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Przepisy 
bezpieczeństwa
• Należy używać wyłącznie 

zasilacza dostarczonego 
wraz z tym produktem 
lub zasilacza zamiennego 
autoryzowanego przez 
producenta.

• Kabel zasilający musi być 
podłączony do łatwo 
dostępnego gniazda 
elektrycznego 
znajdującego się w 
pobliżu urządzenia.

• Wszelkie naprawy i 
czynności serwisowe, 
oprócz opisanych 
w dokumentacji 
użytkownika, powinny 
być wykonywane przez 
autoryzowany serwis.

UWAGA: Nie należy 
używać funkcji faksu 
podczas burzy.

UWAGA: Nie należy 
podłączać żadnych 
kabli (zasilania, 
telefonu itp.) podczas 
burzy.
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Podstawowe informacje o urządzeniu 
wielofunkcyjnym

Urządzenie wielofunkcyjne Lexmark X5100 można wykorzystać do wielu różnych 
zadań. Należy zwrócić uwagę na kilka ważnych informacji:

• Urządzenie wielofunkcyjne nie wymaga podłączenia do komputera, aby 
możliwe było kopiowanie przy jego użyciu. 

• Urządzenie wielofunkcyjne wymaga podłączenia do komputera, aby 
możliwe było wysyłanie faksów przy jego użyciu.

Uwaga: Komputer musi mieć zainstalowany modem wewnętrzny lub 
podłączony modem zewnętrzny, a modem musi być 
podłączony do linii telefonicznej.

• Jeżeli urządzenie wielofunkcyjne jest podłączone do komputera, do 
tworzenia projektów można używać panelu operacyjnego lub też 
oprogramowania urządzenia wielofunkcyjnego.

Instalacja urządzenia wielofunkcyjnego

Aby zainstalować urządzenie wielofunkcyjne oraz dołączone do niego 
oprogramowanie, należy postępować zgodnie z dokumentacją dotyczącą 
instalacji urządzenia. Aby uzyskać informacje na temat rozwiązywania 
problemów dotyczących instalacji, zobacz str. 47.
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Części urządzenia wielofunkcyjnego

Tabela na str. 3 zawiera opisy poszczególnych części.

Kabel USB
Zasilacz

Wyświetlacz

Panel operatora 
(zobacz str. 3)

Podpórka 
papieru

Prowadnica papieru

Taca na wydruki

Pokrywa górna

Blokada skanera (pod 
zespołem skanera)

Podpórka skanera

Zespół skanera
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Panel operatora

Za pomocą przycisków panelu operatora można skanować, kopiować, faksować 
oraz modyfikować dokumenty. Lampka sygnalizuje, czy urządzenie 
wielofunkcyjne jest włączone, natomiast wyświetlacz udostępnia opcje menu 
urządzenia wielofunkcyjnego, wyświetlając również komunikaty i informacje o 
stanie urządzenia. Naciskając i przytrzymując dowolny przycisk, można przewijać 
listę opcji pokazywanych na wyświetlaczu. Tabela na str. 5 zawiera opisy funkcji 
poszczególnych przycisków.

Uwaga: Funkcje przycisków (z wyjątkiem przycisku Stop/Wyczyść) są 
niektywne podczas drukowania, kopiowania i skanowania.

Użyj: Aby:

Wyświetlacz Sprawdzić stan urządzenia wielofunkcyjnego.

Panel operatora Obsługiwać urządzenie (podłączone lub niepodłączone 
do komputera).
Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, zobacz str. 4.

Taca na wydruki Układać arkusze wyprowadzane z urządzenia 
wielofunkcyjnego jeden na drugim.

Prowadnica papieru Zapewnić prawidłowe podawanie papieru do urządzenia 
wielofunkcyjnego.

Podpórka papieru Załadować papier do urządzenia wielofunkcyjnego.

Zasilacz Podłączyć zasilanie do urządzenia wielofunkcyjnego.

Blokada skanera Zablokować lub odblokować skaner.
Uwaga: Przed użyciem skanera należy otworzyć blokadę 
skanera. W przypadku przemieszczania urządzenia 
wielofunkcyjnego należy najpierw zamknąć blokadę 
skanera.

Podpórka skanera Ustawić zespół skanera w pozycji otwartej w celu 
wymiany nabojów bądź zamknięcia lub otwarcia blokady 
skanera.

Zespół skanera • Wymienić naboje. 
• Otworzyć blokadę skanera.
• Zamknąć blokadę skanera.
Uwaga: Aby wykonać wymienione czynności, należy 
podnieść zespół skanera.

Pokrywa górna Umieścić obiekt na płycie szklanej skanera lub go stamtąd 
usunąć.

Kabel USB Podłączyć urządzenie wielofunkcyjne do komputera.
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Zasilanie

Rozpocznij 
faksowanie

Rozpocznij 
skanowanie

Kopia foto

Kopia czarna

Jakość kopii

Zmniejsz/
Powiększ

Liczba kopii

Opcje

Strzałka w
lewo (-)

Strzałka w
prawo (+)

Wybierz

Kopia kolorowa

Opcje 
fotografii

E-mail, Plik, 
Program

Stop/Wyczyść

Lampka zasilania
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Naciśnij: Aby:

Kopia czarna Wykonać kopię czarno-białą według bieżących ustawień 
kopiowania. Aby uzyskać pomoc, zobacz str. 21.

Kopia kolorowa Wykonać kopię kolorową obrazu barwnego według bieżących 
ustawień kopiowania. Aby uzyskać pomoc, zobacz str. 21.

Jakość kopii Wybrać jakość kopii spośród następujących: Robocza, 
Normalna, Lepsza lub Najlepsza.

E-mail, Plik, Program Wybrać nowe miejsce docelowe dla plików skanowania. Aby 
uzyskać pomoc, zobacz str. 23.
Uwaga: Przycisku tego używa się, gdy urządzenie 
wielofunkcyjne jest podłączone do komputera.

Strzałka w lewo Zmniejszyć numer menu lub przewinąć listę wyświetlanych 
opcji wstecz.

Strzałka w prawo Zwiększyć numer menu lub przewinąć listę wyświetlanych opcji 
dalej.

Liczba kopii Określić liczbę wykonywanych (1-99) kopii.

Opcje  Przewinąć nagłówki menu. Aby uzyskać pomoc, zobacz str. 6.

Kopia foto Rozpocząć zadanie kopiowania fotografii według bieżących 
ustawień funkcji Opcje fotografii (przy rozdzielczościach 
skanowania i wydruku zapewniających najwyższą jakość).

Opcje fotografii Wybrać liczbę i rozmiar wydruków fotograficznych.

Zasilanie Włączyć lub wyłączyć urządzenie wielofunkcyjne.
Uwaga: Jeśli urządzenie wielofunkcyjne jest włączone, można 
je wyłączyć, a następnie włączyć tryb minimalnego poboru 
zasilania. W tym celu należy przez co najmniej 5 sekund 
przytrzymać wciśnięty przycisk zasilania.

Zmniejsz/Powiększ Zmniejszyć lub powiększyć oryginalny dokument o wartość 
procentową, w celu dopasowania do strony lub rozmiaru 
plakatu. 

Wybierz Wybrać aktualnie wyświetlaną opcję.

Rozpocznij 
faksowanie  

Zeskanować dokument i wysłać go do oprogramowania 
obsługującego wysyłanie faksów.
Uwaga: Urządzenie wielofunkcyjne musi być podłączone do 
komputera z modemem. 
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Menu panelu operatora

Naciśnięcie przycisku Opcje fotografii, a następnie naciskanie przycisku strzałki 
w prawo powoduje wyświetlanie kolejno następujących nagłówków menu:

Naciśnięcie przycisku Opcje, a następnie naciskanie przycisku strzałki w prawo 
powoduje wyświetlanie kolejno nagłówków menu wymienionych poniżej. Kiedy 
pojawi się wymagana pozycja, naciśnij przycisk strzałki w prawo, aby przewinąć 
listę dostępnych opcji, a następnie naciśnij przycisk Wybierz, aby zapisać dane 
ustawienie.

Rozpocznij 
skanowanie

Zeskanować obraz według bieżących ustawień, a następnie 
wysłać go do programu.
Uwaga: Urządzenie wielofunkcyjne musi być podłączone do 
komputera. 

Stop/Wyczyść  • Anulować wykonywane zadanie skanowania, drukowania, 
lub kopiowania.

• Zamknąć menu i powrócić do ustawień domyślnych.

Za pomocą tego menu: Można:

Rozm. odbitki Określić rozmiar kopii fotografii.

Powtórz foto Określić liczbę fotografii umieszczonych na jednej stronie.

Kopia foto Rozpocząć zadanie kopiowania fotografii.

Za pomocą tego menu: Można:

ROZJAŚNIJ/PRZYCIEMNIJ Rozjaśnić lub przyciemnić kopiowany obraz.

CZYSTY PAP—ROZM. Określić rozmiar papieru załadowanego do podpórki 
papieru.

CZYSTY PAP.—TYP Określić typ papieru załadowanego do podpórki 
papieru.
Uwaga: Jeśli użyte jest ustawienie domyślne Wykryj 
automatycznie, czujnik typu papieru (zobacz str. 13) 
optymalizuje to ustawienie według typu 
załadowanego papieru.

POWTÓRZ OBRAZ Określić liczbę obrazów umieszczonych na jednej 
stronie.

KOLOR Dostosować intensywność koloru kopii.

Naciśnij: Aby:
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Uwaga: Aktualnie wybrana opcja jest oznaczona na wyświetlaczu 
symbolem gwiazdki (*).

ROZMIAR ORYGINALNY Określić rozmiar dokumentu na płycie szklanej skanera. 
Uwaga: Zaleca się zastosowanie ustawienia Wykryj 
automatycznie (ustawienie domyślne), chyba że 
rozmiar uzyskiwanych wydruków nie jest odpowiedni. 

TYP ZAWARTOŚCI Określić typ dokumentu na płycie szklanej skanera.

SORTOW.— CZARN/B Sortować kopie czarno-białe.
Uwaga: Nie można sortować kopii kolorowych.

NAPRAS./LUSTRZ. Wydrukować lustrzane odbicie skanowanego obrazu.

NABOJE Wybierz: 
• Poziomy atramentu , aby wyświetlić poziomy 

atramentu w nabojach drukujących.
• Zmień, aby wyświetlić instrukcje dotyczące 

wymiany nabojów drukujących.
• Wyrównaj , aby przeprowadzić automatyczne 

wyrównanie nabojów drukujących.
• Oczyść, aby wyczyścić naboje drukujące.
• Autotest , aby wydrukować stronę testową.

OSZCZĘDZ. ENER. Określić czas, od kiedy urządzenie ma zacząć 
zmniejszać pobór energii elektrycznej:
• Po 10 minutach 
• Po 30 minutach (ustawienie domyślne)
• Po 60 minutach
• Nigdy

WYCZYŚĆ USTAW. Określić czas (po 2 minutach lub nigdy), po upływie 
którego urządzenie wielofunkcyjne ma powrócić do 
ustawień domyślnych.

USTAWIENIA DOMYŚLNE Wybrać bieżące ustawienia jako ustawienia domyślne 
lub przywrócić domyślne ustawienia fabryczne.

JĘZYK Wybrać język wyświetlanego tekstu.

Za pomocą tego menu: Można:
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Oprogramowanie urządzenia wielofunkcyjnego

W skład oprogramowania urządzenia wielofunkcyjnego wchodzą:

• Program Centrum urządzenia wielofunkcyjnego — służy do wykonywania 
rozmaitych operacji skanowania i kopiowania oraz do zarządzania 
zapisanymi obrazami.

• Program Właściwości drukowania — służy do dostosowywania ustawień 
drukowania. 

Uwaga: Dostępny jest za pośrednictwem niemal każdej aplikacji 
obsługującej drukowanie.

• Program Lexmark X5100 Photo Editor — służy do edycji fotografii.
• Centrum obsługi urządzenia wielofunkcyjnego Lexmark X5100 — 

udostępnia pomoc dotyczącą konserwacji oraz rozwiązywania 
problemów.
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Korzystanie z programu Centrum urządzenia 
wielofunkcyjnego Lexmark X5100

Program Centrum urządzenia wielofunkcyjnego Lexmark X5100 można otworzyć:

• Klikając dwukrotnie ikonę Centrum urządzenia wielofunkcyjnego 
Lexmark X5100 na pulpicie.

• Klikając kolejno polecenia: Start  Programy  Lexmark X5100  
Centrum urządzenia wielofunkcyjnego Lexmark.

