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Takk for at du kjøpte Lexmark X1100 Alt-i-ett-maskinen.

Gratulerer med kjøpet. Alt-i-ett-maskinen Lexmark™ X1100 Series kombinerer 
funksjonaliteten til en blekkskriver, skanner, kopimaskin og en faksmaskin i én 
flerfunksjonsenhet, noe som gjør den til et av de mest spennende produktene på 
markedet i dag.

Denne håndboken viser hvordan du kan utføre oppgaver for utskrift, kopiering, 
skanning og faksing. Den inneholder også kapitler som beskriver programvaren for 
maskinen og informasjon om feilsøking.
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Lære om Alt-i-ett-maskinen

Installere Alt-i-ett-maskinen

Hvis du ikke allerede har gjort det, må du følge trinnene i installeringsoversikten for 
å fullføre installeringen av maskin- og programvare. Hvis det oppstår problemer 
under installeringen, kan du se Feilsøking for installering på side 20.

Lære mer om de ulike delene i Alt-i-ett-maskinen

Skannerenhet
Løft for tilgang til 
blekkpatronene.

Toppdeksel
Løft for å legge et element 
på skannerens glassplate.

Utskuff
Trekk ut for at papiret skal bli 
liggende når det kommer ut 
av maskinen.

Papir støtte
Løft for å legge papir i 
Alt-i-ett-maskinen.

Kontrollpanel
Trykk på knappene for å bruke 
Alt-i-ett-maskinen (se side 2 hvis du 
ønsker mer informasjon om hver 
enkelt knapp).

Papirskinne
Skyv papirskinnen inntil papiret 
inntil for at det skal trekkes inn 
på riktig måte.
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Bruke kontrollpanelet

Alt-i-ett-maskinen har et kontrollpanel som du kan bruke til å skanne og kopiere ved 
å trykke på en knapp.

Merk: Både datamaskinen og Alt-i-ett-maskinen må være slått på for 
at du skal kunne kopiere.

USB-kabel

Strømforsyning
Metallkontakter i sølv finnes til venstre 
på strømforsyningsenheten.

2

1

Sort/hvitt-kopiknapp
Trykk på denne for å kopiere i 
sort/hvitt.

Av/på-knapp
Trykk på denne for å slå 
Alt-i-ett-maskinen på og av.

Skanneknapp
Trykk på denne for å starte 
skanningen og åpne 
Alt-i-ett-løsninger.

Fargekopiknapp
Trykk på denne for 
å ta en fargekopi.

Papirmateknapp
Trykk på denne for å 
trekke papir gjennom 
Alt-i-ett-maskinen. 

Inngang for USB-kabel
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Lære mer om programvaren

Programvaren for Alt-i-ett-maskinen består av fire hovedkomponenter:

• Lexmark X1100 Series Alt-i-ett-løsninger (skanning, kopiering og faksing)
• Utskriftsegenskaper (utskrift)
• Lexmarks løsningssenter for X1100 (feilsøking, vedlikehold og informasjon 

om bestilling av blekkpatroner)
• Lexmark Bilderedigering (redigere grafikk)

Bruke Lexmark Alt-i-ett-løsninger

Bruk programvaren for Lexmark X1100 Series Alt-i-ett-løsninger til å skanne, 
kopiere og fakse dokumenter. Det er tre måter å åpne Alt-i-ett-løsninger på:

• Klikk på Start  Programmer  Lexmark X1100 Series  
Lexmark Alt-i-ett-løsninger. 

• Dobbeltklikk på ikonet for Lexmark X1100 Series Alt-i-ett-løsninger på 
skrivebordet. 

• Trykk på skanneknappen (Scan) på kontrollpanelet. Hvis du ønsker mer 
informasjon om hvordan du skal bruke kontrollpanelet, kan du se side 2. 

Hovedsiden for Alt-i-ett-maskinen vises.

Forhåndsvisning-
område

Skann-område

Kopier-område

Område for 
kreative oppgaver

Alt-i-ett-løsninger
Hovedside for Alt-i-ett-maskinen
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Hovedsiden for Alt-i-ett-maskinen

Hovedsiden for Alt-i-ett-maskinen består av fire hovedområder: Skann, Kopier, 
Kreative oppgaver og Forhåndsvisning.

Merk: Hvis du ønsker mer informasjon om hovedsiden for 
Alt-i-ett-maskinen, må du klikke på Hjelp-knappen øverst til 
høyre på skjermen.

Område: Du kan gjøre følgende:

Skann • Velge et program du vil sende det skannede elementet 
til.

• Velge hvilken type element som skal skannes.
• Velge hvordan skanningen skal brukes.
Merk: Klikk på Se flere skanneinnstillinger for å vise alle 
innstillingene.

Kopier • Velge antallet og fargen for kopiene.
• Velge en kvalitetsinnstilling for kopiene.
• Justere størrelsen på skanneområdet.
• Gjøre kopiene lysere eller mørkere.
• Forstørre eller forminske kopiene.
Merk: Klikk på Se flere kopieringsinnstillinger for å vise 
alle innstillingene.

Kreative oppgaver Velge mellom en rekke kreative ideer.
• Forstørre eller forminske et bilde.
• Vise et bilde flere ganger på én side.
• Skrive ut et bilde som plakat over flere sider.
• Sende et bilde med e-post.
• Fakse ved hjelp av datamaskinens modem.
• Lagre et bilde på datamaskinen.
• Redigere tekst i et skannet dokument (OCR).
• Endre et bilde med et bilderedigeringsprogram.

