com/firefox/

• Java: http://www.java.com/download/

• Adobe Flash Player: http://www.adobe.com/products/flashplayer/

O programu SmartSolutions
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Princip Střediska řešení

Popis Střediska řešení
1 2

3
4

Položka Činnost

1 Knihovna řešení Výběr řešení, které chcete vytvořit a přidat do tiskárny.

2 Pracovní oblast • Prohlížení, úpravy a odstraňování vámi vytvořených řešení.

• Změna pořadí, ve kterém se řešení zobrazují na ovládacím panelu tiskárny.

• Přizpůsobení nastavení spořiče obrazovky tiskárny.

3 Uložit a synchronizovat Uložení vytvořených řešení a jejich odeslání do tiskárny.

4 Tiskárny Přidávání, přejmenovávání, nahrazování nebo odebírání tiskáren ze Střediska řešení.

Chcete-li aktualizovat pracovní oblast, klepněte pravým tlačítkem na název tiskárny a klepněte na příkaz Aktualizovat
pracovní oblast.

Chcete-li zadat interval dotazování tiskárny na aktualizace řešení SmartSolutions, klepněte pravým tlačítkem na název
tiskárny a klepněte na příkaz Upřesnit.

Použití Knihovny řešení
Knihovna řešení obsahuje různá řešení SmartSolutions, která můžete přizpůsobovat a přidávat do tiskárny.

Chcete-li přidat řešení do tiskárny, můžete postupovat následovně:

• Přetáhněte ikonu z Knihovny řešení do pracovní oblasti.

• Na ikonu poklepejte.
Chcete-li zobrazit další řešení, klepněte na šipky nahoru a dolů.

O programu SmartSolutions

7



Poznámky:

• Pokud máte ve svém účtu programu SmartSolutions více tiskáren, bude řešení přidáno do vybrané tiskárny.

• Do tiskárny můžete přidat až 75 řešení.

Další informace o vytváření a přizpůsobování řešení získáte klepnutím na ? v dialogovém okně řešení.

Používání pracovní oblasti
Pracovní oblast obsahuje různá řešení, která jste přizpůsobili pro jednotlivé tiskárny. Ze své pracovní oblasti můžete
provést následující:

• Prohlížení, úprava a odstraňování řešení.
Chcete-li upravit nějaké řešení, poklepejte na něj.
Chcete-li odstranit nějaké řešení, přetáhněte ho na ikonu odpadkového koše.

Chcete-li změnit rozvržení své pracovní oblasti, klepněte na různá zobrazení stránky .

Chcete-li procházet mezi stránkami řešení, klepněte na číslo stránky .
Chcete-li zobrazit další informace o úpravách řešení, klepněte na ? v dialogovém okně řešení.

• Změna pořadí, ve kterém se řešení zobrazují na ovládacím panelu tiskárny.
Přetáhněte ikonu řešení do místa, kam ji ve své pracovní oblasti chcete přesunout.

• Přizpůsobení nastavení spořiče obrazovky tiskárny.
Klepněte na Spořič displeje a vyberte řešení, které chcete použít jako spořič displeje tiskárny.

• Uložení vytvořených řešení a jejich odeslání do tiskárny.
Klepněte na možnost Uložit a synchronizovat.

Poznámka: Po 2 hodinách nečinnosti vás systém automaticky odhlásí a neuloží automaticky provedené změny.
Abyste zajistili, že budou řešení uložena, klepněte po úpravě na tlačítko Uložit a synchronizovat.

O programu SmartSolutions
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Začínáme

Spuštění webové stránky programu SmartSolutions
Než začnete, zkontrolujte následující body:

• Jak tiskárna tak i počítač jsou připojeny k Internetu pomocí sítě Ethernet nebo pomocí bezdrátového připojení.

• Tiskárna je zapnutá a nachází se na domovské obrazovce.

Použití softwaru tiskárny
Poznámka: Zkontrolujte, zda je nainstalován software tiskárny.

1 Otevřete složku s programy tiskárny.

Uživatelé se systémem Windows
a Klepněte na tlačítko  nebo Start.

b Klepněte na položku Všechny programy nebo Programy a vyberte v seznamu složku s programy tiskárny.

Uživatelé se systémem Macintosh
Na ploše aplikace Finder poklepejte na složku programů tiskárny.

2 Klepněte na možnost Navštivte webovou stránku programu Lexmark SmartSolutions.

Použití webového prohlížeče
1 Spusťte webový prohlížeč

2 Do panelu Adresa zadejte text http://smartsolutions.lexmark.com a stiskněte klávesu Enter.

Pro pozdější snadný přístup k webové stránce programu SmartSolutions si můžete tuto webovou stránku uložit do
záložek nebo můžete vytvořit zástupce na ploše.

Vytvoření účtu pro použití Střediska řešení
Vytvoříte-li si účet aplikace SmartSolutions, budete moci ukládat vlastní řešení a odesílat je do tiskárny.

1 Ve svém počítači otevřete webovou stránku SmartSolutions.

2 Klepněte na tlačítko Vytvořit účtu.

3 Vyplňte požadovaná pole.

4 Klepněte na tlačítko Pokračovat a postupujte podle pokynů na obrazovce počítače.

Poznámka: Při každém přihlášení do aplikace SmartSolutions budete potřebovat svoji e-mailovou adresu a heslo.

Začínáme
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Přidání tiskárny
1 Ve svém počítači otevřete webovou stránku SmartSolutions.

2 Přihlaste se do SmartSolutions.

Poznámka: Pokud se k webové stránce SmartSolutions přihlašujete poprvé, zobrazí se výzva k vytvoření účtu.

3 Klepněte na kartu Středisko řešení.

4 Ve spodní části obrazovky klepněte na tlačítko Přidat tiskárnu.

5 Postupujte podle pokynů a přidejte tiskárnu.

Poznámky:

• Zkontrolujte, zda jste v tiskárně správně nastavili datum a čas. Aby Průvodce přidáním tiskárny fungoval, musí být
v tiskárně nastaveno aktuální datum a čas.

• Tiskárnu stačí přidat pouze jednou. Při příštím přihlášení a použití stránky SmartSolutions již nebude nutné ji znovu
přidávat.

• Do svého účtu můžete přidat více tiskáren podporujících řešení SmartSolutions.

• Chcete-li tiskárnu přejmenovat, klepněte v oblasti tiskáren na tlačítko Přejmenovat tiskárnu.

• Chcete-li tiskárnu odebrat, klepněte v oblasti tiskáren na tlačítko Odebrat tiskárnu.

Začínáme
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Aktualizace tiskárny
Po vytvoření řešení je třeba tiskárnu aktualizovat a úspěšně do ní zaslat změny. Zkontrolujte následující body:

• Jak tiskárna tak i počítač jsou připojeny k Internetu pomocí sítě Ethernet nebo pomocí bezdrátového připojení.

• Tiskárna je zapnutá a nachází se na domovské obrazovce.

1 Ve své pracovní oblasti klepněte na možnost Uložit a synchronizovat.

Poznámka: Během procesu aktualizace nezavírejte okno prohlížeče.

2 Na ovládacím panelu tiskárny zkontrolujte, zda byla řešení odeslána do tiskárny.

3 Pokud nejsou řešení na tiskárně zobrazena, aktualizujte tiskárnu z ovládacího panelu tiskárny ručně:

a Na domovské obrazovce ovládacího panelu tiskárny se dotkněte tlačítka SmartSolutions.

b Dotkněte se tlačítka Další možnosti.

c Dotkněte se možnosti Aktualizovat.

Poznámka: Pokud se počítač a tiskárna nachází v různých sítích, je třeba tiskárnu ručně aktualizovat z ovládacího panelu
tiskárny.

Aktualizace tiskárny
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Používání programu SmartSolutions na tiskárně
Než začnete, zkontrolujte následující body:

• Jak tiskárna tak i počítač jsou připojeny k Internetu pomocí sítě Ethernet nebo pomocí bezdrátového připojení.

• Tiskárna je zapnutá a nachází se na domovské obrazovce.

• Řešení vytvořená pomocí Střediska řešení jste uložili a odeslali jste je na tiskárnu.

1 Pokud používáte řešení pro kopírování nebo tisk, zaveďte papír.

2 Pokud používáte řešení pro kopírování nebo skenování, položte originální dokument lícem nahoru do podavače
ADF nebo lícem dolů na skleněnou plochu skeneru.

Poznámka: Podavač ADF je k dispozici pouze u vybraných modelů.

3 Na domovské obrazovce ovládacího panelu tiskárny se dotkněte tlačítka SmartSolutions.

4 Dotkněte se ikony vámi vytvořeného řešení.

Poznámky:

• Chcete-li procházet dalšími ikonami řešení na ovládacím panelu tiskárny, dotkněte se ikony  nebo .