Korzystając z programu Centrum urządzenia wielofunkcyjnego Lexmark, można: 

• Wybrać miejsce docelowe skanowania.
• Określić liczbę i kolor kopii.
• Skanować, kopiować, drukować oraz wykonywać zadania twórcze.
• Uzyskać dostęp do informacji na temat rozwiązywania problemów i 

konserwacji.
• Wyświetlić podgląd obrazów, które mają być drukowane.
• Zarządzać fotografiami (kopiować je do folderów, drukować, kopiować w 

sposób twórczy) przy użyciu karty Wyświetl zapisane obrazy.
• Wykonywać wiele innych zadań.
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Korzystanie z programu Właściwości drukowania

Ustawienia urządzenia wielofunkcyjnego można zmieniać za pomocą programu 
Właściwości drukowania. Aby uruchomić program Właściwości drukowania:

1 Po otwarciu dokumentu kliknij kolejno polecenia Plik  Drukuj.

Wyświetlone zostanie okno dialogowego Drukuj.

2 W oknie dialogowym Drukuj kliknij przycisk Właściwości, Preferencje, 
Opcje lub Ustawienia (w zależności od używanego programu lub 
systemu operacyjnego).

Wyświetlone zostanie okno dialogowe Właściwości drukowania.

Menu Co chcę zrobić informuje użytkownika, jakie ustawienia urządzenia 
wielofunkcyjnego należy wybrać w przypadku wykonywania rozmaitych 
zadań drukowania, jak na przykład drukowanie fotografii, wstęg lub 
kopert. 

Na kolejnych kartach (Jakość/Liczba kopii, Papier i Układ wydruku) 
dostępnych po lewej stronie okna dialogowego Właściwości drukowania 
można określić ustawienia urządzenia wielofunkcyjnego.
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Korzystanie z programu Lexmark X5100 Photo Editor

Program Lexmark X5100 Photo Editor pozwala na dostosowanie właściwości 
fotograficznych (jasności, kontrastu i orientacji) zeskanowanych obrazów. 

Istnieją trzy sposoby uruchomienia programu Lexmark X5100 Photo Editor:

• Kliknij kolejno polecenia: Start  Programy  Lexmark X5100  Lexmark 
Photo Editor.

• Na pulpicie kliknij dwukrotnie ikonę Centrum urządzenia 
wielofunkcyjnego Lexmark X5100, kliknij opcję Wyświetl zapisane 
obrazy, kliknięciem otwórz obraz, a następnie kliknij opcję Edytuj.

• Za pomocą programu Centrum urządzenia wielofunkcyjnego zeskanuj 
obraz do programu Photo Editor.

Zostanie otwarty program Photo Editor.
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Korzystanie z programu Centrum obsługi urządzenia 
wielofunkcyjnegoLexmark X5100

Program Centrum obsługi urządzenia wielofunkcyjnego Lexmark X5100 
udostępnia pomoc na temat urządzenia wielofunkcyjnego oraz dostarcza 
informacji dotyczących bieżącego stanu urządzenia. Aby otworzyć program 
Centrum obsługi urządzenia wielofunkcyjnego Lexmark, kliknij kolejno opcje 
Start  Programy  Lexmark X5100  Centrum obsługi urządzenia 
wielofunkcyjnego Lexmark X5100.

Poniższa tabela zawiera opis kart programu Centrum obsługi urządzenia 
wielofunkcyjnego Lexmark.

Za pomocą karty: Można:

Jak • Uzyskać informacje na temat podstawowych funkcji.
• Uzyskać instrukcje dotyczące skanowania, kopiowania, 

wysyłania faksów i drukowania.
• Uzyskać informacje na temat projektów.
• Przejść do trybu online w celu zapoznania się z innymi 

sposobami.
• Przeszukiwać podręcznik elektroniczny.

Stan (karta wyświetlana 
przy uruchomieniu)

• Sprawdzić bieżący stan urządzenia wielofunkcyjnego.
• Sprawdzić, jaki typ papieru znajduje się w urządzeniu 

wielofunkcyjnym.
• Wyświetlić poziomy atramentu dla nabojów.

Rozwiązywanie problemów • Sprawdzić bieżący stan urządzenia wielofunkcyjnego. 
• Wyświetlić zalecane tematy Pomocy.
• Wyświetlić tematy związane z rozwiązywaniem 

najczęstszych problemów.
• Wyszukiwać bardziej szczegółowe informacje 

dotyczące rozwiązywania problemów.
• Odwiedzić dział pomocy technicznej online.
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Czujnik typu papieru

Urządzenie wielofunkcyjne jest wyposażone w czujnik typu papieru, który 
wykrywa następujące typy papieru:

• Papier zwykły
• Papier powlekany
• Papier błyszczący/fotograficzny
• Folie

Jeśli załadowany zostanie jeden z wymienionych typów papieru, urządzenie 
wielofunkcyjne wykryje dany typ i automatycznie dostosuje ustawienia typu 
papieru i rozdzielczości wydruku. 

Uwaga: Urządzenie wielofunkcyjne nie rozpoznaje rozmiaru papieru. 
Aby uzyskać pomoc, zobacz str. 14.

Przegląd • Wydrukować stronę testową.
• Odwiedzić w sieci Web dział z materiałami 

eksploatacyjnymi.
• Wyświetlić informacje dotyczące sposobu zakupu 

nowych nabojów.
• Wyczyścić dysze naboju drukującego. 
• Wyrównać naboje.
• Rozwiązywać inne problemy.
Uwaga: Niektóre łącza podczas wykonywania zadań są 
nieaktywne.

Informacje kontaktowe • Wyświetlić informacje dotyczące zamawiania 
materiałów eksploatacyjnych.

• Uzyskać informacje dotyczące kontaktowania się z 
działem obsługi klienta firmy Lexmark i wyświetlić listę 
numerów telefonicznych.

• Zarejestrować urządzenie wielofunkcyjne.
• Uzyskać aktualizację oprogramowania urządzenia 

wielofunkcyjnego.
• Uzyskać informacje na temat ofert specjalnych.
• Odwiedzić witrynę firmy Lexmark w sieci Web.

Zaawansowane • Zmienić opcje dotyczące powiadomień głosowych oraz 
informacji o stanie drukowania.

• Zmienić ustawienia dotyczące drukowania w sieci.
• Uzyskać informacje na temat wersji oprogramowania.

Za pomocą karty: Można:
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Aby określić rozmiar papieru:

1 Po otwarciu dokumentu kliknij kolejno polecenia Plik  Drukuj.

2 W oknie dialogowym Drukuj kliknij przycisk Właściwości, Preferencje, 
Opcje lub Ustawienia (w zależności od używanego programu lub 
systemu operacyjnego).

Wyświetlone zostanie okno dialogowe Właściwości drukowania.

3 Na karcie Papier wybierz rozmiar używanego papieru.

4 Kliknij przycisk OK. 

Czujnik typu papieru jest włączony, o ile nie został wyłączony przez użytkownika. 
Aby wyłączyć czujnik typu papieru:

1 Po otwarciu dokumentu kliknij kolejno polecenia Plik  Drukuj.

2 W oknie dialogowym Drukuj kliknij przycisk Właściwości, Preferencje, 
Opcje lub Ustawienia (w zależności od używanego systemu 
operacyjnego).

Wyświetlone zostanie okno dialogowe Właściwości drukowania.
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3 Kliknij przycisk Opcje.

4 Kliknij polecenie Opcje czujnika typu papieru.

5 Kliknij pole wyboru Zezwalaj, aby czujnik typu papieru wykrywał typ 
papieru (ustawienie domyślne), aby usunąć jego zaznaczenie.

6 Kliknij przycisk OK.

Aby wyłączyć czujnik typu papieru na stałe:

1 Kliknij kolejno polecenia: Start  Ustawienia  Drukarki i faksy lub 
Drukarki.

2 Prawym przyciskiem myszy kliknij ikonę drukarki.

3 Kliknij polecenie Preferencje drukowania lub Właściwości.

4 Kliknij kartę Opcje (Windows 2000) lub Ustawienia drukarki, a następnie 
zmień (Windows 9x).

5 Kliknij opcję Opcje czujnika typu papieru.

6 Kliknij pole wyboru, aby usunąć jego zaznaczenie.

7 Kliknij przycisk OK.

8 Kliknij przycisk OK.

Uwaga: Aby zastąpić wskazania czujnika typu papieru tylko na czas 
określonego zadania drukowania, należy w graficznym 
interfejsie użytkownika w obszarze Papier specjalny określić 
typ papieru.
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Korzystanie z urządzenia 
wielofunkcyjnego

Umieszczanie dokumentu na płycie szklanej skanera

1 Otwórz pokrywę górną.

2 Połóż kopiowany obiekt na płycie szklanej skanera stroną do kopiowania 
skierowaną w dół. Upewnij się, że lewy górny róg obiektu jest wyrównany 
względem strzałki.
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Ładowanie papieru

Podczas ładowania papieru zwykłego i specjalnego należy przestrzegać 
poniższych zasad:

Maksymalna ilość 
załadowanego nośnika Zalecenia

100 arkuszy zwykłego 
papieru

Należy używać tylko papieru przeznaczonego do stosowania 
w drukarkach atramentowych.

10 kopert • Koperty należy ładować 
pionowo z prawej strony 
podpórki papieru.

• Miejsce na znaczek powinno 
znajdować się w lewym 
górnym rogu.

• Należy używać tylko kopert 
przeznaczonych do 
stosowania w drukarkach 
atramentowych.

• Prowadnicę papieru należy 
ścisnąć i dosunąć do lewej 
krawędzi papieru (jak 
przedstawiono na rysunku obok).

25 arkuszy etykiet Należy używać tylko etykiet przeznaczonych do stosowania 
w drukarkach atramentowych.

10 arkuszy kart • Należy używać tylko kart przeznaczonych do stosowania 
w drukarkach atramentowych.

• Grubość kart nie może przekraczać 0,635 mm 
(0,025 cala).

10 kart 
okolicznościowych, kart 
indeksowych, pocztówek 
lub kart fotograficznych

Karty należy ładować pionowo z prawej strony podpórki 
papieru.

25 arkuszy papieru 
powlekanego, 
fotograficznego lub 
błyszczącego

Strona błyszcząca lub powlekana powinna być skierowana 
do użytkownika.

10 arkuszy folii • Szorstka strona folii powinna być skierowana do 
użytkownika.

• Należy używać tylko folii przeznaczonych do stosowania 
w drukarkach atramentowych.
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Aby załadować większość typów papieru (zobacz str. 29, aby uzyskać informacje 
na temat wstęgi):

1 Umieść papier z prawej strony podpórki papieru, stroną do drukowania 
skierowaną do siebie, tak aby górna krawędź papieru była podawana do 
podpórki.

100 arkuszy papieru o 
rozmiarze 
niestandardowym

• Rozmiar papieru zawiera się w następujących granicach:
Szerokość 
76 do 216 mm
3,0 do 8,5 cala
Długość 
127 do 432 mm
5,0 do 17,0 cali

25 naprasowywanek • Należy postępować zgodnie z instrukcjami ładowania 
umieszczonymi na opakowaniu naprasowywanek.

• Strona pusta powinna być skierowana do użytkownika.

20 arkuszy wstęgi Należy używać tylko wstęgi przeznaczonej do stosowania w 
drukarkach atramentowych.

Maksymalna ilość 
załadowanego nośnika Zalecenia
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2 Ściśnij prowadnicę papieru i dosuń ją do lewej krawędzi papieru.

Uwaga: Do urządzenia wielofunkcyjnego nie wolno wpychać papieru 
na siłę.

Przed rozpoczęciem kopiowania (str. 21), skanowania (str. 23), drukowania 
(str. 27) lub wysyłania faksów (str. 27) należy zapoznać się z poniższymi 
informacjami na temat maksymalnej ilości papieru mieszczącej się w tacy na 
wydruki urządzenia wielofunkcyjnego. 

Taca na wydruki urządzenia wielofunkcyjnego może maksymalnie pomieścić:

50 arkuszy papieru

10 arkuszy etykiet

10 kopert

10 kart

1 arkusz folii.

Uwaga: Aby nie dopuścić do rozmazywania się atramentu, należy 
wyjąć każdy arkusz folii z tacy na wydruki, zanim z 
urządzenia wielofunkcyjnego zostanie wyprowadzona 
następna. Wysychanie atramentu na foliach może trwać do 
15 minut.

Urządzenie wielofunkcyjne służy do kopiowania, skanowania, drukowania i 
wysyłania faksów. Przedstawione poniżej instrukcje objaśniają sposoby 
wykonywania tych zadań. Informacje na temat tworzenia konkretnych projektów 
znajdują się na str. 28.
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Kopiowanie przy użyciu panelu operatora 

1 Upewnij się, że urządzenie wielofunkcyjne jest włączone.

2 Otwórz pokrywę górną.

3 Połóż kopiowany obiekt na płycie szklanej skanera stroną do kopiowania 
skierowaną w dół. Upewnij się, że lewy górny róg obiektu jest wyrównany 
względem strzałki znajdującej się w na dole po prawej stronie skanera. 

