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Uzstādīšana un lietošana

Šajā instrukcijā iekļautās tēmas:
• „Drošības informācija” 2. lpp.
• „Informācija par ierīci” 3. lpp.
• „Vadības paneļa pogu un izvēļņu lietošana” 6. lpp.
• „Tintes kasetņu maiņa” 17. lpp.
• „Izdrukas kvalitātes uzlabošana” 20. lpp.
• „Piederumu pasūtīšana” 23. lpp.
• „Traucējumu novēršana” 24. lpp.
• „Rūpnīcas iestatījumu atiestatīšana” 31. lpp.
• „Programmatūras izņemšana un atkārtota instalēšana” 31. lpp.

Drošības informācija

Lietojiet tikai šīs ierīces komplektā iekļauto kontaktdakšu un barošanas vadu vai maiņas 
gadījumā ražotāja ieteikto kontaktdakšu un barošanas vadu.
Barošanas vada kontaktdakšu iespraudiet pareizi iezemētā kontaktligzdā, kura ir viegli 
pieejama un atrodas līdzās ierīcei.
Lietojiet tikai 26 AWG vai lielāku telekomunikāciju barošanas vadu (RJ-11), pieslēdzot šo 
ierīci publiski komutējamā telefonu tīklā.
Pakalpojumu vai remontdarbu (šajā lietošanas instrukcijā nenosauktu) gadījumā vērsie-
ties pie kvalifi cēta apkopes speciālista.
Šī ierīce ir konstruēta, pārbaudīta un apstiprināta atbilstoši pasaules drošības standar-
tiem, izmantojot īpašus Lexmark komponentus. Dažu detaļu drošības raksturiezīmes 
ne vienmēr var būt acīmredzamas. Lexmark neuzņemas atbildību par cita ražotāja 
rezerves daļu lietošanu.

UZMANĪBU: nelietojiet ierīces faksa funkciju pērkona negaisa laikā. Neveiciet šīs 
ierīces iestatījumus, kā arī elektriskos savienojumus, piem., telefona vai barošanas 
vada pievienošanu elektrotīklā, pērkona negaisa laikā.

Esiet piesardzīgi nomainot litija bateriju.

UZMANĪBU: nepareizi veiktas litija baterijas maiņas rezultātā var rasties sprādzie-
na draudi. Nomaiņai izmantojiet tikai tādu pašu vai līdzvērtīgu bateriju. Bateriju 
nedrīkst vēlreiz uzlādēt, izjaukt vai sadedzināt. Izmetiet izlietotās baterijas saskaņā 
ar ražotāja norādījumiem un vietējiem nolikumiem.
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Kopēšanas izvēlnes lietošana

Piekļuve kopēšanas izvēlnei un meklēšana tajā:
1 No vadības paneļa nospiediet Copy Mode (kopēšanas izvēlne).
 Parādās kopēšanas noklusējuma ekrāns.
2 Ja nevēlaties mainīt iestatījumu, nospiediet Start Color (krāsains darbs) vai Start 

Black (melnbalts darbs).
3 Ja vēlaties mainīt iestatījumu, nospiediet  pogu.
4 Nospiediet ◄ vai ► atkārtoti, līdz parādās jums vēlamais izvēlnes elements. 
5 Nospiediet .
6 Nospiediet ◄ vai ► atkārtoti, līdz parādās jums vēlamais apakšizvēlnes elements 

vai iestatījums.
7 Nospiediet .
 Piezīme:  nospiešana izvēlas iestatījumu. Aiz izvēlētā iestatījuma parādās *.
8 Nepieciešamības gadījumā atkārtojiet 6. un 7. darbību, lai ieietu papildu apakšizvēl-

nēs un iestatījumos.
9 Nepieciešamības gadījumā nospiediet , lai atgrieztos uz iepriekšējām izvēlnēm un 

veiktu citu iestatījumu izvēli.
10 Nospiediet Start Color vai Start Black (sākt krāsainu vai melnu).

Lietojiet šo Darbības mērķis

Copies (kopijas)1 Precizējiet drukājamo kopiju skaitu.

Resize (izmēra mainīšana)1 • Precizējiet oriģināla kopēšanas palielināšanas 
vai samazināšanas procentus.

• Precizējiet noteiktu kopiju skaitu.
• Izveidojiet multi lapu attēlplakātu.

Lighter/Darker (gaišāks/tumšāks)1 Noregulējiet kopijas spilgtumu.

Quality (kvalitāte)1 Noregulējiet kopijas kvalitāti.

Paper size (papīra izmērs) Precizējiet ielādētā papīra izmēru.

Paper Type (papīra veids) Precizējiet ielādētā papīra veidu.

Repeat Image (atkārtot attēlu)1 Izvēlieties, cik attēla kopiju vēlaties izdrukāt uz 
lapas.