• Pokud není řešení na ovládacím panelu tiskárny zobrazeno, aktualizujte tiskárnu. Další informace najdete v části
„Aktualizace tiskárny“ na str. 11.

• Chcete-li na ovládacím panelu tiskárny zobrazit další možnosti programu SmartSolutions, dotkněte se ikony Další
možnosti.

Používání programu SmartSolutions na tiskárně
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Upravování nastavení spořiče obrazovky tiskárny

Nastavování řešení jako spořiče displeje tiskárny
Pomocí Střediska řešení lze vybrat řešení, která se bude zobrazovat ve spořiči displeje tiskárny.

Poznámky:

• Spořič obrazovky tiskárny podporuje pouze řešení, která zobrazují webové informace na ovládacím panelu tiskárny.
Spořič obrazovky například můžete přizpůsobit tak, aby zobrazoval titulky ze zdrojů RSS nebo obrázky z online
prohlížeče fotografií.

• Vyhledejte seznam dostupných řešení na webové stránce programu SmartSolutions.

1 V pravé horní části pracovní oblasti klepněte na možnost Spořič obrazovky.

2 Vyberte řešení, které chcete použít jako spořič displeje tiskárny.

3 Klepněte na tlačítko OK.

4 Chcete-li nastavení spořiče obrazovky odeslat do tiskárny, klepněte na tlačítko Uložit a synchronizovat.

Poznámka: Během procesu aktualizace nezavírejte okno prohlížeče.

Na ovládacím panelu tiskárny se zobrazí informace o odeslání změn do tiskárny.

Úprava nastavení spořiče displeje pomocí ovládacího panelu
tiskárny
Aby se na ovládacím panelu tiskárny zobrazoval spořič displeje, zkontrolujte následující body:

• Tiskárna je připojena k Internetu pomocí sítě Ethernet nebo pomocí bezdrátového připojení.

• Nastavení tiskárny pro zobrazování řešení ve formě spořiče displeje nejsou zakázána.

Zkontrolujte, zda je na tiskárně povoleno použití řešení jako spořičů displeje.
1 Na domovské obrazovce ovládacího panelu tiskárny přejděte na položku Spořič displeje:

 > Nastavení zařízení > Spořič displeje.

2 Dotkněte se tlačítka Vybrat spořič displeje.

3 Dotkněte se tlačítka Stažený spořič displeje.

4 Dotkněte se tlačítka Přijmout.

Nastavte časový limit tiskárny pro spuštění spořiče displeje.
1 Na domovské obrazovce ovládacího panelu tiskárny přejděte na položku Spořič displeje:

 >  Nastavení zařízení >  Spořič displeje.

2 Dotkněte se možnosti Časový limit.

Upravování nastavení spořiče obrazovky tiskárny
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3 Vyberte požadovaný časový interval před spuštěním spořiče displeje.

Výběrem možnosti Vypnutodojde k vypnutí spořičů displeje na tiskárně.

4 Dotkněte se tlačítka Přijmout.

Nastavte spořič displeje tak, aby byl spuštěn déle, než je výchozí časový limit Spořiče
energie:
Spořič displeje bude spuštěn několik minut předtím, než tiskárna přejde do režimu Spořiče energie. Výchozí nastavení
pro Spořič energie tiskárny je 60 minut. Chcete-li, aby byl spořič displeje spuštěn déle, změňte časový limit Spořiče
energie.

1 Na domovské obrazovce ovládacího panelu tiskárny přejděte na položku Spořič energie.

 >  Nastavení zařízení >  Spořič energie

2 Dotkněte se požadovaného časového limitu Spořiče energie.

3 Dotkněte se tlačítka Přijmout.

Upravování nastavení spořiče obrazovky tiskárny

14



Často kladené dotazy

Jak mohu pomocí nástroje pro nastavení bezdrátové sítě vyřešit
potíže tiskárny se sítí?
Chcete-li, aby Středisko řešení získalo přístup k síťovým informacím tiskárny, musíte mít správně nastavenou síť. Chcete-
li nastavit svou síť, spusťte nástroj pro nastavení bezdrátové sítě.

1 Klepněte na tlačítko  nebo Start.

2 Klepněte na položku Všechny programy nebo Programy a vyberte v seznamu složku s programy tiskárny.

3 Klepněte na položku Domovská stránka tiskárny.

4 Vyberte tiskárnu v seznamu.

5 Na kartě Nastavení klepněte na tlačítko Nástroj pro nastavení bezdrátové sítě.

6 Postupujte podle pokynů na obrazovce počítače.

Jak odstranit řešení?
1 Ve své pracovní oblasti klepněte na ikonu řešení, které chcete odstranit, a přetáhněte ji na ikonu koše.

Zobrazí se potvrzovací dialogové okno.

2 Klepněte na tlačítko OK.

3 Chcete-li změny odeslat do tiskárny, klepněte na tlačítko Uložit a synchronizovat.

Jak ze své tiskárny odstraním řešení přidaná jiným uživatelem?
Řešení můžete odstranit ze Střediska řešení, pak aktualizujte tiskárnu, aby se změny projevily.

1 Přihlaste se do SmartSolutions.

2 Klepněte na kartu Středisko řešení.

3 Vyberte tiskárnu obsahující řešení, která chcete odstranit.

4 Ve své pracovní oblasti přetáhněte ikonu řešení na ikonu koše.

5 Chcete-li změny odeslat do tiskárny, klepněte na tlačítko Uložit a synchronizovat.

Jak znovu aktivuji tiskárnu, která již není připojena k mému účtu?
1 Pravým tlačítkem klepněte na neaktivní tiskárnu a a potom klepněte na tlačítko Aktivovat.

2 V dialogovém okně Nastavení Střediska řešení tiskárny klepněte na tlačítko Start.

3 Postupujte podle pokynů na obrazovce počítače.

Často kladené dotazy
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Pokud se vaše tiskárna stále nezobrazuje, znovu ji přidejte. Další informace najdete v části „Přidání tiskárny“ na
str. 10.

Jak nahradím stávající tiskárnu novou?
1 V oblasti Tiskárny klepněte pravým tlačítkem na tiskárnu, kterou chcete nahradit.

2 Klepněte na možnost Nahradit tiskárnu.

Otevře se dialogové okno Nastavení tiskárny Střediska řešení, kde je možné přidat novou tiskárnu. Další informace
najdete v části „Přidání tiskárny“ na str. 10.

Poznámky:

• Řešení vytvořená na stávající tiskárně budou zkopírována do nově přidané tiskárny.

• Stávající tiskárna bude ze Střediska řešení odstraněna.

Uloží se řešení automaticky po přidání stejné tiskárny do
pracovní oblasti?
Jestliže přidáte do pracovní oblasti stejnou tiskárnu, nově přidaná tiskárna přepíše starou tiskárnu. Řešení vytvořená v
předchozí tiskárně se uloží v pracovní oblasti. Abyste však tiskárnu aktualizovali, musíte ručně aktualizovat řešení
SmartSolutions pomocí ovládacího panelu tiskárny.

1 Na domovské obrazovce ovládacího panelu tiskárny se dotkněte tlačítka SmartSolutions.

2 Dotkněte se tlačítka Další možnosti.

3 Dotkněte se možnosti Aktualizovat.

Jak nastavím interval dotazování na aktualizace řešení
SmartSolutions?
1 V oblasti Tiskárny klepněte pravým tlačítkem na požadovanou tiskárnu.

2 Klepněte na položku Rozšířené.

3 Vyberte počet hodin, po kterém bude tiskárna zjišťovat přítomnost aktualizací na webové stránce programu
SmartSolutions.

4 Klepněte na tlačítko OK.

Poznámka: Tiskárna oznámí případnou dostupnost aktualizací. Ke stažení těchto aktualizací do tiskárny použijte
ovládací panel tiskárny.

Jak zapnu nebo vypnu spořič obrazovky na tiskárně?
1 Na domovské obrazovce ovládacího panelu tiskárny přejděte na položku Spořič obrazovky:

 > Nastavení zařízení > Spořič obrazovky.

2 Dotkněte se možnosti Časový limit.

Často kladené dotazy
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3 Chcete-li zapnout spořič obrazovky, vyberte požadovaný časový interval.

Chcete-li spořič obrazovky vypnout, vyberte možnost Vypnuto.

4 Dotkněte se tlačítka Přijmout.

Kde najdu další informace?
• Další informace o nastavení funkce e-mailu naleznete v kapitole Zasílání e-mailem v Uživatelské příručce k tiskárně.