4 Zamknij pokrywę górną.

5 Jeśli wykonywana jest tylko jedna kopia, przejdź do punktu 7. 
W przypadku wykonywania wielu kopii przejdź do punktu 6.
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6 Naciskaj wielokrotnie przycisk Liczba kopii do momentu wyświetlenia 
wymaganej liczby kopii (z zakresu 1–99).

Uwaga: Aby przewinąć listę liczbową, można również użyć 
przycisków strzałek.

7 Naciśnij przycisk Kopia kolorowa, aby skopiować dokument w kolorze, 
lub przycisk Kopia czarna, aby wykonać czarno-białą kopię dokumentu.

Podczas wykonywania zadania przez urządzenie wielofunkcyjne na 
wyświetlaczu pokazywany jest komunikat KOPIOWANIE.

8 Po wykonaniu wielu kopii naciśnij przycisk Stop/Wyczyść, aby przywrócić 
ustawienia domyślne.

Kopiowanie przy użyciu oprogramowania 
urządzenia wielofunkcyjnego

1 Upewnij się, że komputer i urządzenie wielofunkcyjne są włączone.

2 Otwórz pokrywę górną.
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3 Połóż kopiowany obiekt na płycie szklanej skanera stroną do kopiowania 
skierowaną w dół. Upewnij się, że lewy górny róg obiektu jest wyrównany 
względem strzałki znajdującej się w na dole po prawej stronie skanera.

4 Zamknij pokrywę górną.

5 Kliknij dwukrotnie ikonę Centrum urządzenia wielofunkcyjnego 
Lexmark X5100 znajdującą się na pulpicie.

Zostanie wyświetlone okno Strona główna Centrum urządzenia 
wielofunkcyjnego.

6 Kliknij przycisk Podgląd, aby wyświetlić zeskanowany obraz.

7 Określ liczbę i kolor wykonywanych kopii.

Uwaga: Aby wybrać rozmiar papieru lub bardziej dostosować 
zadanie kopiowania do bieżących potrzeb, kliknij łącze 
Pokaż więcej ustawień kopiowania.

8 Kliknij przycisk Kopiuj.

Skanowanie przy użyciu panelu operatora 

Skanowanie można przeprowadzać przy użyciu panelu operatora urządzenia 
wielofunkcyjnego.

1 Upewnij się, że urządzenie wielofunkcyjne jest włączone i podłączone do 
komputera.
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2 Otwórz pokrywę górną.

3 Połóż skanowany obiekt na płycie szklanej skanera stroną do skanowania 
skierowaną w dół. Upewnij się, że lewy górny róg obiektu jest wyrównany 
względem strzałki znajdującej się w na dole po prawej stronie skanera.

4 Zamknij pokrywę górną.

5 Naciśnij przycisk E-mail, Plik, Program.

Zostanie wyświetlone ostatnio wybrane miejsce docelowe skanowania 
(lub domyślne ustawienia fabryczne, czyli wiadomość e-mail). 

6 Aby przewinąć listę miejsc docelowych skanowania, użyj przycisku strzałki 
w prawo.
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7 Kiedy pojawi się wymagane miejsce docelowe skanowania, naciśnij 
przycisk Wybierz.

8 Naciśnij przycisk Rozpocznij skanowanie, aby rozpocząć skanowanie 
według bieżących ustawień.

Skanowanie przy użyciu oprogramowania 
urządzenia wielofunkcyjnego

Oprogramowanie urządzenia wielofunkcyjnego umożliwia wiele sposobów 
skanowania. Można skorzystać z opcji: 

• Powtórz obraz (skanowanie do wydruku). Aby uzyskać pomoc, zobacz 
str. 35.

• Autodopasowanie (skanowanie do wydruku).
• Wiele stron — opcja oprogramowania urządzenia wielofunkcyjnego 

umożliwiająca drukowanie kilku stron dokumentu na jednym arkuszu 
papieru. Można na przykład wybrać drukowanie w trybie 4 stron na 
arkuszu, aby zmieścić pomniejszone obrazy stron 1 do 4 na pierwszym 
arkuszu wydruku, obrazy stron 5 do 8 na drugim itd.

• Optyczne rozpoznawanie znaków — umożliwia edycję tekstu w 
dokumencie.

Aby wykonać skanowanie:

1 Upewnij się, że komputer i urządzenie wielofunkcyjne są włączone.

2 Otwórz pokrywę górną.
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3 Połóż skanowany obiekt na płycie szklanej skanera stroną do skanowania 
skierowaną w dół. Upewnij się, że lewy górny róg obiektu jest wyrównany 
względem strzałki znajdującej się w na dole po prawej stronie skanera.

4 Zamknij pokrywę górną.

5 Kliknij dwukrotnie ikonę Centrum urządzenia wielofunkcyjnego 
Lexmark X5100 znajdującą się na pulpicie.

Zostanie wyświetlone okno Strona główna Centrum urządzenia 
wielofunkcyjnego.

6 Kliknij przycisk Podgląd, aby wyświetlić zeskanowany obraz.

7 Dostosuj położenie linii przerywanych tak, aby z obrazu dokładnie 
wyodrębnić część, która ma zostać wydrukowana.

8 Z menu rozwijanego Wyślij zeskanowany obraz do: wybierz miejsce 
docelowe skanowania.

Uwaga: Aby jeszcze precyzyjniej dostosować zadanie skanowania do 
bieżących potrzeb, kliknij łącze Pokaż więcej ustawień 
skanowania.

9 Kliknij przycisk Skanuj.
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Drukowanie

1 Po otwarciu dokumentu kliknij kolejno polecenia Plik  Drukuj.

2 Aby zmienić ustawienia urządzenia wielofunkcyjnego, kliknij przycisk 
Właściwości, Opcje, Ustawienia lub Preferencje (w zależności od 
używanego programu lub systemu operacyjnego).

3 Zatwierdź wybrane ustawienia na trzech kolejnych kartach okna 
dialogowego programu Właściwości drukowania (Jakość/Liczba kopii, 
Papier i Układ wydruku), a następnie kliknij przycisk OK lub Drukuj 
(w zależności od używanego programu lub systemu operacyjnego).

Wysyłanie faksu przy użyciu panelu operatora

Aby przesłać zeskanowany dokument faksem:

1 Upewnij się, że urządzenie wielofunkcyjne jest podłączone do komputera 
z modemem.

2 Połóż na płycie szklanej skanera obiekt, który chcesz wysłać faksem, 
stroną przeznaczoną do wysłania w dół. Upewnij się, że lewy górny róg 
obiektu jest wyrównany względem strzałki znajdującej się w na dole po 
prawej stronie skanera. 

3 Naciśnij przycisk Rozpocznij faksowanie.

Na ekranie komputera pojawi się oprogramowanie do wysyłania faksów.
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4 Wprowadź numer telefonu, na który chcesz przesłać faks.

5 Aby wysłać faks, zastosuj się do instrukcji wyświetlanych na ekranie 
komputera.

Wysyłanie faksu przy użyciu oprogramowania 
urządzenia wielofunkcyjnego

1 Upewnij się, że urządzenie wielofunkcyjne jest podłączone do komputera 
z modemem.

Uwaga: Cyfrowa linia abonencka (DSL) i modemy kablowe nie są 
obsługiwane przez oprogramowanie faksu.

2 Ułóż dokument na płycie szklanej skanera stroną przeznaczoną do 
wysłania w dół. Upewnij się, że lewy górny róg obiektu jest wyrównany 
względem strzałki znajdującej się w na dole po prawej stronie skanera.

3 Kliknij dwukrotnie ikonę Centrum urządzenia wielofunkcyjnego 
Lexmark X5100 znajdującą się na pulpicie.

Zostanie wyświetlone okno Strona główna Centrum urządzenia 
wielofunkcyjnego.

4 W sekcji Zadania twórcze kliknij opcję Wyślij faksem za pomocą 
modemu komputera.

5 Aby zakończyć zadanie, postępuj według instrukcji wyświetlanych na 
ekranie.

Tworzenie projektów

Urządzenie wielofunkcyjne umożliwia:

• Drukowanie wstęgi (str. 29).
• Kopiowanie w kolorze (str. 30).
• Drukowanie obrazów do naprasowywania na tkaninach (str. 37).
• Skanowanie fotografii i wysyłanie ich pocztą elektroniczną do znajomych 

(str. 31).
• Powiększanie lub zmniejszanie wzorów precyzyjnych lub zgrubnych 

(str. 32).
• Skanowanie wielu obrazów (str. 33).
• Drukowanie plakatu (str. 34).
• Drukowanie powtarzanych obrazów (str. 35).
• Drukowanie obrazów lustrzanych (str. 37).
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• Edytowanie tekstu za pomocą funkcji optycznego rozpoznawania znaków 
(str. 38).

• Więcej ciekawych możliwości twórczych oferuje program Centrum 
obsługi urządzenia wielofunkcyjnego Lexmark (str. 12).

Uwaga: Przed rozpoczęciem wykonywania projektu do urządzenia 
wielofunkcyjnego należy załadować papier. Aby uzyskać 
pomoc, zobacz str. 18.

Drukowanie wstęgi 

1 Umieść stos arkuszy wstęgi na pokrywie górnej i wsuń pierwszy arkusz do 
urządzenia.

2 Kliknij kolejno opcje: Start  Programy  Lexmark X5100  Centrum 
obsługi urządzenia wielofunkcyjnego Lexmark X5100.

3 Kliknij kartę Jak.

4 W sekcji Projekty wybierz opcję Wstęgi.

5 Kliknij opcję Widok i postępuj według instrukcji, aby wydrukować wstęgę.
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Uwaga: Gdy urządzenie wielofunkcyjne rozpocznie drukowanie, 
odczekaj aż przednia krawędź wstęgi zostanie wysunięta z 
urządzenia wielofunkcyjnego, po czym ostrożnie rozłóż 
papier, opuszczając go na podłogę przed urządzeniem 
wielofunkcyjnym.

Wykonywanie kopii kolorowych 

Kolorowe kopie rysunków narysowanych przez dzieci, artykułów prasowych, 
świadectw urodzenia itp. można wykonywać przy użyciu panelu operatora bądź 
oprogramowania na komputerze.

Przy użyciu panelu operacyjnego:

1 Otwórz pokrywę górną.

2 Połóż kopiowany obiekt na płycie szklanej skanera stroną do kopiowania 
skierowaną w dół. Upewnij się, że lewy górny róg obiektu jest wyrównany 
względem strzałki znajdującej się w na dole po prawej stronie skanera.

3 Zamknij pokrywę górną.

4 W przypadku wykonywania wielu kopii naciśnij przycisk Liczba kopii.

5 Naciśnij przycisk Kopia kolorowa.

Urządzenie wielofunkcyjne rozpocznie kopiowanie przy zastosowaniu 
wybranych ustawień.
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Przy użyciu oprogramowania urządzenia wielofunkcyjnego:

1 Otwórz pokrywę górną.

2 Połóż kopiowany obiekt na płycie szklanej skanera stroną do kopiowania 
skierowaną w dół. Upewnij się, że lewy górny róg obiektu jest wyrównany 
względem strzałki znajdującej się w na dole po prawej stronie skanera.

3 Zamknij pokrywę górną.

4 Kliknij dwukrotnie ikonę Centrum urządzenia wielofunkcyjnego 
Lexmark X5100 znajdującą się na pulpicie.

Zostanie wyświetlone okno Strona główna Centrum urządzenia 
wielofunkcyjnego.

5 W sekcji Kopiuj... zaznacz opcję Dokument kolorowy.

6 W przypadku wykonywania wielu kopii określ liczbę kopii.

7 Aby jeszcze precyzyjniej dostosować zadanie kopiowania do bieżących 
potrzeb, kliknij łącze Pokaż więcej ustawień kopiowania.

8 Kliknij przycisk Kopiuj.

Skanowanie fotografii i wysyłanie ich pocztą elektroniczną

1 Otwórz pokrywę górną.

2 Połóż skanowaną fotografię na płycie szklanej skanera stroną do 
skanowania skierowaną w dół. Upewnij się, że lewy górny róg obiektu 
jest wyrównany względem strzałki znajdującej się w na dole po prawej 
stronie skanera.

3 Zamknij pokrywę górną.

4 Kliknij dwukrotnie ikonę Centrum urządzenia wielofunkcyjnego 
Lexmark X5100.

Zostanie wyświetlone okno Strona główna Centrum urządzenia 
wielofunkcyjnego.

5 W menu Zadania twórcze kliknij polecenie Wysyłanie obrazu pocztą 
e-mail.

6 Z menu Co jest skanowane? wybierz opcję Fotografia.

7 Aby przygotować fotografię do wysłania, postępuj według instrukcji 
wyświetlanych na ekranie.
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8 Kliknij opcję Dołącz.

Wyświetlone zostanie okno Nowa wiadomość.