1 Pagaidu (īslaicīgs) iestatījums. Sīkākai informācijai par pagaidu (īslaicīgiem) vai citiem 
iestatījumiem sk. „Iestatījumu saglabāšana” 15. lpp.
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Pagaidu iestatījumi

Copy Mode (kopēšanas režīms) – Copies (kopijas)
– Resize (izmēra mainīšana)
– Lighter/Darker (gaišāks/tumšāks)
– Quality (kvalitāte)
– Repeat Image (atkārtot attēlu)
– N-Up
– Original Size (oriģināls izmērs)
– Original Type (oriģināla veids)

Scan Mode (skenēšanas režīms) – Quality (kvalitāte)
– Original Size (oriģināls izmērs)
– Resize (izmēra mainīšana)

Fax Mode (faksa funkcijas 
režīms)

– Lighter/Darker (gaišāks/tumšāks)
– Quality (kvalitāte)

Photo Card (foto karte) Šādi fotokartes iestatījumi ir pēc divām dīkstāves 
minūtēm vai izslēdzot barošanu, bet tie atgriezīsies 
uz rūpnieciski iestatītiem, kad atmiņas karte vai 
zibatmiņas dzinis tiks izņemts.

– Photo Effects (foto efekti)
– Paper size (papīra izmērs)
– Photo Size (fotoattēlu izmērs)
– Layout (izkārtojums)
– Quality (kvalitāte)
– Paper Type (papīra veids)

Lai mainītu pārtraukšanas funkciju:
a Nospiediet .
b Nospiediet ◄ vai ► atkārtoti, līdz parādās Tools (rīki).
c Nospiediet .
d Nospiediet ◄ vai ► atkārtoti, līdz parādās Device Setup (ierīces iestatīšana).
e Nospiediet .
f Nospiediet ◄ vai ► atkārtoti, līdz parādās Clear Settings Timeout (izdzēst 

iestatījumu pārtraukšanu).
g Nospiediet .
h Nospiediet ◄ vai ► atkārtoti, līdz parādās Never (nekad).
i Nospiediet .
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Tintes kasetņu sprauslu un kontaktu slaucīšana

1 Noņemiet tintes kasetnes.
2 Samitriniet tīru, neplūksnainu drānu ar ūdeni.
3 Uzmanīgi turiet drānu pret sprauslām aptuveni trīs sekundes un pēc tam slaukiet 

norādītajā virzienā.

4 Ar citu tīras drānas daļu uzmanīgi turiet drānu pret sprauslām aptuveni trīs sekundes 
un pēc tam slaukiet norādītajā virzienā.

5 Ar citu tīras drānas daļu atkārtojiet 3. un 4. darbību.
6 Ļaujiet sprauslām un kontaktiem pilnīgi izžūt.
7 Ievietojiet atkal tintes kasetnes.
8 Izdrukājiet dokumentu vēlreiz.
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Rūpnīcas iestatījumu atiestatīšana

Varat atiestatīt savu ierīci uz oriģinālajiem iestatījumiem bez ierīces izvēļņu lietošanas.

Piezīme: atiestatīšana uz rūpnieciskajiem iestatījumiem izdzēsīs visus jūsu izvēlētos 
ierīces iestatījumus, ieskaitot ātro numura uzgriešanu un grupas numurus.

1 Vienlaikus nospiediet ,  pogas un Start Colour (krāsains darbs).
 Brīdinājums: neatlaidiet pogas, kamēr displejā parādās Language (valoda) norā-

dot, ka ierīce ir atiestatīta.
2 Ievērojiet norādes displejā, lai izvēlētos valodu, valsti, reģiona kodu, datumu un 

faksa numuru.

Programmatūras izņemšana un atkārtota instalēšana

Ja ierīces darbībā vērojami traucējumi vai ja parādās sakaru kļūdas paziņojums ierīces 
lietošanas laikā, jums varbūt nāksies izņemt un tad atkārtoti ievietot ierīces programma-
tūru.

1 Noklikšķiniet Start  Programs vai All Programs  Lexmark 5400 Series.
2 Izvēlieties Uninstall (neinstalēt).
3 Sekojiet datora ekrāna instrukcijām, lai izņemtu ierīces programmatūru.
4 Veiciet datora restartu pirms ierīces programmatūras atkārtotas instalēšanas.
5 Noklikšķiniet Cancel (atcelt) visos jaunās programmatūras atrastajos ekrānos.
6 Ievietojiet CD un pēc tam ievērojiet programmatūras instalēšanas norādījumus, kuri 

parādās displejā.

Piezīme: ja instalēšanas ekrāns neparādās automātiski pēc tam, kad esat veicis datora 
restartu, nospiediet Start  Run un pēc tam nodrukājiet D:\setup, kurā D ir jūsu CD-ROM 
diskdziņa burts.