• Další informace o nastavení tiskárny k faxování najdete v Příručce Začínáme s faxováním nebo v Uživatelské
příručce tiskárny v kapitole Faxování.

• Další informace o práci v síti najdete v Příručka Začínáme – práce v síti nebo v Uživatelské příručce tiskárny v kapitole
Práce v síti.

Často kladené dotazy
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Tipy a řešení problémů

Tipy
Některá řešení vyžadují, aby byla tiskárna správně nastavena pro provádění základních funkcí. Následující tipy vám
pomohou ujistit se, že tiskárna je pro tato řešení správně nastavena.

Tipy k tisku
• Použijte správný papír pro danou tiskovou úlohu.

• Vyberte vyšší kvalitu tisku, abyste docílili lepších výsledků.

• Ověřte, že v inkoustových kazetách je dostatek inkoustu.

• Při tisku fotografií nebo při používání speciálních médií ihned odebírejte jednotlivé vytištěné listy.

• Při tisku fotografií vyberte nastavení bez okrajů.

Tipy pro zasílání e-mailem
• Zkontrolujte, zda je v tiskárně správně nastavená funkce zasílání e-mailem. Další informace o nastavení funkce e-

mailu tiskárny naleznete v kapitole Zasílání e-mailem v Uživatelské příručce k tiskárně.

• Přidejte kontakty do adresáře tiskárny. Při odesílání e-mailu nebo při vytváření e-mailového řešení stačí vybrat
kontakty z adresáře a nemusíte opakovaně zadávat jejich e-mailové adresy.

• Při ukládání kontaktů do adresáře tiskárny nepoužívejte uvozovky. Nástroj pro vyhledávání v adresáři v řešení
SmartSolutions nerozpozná adresy uvedené v uvozovkách.

Tipy pro odesílání faxů
Před odesláním faxu:

• Zkontrolujte, zda je tiskárna zapnuta a připojena k funkční telefonní lince, lince DSL nebo VoIP. Pokud uslyšíte
oznamovací tón, linka je funkční.

• Položte originál dokumentu lícem nahoru do automatického podavače ADF nebo lícem dolů na skleněnou plochu
skeneru.

• Při použití podavače ADF nastavte vodicí lištu podavače ADF na šířku původního dokumentu.

• Pokud používáte skleněnou plochu skeneru, zavřete víko skeneru, aby na naskenovaném obrazu nebyly tmavé
okraje.

Než začnete odstraňovat potíže v programu SmartSolutions
K řešení nejčastějších potíží s webovou stránkou programu SmartSolutions použijte tento kontrolní seznam:

Zkontrolujte následující body:

• Jak tiskárna tak i počítač jsou připojeny k Internetu pomocí sítě Ethernet nebo pomocí bezdrátového připojení.

• Tiskárna je zapnutá a nachází se na domovské obrazovce.

Tipy a řešení problémů
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• Tiskárna je řádně připojena k počítači, tiskovému serveru nebo k jiným přístupovým bodům sítě.

• V dialogovém okně Upozornění zabezpečení jazyka Java jste vybrali možnost Vždy důvěřovat obsahu od tohoto
vydavatele.

V dialogovém okně Upozornění zabezpečení jazyka Java vyberte možnost Vždy důvěřovat obsahu od tohoto
vydavatele a klepněte na tlačítko Spustit. To je potřebné pro správnou inicializaci jazyka Java.

Řešení problémů s programem Smartsolutions a se síťovým
nastavením tiskárny

Tiskárna se nemůže připojit k síti
• Zkontrolujte, zda jsou zapnuté všechny přepínače, rozbočovače, směrovače, přístupové body a další připojovací

zařízení.

• Zkontrolujte správné nastavení adresy IP, brány a masky sítě pro danou síť.

Vytiskněte z tiskárny stránku s nastavením sítě a zkontrolujte nastavení sítě.

• Zkontrolujte, zda je připojena síť a zda řádně funguje.

Zkuste přístup k jiným počítačům v síti. Pokud síť umožňuje přístup k Internetu, zkuste se připojit k Internetu
prostřednictvím bezdrátového připojení.

ZKONTROLUJTE PŘIPOJENÍ SÍTĚ ETHERNET.
• Zkontrolujte, zda nejsou viditelně poškozeny konektory na obou koncích kabelu Ethernet. Pokud je kabel

poškozený, použijte nový kabel.

• Zajistěte, aby byl jeden konec kabelu Ethernet řádně zapojen do portu Ethernet na tiskárně a druhý do síťového
rozbočovače, směrovače nebo síťové zásuvky.

<

<

<

<

• Zkontrolujte, zda při připojení kabelu sítě Ethernet svítí zelená kontrolka na portu tiskárny pro připojení k síti
Ethernet.

ZKONTROLUJTE BEZDRÁTOVÉ PŘIPOJENÍ.
Poznámka: Program SmartSolutions nebude fungovat, pokud je tiskárna připojena k počítači prostřednictvím
připojení ad hoc.

Tipy a řešení problémů
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• Zkontrolujte, zda kontrolka indikátoru Wi-Fi svítí zeleně.

MAC:
XX   XX   XX   XX   XX   XX

Pokud kontrolka sítě Wi-Fi nesvítí nebo má oranžovou barvu, zkuste provést nové připojení k bezdrátové síti.

• Zkontrolujte, zda je správný identifikátor SSID.

Vytiskněte z tiskárny stránku s nastavením sítě a zkontrolujte nastavení sítě.

• Zkontrolujte, zda je správný klíč WEP nebo heslo WPA (v případě zabezpečené sítě).

Přihlaste se k přístupovému bodu (bezdrátovému směrovači) a zkontrolujte nastavení zabezpečení.

• Vypněte přístupový bod a znovu ho zapněte.

Vyčkejte jednu minutu než tiskárna znovu naváže připojení.

• Zkontrolujte kvalitu bezdrátového signálu.

Vytiskněte stránku s nastavením sítě a zkontrolujte kvalitu signálu. Pokud je kvalita signálu dobrá či vynikající,
způsobuje potíže jiný faktor.

• Zkontrolujte, zda jsou tiskárna i počítač v dosahu bezdrátové sítě.

U většiny sítí by měly být tiskárna, počítač nebo jiná bezdrátová zařízení v dosahu 30 metrů od přístupového
bodu.

• Zajistěte, aby tiskárna nebyla umístěna v blízkosti překážek nebo elektronických zařízení, která by mohla rušit
bezdrátový signál.

Zkontrolujte, zda mezi tiskárnou a přístupovým bodem nejsou póly, zdi nebo podpěry obsahující kov nebo beton.

Bezdrátový signál může rušit řada zařízení včetně dětských chůviček, motorů, bezdrátových telefonů, kamer
bezpečnostních systémů, jiných bezdrátových sítí a zařízení Bluetooth.

• Zkontrolujte rozšířené nastavení zabezpečení přístupového bodu.

– Pokud používáte filtrování MAC adres pro omezení přístupu k bezdrátové síti, musíte přidat MAC adresy
tiskárny, modemu, počítače a všech dalších připojovaných zařízení do seznamu adres, které se mohou
připojovat k přístupovému bodu.

– Pokud nastavíte přístupový bod tak, aby vydával omezený počet adres IP, musíte to změnit, abyste mohli
přidávat zařízení.

Poznámka: Pokud nevíte, jak tyto změny provést, podívejte se do dokumentace k přístupovému bodu nebo
se obraťte na uživatele, který bezdrátovou síť nastavoval.

• Změňte kanál, který používá přístupový bod.

Další informace o změně kanálu naleznete v dokumentaci dodané s přístupovým bodem.

• Odstraňte zahlcení sítě.

Tipy a řešení problémů
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Pokud je bezdrátová síť příliš zatížena, tiskárna může mít potíže s komunikací s ostatními zařízeními v síti. Mezi
některé příčiny zahlcení bezdrátové sítě patří:

– Přenos velkých souborů prostřednictvím sítě

– Síťové hry

– Datový proud videa

– Příliš mnoho počítačů v bezdrátové síti najednou

Další informace naleznete v příručce Začínáme – práce v síti.

Tiskárna se nemůže připojit k Internetu
Následující síťové scénáře brání tiskárně v připojení k Internetu:.

• Vytáčené připojení k Internetu

• Připojení ad hoc mezi tiskárnou a počítačem

• Připojení k síti typu peer-to-peer

ZKONTROLUJTE PŘIPOJENÍ TISKÁRNY K INTERNETU

Přejděte na možnost Test připojení k Internetu:

SmartSolutions > Další možnosti > Test připojení k Internetu

ZKONTROLUJTE PŘIPOJENÍ K SÍTI.
Ujistěte se, že síť Ethernet nebo bezdrátová síť funguje správně a že jsou všechna zařízení správně zapojena. Další
informace najdete v části „Tiskárna se nemůže připojit k síti“ na str. 19.