9 Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

10 Napisz wiadomość, która będzie towarzyszyła załączonej fotografii.

11 Kliknij przycisk Wyślij.

Powiększanie lub zmniejszanie wzorów precyzyjnych lub 
zgrubnych

Wzory lub fotografie można powiększać lub zmniejszać przy użyciu panelu 
operatora lub programu Centrum urządzenia wielofunkcyjnego na komputerze.

Przy użyciu panelu operacyjnego:

1 Otwórz pokrywę górną.

2 Połóż na płycie szklanej skanera wzór lub fotografię, którą chcesz 
powiększyć bądź zmniejszyć. Upewnij się, że lewy górny róg obiektu jest 
wyrównany względem strzałki znajdującej się w na dole po prawej stronie 
skanera.

3 Zamknij pokrywę górną.

4 Na panelu operatora naciśnij przycisk Zmniejsz/Powiększ.

5 Naciskaj przycisk strzałki w prawo, aż pojawi się wymagana opcja (50% 
(Połowa), 100% (Taki sam), 200% (2-krotny), % Niestandardowy, Dopasuj 
do strony, 2x2 Plakat, 3x3 Plakat lub 4x4 Plakat).

6 Naciśnij przycisk Wybierz.

7 Aby rozpocząć kopiowanie, naciśnij przycisk Kopia kolorowa lub Kopia 
czarna.

8 Po wydrukowaniu obrazu naciśnij przycisk Stop/Wyczyść, aby dla opcji 
jakości przywrócić ustawienie Normalna.

Przy użyciu oprogramowania urządzenia wielofunkcyjnego:

1 Otwórz pokrywę górną.

2 Połóż na płycie szklanej skanera wzór lub fotografię, którą chcesz 
powiększyć bądź zmniejszyć. Upewnij się, że lewy górny róg obiektu jest 
wyrównany względem strzałki znajdującej się w na dole po prawej stronie 
skanera.
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3 Zamknij pokrywę górną.

4 Kliknij dwukrotnie ikonę Centrum urządzenia wielofunkcyjnego 
Lexmark X5100 znajdującą się na pulpicie.

Zostanie wyświetlone okno Strona główna Centrum urządzenia 
wielofunkcyjnego.

5 W menu Zadania twórcze kliknij polecenie Powiększanie lub 
zmniejszanie obrazu.

6 Kliknij przycisk Podgląd, aby wyświetlić zeskanowany obraz.

7 Dostosuj położenie linii przerywanych tak, aby z obrazu dokładnie 
wyodrębnić część, która ma zostać wydrukowana.

8 Aby wybrać rozmiar nowego obrazu, postępuj zgodnie z instrukcjami 
wyświetlanymi na ekranie.

9 Kliknij opcję Ustawienia drukarki, aby określić rozmiar papieru.

10 Po określeniu ustawień obrazu kliknij przycisk Drukuj.

Skanowanie wielu stron lub obrazów

1 Otwórz pokrywę górną.

2 Połóż na płycie szklanej skanera pierwszy obraz, który ma być skanowany, 
stroną do skanowania skierowaną w dół. Upewnij się, że lewy górny róg 
obiektu jest wyrównany względem strzałki znajdującej się w na dole po 
prawej stronie skanera.

3 Zamknij pokrywę górną.

4 Kliknij dwukrotnie ikonę Centrum urządzenia wielofunkcyjnego 
Lexmark X5100 znajdującą się na pulpicie.

Wyświetlone zostanie okno Strona główna urządzenia wielofunkcyjnego.

5 Z menu rozwijanego wybierz miejsce docelowe skanowania.

6 W sekcji Skanuj... kliknij łącze Pokaż więcej ustawień skanowania, a 
następnie kliknij opcję Wyświetl zaawansowane ustawienia 
skanowania.

7 Na karcie Skanuj wybierz opcję Skanuj kilka obrazów przed 
utworzeniem obrazu wyjściowego.

8 Kliknij przycisk OK.

Wyświetlone zostanie okno Strona główna urządzenia wielofunkcyjnego.

9 Kliknij przycisk Skanuj.
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Uwaga: Po zeskanowaniu obiektu wyświetlony zostanie monit o 
umieszczenie na płycie szklanej skanera następnego obiektu.

Drukowanie plakatu

Aby powiększyć obraz tak, aby obejmował kilka stron, można go wydrukować w 
formie plakatu.

Przy użyciu panelu operacyjnego:

1 Załaduj papier rozmiaru A4 lub Letter, a następnie wybierz ten rozmiar:

a Na panelu operatora naciskaj przycisk Opcje, aż na wyświetlaczu 
pojawi się opcja CZYSTY PAP—ROZM.

b Naciskaj przycisk strzałki w prawo, aż wyświetlany rozmiar papieru 
będzie odpowiadał rozmiarowi załadowanemu.

c Naciśnij przycisk Wybierz.

2 Otwórz pokrywę górną.

3 Połóż na płycie szklanej skanera obiekt, który chcesz wydrukować jako 
plakat, stroną przeznaczoną do wydrukowania skierowaną w dół. 
Upewnij się, że lewy górny róg obiektu jest wyrównany względem strzałki 
znajdującej się w na dole po prawej stronie skanera.

4 Zamknij pokrywę górną.

5 Na panelu operatora naciśnij przycisk Zmniejsz/Powiększ.

6 Naciskaj przycisk strzałki w prawo tak długo, aż wyświetli się liczba stron, 
na ilu ma być rozmieszczony plakat. 

Na przykład ustawienie 2x2 Plakat  oznacza, że skanowany oryginał 
zostanie powiększony tak, aby zajmował cztery strony.

7 Naciśnij przycisk Wybierz.

8 Aby rozpocząć kopiowanie, naciśnij przycisk Kopia kolorowa lub Kopia 
czarna.

9 Aby utworzyć plakat, połącz wydrukowane strony w taki sposób, aby ich 
spojenia były jak najmniej widoczne, a uzyskany złożony obraz dawał 
efekt całości.

10 Po wydrukowaniu obrazu naciśnij przycisk Stop/Wyczyść, aby dla opcji 
jakości przywrócić ustawienie Normalna.
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Przy użyciu oprogramowania urządzenia wielofunkcyjnego:

1 Otwórz pokrywę górną.

2 Połóż na płycie szklanej skanera obiekt, który chcesz wydrukować jako 
plakat, stroną przeznaczoną do wydrukowania skierowaną w dół. 
Upewnij się, że lewy górny róg obiektu jest wyrównany względem strzałki 
znajdującej się w na dole po prawej stronie skanera.

3 Kliknij dwukrotnie ikonę Centrum urządzenia wielofunkcyjnego 
Lexmark X5100 znajdującą się na pulpicie.

Zostanie wyświetlone okno Strona główna Centrum urządzenia 
wielofunkcyjnego.

4 Kliknij opcję Drukuj obraz jako plakat wielostronicowy.

5 Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

6 Kliknij przycisk Podgląd, aby wyświetlić zeskanowany obraz.

7 Dostosuj położenie linii przerywanych tak, aby z obrazu dokładnie 
wyodrębnić część, która ma zostać wydrukowana.

8 Kliknij opcję Ustawienia drukarki, aby określić rozmiar papieru.

9 Kliknij przycisk Drukuj.

Drukowanie powtarzanych obrazów

Przy użyciu panelu operacyjnego:

1 Otwórz pokrywę górną.

2 Połóż na płycie szklanej skanera obiekt, który chcesz wydrukować, stroną 
przeznaczoną do wydrukowania w dół. Upewnij się, że lewy górny róg 
obiektu jest wyrównany względem strzałki znajdującej się w na dole po 
prawej stronie skanera.

3 Na panelu operatora naciskaj przycisk Opcje, aż na wyświetlaczu pojawi 
się opcja Powtórz obraz .

4 Naciskaj przycisk strzałki w prawo, aby wyświetlić liczbę obrazów, które 
chcesz umieścić na jednym arkuszu papieru (1, 4, 9 lub 16).

Uwaga: W przypadku tego sposobu drukowania kilku obrazów na 
jednym arkuszu papieru nie można użyć funkcji Zmniejsz/
Powiększ. Urządzenie wielofunkcyjne automatycznie 
zmniejsza obrazy w skali odpowiednio do ich liczby na jednej 
stronie wydruku.
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5 Naciśnij przycisk Wybierz.

6 Aby rozpocząć kopiowanie, naciśnij przycisk Kopia kolorowa lub Kopia 
czarna.

7 Po wydrukowaniu obrazu naciśnij przycisk Stop/Wyczyść, aby dla opcji 
jakości przywrócić ustawienie Normalna.

Przy użyciu oprogramowania urządzenia wielofunkcyjnego:

1 Otwórz pokrywę górną.

2 Połóż na płycie szklanej skanera obiekt, który chcesz wydrukować, stroną 
przeznaczoną do wydrukowania w dół. Upewnij się, że lewy górny róg 
obiektu jest wyrównany względem strzałki.

3 Kliknij dwukrotnie ikonę Centrum urządzenia wielofunkcyjnego 
Lexmark X5100 znajdującą się na pulpicie.

Wyświetlone zostanie okno Strona główna urządzenia wielofunkcyjnego.

4 W sekcji Zadania twórcze kliknij opcję Powtórz obraz kilka razy na 
stronie.

5 Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

6 Kliknij przycisk Podgląd, aby wyświetlić zeskanowany obraz.

7 Dostosuj położenie linii przerywanych tak, aby z obrazu dokładnie 
wyodrębnić część, która ma zostać wydrukowana.

8 Kliknij opcję Ustawienia drukarki, aby określić rozmiar papieru.

9 Kliknij przycisk Drukuj.
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Drukowanie obrazów lustrzanych i naprasowywanek

Aby wydrukować lustrzany obraz oryginału, należy wykonać czynności opisane 
poniżej.

Przy użyciu panelu operacyjnego:

1 Otwórz pokrywę górną.

2 Połóż na płycie szklanej skanera obiekt, który chcesz wydrukować, stroną 
przeznaczoną do wydrukowania w dół. Upewnij się, że lewy górny róg 
obiektu jest wyrównany względem strzałki znajdującej się w na dole po 
prawej stronie skanera.

3 Na panelu operatora naciskaj przycisk Opcje, aż na wyświetlaczu pojawi 
się opcja Napras./Lustrz .

4 Naciśnij przycisk strzałki w prawo, aby wybrać opcję Włącz.

5 Naciśnij przycisk Wybierz. 

6 Aby rozpocząć kopiowanie, naciśnij przycisk Kopia kolorowa lub Kopia 
czarna.

7 Po wydrukowaniu obrazu naciśnij przycisk Stop/Wyczyść, aby dla opcji 
jakości przywrócić ustawienie Normalna.

Drukowanie obrazów do naprasowywania na tkaninach

Przy użyciu komputera:

1 Otwórz aplikację w celu utworzenia dokumentu graficznego.

2 Kliknij kolejno opcje: Start  Programy  Lexmark X5100  Centrum 
obsługi urządzenia wielofunkcyjnego Lexmark X5100.

3 Kliknij kartę Jak.

4 Z menu rozwijanego Projekty wybierz opcję Naprasowywanki.

5 Kliknij opcję Widok.

6 Aby utworzyć naprasowywankę, postępuj zgodnie z instrukcjami 
wyświetlanymi na ekranie.

7 Przenieś wykonaną naprasowywankę na koc, poszewkę na poduszkę, 
komplet pościeli lub inną tkaninę. Postępuj zgodnie z instrukcjami 
zamieszczonymi na opakowaniu naprasowywanek.
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Aby na materiale stworzyć kolaż, można powtórzyć powyższe czynności, 
stosując ten sam obraz wielokrotnie lub używając wielu różnych obrazów. 

Używanie optycznego rozpoznawania znaków

Optyczne rozpoznawanie znaków jest funkcją oprogramowania, która umożliwia 
zamianę zeskanowanego obrazu na tekst możliwy do obróbki w edytorze tekstu.

1 Otwórz pokrywę górną.

2 Połóż na płycie szklanej skanera obiekt, który chcesz edytować, stroną 
przeznaczoną do skanowania w dół. Upewnij się, że lewy górny róg 
obiektu jest wyrównany względem strzałki znajdującej się w na dole po 
prawej stronie skanera.

3 Kliknij dwukrotnie ikonę Centrum urządzenia wielofunkcyjnego 
Lexmark X5100 znajdującą się na pulpicie.

Zostanie wyświetlone okno Strona główna Centrum urządzenia 
wielofunkcyjnego.

4 W sekcji Zadania twórcze przewijaj listę do wyświetlenia opcji Edytuj, a 
następnie kliknij polecenie Edytuj tekst znajdujący się w skanowanym 
dokumencie (OCR). 

5 Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Praca w sieci 

Poniżej przedstawiono w skrócie możliwości wykorzystania urządzenia 
wielofunkcyjnego w środowisku sieciowym. 