Forhåndsvisning • Velge en del av forhåndsvisningen du vil skanne.
• Vise et bilde av det som skrives ut eller kopieres.
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Siden Vis lagrede bilder

Bruk siden Vis lagrede bilder til å utføre oppgaver med bilder som er lagret på 
datamaskinen. Siden Vis lagrede bilder består av tre områder.

Merk: Hvis du ønsker mer informasjon om denne siden, kan du klikke 
på Hjelp øverst til høyre på skjermen.

Siden Vedlikehold/feilsøk

Siden Vedlikehold/feilsøk inneholder direkte koblinger til Lexmarks løsningssenter. 
Velg mellom disse emnene:

• Vedlikehold eller løs problemer med kvaliteten
• Finn løsninger på problemer med Alt-i-ett-maskinen
• Enhetsstatus og blekknivåer
• Flere utskriftsideer og fremgangsmåter
• Kontaktinformasjon
• Avansert (alternativer for utseende, tale og kommunikasjon)
• Vis programvareversjon og opphavsrettinformasjon

Hvis du ønsker mer informasjon om Lexmarks løsningssenter, kan du se side 8.

Merk: Hvis du ønsker mer informasjon om denne siden, kan du klikke 
på Hjelp øverst til høyre på skjermen.

Område: Du kan gjøre følgende:

Åpne med... Velge et program du vil sende det lagrede bildet til.

Skriv ut en kopi... • Velge antallet og fargen for kopiene.
• Velge en kvalitetsinnstilling for kopiene.
• Gjøre kopiene lysere eller mørkere.
• Forstørre eller forminske kopiene.
Merk: Klikk på Se flere kopieringsinnstillinger for å vise 
alle innstillingene.

Kreative oppgaver Velge mellom en rekke kreative ideer. Hvis du trenger hjelp, 
kan du se side 4.
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Bruke Utskriftsegenskaper

Utskriftsegenskaper er programvaren som styrer utskriftsfunksjonen i 
Alt-i-ett-maskinen. Du kan endre innstillingene i Utskriftsegenskaper, avhengig av 
hvilken prosjekttype du vil lage. Du kan åpne Utskriftsegenskaper i nesten alle 
programmer:

1 Klikk på Skriv ut på Fil-menyen.

2 Klikk på Egenskaper, Innstillinger, Alternativer eller Oppsett (avhengig 
av programmet du bruker) i dialogboksen Skriv ut. 

Vinduet Utskriftsegenskaper åpnes.

Merk: I enkelte programmer kan det hende at du må åpne 
Utskriftsegenskaper på en annen måte.

Jeg ønsker å-menyen

Jeg ønsker å-menyen vises når du åpner Utskriftsegenskaper. Den inneholder ulike 
veivisere som du kan bruke til å velge riktige utskriftsinnstillinger for prosjektet. 
Lukk menyen hvis du vil vise alle alternativene i dialogboksen Utskriftsegenskaper.

Utskriftsegenskaper
Kategorien Kvalitet/kopier og Jeg ønsker å-menyen

Jeg ønsker 
å-menyen
Velg et prosjekt på 
menyen hvis du 
trenger hjelp til å 
skrive ut fotografier, 
bannere, 
konvolutter, 
plakater, og så 
videre.

Kategorier under 
Utskriftsegenskaper
Bruk kategoriene 
Kvalitet/kopier, 
Papiroppsett og 
Utskriftslayout 
når du skal angi 
utskriftsinnstillingene.
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Kategorier under Utskriftsegenskaper

Alle utskriftsinnstillingene finnes i de tre hovedkategoriene i programvaren for 
Utskriftsegenskaper: Kvalitet/kopier, Papiroppsett og Utskriftslayout.

Merk: Hvis du ønsker mer informasjon om disse innstillingene, kan 
du høyreklikke på en innstilling på skjermen, og deretter velge 
elementet Hva er dette?. 

Menyen Lagre innstillinger

På menyen Lagre innstillinger kan du angi et navn og lagre de aktuelle 
innstillingene for Utskriftsegenskaper til senere bruk. Du kan lagre opptil fem 
tilpassede innstillinger.

Menyen Alternativer

Bruk menyen Alternativer til å endre innstillingene for Kvalitetsalternativer, 
Layout-alternativer og Alternativer for utskriftsstatus. Hvis du ønsker mer 
informasjon om disse innstillingene, kan du åpne dialogboksen for kategorien fra 
menyen, og deretter klikke på Hjelp i dialogboksen. 

Menyen Alternativer inneholder også direkte koblinger til ulike deler av Lexmarks 
løsningssenter (se side 8) og informasjon om programvareversjonen.

Kategori: Du kan endre følgende innstillinger:

Kvalitet/kopier Kvalitet/hastighet – Velg innstilling for Kvalitet/hastighet. 
Flere kopier – Tilpass hvordan maskinen skriver ut flere kopier 
av én enkelt utskriftsjobb: sortert eller på vanlig måte.
Skriv ut fargebilder i sort/hvitt – Velg dette alternativet for å 
skrive ut fargebilder i sort/hvitt.

Papiroppsett Type – Velg den papirtypen du bruker.
Papirstørrelse – Velg den papirstørrelsen du bruker.
Retning – Velg hvilken retning du vil at dokumentet skal ha på 
siden: stående eller liggende.

Utskriftslayout Layout – Velg den layouten du vil skrive ut.
Tosidig – Velg dette når du vil skrive ut på begge sider av arket.
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Bruke Lexmarks løsningssenter

Lexmarks løsningssenter for X1100 Series er en verdifull informasjonsressurs. Du 
kan åpne Lexmarks løsningssenter ved å klikke på Start  Programmer  
Lexmark X1100 Series  Lexmarks løsningssenter for X1100 Series. 