ZKONTROLUJTE, ZDA JE AKTUÁLNÍ FIRMWARE TISKÁRNY.
Důležité aktualizace firmwaru naleznete na webových stránkách společnosti Lexmark.

1 Přejděte na webové stránky společnosti Lexmark na adrese http://www.lexmark.com.

2 Klepněte na odkaz Drivers and Downloads.

3 Vyberte model vaší tiskárny.

Odkaz na důležité aktualizace firmwaru bývá obvykle vystaven na stránce výrobku.

ZKONTROLUJTE, ZDA JE ZAPNUTÝ SERVER DHCP.
Tiskárna pro připojení k Internetu vyžaduje IP adresu. Ve výchozím nastavení je na tiskárně povolen protokol DHCP
(Dynamic Host Configuration Protocol), který umožňuje automatické přiřazení IP adresy.

Zapnutí serveru DHCP:

1 Přejděte na možnost DHCP:

 > Nastavení sítě > TCP/IP > DHCP

2 Dotkněte se tlačítka Zapnuto.

Tipy a řešení problémů
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ZKONTROLUJTE, ZDA TISKÁRNA VYŽADUJE SERVER PROXY.
V závislosti na vaší síti může být nutné nakonfigurovat nastavení serveru proxy. Další informace najdete v části „Co
je server proxy?“ na str. 35.

Nelze spustit webovou stránku programu SmartSolutions

UJISTĚTE SE, ZDA JSOU SPLNĚNY DOPORUČENÉ SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY.
Další informace najdete v části „Doporučené systémové požadavky“ na str. 5.

ZKONTROLUJTE, ZDA JE V POČÍTAČI NAINSTALOVÁNO PROSTŘEDÍ JVM (JAVA VIRTUAL MACHINE).

UJISTĚTE SE, ZDA JE V PROHLÍŽEČI NAINSTALOVÁN PŘEHRÁVAČ ADOBE FLASH PLAYER 10.
Webová stránka programu SmartSolutions potřebuje ke svému spuštění zásuvný modul Adobe Flash Player.

ZKONTROLUJTE PŘIPOJENÍ TISKÁRNY K INTERNETU.
• Zkontrolujte, zda jsou tiskárna i počítač připojeny k vysokorychlostnímu připojení k Internetu.

• Aby se tiskárna mohla připojit k internetu, je nutné nakonfigurovat její nastavení proxy. Další informace najdete
v části „Co je server proxy?“ na str. 35.

• Pokud existují v systému omezení týkající se správy, změňte je tak, abyste umožnili komunikaci s tiskárnou.

ZKONTROLUJTE PŘIPOJENÍ K SÍTI.
Ujistěte se, že síť Ethernet nebo bezdrátová síť funguje správně a že jsou všechna zařízení správně zapojena. Další
informace najdete v části „Tiskárna se nemůže připojit k síti“ na str. 19.

Počítač nedokáže detekovat tiskárnu
Potíže s komunikací brání v komunikací mezi tiskárnou a počítačem. Ověřte, zda všechna připojení řádně fungují.

ZNOVU PŘIPOJTE NAPÁJECÍ ZDROJ TISKÁRNY.
1 Vypněte tiskárnu a vytáhněte napájecí kabel z elektrické zásuvky.

2 Pomalu vyjměte zdroj napájení z tiskárny a vraťte ho zpět.

3 Zapojte napájecí kabel do el. zásuvky a zapněte tiskárnu.

ZKONTROLUJTE, ZDA JE AKTUÁLNÍ FIRMWARE TISKÁRNY.
Důležité aktualizace firmwaru naleznete na webových stránkách společnosti Lexmark.

1 Přejděte na webové stránky společnosti Lexmark na adrese http://www.lexmark.com.

2 Klepněte na odkaz Drivers and Downloads.

3 Vyberte model vaší tiskárny.

Odkaz na důležité aktualizace firmwaru bývá obvykle vystaven na stránce výrobku.

Tipy a řešení problémů
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ZKONTROLUJTE ZAPOJENÍ TISKÁRNY.
Zkontrolujte následující body:

• Tiskárna není připojena k počítači, který je hostitelem tiskárny sdílené v síti.

• Tiskárna není připojena prostřednictvím sítě Ethernet k tiskovému serveru v síti.

• Tiskárna není připojena k počítači prostřednictvím připojení ad hoc.

ZKONTROLUJTE, ZDA NENÍ ZAKÁZÁNO VYHLEDÁVÁNÍ TISKÁREN.
Aby mohl počítač detekovat tiskárnu, musí být v počítači povoleno vyhledávání tiskáren.

Zkontrolujte, zda je na první stránce Průvodce přidáním tiskárny zaškrtnuto políčko Vyhledat tiskárnu v síti.

VYPNĚTE SMĚROVAČ (PŘÍSTUPOVÝ BOD) A ZNOVU HO ZAPNĚTE.
Vyčkejte jednu minutu než tiskárna znovu naváže připojení.

ZKONTROLUJTE PŘIPOJENÍ K SÍTI.
Ujistěte se, že síť Ethernet nebo bezdrátová síť funguje správně a že jsou všechna zařízení správně zapojena. Další
informace najdete v části „Tiskárna se nemůže připojit k síti“ na str. 19.

ZKONTROLUJTE PŘIPOJENÍ K INTERNETU.
• Zkontrolujte, zda jsou tiskárna i počítač připojeny k vysokorychlostnímu připojení k Internetu.

Aby se tiskárna mohla připojit k internetu, je nutné nakonfigurovat její nastavení proxy. Další informace najdete
v části „Co je server proxy?“ na str. 35.

• Pokud existují v systému omezení týkající se správy, změňte je tak, abyste umožnili komunikaci s tiskárnou.

ZKONTROLUJTE MAC ADRESU.
Pokud síť používá filtrování MAC adres, zkontrolujte, zda jste zahrnuli MAC adresu tiskárny do seznamu filtrovaných
MAC adres. Tím umožníte provoz tiskárny v síti.

ZKONTROLUJTE, ZDA SMĚROVAČ NENÍ PŘIPOJEN K SÍTI VPN (VIRTUAL PRIVATE NETWORK).
Většina sítí VPN umožňuje počítačům komunikovat v dané chvíli pouze s danou sítí VPN a již s žádnou jinou sítí.
Odpojte počítač od sítě VPN a pokuste se znovu připojit k tiskárně.

ZKONTROLUJTE PŘEZDÍVKU TISKÁRNY.
Zkontrolujte, zda se připojujete ke správné tiskárně. Přezdívka tiskárny je jedinečný název, který přiřadíte tiskárně,
abyste ji mohli identifikovat v síti.

OBNOVTE VÝCHOZÍ TOVÁRNÍ NASTAVENÍ BEZDRÁTOVÉ SÍTĚ

Poznámka: Obnovením výchozích továrních nastavení budou odstraněna všechna dříve zvolená síťová nastavení
tiskárny. Nastavení budete muset provést znovu. Další informace o nastavení bezdrátového připojení k tiskárně nebo
připojení prostřednictvím sítě Ethernet naleznete v příručce Začínáme – práce v síti.

Tipy a řešení problémů
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1 Na domovské obrazovce přejděte na položku Obnovit nastavení sítě:

> Nastavení sítě> Obnovit nastavení sítě

2 Dotkněte se tlačítka Ano.

Dojde k obnovení výchozích továrních nastavení bezdrátového připojení tiskárny. Tuto skutečnost ověřte
vytištěním stránky nastavení sítě.

Nelze přidat tiskárnu
Potíže s komunikací brání v komunikací mezi tiskárnou a počítačem. Ověřte, zda všechna připojení řádně fungují. Další
informace najdete v části „Počítač nedokáže detekovat tiskárnu“ na str. 22.

Neplatný nebo žádný potvrzovací kód

OKAMŽITĚ NA TISKÁRNĚ ZADEJTE SPRÁVNÝ POTVRZOVACÍ KÓD.
Potvrzovací kód generovaný Střediskem řešení po určité době vyprší. Jakmile vyprší, vytvořte nový:

1 V Průvodci přidáním tiskárny klepněte na možnost Storno.

2 Přidejte tiskárnu znovu.

ZNOVU ZAPOJTE NAPÁJENÍ TISKÁRNY A VYTVOŘTE NOVÝ POTVRZOVACÍ KÓD.
1 Vypněte tiskárnu a vytáhněte napájecí kabel z elektrické zásuvky.