Można: 

• Podłączyć urządzenie wielofunkcyjne do sieci. 
• Drukować z wielu komputerów, jeśli urządzenie wielofunkcyjne jest 

podłączone do komputera. 
• Kopiować przy użyciu panelu operatora. 

Uwaga: Nie można używać urządzenia wielofunkcyjnego do 
skanowania w sieci.

Aby uzyskać informacje dotyczące pracy w sieci i zakupu karty sieciowej Lexmark 
N1 Ethernet Adapter, odwiedź witrynę www.lexmark.com/US/products/N1.

Uwaga: Karta sieciowa firmy Lexmark jest dostępna w niektórych 
krajach.
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Konserwacja

Wymiana nabojów drukujących

W urządzeniu wielofunkcyjnym Lexmark X5100 można stosować następujące 
naboje:

Uwaga: Aby uzyskać informacje na temat zamawiania materiałów 
eksploatacyjnych, zobacz str. 46.

1 Upewnij się, że urządzenie wielofunkcyjne jest włączone.

2 Podnieś zespół skanera do pozycji, w której będzie mógł oprzeć się na 
podpórce skanera. 

Uchwyt naboju drukującego przesunie się i zatrzyma w pozycji 
ładowania, chyba że urządzenie wielofunkcyjne jest zajęte.

Artykuł: Numer części:

Nabój czarny 82

Nabój kolorowy 83 lub 88
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3 Ściśnij zaczepy zatrzasków na pokrywach nabojów i podnieś pokrywy.

4 Wyjmij stare naboje. Umieść je w szczelnym pojemniku lub wyrzuć.

5 W przypadku instalowania nowych nabojów usuń z ich spodu piankę, 
naklejki oraz taśmę przezroczystą.

Ostrzeżenie: NIE WOLNO dotykać obszaru złotych styków na nabojach. 
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6 Włóż nowe naboje, a następnie zatrzaśnij pokrywy.   

7 Unieś zespół skanera i złóż podpórkę skanera, opuszczając zespół skanera 
do całkowitego zamknięcia.
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8 Załaduj papier do podpórki papieru.

9 Na wyświetlaczu pojawią się zapytania. Odpowiedz na pytania, używając 
przycisków na panelu operatora:

a Jeśli zainstalowany nabój kolorowy jest nowy (nie był wcześniej 
używany), naciśnij przycisk Wybierz.

Jeśli nabój jest stary, naciśnij jeden raz przycisk strzałki w prawo, a 
następnie przycisk Wybierz.

b Jeśli wyświetlany numer części jest zgodny z numerem używanego 
naboju, naciśnij przycisk Wybierz.

Jeśli numer nie jest zgodny z numerem naboju, naciskaj przycisk 
strzałki w prawo, aż pojawi się właściwy numer, po czym naciśnij 
przycisk Wybierz.

c Jeśli zainstalowany nabój czarny jest nowy, naciśnij przycisk Wybierz.

Jeśli nabój jest stary, naciśnij jeden raz przycisk strzałki w prawo, a 
następnie przycisk Wybierz.

Wyświetlany numer części powinien być zgodny z numerem części 
używanego naboju. 

d Naciśnij przycisk Wybierz.

Aby wykonać instalację w sposób prawidłowy, należy następnie 
przeprowadzić “Wyrównanie nabojów drukujących”.
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Wyrównanie nabojów drukujących

Wyrównanie nabojów drukujących przeprowadza się w dwu przypadkach: po 
zainstalowaniu nabojów oraz w celu poprawy jakości wydruku.

Po zainstalowaniu nabojów

Po zainstalowaniu nowych nabojów drukujących na panelu operatora pojawi się 
komunikat.

1 Upewnij się, że do podpórki papieru załadowany jest zwykły papier.

2 Naciśnij przycisk Wybierz, aby wydrukować stronę kalibracji. 

Aby poprawić jakość wydruku

W celu poprawy jakości wydruku można okresowo przeprowadzać kalibrację 
nabojów.

1 Na panelu operatora naciskaj przycisk Opcje, aż pojawi się menu Naboje .

2 Naciskaj przycisk strzałki w prawo do wyświetlenia opcji Wyrównaj , a 
następnie naciśnij przycisk Wybierz.

3 Naciśnij przycisk Wybierz.

Wydrukowana zostanie strona kalibracji. Wydrukowanie arkusza kalibracji 
zamyka proces automatycznego wyrównania nabojów.

Czyszczenie dysz nabojów drukujących

W celu polepszenia jakości wydruku konieczne może być wyczyszczenie dysz 
nabojów drukujących.

Należy wyczyścić dysze, gdy:

• Znaki nie są drukowane w całości.
• Drukowana grafika lub tekst poprzecinane są białymi kreskami.
• Wydruk jest zbyt ciemny lub zamazany.
• Kolory na wydrukach są wyblakłe lub różnią się od kolorów widocznych 

na ekranie.
• Proste pionowe linie nie są gładkie.

Do wyczyszczenia dysz można użyć panelu operatora lub programu Centrum 
obsługi urządzenia wielofunkcyjnego Lexmark X5100.
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Przy użyciu panelu operatora

1 Załaduj papier do urządzenia wielofunkcyjnego. Aby uzyskać pomoc, 
zobacz str. 17.

2 Naciskaj przycisk Opcje, aż na wyświetlaczu pojawi się menu Naboje .

3 Naciskaj przycisk strzałki w prawo, aż na wyświetlaczu pojawi się opcja 
Oczyść.

4 Naciśnij przycisk Wybierz.

Nastąpi wydrukowanie strony w trybie czyszczenia dysz, polegającym na 
przetykaniu zatkanych dysz wtryskiwanym przez nie tuszem.

5 Wydrukuj dokument ponownie w celu sprawdzenia, czy jakość wydruku 
uległa poprawie.

6 Aby uzyskać dalszą poprawę jakości wydruku, spróbuj przetrzeć dysze 
oraz styki nabojów drukujących (zobacz str. 45), a następnie ponownie 
wydrukuj dokument.

7 W przypadku braku poprawy jakości wydruku spróbuj powtórzyć 
czyszczenie dysz naboi drukujących jeszcze dwukrotnie.

Przy użyciu programu Centrum obsługi urządzenia 
wielofunkcyjnego Lexmark X5100

1 Załaduj zwykły papier do urządzenia wielofunkcyjnego. Aby uzyskać 
pomoc, zobacz str. 17.

2 Kliknij kolejno opcje: Start  Programy  Lexmark X5100  Centrum 
obsługi urządzenia wielofunkcyjnegoLexmark X5100.

3 Kliknij kartę Przegląd.

4 Na karcie Przegląd kliknij opcję Wyczyść w celu usunięcia poziomych 
smug.

5 Kliknij polecenie Drukuj.

Nastąpi wydrukowanie strony w trybie czyszczenia dysz, polegającym na 
przetykaniu zatkanych dysz wtryskiwanym przez nie tuszem.

6 Wydrukuj dokument ponownie w celu sprawdzenia, czy jakość wydruku 
uległa poprawie.
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7 Aby uzyskać dalszą poprawę jakości wydruku, spróbuj przetrzeć dysze 
oraz styki nabojów drukujących (zobacz str. 45), a następnie ponownie 
wydrukuj dokument. 

8 W przypadku braku poprawy jakości wydruku spróbuj powtórzyć 
czyszczenie dysz naboi drukujących jeszcze dwukrotnie.

Wycieranie dysz i styków nabojów drukujących

Jeśli jakość wydruku nie ulega poprawie po oczyszczeniu dysz drukujących, może 
to oznaczać, że na dyszach lub stykach nabojów znajduje się zaschnięty 
atrament. Aby wytrzeć dysze i styki naboju:

1 Wyjmij naboje drukujące. Aby uzyskać pomoc, zobacz str. 39.

2 Zmocz czystą, niemechacącą się szmatkę w wodzie.

3 Na około trzy sekundy przyciśnij wilgotną szmatkę do obszaru dysz o 
złotym kolorze. Delikatnie przeczyść dysze i wytrzyj do sucha, 
przesuwając szmatkę w jednym kierunku (zapobiega to mieszaniu się 
kolorów w naboju kolorowym).

4 Przyciśnij czystą, wilgotną szmatkę do styków na około trzy sekundy. 
Delikatnie przeczyść styki i wytrzyj do sucha, przesuwając szmatkę w 
jednym kierunku.

Dysze

Styki
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5 Poczekaj, dopóki dysze i styki nie będą całkowicie suche.

6 Ponownie zainstaluj naboje drukujące i wydrukuj dokument.

7 W przypadku braku poprawy jakości wydruku spróbuj powtórzyć 
czyszczenie dysz nabojów drukujących jeszcze dwukrotnie.

8 Jeśli jakość wydruku nadal będzie niezadowalająca, wymień używane 
naboje drukujące. Aby uzyskać pomoc, zobacz str. 39.

Zabezpieczanie nabojów drukujących

Aby zapewnić maksymalny czas eksploatacji naboju drukującego oraz optymalne 
wyniki pracy urządzenia wielofunkcyjnego:

• Nowy nabój należy wyjmować z opakowania bezpośrednio przed jego 
instalacją.

• Nabój drukujący należy wyjmować z urządzenia wielofunkcyjnego tylko w 
celu jego wymiany, oczyszczenia lub umieszczenia w szczelnym 
pojemniku. Pozostawienie nabojów drukujących niezamkniętych i 
wystawionych na działanie powietrza spowoduje zaschnięcie atramentu, 
a konsekwencji nieprawidłowe działanie.

Gwarancja na urządzenie wielofunkcyjne firmy Lexmark nie obejmuje napraw 
uszkodzeń ani szkód spowodowanych użyciem naboju, który został ponownie 
napełniony. Firma Lexmark nie zaleca korzystania z ponownie napełnianych 
nabojów. Ponownie napełniony nabój może wpływać niekorzystnie na jakość 
wydruków i może spowodować uszkodzenie urządzenia wielofunkcyjnego. Aby 
uzyskać najlepsze efekty, należy używać materiałów eksploatacyjnych firmy 
Lexmark.

Zamawianie materiałów eksploatacyjnych

Aby zamówić materiały eksploatacyjne do urządzenia wielofunkcyjnego lub 
uzyskać adres lokalnego dystrybutora, odwiedź witrynę sieci Web firmy Lexmark 
pod adresem www.lexmark.com. 

Artykuł: Numer części:

Nabój czarny 82

Nabój kolorowy 83 lub 88

Kabel USB 12A2405
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Rozwiązywanie problemów

Rozwiązywanie problemów dotyczących instalacji

W przypadku wystąpienia problemów związanych z instalacją urządzenia 
wielofunkcyjnego należy upewnić się, że:

• Płyta skanera jest odblokowana. Aby uzyskać pomoc w znalezieniu 
blokady skanera, zobacz rysunek przedstawiający urządzenie 
wielofunkcyjne na str. 2.

• Na panelu operatora wybrano język i domyślny rozmiar papieru, a 
następnie naciśnięto przycisk Wybierz.

• Do komputera podłączone jest tylko jedno urządzenie wielofunkcyjne 
Lexmark X5100.

• Używany system operacyjny jest zgodny z wymaganiami urządzenia 
wielofunkcyjnego. Urządzenie wielofunkcyjne Lexmark X5100 obsługuje 
tylko następujące systemy operacyjne:

Uwaga: Użytkownicy systemu Macintosh mogą skorzystać z 
Podręcznika użytkownika i systemu Pomocy, dostępnego w 
każdym oknie za pomocą przycisku Pomoc. Można to zrobić 
po zainstalowaniu urządzenia wielofunkcyjnego i wyjęciu z 
komputera instalacyjnego dysku CD.

Rozwiązywanie problemów ogólnych

W przypadku wystąpienia problemów z urządzeniem przed skontaktowaniem się 
z działem obsługi klienta firmy Lexmark należy sprawdzić, czy zastosowano się do 
następujących zasad. 

Windows 98 Mac OS 9.2

Windows Me Mac OS X 

Windows 2000

Windows XP
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Jeśli urządzenie wielofunkcyjne nie jest podłączone do komputera, należy 
upewnić się, że:

• Przeczytano wszystkie przewijane teksty komunikatów Pomocy 
pojawiające się na wyświetlaczu i zastosowano się do zawartych w nich 
wskazówek.

• Zasilacz jest podłączony do urządzenia wielofunkcyjnego i gniazdka 
elektrycznego.

Jeśli urządzenie wielofunkcyjne jest podłączone do komputera, należy upewnić, 
że:

• Kabel USB jest prawidłowo połączony z komputerem i urządzeniem. Aby 
zakupić kabel USB o numerze części 12A2405, odwiedź witrynę sieci Web 
firmy Lexmark pod adresem www.lexmark.com.

