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Om SmartSolutions

Vad är SmartSolutions?
SmartSolutions är en uppsättning lösningar som du kan skapa, anpassa och ladda ned från webbplatsen för
SmartSolutions (http://smartsolutions.lexmark.com) till skrivaren. Med SmartSolutions kan du skapa anpassade
lösningar med ett tryck för att förenkla upprepande kopierings-, skannings- och utskriftsuppgifter. Med SmartSolutions
kan du även se RSS-flöden, Googles kalender och nätfotoalbum från skrivarens kontrollpanel.

Om du vill att komma åt en lösning som du har skapat eller anpassat trycker du på SmartSolutions på skrivarens
kontrollpanel och väljer sedan ikonen/namnet på lösningen.

Nedan finns några av de lösningar som kan vara tillgängliga. Kontrollera SmartSolutions-webbplatsen för en uppdaterad
lista.

Redan laddade lösningar

Använd För att

ID-kortkopia Kopiera båda sidorna av ett ID-kort på en sida.

Skriva ut fotot igen Skapa fotoutskrifter.

Mer information Läs mer om SmartSolutions och om hur du kan skapa och ladda ned dina anpassade lösningar.

Anpassa lösningar

Lösning Beskrivning

Patronsökaren Visa information om lokala butiker där du kan köpa bläckpatroner, med möjlighet att skriva ut
eller e-posta information om bläckpatroner och återsäljare samt skriva ut en karta över var
återförsäljaren finns.

Kopiera Kopiera dokument eller foton med fördefinierade kopieringsinställningar.

Ekokopiera Kopiera dokument eller foton med inställningar som har en positiv miljöpåverkan.

Googles Kalender* Visa din Google-kalender med möjlighet att skriva ut dagens schema eller evenemangsinfor-
mation.

Fotovisaren*

Photobucket-visaren*

Fotovisaren från Picasa*

Visa foton från webbplatser, t.ex. Photobucket och Picasa, med möjlighet att skriva ut eller skicka
ett e-postmeddelande med en länk till det valda fotot.

Skriv ut en fil

(Endast Windows)

Använd skrivaren för att skriva ut dokumentfiler på datorn eller på en extern lagringsenhet som
tidigare har valts i Utskriftsassistenten.

RSS-rubriker* Visa nyhetsrubriker och artikelsammanfattningar samt andra RSS-flöden (till exempel om väder,
senaste nytt, skvaller och kultur), med möjlighet att e-posta hela artiklar eller öppna dem för
visning på en dator.

Skanna till e-post E-posta skannade dokument direkt från skrivaren med fördefinierade namn eller kontakter från
adressboken.

* Du kan välja en eller flera av dessa lösningar som skrivarens skärmsläckare.

Om SmartSolutions
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Lösning Beskrivning

Skanna till fax Faxa dokument direkt från skrivaren med fördefinierade namn eller kontakter från adressboken.

Skanna till fil Skanna och spara filer till en förvald katalog på en dator med fördefinierade inställningar.

* Du kan välja en eller flera av dessa lösningar som skrivarens skärmsläckare.

Exempel:
• Om du driver ett företag eller är chef och ofta skriver ut arbetsscheman kan du skapa en Skriv ut en fil-lösning. Ange

var schemafilen finns och ge sedan lösningen namnet Skriv ut schema. Nästa gång du behöver skriva ut en kopia
av det aktuella schemat väljer du bara Skriv ut schema på SmartSolutions-menyn på skrivarens kontrollpanel.
Skrivaren hittar filen automatiskt och skriver ut den.

• Om du ofta skannar och faxar ett dokument till din advokat med samma inställningar kan du skapa en Skanna till
fax-lösning och kalla den Faxa till advokat. Nästa gång du vill faxa ett dokument behöver du bara ladda dokumentet
och välja Faxa till advokat på SmartSolutions-menyn på skrivarens kontrollpanel. Skrivaren tillämpar valda
inställningar automatiskt, anger din advokat som faxmottagare och skickar sedan faxet.