2 Pomalu vyjměte zdroj napájení z tiskárny a vraťte ho zpět.

3 Zapojte napájecí kabel do el. zásuvky a zapněte tiskárnu.

4 V Průvodci přidáním tiskárny klepněte na možnost Storno.

5 Přidejte tiskárnu znovu.

Povolení jazyka Java v prohlížeči

Uživatelé prohlížeče Internet Explorer

1 V nabídce prohlížeče přejděte na:

Nástroje > Možnosti Internetu > karta Upřesnit

2 Zaškrtněte všechny možnosti v sekci Java.

Uživatelé prohlížeče Firefox

1 V nabídce prohlížeče přejděte na:

Nástroje > Možnosti > karta Obsah

2 Zaškrtněte políčko Povolit Javu.

Tipy a řešení problémů
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Uživatelé prohlížeče Safari

1 V nabídce prohlížeče přejděte na:

Safari > Předvolby > Zabezpečení

2 V části Webový obsah zaškrtněte políčko Povolit Javu.

Řešení problémů s řešeními

Řešení se nezobrazují na tiskárně

AKTUALIZUJTE ŘEŠENÍ NA TISKÁRNĚ RUČNĚ.
Aktualizujte řešení na tiskárně z programu Středisko řešení nebo z tiskárny.

• Chcete-li vytvořená řešení odeslat do tiskárny, klepněte v programu Středisko řešení na tlačítko Uložit a
synchronizovat.

• Na domovské obrazovce ovládacího panelu tiskárny přejděte na položku Aktualizovat:

SmartSolutions > Další možnosti > Aktualizovat

Nelze odeslat fax

ZKONTROLUJTE PŘIPOJENÍ FAXU.
• Zkontrolujte, zda jsou tiskárna a ostatní zařízení připojené k lince (pokud jsou nějaká připojena) správně nastaveny

a nakonfigurovány podle scénáře nastavení.

• Ujistěte se, že jsou kabely zapojeny do správných portů.

• Zkontrolujte, zda jsou kabely správně připojeny.

ZKONTROLUJTE, ZDA JSTE DO TISKÁRNY ZADALI INFORMACE O UŽIVATELI.
V některých zemích nelze fax bez zadání názvu faxu nebo názvu společnosti odeslat. Některé faxy také blokují
neznámé faxy a faxy bez informací o odesílateli.

SNIŽTE PŘENOSOVOU RYCHLOST FAXMODEMU.
Modem tiskárny dokáže přenášet data rychlostí 33 600 b/s. To je maximální rychlost, jakou tiskárna odesílá a přijímá
faxy. Nicméně není nutno nastavit modem na jeho nejrychlejší přenosovou kapacitu. Rychlost modemu přijímajícího
faxu musí být stejná nebo větší než rychlost, jakou fax odesíláte. Jinak nemůže váš fax přijmout.

1 Na domovské obrazovce přejděte na položku Max. rychlost odesílání:

 > Nastavení faxování > Volba a odesílání > Max. rychlost odesílání

2 Vyberte rychlost odesílání a dotkněte se tlačítka Přijmout.

Tipy a řešení problémů
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ZAPNĚTE OPRAVU CHYB.
Pokud je linka příliš rušena, mohou se ve faxovaném dokumentu objevit chyby a rozmazání. Když fax obsahuje příliš
mnoho chyb, může být přijímajícím faxem odmítnut.

1 Na domovské obrazovce přejděte na položku Oprava chyb:

 > Nastavení faxování > Volba a odesílání > Oprava chyb

2 Zkontrolujte, zda je zapnuta oprava chyb.

Pokud není zapnuta, dotkněte se tlačítka ZAPNOUT, a potom se dotkněte tlačítka Přijmout.

ZAPNĚTE AUTOMATICKÝ PŘEVOD FAXU.
Pokud přijímající fax nepodporuje barevný fax, pak tato funkce automaticky převede odchozí barevný fax na černobílý.
Také automaticky sníží rozlišení faxu na rozlišení, které přijímající fax podporuje.

1 Na domovské obrazovce přejděte na položku Automatická konverze faxu:

 > Nastavení faxování > Volba a odesílání > Automatická konverze faxu

2 Zkontrolujte, zda je zapnut automatický převod faxu.

Pokud není zapnuta, dotkněte se tlačítka ZAPNOUT, a potom se dotkněte tlačítka Přijmout.

Nelze odeslat e-mail

ZKONTROLUJTE NASTAVENÍ KONFIGURACE E-MAILU.
Zkontrolujte, zda jste správně vyplnili nastavení e-mailu a zda jste úspěšně nakonfigurovali server SMTP. Další
informace o nastavení funkce e-mailu tiskárny naleznete v kapitole Zasílání e-mailem v Uživatelské příručce k tiskárně.

ZKONTROLUJTE PŘIPOJENÍ K SÍTI.
Zkontrolujte, zda je tiskárna připojena k síti Ethernet nebo k bezdrátové síti. Síť musí být připojena k Internetu, aby
mohla tiskárna komunikovat se serverem SMTP.

ZKONTROLUJTE, ZDA JSTE ZADALI PLATNOU E-MAILOVOU ADRESU PŘÍJEMCE.

ZKONTROLUJTE, ZDA NENÍ ZAPLNĚNA POŠTOVNÍ SCHRÁNKA PŘÍJEMCE.
V tom případě by se e-maily vracely do vaší doručené pošty.

Nelze zobrazit fotografie

ZKONTROLUJTE PŘIPOJENÍ K INTERNETU.
Prohlížení fotografií z online fotoalba vyžaduje fungující připojení k Internetu. Další informace o kontrole připojení
tiskárny k Internetu naleznete v části „Tiskárna se nemůže připojit k Internetu“ na str. 21.

Tipy a řešení problémů
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ZKONTROLUJTE KONFIGURACI SERVERU PROXY TISKÁRNY.
V závislosti na vaší síti může být nutné nakonfigurovat nastavení serveru proxy. Další informace najdete v části „Co
je server proxy?“ na str. 35.

ZKONTROLUJTE, ZDA JE PLATNÁ ADRESA URL FOTOALBA.
Další informace o nalezení adresy URL fotoalba získáte klepnutím na tlačítko ? v dialogovém okně řešení.

VYBERTE PODPOROVANÝ TYP SOUBORŮ (JPEG).

VYBERTE ZOBRAZENÍ POUZE OBRÁZKŮ S PODPOROVANOU VELIKOSTÍ SOUBORU.
Příliš velké obrázky nejsou zobrazeny.

Nelze zobrazit zdroje RSS

ZKONTROLUJTE PŘIPOJENÍ K INTERNETU.
K prohlížení zdrojů RSS je třeba funkční připojení k Internetu. Další informace o kontrole připojení tiskárny k Internetu
naleznete v části „Tiskárna se nemůže připojit k Internetu“ na str. 21.

ZKONTROLUJTE KONFIGURACI SERVERU PROXY TISKÁRNY.
V závislosti na vaší síti může být nutné nakonfigurovat nastavení serveru proxy. Další informace najdete v části „Co
je server proxy?“ na str. 35.

ZKONTROLUJTE, ZDA JE PLATNÁ ADRESA URL ZDROJE RSS.

Adresa zdroje RSS je zpravidla označená ikonou . Další informace o nalezení adres URL zdrojů RSS získáte klepnutím
na tlačítko ? v dialogovém okně řešení.

ZKONTROLUJTE, ZDA ZDROJ RSS OBSAHUJE NĚJAKÉ ZÁZNAMY.

Nelze zobrazit Kalendář Google

ZKONTROLUJTE PŘIPOJENÍ K INTERNETU.
K prohlížení Kalendáře Google je třeba funkční připojení k Internetu. Další informace o kontrole připojení tiskárny k
Internetu naleznete v části „Tiskárna se nemůže připojit k Internetu“ na str. 21.

ZKONTROLUJTE KONFIGURACI SERVERU PROXY TISKÁRNY.
V závislosti na vaší síti může být nutné nakonfigurovat nastavení serveru proxy. Další informace najdete v části „Co
je server proxy?“ na str. 35.

Tipy a řešení problémů
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ZKONTROLUJTE, ZDA JSTE ZADALI PLATNOU ADRESU URL KALENDÁŘE GOOGLE.
Další informace o nalezení adresy URL Kalendáře Google získáte klepnutím na tlačítko ? v dialogovém okně řešení.

ZKONTROLUJTE, ZDA NENÍ VYPNUTÁ APLIKACE KALENDÁŘ GOOGLE.

Nesprávná nebo žádná data z Vyhledávače kazet
Poznámka: Řešení Vyhledávač kazet je dostupné pouze ve vybraných zemích.