• Komputer i urządzenie wielofunkcyjne są włączone.
• Urządzenie wielofunkcyjne Lexmark X5100 jest ustawione jako drukarka 

domyślna.

W przypadku wystąpienia problemu z urządzeniem wielofunkcyjnym należy 
upewnić się, że:

• Urządzenie wielofunkcyjne jest włączone.
• Skaner jest odblokowany.
• Ze spodu nabojów drukujących zostały usunięte naklejki, przezroczysta 

taśma ochronna oraz pianka. Aby uzyskać pomoc, zobacz str. 40.
• Papier jest prawidłowo załadowany. 
• Oba naboje drukujące zostały zainstalowane. Do funkcjonowania 

urządzenia wielofunkcyjnego Lexmark X5100 konieczne jest 
zainstalowanie obu nabojów. Aby uzyskać pomoc na temat instalacji 
nabojów, zobacz str. 39.

Problem: Przejdź do:

Papier jest podawany nieprawidłowo lub wciąganych jest 
kilka arkuszy.

str. 49

Funkcja faksu nie działa właściwie. str. 49

Arkusze folii lub błyszczącego papieru fotograficznego 
sklejają się.

str. 50

Folie lub papier fotograficzny zawierają białe linie. str. 50

Koperty nie są podawane prawidłowo. str. 50

Dokument nie jest drukowany. str. 50

Dokument jest drukowany powoli. str. 51

Dokument jest drukowany z niezadowalającą jakością. str. 51
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Papier jest podawany nieprawidłowo lub wciąganych jest 
kilka arkuszy

Należy upewnić się, że:

• Używany jest papier zalecany dla drukarek atramentowych.
• Papier nie jest wpychany do urządzenia wielofunkcyjnego na siłę.
• W urządzeniu wielofunkcyjnym nie ma zbyt wielu arkuszy papieru. Aby 

uzyskać pomoc, zobacz str. 17.
• Papier jest prawidłowo ładowany do drukarki.
• Urządzenie wielofunkcyjne jest umieszczone na płaskiej, równej 

powierzchni.
• Prowadnica papieru opiera się o lewą krawędź papieru i nie powoduje 

wyginania papieru w podpórce.
• W oknie Preferencje aplikacji Właściwości drukowania lub w programie 

Centrum urządzenia wielofunkcyjnego został określony odpowiedni typ i 
rozmiar papieru.

Problemy dotyczące funkcji faksu

W przypadku problemów z wysyłaniem lub odbieraniem faksów należy upewnić 
się, że:

• Do komputera podłączony jest działający faks-modem.
• Zainstalowane zostało oprogramowanie faksu zawarte na dołączonym 

dysku CD.

Język wyświetlacza jest niewłaściwy. str. 53

Brak komunikacji między urządzeniem wielofunkcyjnym 
lub skanerem a komputerem.

str. 54

Jakość kopii jest niezadowalająca. str. 54

Automatyczne przycinanie skanowanego obrazu jest 
nieprawidłowe.

str. 55

Brzegi skanowanych dokumentów są obcięte. str. 57

Nie można zamknąć zespołu skanera. str. 58

Funkcja Dopasuj do strony nie działa właściwie. str. 59

Wyświetlany jest komunikat o błędzie. str. 60

Problem: Przejdź do:
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• Używany sterownik faksu jest domyślnym sterownikiem faksu w 
programie Centrum urządzenia wielofunkcyjnego.

Uwaga: Cyfrowa linia abonencka (DSL) i modemy kablowe nie są 
obsługiwane.

Arkusze folii lub błyszczącego papieru fotograficznego 
sklejają się

• Wyciągaj każdą kolejną stronę z drukarki i poczekaj, aż całkowicie 
wyschnie przed odłożeniem jej na stos.

• Używaj folii i papieru fotograficznego przeznaczonego dla drukarek 
atramentowych.

Folie lub papier fotograficzny zawierają białe linie

• Oczyść dysze. Aby uzyskać pomoc, zobacz str. 43.
• Przetrzyj dysze. Aby uzyskać pomoc, zobacz str. 45.
• Oczyść płytę szklaną skanera. Aby uzyskać pomoc, zobacz str. 52.

Koperty nie są podawane prawidłowo

Jeśli zwykły papier podawany jest prawidłowo, należy upewnić się, że:

• Koperty są prawidłowo ładowane. Aby uzyskać pomoc, zobacz str. 17.
• Rozmiar używanych kopert jest obsługiwany przez urządzenie 

wielofunkcyjne i został określony przed rozpoczęciem zadania 
drukowania.

• W oknie Właściwości drukowania prawidłowo określono typ i rozmiar 
papieru.

Dokument nie jest drukowany

• Upewnij się, że naboje są prawidłowo zainstalowane.
• Używaj kabla USB, który nie jest uszkodzony.
• Sprawdź stan urządzenia wielofunkcyjnego, aby upewnić się, że 

drukowanie dokumentu nie jest wstrzymane lub zawieszone. Aby 
sprawdzić stan urządzenia wielofunkcyjnego:

1 Kliknij kolejno polecenia Start  Ustawienia  Drukarki.
2 Kliknij dwukrotnie ikonę Lexmark X5100, a następnie kliknij opcję 

Drukarka.
3 Upewnij się, że opcja Wstrzymaj drukowanie nie jest zaznaczona.
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• Wydrukuj stronę testową:

1 Kliknij kolejno opcje: Start  Programy  Lexmark X5100  Centrum 
obsługi urządzenia wielofunkcyjnego Lexmark X5100.

2 Kliknij kartę Przegląd.
3 Na karcie Przegląd kliknij przycisk Drukuj stronę testową.

Dokument jest drukowany powoli

• Zamknij nieużywane aplikacje.
• Na karcie Dokument/Jakość w oknie Preferencje aplikacji Właściwości 

drukarki lub w programie Centrum urządzenia wielofunkcyjnego wybierz 
opcję Robocza lub Normalna:

1 Kliknij dwukrotnie ikonę Centrum urządzenia wielofunkcyjnego 
Lexmark X5100 znajdującą się na pulpicie.

2 W sekcji Kopiuj kliknij łącze Pokaż więcej ustawień kopiowania.
3 W sekcji Jakość kopii zaznacz opcję Robocza.

• Należy rozważyć możliwość zwiększenia ilości pamięci RAM w 
komputerze. 

Uwaga: Fotografie lub dokumenty zawierające grafikę mogą być 
drukowane dłużej niż zwykły tekst.

Dokument jest drukowany z niezadowalającą jakością

W przypadku wystąpienia któregoś z problemów wymienionych poniżej, należy 
zapoznać się z podanymi instrukcjami rozwiązania problemu.

Proste pionowe linie nie są gładkie

Aby polepszyć jakość wydruku prostych pionowych linii w tabelach, 
obramowaniach i na wykresach:

• Na karcie Dokument/Jakość w oknie Preferencje aplikacji Właściwości 
drukarki lub w programie Centrum urządzenia wielofunkcyjnego wybierz 
lepszą jakość:

1 Kliknij dwukrotnie ikonę Centrum urządzenia wielofunkcyjnego 
Lexmark X5100 znajdującą się na pulpicie.

2 W sekcji Kopiuj kliknij łącze Pokaż więcej ustawień kopiowania.
3 W sekcji Jakość kopii zaznacz wyższą jakość wydruku niż obecnie 

używana.
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• Sprawdź wyrównanie naboju. Aby uzyskać pomoc, zobacz str. 43.
• Oczyść dysze. Aby uzyskać pomoc, zobacz str. 43.

Brakuje niektórych znaków lub występują przypadkowe znaki

Należy upewnić się, że płyta szklana skanera jest czysta.

1 Zmocz czystą, niemechacącą się szmatkę.

2 Delikatnie przetrzyj płytę szklaną skanera.

Uwaga: Przed położeniem dokumentu na płycie szklanej skanera 
należy upewnić się, że atrament lub korektor są wyschnięte.

Wydruk jest zbyt ciemny lub zamazany

Należy upewnić się, że: 

• Atrament zdążył już wyschnąć.
• W oknie Właściwości drukowania lub Preferencje został określony 

odpowiedni typ i rozmiar papieru. 

Uwaga: Rozmiar papieru można również wybrać w programie 
Centrum urządzenia wielofunkcyjnego.

• Papier jest płaski i nie jest pognieciony.
• Wybrano jakość wydruku odpowiednią dla rodzaju papieru. Jeśli używany 

jest zwykły papier, na karcie Dokument/Jakość w oknie Preferencje 
aplikacji Właściwości drukowania bądź w programie Centrum urządzenia 
wielofunkcyjnego zaznacz opcję Robocza. 

• Dysze drukarki są czyste. Aby uzyskać pomoc, zobacz str. 43.

Słaba jakość wydruku przy krawędziach strony

Tak jak inne urządzenia wielofunkcyjne, używane urządzenie wielofunkcyjne nie 
może drukować na lewym, prawym, górnym i dolnym zewnętrznym brzegu 
strony. Należy użyć następujących ustawień minimalnych:

• Lewy i prawy margines:
– 6,35 mm (0,25 cala) każdy dla wszystkich rozmiarów papieru z 

wyjątkiem formatu A4
– 3,37 mm (0,133 cala) każdy dla papieru formatu A4
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• Górny margines:

1,7 mm (0,067 cala)

• Dolny margines:

16,51 mm (0,65 cala)

Kolory są wyblakłe lub nie są drukowane prawidłowo

• Użyj innego ustawienia kolorów.
• Użyj papieru innego producenta. Różne marki papieru w innym stopniu 

przyjmują atrament, stąd różnice w odwzorowaniu kolorów na wydruku.
• Oczyść dysze. Aby uzyskać pomoc, zobacz str. 43.
• Przetrzyj dysze. Aby uzyskać pomoc, zobacz str. 45.
• Nabój z atramentem może być pusty lub prawie pusty. 

Aby sprawdzić poziomy atramentu przy użyciu panelu operatora:

1 Naciskaj przycisk Opcje, aż na wyświetlaczu pojawi się opcja Naboje . 
2 Naciskaj przycisk strzałki w prawo, aż wyświetli się opcja Poziomy 

atramentu .
3 Naciśnij przycisk Wybierz.
4 Naciśnij jeden z przycisków strzałek:
– Aby sprawdzić poziom atramentu w naboju czarnym, wybierz opcję 

Atrament czarny.
– Aby sprawdzić poziom atramentu w naboju kolorowym wybierz opcję 

Atrament kolorowy.

5 Naciśnij przycisk Stop/Wyczyść, aby dla opcji jakości przywrócić 
ustawienie Normalna.

Aby sprawdzić poziomy atramentu przy pomocy programu Centrum 
obsługi urządzenia wielofunkcyjnego Lexmark, zobacz str. 12.

Język wyświetlacza jest niewłaściwy

Jeśli język na wyświetlaczu urządzenia wielofunkcyjnego nie odpowiada 
użytkownikowi, należy go zmienić: 

1 Na panelu operatora naciśnij przycisk Opcje.

2 Naciskaj przycisk Opcje, aż na wyświetlaczu pojawi się opcja Język .
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3 Za pomocą przycisku strzałki przewiń listę języków.

4 Kiedy na wyświetlaczu pojawi się preferowany język, naciśnij przycisk 
Wybierz, aby zapisać ustawienie tego języka jako domyślne.

Brak komunikacji między urządzeniem wielofunkcyjnym lub 
skanerem a komputerem

• Odłącz, a następnie powtórnie podłącz obie końcówki kabla USB.
• Wyłącz zasilacz z gniazda elektrycznego. Następnie podłącz zasilacz 

ponownie (zobacz dokumentację dotycząca instalacji). Włącz zasilanie.
• Uruchom ponownie komputer. Jeśli problemy nadal występują, zobacz 

Odinstalowywanie i ponowna instalacja oprogramowania na str. 66.

Jakość kopii jest niezadowalająca 

Tematy przedstawione w dalszej części zawierają wskazówki dotyczące 
polepszania niezadowalającej jakości wydruku dokumentów.

Jeśli dokument jest zbyt jasny lub zbyt ciemny:

1 Na panelu operatora naciskaj przycisk Opcje, aż na wyświetlaczu pojawi 
się opcja Jaśniej/Ciemniej .

2 Naciśnij przycisk strzałki w prawo, aby przyciemnić dokument, lub 
przycisk strzałki w lewo, aby go rozjaśnić.

3 Naciśnij przycisk Wybierz.

Aby poprawić jakość wydruku w przypadku kopii czarno-białej:

1 Kliknij dwukrotnie ikonę Centrum urządzenia wielofunkcyjnego 
Lexmark X5100 znajdującą się na pulpicie. 

Wyświetlone zostanie okno Strona główna urządzenia wielofunkcyjnego.