Obs! Du måste lägga till din skrivare till Utskriftsassistenten innan du kan börja skapa eller anpassa lösningar.

Rekommenderade systemkrav
För att SmartSolutions ska fungera korrekt måste datorn ha en höghastighetsuppkoppling till Internet och följande:

Operativsystem Webbläsare Java Virtual Machine Adobe Flash Player

Windows

Windows 7
Internet Explorer 8 (32 bitar)

Java 5 eller senare Adobe Flash Player 9.2 eller senare

Firefox 3.5 eller senare

Windows Vista (SP1)

Internet Explorer 8

Internet Explorer 7 (32 bitar)

Firefox 3.5 eller senare

Windows XP (SP3)

Internet Explorer 8

Internet Explorer 7 (32 bitar)

Internet Explorer 6

Firefox 3.5 eller senare

Windows 2000 Internet Explorer 6

Macintosh

Mac OS X version 10.6

Safari 4 eller senare Java 5 eller senare Adobe Flash Player 10 eller senareMac OS X version 10.5

Mac OS X version 10.4

Linux
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Operativsystem Webbläsare Java Virtual Machine Adobe Flash Player

Ubuntu 

Firefox 3.5 Java 5 eller senare Adobe Flash Player 10 eller senareOpenSUSE 

Fedora 

Om du vill se de senaste uppdateringarna av operativsystemrekommendationerna kan du besöka vår webbsida på
http://smartsolutions.lexmark.com.

Krav för Skriva ut en fil
Datorn måste ha ett Windows-operativsystem.
Skrivardrivrutinen måste installeras med en nätverksskrivaranslutning.
Skrivaren måste finnas på samma subnät som datorn.

Krav för Skanna till en fil
Skrivardrivrutinen måste installeras med en nätverksskrivaranslutning.
Skrivaren måste finnas på samma subnät som datorn.

Krav för att starta en webbläsare från skrivaren
Skrivardrivrutinen måste installeras med en nätverksskrivaranslutning.

Programvarunedladdningar
Besök dessa webbsidor för att ladda ner kompatibla versioner av de programvaruprogram och webbläsare som stöds:

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

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

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

• Java: http://www.java.com/download/

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

Om SmartSolutions
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Förstå Utskriftsassistenten

Förstå Utskriftsassistenten
1 2

3
4

Använd För att

1 Lösningsbiblioteket Välja en lösning att skapa och lägga till skrivaren.

2 Arbetsyta • Visa, redigera och ta bort lösningar som du har skapat.

• Ändra i vilken ordning lösningarna visas på skrivarens kontrollpanel

• Anpassa skrivarens skärmsläckarinställningar.

3 Spara och synkronisera Spara de lösningar som du har skapat och skicka dem till skrivaren.

4 Skrivare Lägga till, ändra namn på, flytta eller ta bort en skrivare från Utskriftsassistenten.

Uppdatera arbetsytan genom att högerklicka på skrivarnamnet och sedan klicka på Uppdatera arbetsyta.

Om du vill ange ett kontrollintervall för hur ofta skrivaren ska söka efter SmartSolutions-uppdateringar högerklickar du
på skrivarnamnet och klickar sedan på Avancerat.

Använda lösningsbiblioteket
Lösningsbiblioteket innehåller de olika SmartSolutions som du kan anpassa och lägga till till skrivaren.

Om du vill lägga till en lösning till skrivaren kan du göra följande:

• Dra ikonen från lösningsbiblioteket till arbetsytan.

• Dubbelklicka på ikonen.
För att se fler lösningar klickar du på upp och ned-pilarna.

Om SmartSolutions
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Anmärkningar:

• Om du har flera skrivare på ditt SmartSolutions-konto kommer lösningen att läggas till till den valda skrivaren.

• Du kan lägga till upp till 75 lösningar till en skrivare.

Om du vill ha mer information om hur du kan skapa och anpassa lösningar klickar du på ? i lösningens dialogruta.