Kategorien Skriverstatus vises.

Lexmarks løsningssenter består av seks kategorier: Skriverstatus, Hvordan, 
Feilsøking, Vedlikehold, Kontaktinformasjon og Avansert.

Kategori: Du kan gjøre følgende:

Skriverstatus 
(hoveddialogboksen)

• Vise statusen for Alt-i-ett-maskinen. Når du for eksempel 
skriver ut, er statusen Skriver ut.

• Vise blekknivåene i blekkpatronene. 

Hvordan Lære å
• skanne, kopiere, fakse og skrive ut
• finne og endre innstillinger
• bruke grunnleggende funksjoner
• skrive ut prosjekter, for eksempel bannere og 

påstrykningspapir

Feilsøking • Få tips om aktuell status.
• Løse problemer med Alt-i-ett-maskinen.

Vedlikehold • Sette inn en ny blekkpatron.
Merk: Vent til skanningen er fullført før du setter inn nye 
blekkpatroner.
• Vise innkjøpsalternativer for nye blekkpatroner.
• Skrive ut en testside.
• Rengjøre for å fjerne vannrette striper.
• Justere for å fjerne uskarpe kanter.
• Feilsøke andre blekkproblemer.
• Fjerne støvrester etter japanske postkort.

Lexmarks løsningssenter
Kategorien Skriverstatus

Skriverstatus

Blekknivåer
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Merk: Hvis du ønsker mer informasjon, kan du klikke på Hjelp 
nederst til høyre på skjermen.

Bruke Lexmark Bilderedigering

Bruk programvaren for Lexmark Bilderedigering til å redigere grafikk. Klikk på 
Start  Programmer  Lexmark X1100 Series  Lexmark Bilderedigering for å 
åpne Lexmark Bilderedigering. 

Lexmark Bilderedigering vises. 

Bruk retusjeringsverktøyene til å redigere bildet. 

Flytt pekeren over verktøyet for å vise en beskrivelse.

Kontaktinformasjon • Lære å kontakte Lexmark på telefon, e-post eller på Internett.

Avansert • Endre utseendet på vinduet Utskriftsstatus, og slå på eller av 
talemelding ved utskriftshendelser.

• Finne informasjon om programvareversjonen.

Kategori: Du kan gjøre følgende:

Lexmark Bilderedigering

Retusjerings-
verktøy
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Bruke Alt-i-ett-maskinen

I avsnittene nedenfor lærer du alt du trenger å vite om grunnleggende utskrift, 
skanning, kopiering og faksing. 

Skrive ut

Under Utskriftsegenskaper på Jeg ønsker å-menyen (se side 6) kan du velge 
utskriftsveivisere som hjelper deg med å utføre oppgaver, for eksempel å skrive ut 
bannere, fotografier eller plakater.

1 Legg den aktuelle papirtypen i Alt-i-ett-maskinen, avhengig av hva du vil 
skrive ut. Legg papiret inntil høyre side av papirstøtten med utskriftssiden 
mot deg. Kontroller at du velger papirstørrelsen for dokumentet. Hvis du 
trenger hjelp, kan du se side 12. 

Legg i opptil:

• 100 ark med vanlig papir • 20 ark med bannerpapir

• 25 ark med etiketter • 10 ark med gratulasjonskort

• 25 ark med påstrykningspapir • 10 Hagaki-kort

• 25 ark med fotopapir / glanset papir • 10 konvolutter
Merk: Ikke bruk konvolutter med:
• hull, perforeringer, utstansing eller 

preging
• metallspenner, sløyfer eller 

metallbånd som kan brettes
• selvklebende flipp uten 

beskyttelsespapir

• 10 transparenter
Merk: Transparenter og fotografier trenger 
lenger tørketid. Derfor bør du fjerne 
transparentene eller fotografiene etter 
hvert som de kommer ut av maskinen og 
la dem tørke for å unngå at blekket smøres 
utover. 
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2 Klem sammen papirskinnen, og skyv den inntil venstre kant på papiret.

3 Kontroller at Alt-i-ett-maskinen er slått på.

4 Klikk på Fil  Skriv ut.

5 Klikk på Egenskaper, Innstillinger, Alternativer eller Oppsett (avhengig 
av programmet du bruker) i dialogboksen Skriv ut. 

Dialogboksen Utskriftsegenskaper vises.

6 Hvis utskriftsoppgaven du vil utføre, vises på Jeg ønsker å-menyen, må du 
klikke på den, og deretter følge instruksjonene på skjermen. Hvis ikke, må 
du klikke på Lukk nederst på menyen.

7 Velg innstillinger for kvalitet, hastighet og kopiering i kategorien Kvalitet/
kopier. 

Hvis du ønsker mer informasjon om en av disse innstillingene, kan du 
høyreklikke på en innstilling på skjermen, og deretter velge elementet Hva 
er dette?. 

Innstillinger
for Kvalitet/
hastighet

Kopieringsinnstillinger
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8 I kategorien Papiroppsett kan du velge papirtype, papirstørrelse og retning. 

Hvis du ønsker mer informasjon om disse innstillingene, kan du høyreklikke 
på en innstilling på skjermen, og deretter velge elementet Hva er dette?.

9 I kategorien Utskriftslayout må du velge innstillinger for layout og tosidig 
utskrift for den dokumenttypen du skriver ut. 

Hvis du ønsker mer informasjon om disse innstillingene, kan du høyreklikke 
på en innstilling på skjermen, og deretter velge elementet Hva er dette?. 