2 W sekcji Kopiuj... kliknij łącze Pokaż więcej ustawień kopiowania.

3 Kliknij opcję Wyświetl zaawansowane ustawienia kopiowania.

4 Kliknij kartę Skanuj.

5 Z menu rozwijanego Głębia koloru wybierz opcję Szary.

6 Kliknij przycisk OK.
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Jeśli w wyniku skanowania lub kopiowania materiałów 
drukowanych uzyskana kopia zawiera wzór szachownicy, należy 
zastosować się do następujących wskazówek:

W przypadku skanowania: 

1 Kliknij dwukrotnie ikonę Centrum urządzenia wielofunkcyjnego 
Lexmark X5100 znajdującą się na pulpicie.

Wyświetlone zostanie okno Strona główna urządzenia wielofunkcyjnego.

2 W sekcji Skanuj kliknij łącze Pokaż więcej ustawień skanowania.

3 Z menu Co jest skanowane? wybierz opcję Czasopismo/Gazeta.

4 Kliknij przycisk Skanuj.

W przypadku kopiowania: 

1 Kliknij dwukrotnie ikonę Centrum urządzenia wielofunkcyjnego 
Lexmark X5100 znajdującą się na pulpicie.

Wyświetlone zostanie okno Strona główna urządzenia wielofunkcyjnego.

2 W sekcji Kopiuj kliknij łącze Pokaż więcej ustawień kopiowania.

3 Kliknij opcję Wyświetl zaawansowane ustawienia kopiowania.

4 Wybierz kartę Siatka rastra. 

5 Zaznacz trzecie pole wyboru, aby usunąć siatkę rastra z kopii czasopisma 
lub gazety. 

6 Kliknij przycisk OK.

Automatyczne przycinanie skanowanego obrazu jest 
nieprawidłowe

Najpierw spróbuj oczyścić płytę szklaną skanera. Jeśli to nie poskutkuje, można 
wyłączyć funkcję automatycznego przycinania lub dostosować sposób, w jaki 
obraz będzie przycinany. 

Aby wyczyścić płytę szklaną skanera:

1 Zmocz czystą, niemechacącą się szmatkę.

2 Delikatnie przetrzyj płytę szklaną skanera.

Uwaga: Przed położeniem dokumentu na płycie szklanej skanera 
należy upewnić się, że atrament lub korektor są wyschnięte.
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Aby wyłączyć tę funkcję na czas następnego skanowania:

1 Kliknij dwukrotnie ikonę Centrum urządzenia wielofunkcyjnego 
Lexmark X5100 znajdującą się na pulpicie.

Wyświetlone zostanie okno Strona główna urządzenia wielofunkcyjnego.

2 W sekcji Skanuj kliknij łącze Pokaż więcej ustawień skanowania.

3 Z menu Co jest skanowane? wybierz dowolną opcję z wyjątkiem opcji 
Fotografia.

LUB

1 Kliknij dwukrotnie ikonę Centrum urządzenia wielofunkcyjnego 
Lexmark X5100 znajdującą się na pulpicie.

Wyświetlone zostanie okno Strona główna urządzenia wielofunkcyjnego.

2 W sekcji Skanuj kliknij łącze Pokaż więcej ustawień skanowania.

3 Kliknij opcję Wyświetl zaawansowane ustawienia skanowania.

4 Kliknij kartę Skanuj.

5 Kliknij pole wyboru Zaznacz obszar do zeskanowania, następnie z menu 
rozwijanego wybierze rozmiar.

6 Kliknij przycisk OK.

Aby dostosować funkcję Automatyczne przycinanie:

1 Kliknij dwukrotnie ikonę Centrum urządzenia wielofunkcyjnego 
Lexmark X5100 znajdującą się na pulpicie.

Wyświetlone zostanie okno Strona główna urządzenia wielofunkcyjnego.

2 W sekcji Skanuj kliknij łącze Pokaż więcej ustawień skanowania.

3 Kliknij opcję Wyświetl zaawansowane ustawienia skanowania.

4 Kliknij kartę Skanuj.

5 Zaznacz opcję Automatycznie przytnij zeskanowany obiekt.

6 Przesuń suwak w lewo, aby zwiększyć przycięcie lub w prawo, aby je 
zmniejszyć.

7 Kliknij przycisk OK.
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Aby dostosować przycinanie ręcznie:

1 Kliknij dwukrotnie ikonę Centrum urządzenia wielofunkcyjnego 
Lexmark X5100 All-In-One znajdującą się na pulpicie.

Zostanie wyświetlone okno Strona główna Centrum urządzenia 
wielofunkcyjnego.

2 Kliknij przycisk Podgląd, aby wyświetlić zeskanowany obraz.

3 Aby jednocześnie zmienić rozmiar i przyciąć obraz, przeciągnij 
prostokątny obszar wokół obrazu w obszarze podglądu, dopóki rozmiar 
skanowanego obrazu nie będzie właściwy.

Brzegi skanowanych dokumentów są obcięte

Jeżeli w przypadku korzystania z urządzenia wielofunkcyjnego niepodłączonego 
do komputera zeskanowane dokumenty mają obcięte brzegi:

1 Przesuń kopiowany dokument na płycie szklanej skanera.

2 Na panelu operatora naciskaj przycisk Zmniejsz/Powiększ, aż wyświetli 
się opcja Dopasuj do strony .

3 Naciśnij przycisk Wybierz.

Jeżeli urządzenie wielofunkcyjne jest podłączone do komputera:

1 Przesuń kopiowany dokument na płycie szklanej skanera.

2 W oprogramowaniu wybierz ustawienie kopiowania z włączoną funkcją 
automatycznego przycinania (Fotografia kolorowa lub Fotografia 
czarno-biała), aby upewnić się, że funkcja automatycznego przycinania 
znajdzie dany obiekt i wydrukuje go w całości. 

Uwaga: Przy włączonej funkcji automatycznego przycinania obiekt 
(bez względu na to, w której części płyty szklanej skanera się 
znajduje) będzie zawsze drukowany w lewym górnym rogu 
strony. Może to spowodować, że wygląd kopii będzie różnił 
się od oryginału.
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Nie można zamknąć zespołu skanera

Aby zamknąć zespół skanera po zainstalowaniu nabojów, odblokowaniu płyty 
skanera lub usunięciu zacięcia papieru, należy wykonać poniższe czynności:

1 Obiema rękoma unieś zespół skanera.

2 Naciśnij podpórkę skanera i ustaw ją w pozycji tylnej.

3 Ostrożnie opuść zespół skanera, aż zostanie całkowicie zamknięty.

Kopiowane obiekty pojawiają się w innym miejscu strony

Sytuacja taka może mieć miejsce tylko wówczas, gdy urządzenie wielofunkcyjne 
jest podłączone do komputera. Kiedy ustawienie domyślne funkcji 
automatycznego przycinania (Fotografia kolorowa) jest włączone dla 
kopiowania, każdy obiekt wykryty na płycie szklanej skanera będzie umieszczany 
w lewym górnym rogu strony.

Aby temu zapobiec:

1 Kliknij dwukrotnie ikonę Centrum urządzenia wielofunkcyjnego 
Lexmark X5100 znajdującą się na pulpicie.

2 W sekcji Kopiuj zaznacz opcję Dokument kolorowy lub Dokument 
czarno-biały (dla tych ustawień funkcja automatycznego przycinania jest 
wyłączona).
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Funkcja Dopasuj do strony nie działa właściwie

1 Na panelu operatora naciskaj przycisk Opcje, aż pojawi się opcja 
Rozmiar oryginalny .

2 Upewnij się, że zaznaczone jest ustawienie domyślne Wykryj 
automatycznie .

3 Naciśnij przycisk Wybierz.

4 Na panelu operatora naciskaj przycisk Zmniejsz/Powiększ, aż wyświetli 
się opcja Dopasuj do strony .

5 Naciśnij przycisk Wybierz.

6 Na panelu operatora naciskaj przycisk Opcje, aż pojawi się opcja Czysty 
pap—rozm.

7 Naciskaj przycisk strzałki w prawo do wyświetlenia właściwego rozmiaru 
czystego papieru.

8 Naciśnij przycisk Wybierz.

Skaner wykona skanowanie wstępne, aby określić rozmiar oryginału, a 
następnie dopasuje go do podanego rozmiaru czystego papieru i 
rozpocznie skanowanie w celu wykonania kopii.

Jeśli funkcja automatycznego wykrywania jest włączona, ale 
nie działa prawidłowo

• Upewnij się, że płyta szklana jest czysta.
• Wyłącz funkcję automatycznego wykrywania i określ rozmiar oryginału.
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Wyświetlany jest komunikat o błędzie

Ta sekcja zawiera objaśnienia komunikatów o błędach wyświetlanych na ekranie 
komputera przez oprogramowanie urządzenia wielofunkcyjnego oraz na 
wyświetlaczu urządzenia wielofunkcyjnego.

Komunikat o zacięciu papieru

W urządzeniu wystąpiło zacięcie papieru. Aby usunąć zacięcie papieru:

1 Naciśnij przycisk Zasilanie, aby wyłączyć urządzenie wielofunkcyjne.

2 Pociągnij wolno, lecz silnie arkusz papieru, aby go wyciągnąć.

3 Naciśnij przycisk Zasilanie, aby ponownie włączyć urządzenie 
wielofunkcyjne.

Jeśli nie można dosięgnąć papieru, ponieważ jest zablokowany zbyt głęboko 
wewnątrz urządzenia:

1 Podnieś zespół skanera, a następnie wyciągnij papier.

Komunikat: Przejdź do:

Zacięcie papieru str. 60

Otwarta pokrywa str. 61

Mało atramentu str. 62

Brak papieru str. 62

Odblokuj skaner str. 63

Błąd naboju str. 63

Inne komunikaty str. 65
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2 Opuść zespół skanera, aby go zamknąć.

3 Naciśnij przycisk Zasilanie, aby włączyć urządzenie wielofunkcyjne, a 
następnie wyślij dokument do druku.

Komunikat o otwartej pokrywie

Komunikat o otwartej pokrywie pojawia się, gdy zespół skanera jest otwarty.

Uwaga: Przy otwartym zespole skanera przyciski panelu operatora 
nie działają.

Opuść zespół skanera.

Komunikat zniknie i przyciski panelu operatora będą działać.
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Komunikat o niskim poziomie atramentu

W naboju drukującym jest mało atramentu. Wymień nabój w urządzeniu 
wielofunkcyjnym na nowy. Aby uzyskać pomoc, zobacz str. 39.

• Na panelu operatora:

Komunikat o niskim poziomie atramentu (Mało atr.kolor. , Mało 
atr.czarn.  lub oba komunikaty) pojawia się na wyświetlaczu, kiedy 
zawartość atramentu w jednym z nabojów obniży się do 25% ich 
całkowitej pojemności lub spadnie poniżej tej granicy. 

Aby uzyskać pomoc na ten temat:

– Instalacja nowego naboju, zobacz str. 39.
– Zamawianie materiałów eksploatacyjnych, zobacz str. 46.

• Na ekranie komputera:

Komunikat o niskim poziomie atramentu pojawia się, kiedy zawartość 
atramentu w jednym z nabojów obniży się do 25% ich całkowitej 
pojemności lub spadnie poniżej tej granicy.

W przypadku pojawienia się takiego komunikatu istnieją następujące 
możliwości:

• Kliknij przycisk OK.
• Kliknij przycisk ?, aby uzyskać informacje na temat zamawiania 

materiałów eksploatacyjnych.
• Zamów nowy nabój lub znajdź adres lokalnego dystrybutora, 

korzystając z witryny sieci Web firmy Lexmark pod adresem 
www.lexmark.com. 

Aby uzyskać pomoc na ten temat:

– Instalacja nowego naboju, zobacz str. 39.
– Zamawianie materiałów eksploatacyjnych, zobacz str. 46.

Komunikat o braku papieru

W urządzeniu wielofunkcyjnym skończył się papier.

1 Załaduj papier.

2 Naciśnij przycisk Wybierz.

3 Prześlij dokument do druku.

Uwaga: Jeśli w urządzeniu wielofunkcyjnym zaciął się papier, zobacz 
str. 60, aby uzyskać pomoc.
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Komunikat o odblokowaniu skanera

Skaner jest zamknięty blokadą. Aby ją otworzyć:

1 Naciśnij przycisk Zasilanie, aby wyłączyć urządzenie wielofunkcyjne.

2 Obiema rękoma podnieś zespół skanera, aż będzie można go oprzeć na 
podpórce skanera.

Po lewej stronie obok podpórki skanera znajduje się blokada skanera. Aby 
uzyskać pomoc, zobacz str. 2. 