ZKONTROLUJTE PŘIPOJENÍ K INTERNETU.
K prohlížení informací o prodejcích kazet je třeba funkční připojení k Internetu. Další informace o kontrole připojení
tiskárny k Internetu naleznete v části „Tiskárna se nemůže připojit k Internetu“ na str. 21.

ZKONTROLUJTE KONFIGURACI SERVERU PROXY TISKÁRNY.
V závislosti na vaší síti může být nutné nakonfigurovat nastavení serveru proxy. Další informace najdete v části „Co
je server proxy?“ na str. 35.

ZKONTROLUJTE, ZDA JSTE ZADALI PLATNOU POLOHU.
Vyhledávač kazet zobrazuje informace o místních prodejcích. Chcete-li získat přesné údaje, zadejte svou správnou
polohu.

Řešení tiskárny nejsou aktualizována

AKTUALIZUJTE ŘEŠENÍ NA TISKÁRNĚ RUČNĚ.
Aktualizujte řešení na tiskárně z programu Středisko řešení nebo z tiskárny.

• Chcete-li vytvořená řešení odeslat do tiskárny, klepněte v programu Středisko řešení na tlačítko Uložit a
synchronizovat.

• Na domovské obrazovce ovládacího panelu tiskárny přejděte na položku Aktualizovat:

SmartSolutions > Další možnosti > Aktualizovat

Tipy a řešení problémů
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Používání nastavení tiskárny programu Středisko
řešení

Jak zkontroluji připojení tiskárny?
Zkontrolujte následující body:

• Tiskárna není připojena k počítači, který je hostitelem tiskárny sdílené v síti.

• Tiskárna není připojena prostřednictvím sítě Ethernet k tiskovému serveru v síti.

• Tiskárna není připojena k počítači prostřednictvím připojení ad hoc.

• Jsou zapnuté všechny přepínače, rozbočovače, směrovače, přístupové body a další připojovací zařízení.

• Adresa IP, brána a maska sítě jsou správně nastaveny pro danou síť.

Vytiskněte z tiskárny stránku s nastavením sítě a zkontrolujte nastavení sítě.

• Síť je připojená a řádně funguje.

Zkuste přístup k jiným počítačům v síti. Pokud síť umožňuje přístup k Internetu, zkuste se připojit k Internetu
prostřednictvím bezdrátového připojení.

Zkontrolujte. zda je tiskárna připojena k síti Ethernet.
• Zkontrolujte, zda nejsou poškozeny konektory na obou koncích kabelu sítě Ethernet. Pokud je kabel poškozený,

použijte nový kabel.

• Zajistěte, aby byl jeden konec kabelu Ethernet řádně zapojen do portu Ethernet na tiskárně a druhý do síťového
rozbočovače nebo síťové zásuvky.

<

<

<

<

• Zkontrolujte, zda při připojení kabelu sítě Ethernet svítí zelená kontrolka na portu tiskárny pro připojení k síti
Ethernet.

Další informace naleznete v příručce Začínáme – práce v síti.

Zkontrolujte, zda je tiskárna připojena k bezdrátové síti.
Poznámka: Program SmartSolutions nebude fungovat, pokud je tiskárna připojena k počítači prostřednictvím připojení
ad hoc.

Používání nastavení tiskárny programu Středisko řešení

29



• Zkontrolujte, zda kontrolka indikátoru Wi-Fi svítí zeleně.

MAC:
XX   XX   XX   XX   XX   XX

Pokud kontrolka sítě Wi-Fi nesvítí nebo má oranžovou barvu, zkuste provést nové připojení k bezdrátové síti.

• Zkontrolujte, zda je správný identifikátor SSID.

Vytiskněte z tiskárny stránku s nastavením sítě a zkontrolujte nastavení sítě.

• Zkontrolujte, zda je správný klíč WEP nebo heslo WPA (v případě zabezpečené sítě).

Přihlaste se k přístupovému bodu (bezdrátovému směrovači) a zkontrolujte nastavení zabezpečení.

• Ověřte, zda je tiskárna umístěna v dosahu bezdrátové sítě.

U většiny sítí by měly být tiskárna, počítač nebo jiná bezdrátová zařízení v dosahu 30 metrů od přístupového bodu.

• Zajistěte, aby tiskárna nebyla umístěna v blízkosti překážek nebo elektronických zařízení, která by mohla rušit
bezdrátový signál.

Zkontrolujte, zda mezi tiskárnou a přístupovým bodem nejsou póly, zdi nebo podpěry obsahující kov nebo beton.

Bezdrátový signál může rušit řada zařízení včetně dětských chůviček, motorů, bezdrátových telefonů, kamer
bezpečnostních systémů, jiných bezdrátových sítí a zařízení Bluetooth.

• Zkontrolujte MAC adresu.

Pokud síť používá filtrování MAC adres, zkontrolujte, zda jste zahrnuli MAC adresu tiskárny do seznamu filtrovaných
MAC adres. Tím umožníte provoz tiskárny v síti.

Další informace naleznete v příručce Začínáme – práce v síti.

Jak zjistím, kterou tiskárnu mám vybrat?
Každá tiskárna nalezená v síti má svou vlastní jedinečnou IP adresu a MAC adresu.

Vyberte tiskárnu s MAC adresou a s IP adresou odpovídající tiskárně, kterou chcete použít.

Používání nastavení tiskárny programu Středisko řešení
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Hledání MAC adresy tiskárny
Vyberte jeden ze dvou způsobů nalezení MAC adresy tiskárny:

• Štítek s MAC adresou je umístěn uvnitř tiskárny.

MAC:
XX   XX   XX   XX   XX   XX

MAC adresa tiskárny je řada písmen a číslic. Ostatní zařízení občas používají typ MAC adresy zvaný UAA (Universally
Administered Address).

MAC: XX  XX  XX  XX  XX  XX

UAA: XX   XX   XX   XX   XX   XX

• Na ovládacím panelu tiskárny přejděte na položku Vytisknout stránku s nastavením:

 > Nastavení sítě > Vytisknout stránku s nastavením

Tato možnost vytiskne stránku s nastavením sítě, kde jsou uvedeny informace o MAC adrese a IP adrese tiskárny a
o dalších nastaveních sítě.

Hledání IP adresy tiskárny
Vyberte jeden ze dvou způsobů nalezení IP adresy tiskárny:

• Na ovládacím panelu tiskárny přejděte na položku TCP/IP:

 > Nastavení sítě > TCP/IP

Tato volba zobrazí IP adresu tiskárny, síťovou masku IP a bránu IP.

• Na ovládacím panelu tiskárny přejděte na položku Vytisknout stránku s nastavením:

 > Nastavení sítě > Vytisknout stránku s nastavením

Tato možnost vytiskne stránku s nastavením sítě, kde jsou uvedeny informace o MAC adrese a IP adrese tiskárny a
o dalších nastaveních sítě.

Adresa IP je skupina čtyř čísel oddělených tečkami. Příklad adresy IP je číslo 192.168.100.110.

Používání nastavení tiskárny programu Středisko řešení
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Tiskárna nezobrazuje obrazovku pro zadávání čísel
• Zkontrolujte, zda je vybrána správná tiskárna z tiskáren nalezených v síti.

Tiskárnu je možné identifikovat podle její MAC adresy a IP adresy. Další informace najdete v části „Jak zjistím, kterou
tiskárnu mám vybrat?“ na str. 30.

• Zkontrolujte, zda je tiskárna zapnutá a zda se nachází na domovské obrazovce.

Pokud je tiskárna připravená, klikněte na možnost Zpět v Průvodci přidáním tiskárny a přidejte tiskárnu znovu.

• Ověřte, zda všechna připojení řádně fungují.

Potíže s komunikací brání v komunikací mezi tiskárnou a počítačem.

Jak najdu Nastavení SmartSolutions?
1 Na domovské obrazovce ovládacího panelu tiskárny se dotkněte tlačítka SmartSolutions.

2 Dotkněte se tlačítka Další možnosti.

3 Dotkněte se tlačítka Nastavení SmartSolutions.

Pokyny pro připojení
1 Zkontrolujte, zda je tiskárna zapnutá a zda se nachází na domovské obrazovce.

2 Zkontrolujte připojení tiskárny k síti.

• Pokud je tiskárna připojen a k síti Ethernet, zkontrolujte fyzické připojení.

– Zkontrolujte, zda nejsou viditelně poškozeny konektory na obou koncích kabelu Ethernet. Pokud je kabel
poškozený, použijte nový kabel.

– Zajistěte, aby byl jeden konec kabelu Ethernet řádně zapojen do portu Ethernet na tiskárně a druhý do
síťového rozbočovače, směrovače nebo síťové zásuvky.