10 Når du har angitt ønskede innstillinger under Utskriftsegenskaper, må du 
klikke på OK nederst på skjermen for å gå tilbake til dialogboksen Skriv ut.

11 Klikk på Skriv ut for å fullføre oppgaven.

Innstilling for
papirtype

Innstilling for 
retning

Innstilling for 
papirstørrelse

Innstilling 
for layout

Innstilling for 
tosidig
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Skanne

I trinnene nedenfor lærer du hvordan du kan skanne og lagre elementer.

1 Åpne toppdekselet på Alt-i-ett-maskinen.

2 Legg det elementet du vil skanne, med forsiden ned på glassplaten. 
Kontroller at det øverste venstre hjørnet av forsiden på elementet ligger 
riktig i forhold til pilen.

3 Lukk toppdekselet. 

4 Åpne Lexmark Alt-i-ett-løsninger (se side 3). 

Hovedsiden for Alt-i-ett-maskinen vises.

5 Klikk på Forhåndsvis nå øverst til høyre på hovedsiden for 
Alt-i-ett-maskinen. 

Et bilde av det skannede elementet vises i forhåndsvisningen. 

6 Klikk og dra for å velge hvilken del av forhåndsvisningen du vil skanne.

7 Klikk på Se flere skanneinnstillinger hvis du vil kontrollere og endre 
skanneinnstillingene.
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8 Velg skanneinnstillinger.

Velg hvilket program du vil sende det skannede elementet til, på 
rullegardinmenyen Send skannet element til:, eller klikk på Kreative 
oppgaver for å vise en liste over prosjekter.

9 Hvis du sender det skannede elementet til et program, må du klikke på 
Skann nå for å fullføre skanningen. Hvis du bruker menyen Kreative 
oppgaver, må du følge instruksjonene på dataskjermen.

Hvis du vil vise en liste over hvilke kreative oppgaver som er tilgjengelige 
på hovedsiden for Alt-i-ett-maskinen, kan du se side 4.

Kopiere

Merk: Du kan ta en hurtigkopi i farger eller i sort/hvitt. Trykk på 
knappen for fargekopi (Color Copy) eller på knappen for sort/
hvitt-kopi (Black Copy) på kontrollpanelet.

Slik kan du kopiere i sort/hvitt, grått eller farger:

1 Åpne toppdekselet på Alt-i-ett-maskinen.

Skanneinnstillinger
Juster innstillingene for det 
skannede elementet.

Forhåndsvisning-område
Se en forhåndsvisning av bildet, og velg hvilket område som 
skal skannes.

Knappen Forhåndsvis nå
Klikk på denne for å se en 
forhåndsvisning av bildet.

Knappen Skann nå Klikk 
på denne for å skanne 
elementet på skanneren.
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2 Legg det elementet du vil kopiere, med forsiden ned på glassplaten. 
Kontroller at det øverste venstre hjørnet av forsiden på elementet ligger 
riktig i forhold til pilen.

3 Lukk toppdekselet.

4 Åpne Lexmark Alt-i-ett-løsninger (se side 3). 

Hovedsiden for Alt-i-ett-maskinen vises.

5 Klikk på Se flere kopieringsinnstillinger hvis du vil kontrollere og endre 
kopieringsinnstillingene.

Kopier-området for Alt-i-ett-maskinen utvides:

6 Velg kopieringsinnstillinger.

Merk: Det kan være lurt å forminske eller forstørre bildet.

7 Klikk på Kopier nå.

Kopieringsinnstillinger
Juster innstillingene for kopien.

Knappen Forhåndsvis nå
Klikk på denne for å se en forhåndsvisning 
av bildet.

Forhåndsvisning-område
Se en forhåndsvisning av bildet, og velg hvilket område som skal kopieres.

Knappen Kopier nå
Klikk på denne for å kopiere bildet.
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Fakse

Trinnene nedenfor viser hvordan du sender en faks ved hjelp av datamaskinens 
modem.

1 Åpne toppdekselet.

2 Legg det elementet du vil fakse, med forsiden ned på glassplaten. 
Kontroller at det øverste venstre hjørnet av forsiden på elementet ligger 
riktig i forhold til pilen.

3 Lukk toppdekselet.

4 Åpne Lexmark Alt-i-ett-løsninger (se side 3).

5 Klikk på Fakse et bilde under Kreative oppgaver på hovedsiden for 
Alt-i-ett-maskinen. 

6 Følg instruksjonene på dataskjermen.
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Vedlikehold

Bytte blekkpatronene

Lexmark X1100 Series er beregnet for utskrift med følgende blekkpatroner:

Merk: Du kan skrive ut med bare fargeblekkpatronen, eller med 
fargeblekkpatronen og den sorte blekkpatronen.

Hvis du ønsker informasjon om bestilling av rekvisita, kan du se side 8.

Før du setter inn eller bytter ut blekkpatroner, må du fjerne brukte blekkpatroner.

1 Kontroller at Alt-i-ett-maskinen er slått på.

2 Løft skannerenheten helt til skannerstøtten holder det oppe. 

Patronholderen beveger seg og stopper ved innsettingsposisjonen, med 
mindre Alt-i-ett-maskinen er opptatt.

3 Klem sammen tappene på blekkpatrondekslene, og løft deretter dekslene.

4 Ta ut de brukte blekkpatronene. Oppbevar dem i en lufttett beholder, eller 
kast dem.

5 Hvis du skal sette inn nye blekkpatroner, må du fjerne klistremerkene og 
den gjennomsiktige tapen fra undersiden av blekkpatronene. 

Advarsel: Ikke ta på gullkontaktene på blekkpatronene. 