3 Pociągnij blokadę skanera do siebie, aby odblokować skaner.

4 Obiema rękoma unieś zespół skanera.

5 Naciśnij podpórkę skanera i ustaw ją w pozycji tylnej.

6 Opuść zespół skanera, aż zostanie całkowicie zamknięty.

7 Naciśnij przycisk Zasilanie, aby ponownie włączyć urządzenie 
wielofunkcyjne.

Komunikaty o błędach naboju

Wyświetlenie tych komunikatów może oznaczać, że należy:

• Zainstalować naboje, zobacz str. 39.
• Zamówić naboje, zobacz str. 46.
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Tryb postępowania w poszczególnych sytuacjach jest przedstawiony w tabeli 
poniżej.

1 Naciśnij przycisk Zasilanie, aby wyłączyć urządzenie wielofunkcyjne.

2 Obiema rękoma podnieś zespół skanera, aż będzie można go oprzeć na 
podpórce skanera.

3 Włącz urządzenie wielofunkcyjne. 

Uchwyt naboju drukującego przesunie się i zatrzyma w pozycji 
ładowania, chyba że urządzenie wielofunkcyjne jest zajęte.

4 Wyjmij kolorowy nabój drukujący.

Komunikat: Problem: Co należy zrobić:

Brak naboju czarnego Nabój czarny nie jest 
zainstalowany.

Zainstaluj nabój 
czarny (numer 
części 82).

Brak naboju kolorowego Nabój kolorowy nie jest 
zainstalowany.

Zainstaluj nabój 
kolorowy (numer 
części 83 lub 88).

Bł ąd naboju Urządzenie wielofunkcyjne 
wykryło zwarcie w naboju.

Wykonaj 
następujące 
czynności.
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5 Opuść zespół skanera, aż zostanie całkowicie zamknięty.

Jeśli ten komunikat o błędzie pojawi się ponownie, wymień czarny nabój 
na nowy.

Jeśli komunikat o błędzie nie pojawi się, powtórz czynności opisane w 
punktach 1–3, po czym przejdź do punktu 6.

6 Ponownie zainstaluj nabój kolorowy i wyjmij nabój czarny.

7 Opuść zespół skanera, aż zostanie całkowicie zamknięty.

Jeśli ten komunikat o błędzie pojawi się ponownie, wymień nabój 
kolorowy na nowy. 

Jeśli komunikaty o błędach przestały się pojawiać (co sygnalizują migające 
lampki), powtórz czynności opisane w punktach 1-3, a następnie 
ponownie zainstaluj oba naboje drukujące.

8 Opuść zespół skanera, aż zostanie całkowicie zamknięty.

Jeśli komunikaty o błędach zostaną wyświetlone ponownie przy 
zainstalowanych obu nabojach, wymień oba naboje.

Inne komunikaty o błędach

1 Wyłącz urządzenie wielofunkcyjne.

2 Odczekaj kilka sekund, a następnie ponownie włącz urządzenie 
wielofunkcyjne.

3 Prześlij dokument do druku.
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Odinstaluj i zainstaluj ponownie oprogramowanie urządzenia 
wielofunkcyjnego

Jeśli oprogramowanie urządzenia wielofunkcyjnego nie działa prawidłowo lub 
podczas próby korzystania z urządzenia wielofunkcyjnego wyświetlany jest 
komunikat o błędzie komunikacji, konieczne może być odinstalowanie, a 
następnie ponowna instalacja oprogramowania urządzenia wielofunkcyjnego.

1 Z pulpitu kliknij kolejno polecenia: Start  Programy  Lexmark X5100  
Odinstaluj Lexmark X5100.

2 Aby odinstalować oprogramowanie urządzenia wielofunkcyjnego, 
postępuj zgodnie z instrukcjami pojawiającymi się na ekranie komputera.

3 Przed ponowną instalacją oprogramowania urządzenia wielofunkcyjnego 
zrestartuj komputer.

4 Włóż dysk DC Lexmark X5100.

5 Aby zainstalować oprogramowanie, postępuj zgodnie z instrukcjami 
wyświetlanymi na ekranie komputera.

Inne źródła pomocy

Jeśli przedstawione rozwiązania nie pomogły w usunięciu istniejącego problemu 
związanego z urządzeniem:

• Poszukaj dalszych informacji dotyczących rozwiązywania problemów w 
programie Centrum obsługi urządzenia wielofunkcyjnego Lexmark:

1 Kliknij kolejno opcje: Start  Programy  Lexmark X5100  Centrum 
obsługi urządzenia wielofunkcyjnego Lexmark X5100. 

2 Kliknij kartę Rozwiązywanie problemów po lewej stronie okna 
programu.

• Odwiedź witrynę firmy Lexmark pod adresem http://support.lexmark.com/ 
w celu uzyskania pomocy.



67

Uwagi

Oświadczenie o zgodności 
z przepisami komisji 
Federal Communications 
Commission (FCC) 
Urządzenie wielofunkcyjne 
Lexmark X5100 zostało 
poddane testom i uznane za 
spełniające wymogi dla 
urządzeń cyfrowych klasy B, 
zgodnie z częścią 15 Zasad 
FCC. Działające urządzenie 
musi spełniać następujące 
dwa warunki: (1) urządzenie 
nie może powodować 
zakłóceń oraz (2) musi 
przyjmować wszelkie 
otrzymywane zakłócenia, 
łącznie z zakłóceniami, które 
mogą powodować 
niepożądane działanie.
Ograniczenia FCC dla 
urządzeń klasy B zostały 
opracowane w celu 
zapewnienia ochrony przed 
szkodliwymi zakłóceniami w 
instalacji domowej. Sprzęt 
ten generuje, używa i może 
promieniować energię w 
zakresie częstotliwości fal 
radiowych i w przypadku 
instalacji lub eksploatacji 
niezgodnej z zaleceniami 
może być źródłem 
szkodliwych zakłóceń dla 
komunikacji radiowej. Nie 
ma jednak gwarancji, że 
zakłócenia nie wystąpią w 
przypadku określonej 
instalacji. Jeśli urządzenie to 
jest źródłem zakłóceń 
sygnału radiowego lub 
telewizyjnego (co można 
sprawdzić przez włączenie i 
wyłączenie sprzętu), należy 
spróbować wyeliminować 
zakłócenia, korzystając z 
poniższych metod:
• Zmiana orientacji lub 

położenia anteny 
odbiorczej.

• Zwiększenie odległości 
między urządzeniem a 
odbiornikiem.

• Podłączenie sprzętu do 
gniazda zasilania w 
innym obwodzie niż ten, 
do którego podłączony 
jest odbiornik.

• Skontaktowanie się z 
punktem zakupu 
urządzenia lub z 
serwisem w celu 
uzyskania dodatkowych 
informacji.

Producent nie odpowiada za 
żadne zakłócenia sygnału 
radiowego lub 
telewizyjnego 
spowodowane użyciem 
kabli innych niż zalecane lub 
dokonaniem 
nieautoryzowanych zmian 
lub modyfikacji tego 
urządzenia. 
Nieautoryzowane zmiany 
lub modyfikacje mogą 
spowodować utracenie 
przez użytkownika prawa do 
korzystania z tego 
urządzenia.

Uwaga: Aby zapewnić 
zgodność z przepisami 
komisji FCC dotyczącymi 
zakłóceń 
elektromagnetycznych dla 
urządzenia 
komputerowego klasy B, 
należy używać 
prawidłowo 
ekranowanego i 
uziemionego kabla, 
takiego jak kabel firmy 
Lexmark o numerze części 
1329605 w przypadku 
portu równoległego lub 
numerze części 12A2405 
w przypadku portu USB. 
Użycie zastępczego kabla, 
nieprawidłowo 
ekranowanego i 

uziemionego, może 
prowadzić do naruszenia 
przepisów komisji FCC.

Wszelkie pytania dotyczące 
tych informacji o zgodności 
należy kierować do: 

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.
Zgodność z dyrektywami 
Wspólnoty Europejskiej 
(EC) 
Produkt ten jest zgodny z 
wymaganiami 
bezpieczeństwa opisanymi 
w dyrektywach Rady EC 89/
336/EEC oraz 73/23/EEC 
dotyczącymi ujednolicenia i 
zharmonizowania praw 
państw członkowskich 
dotyczących zgodności 
elektromagnetycznej i 
bezpieczeństwa 
użytkowania urządzeń 
elektrycznych 
zaprojektowanych do użycia 
w pewnych zakresach 
napięć.
Deklaracja zgodności z 
wymaganiami dyrektyw 
została podpisana przez 
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Dyrektora d/s Produkcji i 
Obsługi Technicznej, 
Lexmark International, S.A., 
Boigny, Francja. 
Produkt ten spełnia 
ograniczenia klasy B zawarte 
w dyrektywie EN 55022 oraz 
wymagania dotyczące 
bezpieczeństwa zawarte w 
dyrektywie 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.
ENERGY STAR  

Program EPA ENERGY STAR 
Office Equipment jest 
wspólną inicjatywą 

producentów sprzętu 
biurowego mającą na celu 
promowanie produktów 
energooszczędnych oraz 
zmniejszenie 
zanieczyszczenia powietrza 
związanego z 
generowaniem energii 
elektrycznej.
Firmy biorące udział w tym 
programie wprowadzają na 
rynek produkty, w których 
pobór energii elektrycznej 
znacząco obniża się, kiedy 
urządzenie nie jest używane. 
Funkcja ta pozwala obniżyć 
pobór energii nawet o 50 
procent. Firma Lexmark jest 
dumna z uczestnictwa w 
tym programie.
Firma Lexmark International, 
Inc., jako partner programu 
Energy Star, oświadcza, że 
niniejszy produkt spełnia 
założenia programu Energy 
Star dotyczące oszczędzania 
energii. 
Konwencje
Warto zapoznać się ze 
stosowanymi w niniejszym 
podręczniku konwencjami 

dotyczącymi przestróg, 
ostrzeżeń i uwag. 

UWAGA: Przestroga 
oznaczona hasłem 
uwaga sygnalizuje 
potencjalne 
niebezpieczeństwo 
odniesienia obrażeń 
cielesnych.

Ostrzeżenie: Hasło 
ostrzeżenie 
sygnalizuje potencjalne 
niebezpieczeństwo 
uszkodzenia sprzętu 
lub oprogramowania.

Hasło uwaga sygnalizuje 
użyteczne informacje.
Oświadczenie o prawach 
autorskich
Kopiowanie pewnych 
materiałów, jak na przykład 
niektóre dokumenty, obrazy 
czy waluta, bez zezwolenia 
lub licencji może być 
nielegalne. W przypadku 
wątpliwości, czy dana 
czynność jest dozwolona, 
należy zasięgnąć porady 
prawnej. 

Japanese VCCI notice 
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Indeks

B
blokada skanera 3
Błąd naboju 63

C
Centrum obsługi urządzenia 

wielofunkcyjnego Lexmark 
X5100 Series 12
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Informacje 
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Jak 12
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Rozwiązywanie 
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Zaawansowane 13

Centrum urządzenia 
wielofunkcyjnego 9

Centrum urządzenia 
wielofunkcyjnego 
Lexmark 9

czarny nabój drukujący
numer części 39
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czujnik typu papieru 13
czyszczenie dysz nabojów 

drukujących
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operatora 44
przy użyciu programu 
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drukujących 43

D
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naprasowywanki 37
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plakaty 34
powtarzane obrazy 35
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wycieranie 45

dysze drukujące
wycieranie 45

E
edycja tekstu dokumentu 

(OCR) 38

F
folie

ładowanie 18

I
instalacja 1
instalowanie

naboje drukujące 39

J
Jakość kopii 5
jakość wydruku, 

rozwiązywanie 
problemów 54

K
kabel USB, numer części 46
kabel, numer części

USB 46
kalibracja nabojów 

drukujących 43

karty
ładowanie 18

karty fotograficzne
ładowanie 18

karty indeksowe
ładowanie 18

karty okolicznościowe
ładowanie 18

kolorowy nabój drukujący
numer części 39

komunikat o zacięciu 
papieru 60

komunikaty o błędach
Błąd naboju 63
Brak papieru 62
inne 65
Mało atramentu 62
Odblokuj skaner 63
Otwarta pokrywa 61
Zacięcie papieru 60

komunikaty, błąd
Brak papieru 62
inne 65
Mało atramentu 62
Nabój 63
Odblokuj skaner 63
Otwarta pokrywa 61
Zacięcie papieru 60

konserwacja 39
koperty

ładowanie 18
Kopia czarna 5
Kopia foto 5
Kopia kolorowa 5
kopiowanie 21

oprogramowanie 22
panel operatora 21

korzystanie z programu 
Właściwości 
drukowania 10
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L
lampka

Zasilanie 3
Lampka zasilania 3
Liczba kopii 5

Ł
ładowanie

folie 18
karty 18
karty fotograficzne 18
karty indeksowe 18
karty 

okolicznościowe 18
koperty 18
naprasowywanki 19
niestandardowy rozmiar 

papieru 19
papier 17
papier fotograficzny 18
papier specjalny 20
pocztówki 18
wstęga 29

ładowanie papieru 17

M
Mało atramentu 62
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