<

<

<

<

– Zkontrolujte, zda při připojení kabelu sítě Ethernet svítí zelená kontrolka na portu tiskárny pro připojení k
síti Ethernet.

Používání nastavení tiskárny programu Středisko řešení
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• Pokud je tiskárna připojena k bezdrátové síti, zkontrolujte, zda kontrolka Wi-Fi svítí zeleně.

MAC:
XX   XX   XX   XX   XX   XX

Pokud kontrolka sítě Wi-Fi nesvítí nebo má oranžovou barvu, spusťte znovu nastavení bezdrátové sítě.

Uživatelé se systémem Windows
a Klepněte na tlačítko  nebo Start.
b Klepněte na položku Všechny programy nebo Programy a vyberte v seznamu složku s programy tiskárny.
c Vyberte položku Domovská stránka tiskárny.
d Vyberte tiskárnu z rozbalovacího seznamu tiskáren.
e Klepněte na kartu Nastavení.
f Klepněte na tlačítko Nástroj pro nastavení bezdrátové sítě.

Uživatelé se systémem Macintosh
a Na ploše aplikace Finder poklepejte na složku programů tiskárny.
b Poklepejte na tlačítko Asistent nastavení bezdrátové sítě.

Uživatelé se systémem Linux
a Otevřete panel nástrojů tiskárny.

b Klepněte na tlačítko .

• Pokud nastavujete síťovou konfiguraci tiskárny ručně, zkontrolujte, zda jste správně zadali masku podsítě a
výchozí bránu.

3 V dialogovém okně Nastavení Střediska řešení tiskárny klepněte na tlačítko Opakovat.

Pokročilí uživatelé
Pokud se vám nepodaří odstranit potíže pomocí výše uvedených kroků, zkuste provést před klepnutím na tlačítko
Opakovat následující kroky:

• Otevřete aplikaci brány firewall ve svém počítači a otevřete porty TCP a UDP 5353. Další informace o povolení
odchozí komunikace na těchto portech najdete v dokumentaci k aplikaci brány firewall ve vašem počítači.

• Ujistěte se, že váš směrovač (přístupový bod) podporuje výběrovou komunikaci. Další informace naleznete
v dokumentaci dodané se směrovačem.
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Tiskárna hlásí chybu
Tiskárna při přidávání může zobrazovat následující chybovou zprávu. K odstranění chybových zpráv použijte následující
doporučení.

Nelze detekovat připojení k Internetu.
• Zkontrolujte připojení tiskárny k síti. Přesvědčte se, zda je aktivní a zda pracuje správně. Další informace najdete v
části „Jak zkontroluji připojení tiskárny?“ na str. 29.

• Zkontrolujte připojení tiskárny k Internetu. Přesvědčte se, zda je aktivní a zda pracuje správně. Další informace
najdete v části „Tiskárna se nemůže připojit k Internetu“ na str. 21.

• Zkontrolujte, zda tiskárna pro přístup k Internetu vyžaduje server proxy. Další informace najdete v části „Co je server
proxy?“ na str. 35.

Nelze se připojit k serveru. Zkontrolujte připojení k síti.
• Zkontrolujte připojení tiskárny k síti. Další informace najdete v části „Jak zkontroluji připojení tiskárny?“ na

str. 29.

• Zkontrolujte, zda je aktivní připojení k síti a zda řádně funguje. Další informace najdete v části „Tiskárna se nemůže
připojit k síti“ na str. 19.

Chcete-li použít tuto funkci, musíte se připojit k síti. Chcete se nyní připojit k síti?
• Vložte zpět CD s instalačním softwarem nebo spusťte Nástroj pro nastavení bezdrátové sítě a nakonfigurujte

nastavení sítě v tiskárně z počítače.

Chyba komunikace. Opakujte akci později.
Tato zpráva se zobrazí, když tiskárna není schopná komunikovat se Střediskem řešení.

• Zkontrolujte, zda jste v tiskárně správně nastavili datum a čas. Aby Průvodce přidáním tiskárny fungoval, musí být
v tiskárně nastaveno aktuální datum a čas.

• Úlohu opakujte později.

• Kontaktujte zákaznickou podporu.

Tipy pro úspěšnou práci
• Zkontrolujte, zda jste v tiskárně správně nastavili datum a čas. Aby Průvodce přidáním tiskárny fungoval, musí být

v tiskárně nastaveno aktuální datum a čas.

• Zkontrolujte, zda jsou tiskárna i počítač jsou připojeny k Internetu pomocí sítě Ethernet nebo pomocí bezdrátového
připojení.

• Zkontrolujte, zda je tiskárna zapnutá a zda se nachází na domovské obrazovce.

• Vytvořte si účet pro používání Střediska řešení.

• Zjistěte si IP adresu a MAC adresu tiskárny, kterou chcete přidat. Další informace najdete v části „Jak zjistím, kterou
tiskárnu mám vybrat?“ na str. 30.
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• Při ručním přidávání tiskárny:

– Doporučujeme, abyste tiskárnu umístili poblíž počítače. Po přidání ji můžete znovu přesunout.

– Pokud je tiskárna daleko od počítače, požádejte někoho o pomoc při zadávání potvrzovacích kódů.

• Zkontrolujte, zda jste si vytvořili kopii potvrzovacích kódů.

Není zobrazen potvrzovací kód
Po zadání 6místného potvrzovacího kódu na ovládacím panelu tiskárny by měla tiskárna zobrazit 4místný potvrzovací
kód pro zadání do počítače.

Pokud se na tiskárně nezobrazí 4místný potvrzovací kód, mohou být příčinou následující skutečnosti:

Tiskárna je zaneprázdněná.
Pokud je tiskárna zaneprázdněná déle než dvě minuty, zkuste provést následující operaci:

1 Na obrazovce počítače klepněte na tlačítko Storno.

2 Znovu připojte napájecí zdroj tiskárny.

a Vypněte tiskárnu a vytáhněte napájecí kabel z elektrické zásuvky.

b Pomalu vyjměte zdroj napájení z tiskárny a vraťte ho zpět.

c Zapojte napájecí kabel do el. zásuvky a zapněte tiskárnu.

3 Přidejte tiskárnu znovu.

Tiskárna hlásí chybu.
Další informace najdete v části „Tiskárna hlásí chybu“ na str. 34.

Tiskárna se vrací na domovskou obrazovku.
Zkontrolujte, zda byla přidávaná tiskárna přidána do programu Středisko řešení.

Pokud tiskárna nebyla přidána do programu Středisko řešení, vyzkoušejte následující postup.

1 Na obrazovce počítače klepněte na tlačítko Storno.

2 Znovu připojte napájecí zdroj tiskárny.

a Vypněte tiskárnu a vytáhněte napájecí kabel z elektrické zásuvky.

b Pomalu vyjměte zdroj napájení z tiskárny a vraťte ho zpět.

c Zapojte napájecí kabel do el. zásuvky a zapněte tiskárnu.

3 Přidejte tiskárnu znovu.

Co je server proxy?
Nastavení serveru HTTP proxy na tiskárně umožňuje, aby komunikovala s webovými stránkami na Internetu. V závislosti
na vaší síti může být nutné nakonfigurovat nastavení serveru proxy.

Nastavení serveru proxy jsou obvykle zadávána ve formátu abc.xyz.com:80, kde abc.xyz.com je název HTTP serveru
proxy a 80 je číslo použitého portu.
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Podrobné informace o konfiguraci serveru proxy získáte u svého správce sítě.

Kontrola nastavení serveru proxy ve webovém prohlížeči
Pokud se tiskárna a počítač nachází ve stejné síti a webový prohlížeč využívá ruční nastavení serveru proxy, poté můžete
zkopírovat nastavení serveru proxy z webového prohlížeče a zadáte je do tiskárny.

1 Spusťte webový prohlížeč

2 Najděte, kde se konfiguruje nastavení připojení k síti nebo nastavení místní sítě.

3 Zkopírujte nastavení serveru proxy a zadejte ho do tiskárny.

Zadávání nastavení serveru proxy do tiskárny
1 Přejděte do části Nastavení webu:

 > Nastavení sítě > Nastavení webu

2 Dotkněte se možnosti Název HTTP serveru proxy a zadejte adresu proxy serveru.

3 Dotkněte se možnosti Číslo portu serveru proxy a zadejte číslo portu serveru proxy.

Nejobvykleji se používá port 80.

4 Pokud chcete zadat adresy, které při přístupu k síti Internet obejdou server proxy, dotkněte se možnosti Obejít
server proxy pro a zadejte adresy.

Poznámky:

• Tiskárna podporuje statické názvy serverů proxy a servery proxy, které nevyžadují ověření.