Artikkel: Varenummer:

Høyoppløselig sort blekkpatron 16

Høyoppløselig fargeblekkpatron 26

Sort blekkpatron for moderat bruk 17

Fargeblekkpatron for moderat bruk 27
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6 Sett inn den nye blekkpatronen. Kontroller at fargeblekkpatronen sitter godt 
i den venstre holderen, og klikk dekselet på plass. 

Hvis du setter inn en sort blekkpatron, må du kontrollere at den sitter godt i 
den høyre holderen, og klikk dekselet på plass.

7 Løft skannerenheten og skyv skannerstøtten bakover mens du senker 
skannerenheten til den er lukket.

Lexmarks garanti for Alt-i-ett-maskinen dekker ikke reparasjoner eller skade som 
skyldes en etterfylt blekkpatron. Vi anbefaler ikke bruk av etterfylte blekkpatroner. 
Blekkpatroner som etterfylles, kan påvirke utskriftskvaliteten og skade 
Alt-i-ett-maskinen. Bruk originalrekvisita fra Lexmark for best mulig resultat.
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Feilsøking

Dette området viser deg hvordan du kan løse eventuelle problemer med 
Alt-i-ett-maskinen. Du finner mer informasjon om feilsøking i Lexmarks 
løsningssenter. Hvis du trenger hjelp til å åpne Lexmarks løsningssenter, kan du se 
side 8.

Kontrolliste for feilsøking

Før du prøver å løse problemet, må du kontrollere følgende: 

Er strømledningen godt festet til Alt-i-ett-maskinen og strømuttaket?

Er både datamaskinen og Alt-i-ett-maskinen slått på?

Er USB-kabelen ordentlig festet til datamaskinen og Alt-i-ett-maskinen?

Har du fjernet klistremerket og den gjennomsiktige tapen fra 
blekkpatronen? Hvis du trenger hjelp, kan du se i 
installeringshåndboken.

Er fargeblekkpatronen satt riktig inn i venstre patronholder?
Er den sorte blekkpatronen satt riktig inn i høyre patronholder, hvis du 
har satt inn begge?

Er papiret lagt riktig i? Pass på at du ikke presser papiret for langt inn i 
skriveren.

Installerte du skriverprogramvaren riktig? Hvis du trenger hjelp, kan du 
se i installeringshåndboken.

Er Lexmark X1100 Series angitt som standard? Det kan du kontrollere 
ved å klikke på Start  Innstillinger  Skrivere. Hvis ikke, må du 
avinstallere programvaren og deretter installere den på nytt. Hvis du 
trenger hjelp, kan du se side 26.
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Feilsøking for installering

Bruk dette området til å løse eventuelle problemer under installeringen.

Av/på-lampen lyser ikke

1 Kontroller strømtilkoblingene.

2 Trykk på av/på-knappen på kontrollpanelet.

Problem: Gå til side:

Av/på-lampen lyser ikke 20

Justeringssiden skrives ikke ut 21

Når jeg setter inn programvare-CDen for Alt-i-ett-maskinen, skjer 
det ingenting

21

Alt-i-ett-maskinen kommuniserer ikke med datamaskinen 21

Det virker som om installeringen ikke er fullført 21

Alt-i-ett-maskinen bruker lang tid på å skrive ut 22

Utskriften er for mørk eller flekkete 22

Loddrette linjer eller kanter er ujevne 23

Det er hvite streker i grafikk eller heldekkende sorte områder 23

Det er papirstopp i Alt-i-ett-maskinen 23

Skanningen var ikke vellykket 24

Skanning eller bruk av et skannet element med et program tar 
lang tid eller gjør at maskinen stopper opp

24

Kanten på kopien ble ikke skrevet ut 24

Kopieringsknappen på kontrollpanelet virker ikke 25

Faksfunksjonen virker ikke 25
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Justeringssiden skrives ikke ut

1 Kontroller at du har fjernet klistremerket og den gjennomsiktige tapen fra 
blekkpatronene. Hvis du trenger hjelp til å sette inn blekkpatronene, kan du 
se i installeringshåndboken.

2 Kontroller at fargeblekkpatronen er satt riktig inn i den venstre 
patronholderen.

Kontroller at den sorte blekkpatronen satt riktig inn i høyre patronholder, 
hvis du har satt inn begge?

3 Kontroller at du har lagt i papiret riktig og ikke presset det for langt inn i 
Alt-i-ett-maskinen.

Når jeg setter inn programvare-CDen for Alt-i-ett-maskinen, 
skjer det ingenting

Dobbeltklikk på Min datamaskin på skrivebordet, og dobbeltklikk deretter på ikonet 
for CD-ROM-stasjonen.

Alt-i-ett-maskinen kommuniserer ikke med datamaskinen

1 Koble fra og koble deretter til igjen begge ender av USB-kabelen. Hvis du 
trenger hjelp, kan du se i installeringshåndboken.

2 Koble Alt-i-ett-maskinen fra strømuttaket, koble til strømforsyningen og 
trykk deretter på av/på-knappen. Hvis du trenger hjelp, kan du se i 
installeringshåndboken. 

3 Start datamaskinen på nytt. Hvis problemet vedvarer, må du avinstallere 
programvaren og deretter installere den på nytt. Hvis du trenger hjelp, kan 
du se side 26.

Det virker som om installeringen ikke er fullført

Det kan hende at programvaren ikke er riktig installert. Prøv følgende:

1 Høyreklikk på ikonet Min datamaskin.

Hvis du bruker Windows XP, må du klikke på Start for å få tilgang til ikonet 
Min datamaskin.

2 Klikk på Egenskaper.
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3 Hvis du bruker Windows 98 eller Windows Me, må du klikke på kategorien 
Enhetsbehandling.

Hvis du bruker Windows 2000 eller Windows XP, må du velge kategorien 
Maskinvare, og deretter klikke på Enhetsbehandling.

4 Se etter kategorien Andre enheter. Hvis det vises andre Lexmark-enheter 
her, må du merke dem og klikke på Slett.

Merk: Kategorien Andre enheter vises kun hvis det finnes ukjente 
enheter. Ikke slett noen Lexmark-enheter med mindre de 
finnes i kategorien Andre enheter. 

5 Sett inn CDen og installer programvaren på nytt. Ikke start datamaskinen 
på nytt. Hvis du trenger hjelp, kan du se i installeringshåndboken.

Feilsøking for utskrift

Alt-i-ett-maskinen bruker lang tid på å skrive ut

1 Lukk alle programmer du ikke bruker. Det kan hende at du har lite minne.

2 Kontroller at innstillingen Kvalitet/hastighet under Utskriftsegenskaper er 
satt til Normal eller Hurtigutskrift. Hvis du trenger hjelp, kan du se side 7.

3 Prøv å skrive ut en mindre fil. Hvis du har for lite minne, er det ikke sikkert 
at du kan skrive ut store filer. Vurder om du vil kjøpe mer minne.

Merk: Fotografier har ofte en stor filstørrelse. Prøv å redusere 
skanneoppløsningen.

Utskriften er for mørk eller flekkete

1 Fjern papiret etter hvert som det kommer ut av skriveren. La blekket tørke 
før du håndterer papiret.

2 Juster innstillingen for Kvalitet/hastighet under Utskriftsegenskaper eller i 
Alt-i-ett-løsninger. Hvis du vil ha hjelp, kan du se side 6 eller side 4. 

Innstillingen Bedre eller Best under Kvalitet/hastighet kan føre til at blekket 
smøres utover hvis du bruker vanlig papir. Prøv å bruke innstillingen 
Normal.
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3 Åpne Lexmarks løsningssenter. Hvis du trenger hjelp, kan du se side 8.

4 Klikk på Rengjør for å fjerne vannrette striper i kategorien Vedlikehold.

Loddrette linjer eller kanter er ujevne

1 Juster innstillingen for Kvalitet/hastighet under Utskriftsegenskaper. Hvis du 
trenger hjelp, kan du se side 7. Velg Bedre eller Best for å få best mulig 
utskriftskvalitet.

2 Juster blekkpatronene. Slik kan du justere blekkpatronene:

a Åpne Lexmarks løsningssenter. Hvis du trenger hjelp, kan du se side 8.
b Klikk på Juster for å fjerne uskarpe kanter i kategorien Vedlikehold.

Det er hvite streker i grafikk eller heldekkende sorte områder

Rengjør blekkdysene. Hvis det går lang tid mellom hver gang du bruker 
Alt-i-ett-maskinen, kan det hende at blekkdysene blir tette. Slik kan du rengjøre 
blekkdysene:

1 Åpne Lexmarks løsningssenter. Hvis du trenger hjelp, kan du se side 8.

2 Klikk på Rengjør for å fjerne vannrette striper i kategorien Vedlikehold.

Det er papirstopp i Alt-i-ett-maskinen

1 Følg instruksjonene på skjermen for å fjerne det fastkjørte papiret.

2 Kontroller at du bruker papir som er beregnet for blekkskrivere. Du kan se 
side 10 hvis du ønsker en liste over anbefalte papirtyper.

3 Kontroller at du legger i papiret på riktig måte. Hvis du trenger hjelp, kan du 
se side 10.

4 Kontroller at papirstøtten er inntil den venstre kanten av papiret. Hvis du 
trenger hjelp, kan du se side 11.
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Feilsøking for skanning, kopiering og faksing

Skanningen var ikke vellykket

Det kan hende at programvaren ikke er riktig installert. Følg instruksjonene for 
Alt-i-ett-maskinen kommuniserer ikke med datamaskinen på side 21.

Skanning eller bruk av et skannet element med et program tar 
lang tid eller gjør at maskinen stopper opp

Reduser skanneoppløsningen. Skanneoppløsningen er svært ulik 
utskriftsoppløsningen, og har vanligvis en mye lavere innstilling. Slik kan du endre 
skanneoppløsningen:

1 Åpne Lexmark Alt-i-ett-løsninger. Hvis du trenger hjelp, kan du se side 3.

2 Klikk på Se flere skanneinnstillinger i området Skann.

3 Klikk på Vis avanserte skanneinnstillinger.

4 Angi en lavere skanneoppløsning i kategorien Skann under Avanserte 
skanneinnstillinger.

Kanten på kopien ble ikke skrevet ut

• Kontroller at originalen plasseres riktig på glassplaten. Hvis du trenger 
hjelp, kan du se side 13.

• Kontroller at det området du vil kopiere, ikke er større enn utskriftsområdet 
for siden. Bruk funksjonen Tilpass til siden. Slik kan du bruke funksjonen 
Tilpass til siden:

1 Åpne Lexmark Alt-i-ett-løsninger. Hvis du trenger hjelp, kan du se 
side 3.

2 Klikk på Se flere kopieringsinnstillinger i området Kopier.
3 Klikk på den andre knappen under Forminsk/forstørr, og velg deretter 

Tilpass til siden på den tilhørende rullegardinmenyen.

4 Kopier dokumentet på nytt.
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Kopieringsknappen på kontrollpanelet virker ikke

• Kontroller at datamaskinen er slått på. Datamaskinen må være slått på for 
at Alt-i-ett-maskinen skal fungere.