• Při změně nastavení serveru proxy v síti je třeba aktualizovat nastavení serveru proxy na tiskárně.

Jak zkontroluji připojení tiskárny k Internetu?
1 Na domovské obrazovce ovládacího panelu tiskárny se dotkněte tlačítka SmartSolutions.

2 Dotkněte se tlačítka Další možnosti.

3 Dotkněte se možnosti Test připojení k Internetu.

Pokud se tiskárna nemůže připojit k Internetu, proveďte následující kroky:

1 Vypněte směrovač (přístupový bod) a znovu ho zapněte.

Vyčkejte jednu minutu než počítač znovu naváže připojení.

2 Zkontrolujte, zda jste v tiskárně správně nastavili datum a čas.

a Na domovské obrazovce přejděte na položku Nastavení zařízení:

 > Nastavení zařízení

b Dotkněte se tlačítka Datum, nastavte aktuální datum, a potom se dotkněte tlačítka Přijmout.

c Dotkněte se tlačítka Čas, nastavte aktuální čas, a potom se dotkněte tlačítka Přijmout.

Pokud nastavujete síťovou konfiguraci tiskárny ručně, zkontrolujte nastavení serveru DNS tiskárny.

3 V dialogovém okně Nastavení Střediska řešení tiskárny klepněte na tlačítko Opakovat.
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Pokud se tiskárna stále nemůže připojit k Internetu, podívejte se do tématu „Tiskárna se nemůže připojit k Internetu“
na str. 21.

Jak zkontroluji nastavení sítě na tiskárně?
1 Zkontrolujte, zda je tiskárna připojena k počítači pomocí kabelu USB:

Pokud je tiskárna k počítači připojena pouze USB kabelem, je třeba ji připojit k síti Ethernet nebo k bezdrátové síti
s připojením k Internetu.

2 Zkontrolujte. zda je tiskárna připojena k síti Ethernet:

• Zkontrolujte, zda nejsou viditelně poškozeny konektory na obou koncích kabelu Ethernet. Pokud je kabel
poškozený, použijte nový kabel.

• Zajistěte, aby byl jeden konec kabelu Ethernet řádně zapojen do portu Ethernet na tiskárně a druhý do síťového
rozbočovače nebo síťové zásuvky.

<

<

<

<

• Zkontrolujte, zda při připojení kabelu sítě Ethernet svítí zelená kontrolka na portu tiskárny pro připojení k síti
Ethernet.

3 Zkontrolujte, zda je tiskárna připojena k bezdrátové síti:

Poznámka: Program SmartSolutions nebude fungovat, pokud je tiskárna připojena k počítači prostřednictvím
připojení ad hoc.

• Zkontrolujte, zda kontrolka indikátoru Wi-Fi svítí zeleně.

MAC:
XX   XX   XX   XX   XX   XX
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Pokud kontrolka sítě Wi-Fi nesvítí nebo má oranžovou barvu, zkuste provést nové připojení k bezdrátové síti.

• Zkontrolujte, zda je správný identifikátor SSID.
Vytiskněte z tiskárny stránku s nastavením sítě a zkontrolujte nastavení sítě.

• Zkontrolujte, zda je správný klíč WEP nebo heslo WPA (v případě zabezpečené sítě).
Přihlaste se k přístupovému bodu (bezdrátovému směrovači) a zkontrolujte nastavení zabezpečení.

• Zkontrolujte, zda jsou tiskárna i počítač v dosahu bezdrátové sítě.
U většiny sítí by měly být tiskárna, počítač nebo jiná bezdrátová zařízení v dosahu 30 metrů od přístupového
bodu.

• Zajistěte, aby tiskárna nebyla umístěna v blízkosti překážek nebo elektronických zařízení, která by mohla rušit
bezdrátový signál.
Zkontrolujte, zda mezi tiskárnou a přístupovým bodem nejsou póly, zdi nebo podpěry obsahující kov nebo beton.
Bezdrátový signál může rušit řada zařízení včetně dětských chůviček, motorů, bezdrátových telefonů, kamer
bezpečnostních systémů, jiných bezdrátových sítí a zařízení Bluetooth.

• Zkontrolujte rozšířené nastavení zabezpečení.
Pokud síť používá filtrování MAC adres, zkontrolujte, zda jste zahrnuli MAC adresu tiskárny do seznamu
filtrovaných MAC adres. Tím umožníte provoz tiskárny v síti.

4 Zkontrolujte obecné připojení k síti:

• Zkontrolujte, zda jsou zapnuté všechny přepínače, rozbočovače, směrovače, přístupové body a další připojovací
zařízení.

• Zkontrolujte správné nastavení adresy IP, brány a masky sítě pro danou síť.
Vytiskněte z tiskárny stránku s nastavením sítě a zkontrolujte nastavení sítě.

• Zkontrolujte, zda je připojena síť a zda řádně funguje.
Zkuste přístup k jiným počítačům v síti. Pokud síť umožňuje přístup k Internetu, zkuste se připojit k Internetu
prostřednictvím bezdrátového připojení.

Další informace naleznete v příručce Začínáme – práce v síti.

Mám zakázat hledání tiskáren?
Ve výchozím nastavení Průvodce přidáním tiskárny hledá tiskárny v síti prostřednictvím funkce hledání tiskáren. V
následujících případech je však třeba hledání tiskáren zakázat:

• Přidávaná tiskárna je v jiné síti než váš počítač.

• Přidávaná tiskárna se nezobrazuje v seznamu tiskáren nalezených v síti. Další informace najdete v části „Pokyny pro
připojení“ na str. 32.

• V počítači není nainstalována kompatibilní verze prostředí Java nebo nesplňuje doporučené systémové požadavky.
Další informace najdete v části „Doporučené systémové požadavky“ na str. 5.

Zakázání vyhledávání tiskáren
Zrušte zaškrtnutí políčka Vyhledat tiskárnu v síti na první stránce Průvodce přidáním tiskárny.

Poznámka: Nezakazujte vyhledávání tiskáren, pokud je tiskárna připojena k počítači prostřednictvím kabelu USB.
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Jaká jsou doporučení ohledně operačního systému?
Chcete-li, aby aplikace SmartSolutions fungovala správně, počítač musí mít vysokorychlostní připojení k Internetu a
následující parametry:

Operační systém Prohlížeč Prostředí JVM (Java Virtual
Machine)

Program Adobe Flash Player

Windows

Windows 7
Internet Explorer 8 (32bitový)

Java 5 nebo novější
Adobe Flash Player 9.2 nebo
novější

Firefox 3.5 nebo novější

Windows Vista (SP1)

Internet Explorer 8

Internet Explorer 7 (32bitový)

Firefox 3.5 nebo novější

Windows XP (SP3)

Internet Explorer 8

Internet Explorer 7 (32bitový)

Internet Explorer 6

Firefox 3.5 nebo novější

Windows 2000 Internet Explorer 6

Macintosh

Mac OS X verze 10.6

Safari 4 nebo novější Java 5 nebo novější
Adobe Flash Player 10 nebo
novější

Mac OS X verze 10.5

Mac OS X verze 10.4

Linux

Ubuntu 

Firefox 3.5 Java 5 nebo novější
Adobe Flash Player 10 nebo
novější

OpenSUSE 

Fedora 

Nejnovější aktualizace doporučení ohledně operačního systému najdete na webových stránkách:
http://smartsolutions.lexmark.com.

Stažení softwaru
Na následujících webových stránkách můžete stáhnout kompatibilní verze podporovaných aplikací nebo prohlížečů:

• Internet Explorer: http://www.microsoft.com/windows/internet-explorer/

• Safari: http://www.apple.com/safari/

• Firefox: http://www.mozilla.com/firefox/

• Java: http://www.java.com/download/

• Adobe Flash Player: http://www.adobe.com/products/flashplayer/
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Použití adresáře
Program SmartSolutions používá adresáře uložené v paměti tiskárny. Další informace o vytváření seznamů kontaktů
pro e-mail a fax naleznete v kapitole Zasílání e-mailem nebo Faxování v Uživatelské příručce tiskárny.

Chcete-li spustit adresář tiskárny, klepněte v dialogovém okně řešení na tlačítko Hledat v adresáři.

• Na kartě Kontakty vyberte jméno ze seznamu a přidejte tento kontakt do svého e-mailu nebo faxu.

• Na kartě Skupiny vyberte jméno ze seznamu a přidejte tuto skupinu do svého e-mailu nebo faxu.

Poznámky:

• Pro řešení Skenovat do e-mailu a Skenovat do faxu můžete zadat až 30 kontaktů.

• Pro řešení, která podporují zasílání fotografií, novinových článků a dalších webových informací e-mailem, můžete
zadat pouze 1 kontakt.
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