• Kontroller at du har installert programvaren på riktig måte. Hvis du trenger 
hjelp, kan du se i installeringshåndboken. Programvaren må være installert 
for at kopieringsfunksjonen skal virke.

Faksfunksjonen virker ikke

• Kontroller at datamaskinen og Alt-i-ett-maskinen er slått på.

• Kontroller at datamaskinen er koblet til en telefonlinje. Du må ha en 
telefontilkobling for at faksfunksjonen skal fungere.

• Minnet kan være fullt. Vent til faksene i minnet er sendt, og prøv deretter å 
sende den aktuelle faksen på nytt.
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Avinstallere programvaren og installere den på nytt

Hvis programvaren for Alt-i-ett-maskinen ikke fungerer som den skal, eller hvis du 
får en melding om kommunikasjonsfeil når du prøver å bruke Alt-i-ett-maskinen, 
kan det hende at du må avinstallere skriverprogramvaren og deretter installere den 
på nytt.

1 På skrivebordet må du klikke på Start  Programmer  
Lexmark X1100 Series  Avinstaller Lexmark X1100 Series. 

Merk: Hvis avinstallering ikke er et alternativ på menyen, kan du se 
Alt-i-ett-maskinen kommuniserer ikke med datamaskinen på 
side 21.

2 Følg instruksjonene på dataskjermen for å avinstallere programvaren for 
Alt-i-ett-maskinen.

3 Start datamaskinen på nytt før du installerer programvaren igjen.

4 Sett inn CDen og følg instruksjonene på dataskjermen for å installere 
programvaren. Hvis du trenger hjelp, kan du se i installeringshåndboken.

Andre hjelpekilder

Hvis de foregående løsningene ikke løser problemet med Alt-i-ett-maskinen:

• Finn feilsøkingsinformasjon i Lexmarks løsningssenter:

1 Klikk på Start  Programmer  Lexmark X1100 Series  Lexmarks 
løsningssenter for X1100 Series. 

2 Klikk på kategorien Feilsøking til venstre på skjermen.

• Besøk Lexmarks hjemmeside på http://support.lexmark.com/ hvis du 
trenger hjelp.
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Merknader om elektronisk 
stråling
FCC-samsvarserklæring 
(Federal Communications 
Commission) 
Maskinen Lexmark 3100 Series 
4476-K01 er testet og er i 
samsvar med grenseverdiene for 
digitalt utstyr av klasse B i 
henhold til del 15 i FCC-reglene. 
Drift skjer i henhold til følgende to 
betingelser: (1) Utstyret skal ikke 
forårsake skadelig interferens. (2) 
Utstyret må tåle eventuell 
interferens, inkludert interferens 
som kan forårsake uønsket drift.
Grenseverdiene i FCC-reglene for 
klasse B er utformet for å beskytte 
mot skadelig interferens i 
boliginstallasjoner. Dette utstyret 
genererer, bruker og kan utstråle 
radiofrekvensenergi. Hvis ikke 
utstyret installeres og brukes i 
henhold til instruksjonene, kan 
det forårsake skadelig interferens 
på radiosambandet. Det finnes 
imidlertid ingen garanti for at en 
bestemt installasjon ikke blir 
utsatt for interferens. Hvis dette 
utstyret skulle forårsake 
interferens på radio- og 
TV-mottak, noe som kan 
konstateres ved å slå utstyret av 
og på, oppfordres brukeren til å 
forsøke å rette på dette med ett 
eller flere av følgende tiltak:
• Rett inn mottakerantennen på 

nytt eller flytt den.
• Øk avstanden mellom utstyret 

og mottakeren.
• Koble utstyret til et strømuttak 

på en annen krets enn den 
mottakeren er koblet til.

• Ta kontakt med butikken eller 
serviceteknikeren for å få mer 
informasjon.

Produsenten er ikke ansvarlig for 
eventuell interferens på radio og 
TV som er forårsaket av bruk av 
andre kabler enn det som er 
anbefalt, eller ved uautoriserte 
endringer eller modifikasjoner på 
dette utstyret. En bruker som 
foretar uautoriserte endringer 
eller modifikasjoner, kan miste 
retten til å bruke utstyret.

Merk: Hvis du vil sikre samsvar 
med FCC-reglene for 
elektromagnetisk interferens for 
datautstyr i klasse B, må du 
bruke en skjermet og jordet 
kabel, for eksempel 
Lexmark-varenummer 1329605 
for parallelltilkobling eller 
12A2405 for USB-tilkobling. 
Bruk av en reservekabel som 
ikke er tilstrekkelig skjermet og 
jordet, kan føre til brudd på 
FCC-reglene.

Spørsmål vedrørende denne 
samsvarserklæringen kan rettes 
til: 

Director of Lexmark Technology & 
Services
Lexmark International, Inc.
740 West New Circle Road
Lexington, KY 40550, USA
(859) 232-3000

Industry Canada compliance 
statement
This Class B digital apparatus 
meets all requirements of the 
Canadian Interference-Causing 
Equipment Regulations.
Avis de conformité aux normes 
d’Industrie Canada
Cet appareil numérique de la 
classe B respecte toutes les 
exigences du Règlement sur le 
matériel brouilleur du Canada.
Samsvar med EU-direktiver
Dette produktet er i samsvar med 
krav til beskyttelse i EU-direktiver 
89/336/EØF og 73/23/EØF om 
tilnærming og harmonisering av 
lovgivningen til medlemslandene i 
forbindelse med elektromagnetisk 
kompatibilitet og sikkerhet for 
elektronisk utstyr utformet for 
bruk innen bestemte 
spenningsgrenser. 
En samsvarserklæring som følger 
kravene til direktivet, er signert av 
ansvarlig for produksjon og 
teknisk brukerstøtte, Lexmark 
International, S.A., Boigny, 
Frankrike. 
Dette produktet oppfyller 
klasse B-begrensningene til 
EN 55022 og sikkerhetskravene 
til EN 60950.

The United Kingdom 
Telecommunications Act 1984 
This apparatus is approved under 
the approval number NS/G/1234/
J/100003 for the indirect 
connections to the public 
telecommunications systems in 
the United Kingdom.
Japanese VCCI notice

ENERGY STAR 
EPA ENERGY STAR-programmet 
er et samarbeid mellom 
kontorutstyrsprodusenter for å 
fremme innføringen av 
energibesparende produkter og 
redusere luftforurensningen som 
følger av kraftproduksjon.
Selskapene som deltar i dette 
programmet, lanserer produkter 
som reduserer strømforbruket når 
de ikke er i bruk. Denne 
funksjonen kan redusere 
strømforbruket med opptil 50 
prosent. Lexmark er stolt over å 
delta i dette programmet.
Som ENERGY STAR-partner har 
Lexmark International, Inc. 
fastslått at dette produktet 
oppfyller ENERGY STAR-kravene 
til energibesparende produkter.
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Stikkordregister

A
Alt-i-ett-løsninger, se 

Lexmark Alt-i-ett-løsninger
ark med 

påstrykningspapir 10
skrive ut 6

av/på-knapp 2
Avansert, kategori 9
avinstallere programvare 26

B
banner

skrive ut 6
bannere

skrive ut 6
bannerpapir 10
begge sider, skrive ut på, se 

tosidig
blekknivåer

vise 8
blekkpatroner

vise blekknivåene i 8
blekkskriverpapir 10

D
dårlig utskriftskvalitet 22
deler i Alt-i-ett-maskinen 1

E
erklæring om elektrisk 

stråling 27
erklæring om stråling 27
etiketter 10

F
fakse 16
fargekopiknapp 2
FCC-erklæring 27
feilsøking

fakseproblemer 24
installerings-

problemer 20

kopieringsproblemer 24
skanneproblemer 24

feilsøking for installering 20
Feilsøking, kategori 8
flere kopier 7
Forhåndsvis nå, knapp 13
Forhåndsvisning, område

Forhåndsvis nå, 
knapp 13

forhåndsvisning av 
skanning 4

forhåndsvisning av 
utskrift/kopi 4

fotografier
skanne 13
skrive ut 6

fotopapir 10

G
glanset papir 10

H
Hovedside for 

Alt-i-ett-maskinen
Forhåndsvisning, 

område 4
Kopier, område 4
Kreative oppgaver, 

område 4
Skann, område 4

Hvordan, kategori 8

I
innstillinger, lagre til senere 

bruk 7
installere maskinvare 

installere programvare 
installere 1

installere programvare på 
nytt 26

J
Jeg ønsker å

endre innstillinger for 
hastighet 6

endre innstillinger for 
kvalitet 6

se flere utskriftsideer 6
skrive ut en konvolutt 6
skrive ut en plakat 6
skrive ut et banner 6
skrive ut et fotografi 6
skrive ut på begge sider 

av papiret 6
Jeg ønsker å, meny 6

K
Kontaktinformasjon, 

kategori 9
kontrolliste for feilsøking 19
kontrollpanel 2
konvolutter

skrive ut 6
kopier 7
kopiere 14
kopieringsinnstillinger 4
kort 10
Kvalitet/kopier, kategori 7

L
Lagre innstillinger, meny 7
lagrede bilder

vise 5
legge i papir 10
Lexmark 

Alt-i-ett-løsninger 3
åpne 3
bruke 3

Lexmarks løsningssenter 8
åpne 8
Avansert, kategori 9
Feilsøking, kategori 8
Hvordan, kategori 8
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Kontaktinformasjon, 
kategori 9

Skriverstatus, kategori 8
Vedlikehold, kategori 8

lyd, se talemelding

M
maskinvareinstallering

programvareinstallering
1

O
opphavsrettserklæring ii

P
papir

legge i 10
typer som godkjennes 10

papirmateknapp 2
Papiroppsett, kategori 7
papirskinne

justere 11
plakater

skrive ut 6
programvare

fjerne 26
installere på nytt 26

R
retning, velge 7

S
sikkerhetsinformasjon ii
skanne 13

legge et element på 
glassplaten 13

skanneinnstillinger 4
skanneknapp 2
skannerenhet 1
skrive ut 10

bannere 6
fotografier 6
konvolutter 6
plakater 6

sort/hvitt, skrive ut i 7
sort/hvitt-kopiknapp 2

status for 
Alt-i-ett-maskinen 8

Status, kategori 8

T
talemelding

slå på eller av 9
toppdeksel 1
tosidig 7
transparenter 10

U
Utskriftsegenskaper 6

Alternativer, meny 7
åpne 6
Jeg ønsker å, meny 6
kategorier 7
Kvalitet/kopier, 

kategori 7
Lagre innstillinger, 

meny 7
Papiroppsett, kategori 7
Utskriftslayout, 

kategori 7
Utskriftslayout, kategori 7
Utskriftsstatus, vindu

endre utseendet på 9
utskuff 1

V
Vedlikehold, kategori 8
Vedlikehold/feilsøk, side 5
versjonsinformasjon ii
Vis lagrede bilder, side 5

Åpne med..., område 5
Skriv ut en kopi..., 

område 5
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