Använda din arbetsyta
Din arbetsyta innehåller de olika lösningar som du har anpassat för varje skrivare. Från din arbetsyta kan du göra
följande:

• Visa, redigera och radera lösningar.
Om du vill redigera en lösning dubbelklickar du på den specifika lösningen.
Om du vill radera en lösning klickar du på den specifika lösningen och drar den till skräpkorgsikonen.

Om du vill ändra layout på din arbetsyta klickar du på de olika sidvyerna .

Om du vill navigera mellan sidor med lösningar klickar du på sidnumren .
Om du vill ha mer information om hur du redigerar lösningar kan du klicka på ? i lösningens dialogruta.

• Ändra i vilken ordning lösningarna visas på skrivarens kontrollpanel
Klicka och dra lösningsikonen dit du vill flytta den på arbetsytan.

• Anpassa skrivarens skärmsläckarinställningar.
Klicka på Skärmsläckare och välj sedan den lösning som du vill använda som skrivarens skärmsläckare.

• Spara de lösningar som du har skapat och skicka dem till skrivaren.
Klicka på Spara och synkronisera.

Obs! Systemet loggar ut dig automatiskt efter 2 timmars inaktivitet och sparar inte dina ändringar automatiskt.
Om du vill vara säker på att dina lösningar sparas klickar du på Spara och synkronisera efter varje anpassning.

Om SmartSolutions
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Komma igång

Starta SmartSolutions webbplats
Innan du börjar ser du till att:

• Både skrivaren och datorn är anslutna till Internet via en Ethernet-anslutning eller en trådlös anslutning.

• Skrivaren är på och visar startskärmen.

Använda skrivarprogrammet
Obs! Kontrollera att skrivarprogrammet är installerat.

1 Öppna mappen med skrivarprogrammet:

För Windows-användare
a Klicka på  eller Start.

b Klicka på Alla program eller Program och välj sedan mappen med skrivarprogrammet i listan.

För Macintosh-användare
I Finder på skrivbordet dubbelklickar du på mappen med skrivarprogrammet.

2 Klicka på Besök Lexmark Smartsolutions.

Använda en webbläsare
1 Öppna en webbläsare.

2 Skriv in http://smartsolutions.lexmark.com i adressfältet och tryck på Retur.

Om du enkelt vill komma åt SmartSolutions för senare användning kan du skapa ett bokmärke för webbplatsen eller
skapa en genväg på skrivbordet.

Skapa ett konto för att använda Utskriftsassistenten
Genom att skapa ett SmartSolutions-konto kan du spara anpassade lösningar och skicka dessa anpassade lösningar till
skrivaren.

1 Starta SmartSolutions webbplats på datorn.

2 Klicka på Skapa ett konto.

3 Fyll i de obligatoriska fälten.

4 Klicka på Fortsätt och följ sedan anvisningarna på datorskärmen.

Obs! Du behöver din e-postadress och ditt lösenord varje gång du loggar in på SmartSolutions.

Komma igång
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Lägga till en skrivare
1 Starta SmartSolutions webbplats på datorn.

2 Logga in på SmartSolutions.

Obs! Om det är första gången du loggar in på SmartSolutions webbplats uppmanas du att skapa ett konto.

3 Klicka på fliken Utskriftsassistent.

4 Längst ned på skärmen klickar du på Lägg till skrivare.

5 Följ nedanstående instruktioner för att lägga till skrivaren.

Anmärkningar:

• Se till att ange datum och tid korrekt på skrivaren. Skrivaren måste vara inställd på aktuellt datum och tid för att
guiden Lägg till skrivare ska fungera.

• Du behöver bara lägga till skrivaren en gång. Nästa gång du loggar in på och använder SmartSolutions behöver du
inte lägga till den igen.

• Du kan lägga till fler SmartSolutions-aktiverade skrivare i kontot.

• Om du vill ändra namn på en skrivare klickar du på Ändra namn på skrivare i skrivarens område.

• Om du vill ta bort en skrivare klickar du på Ta bort skrivare i skrivarens område.

Komma igång

10



Uppdatering av skrivaren
När du har skapat dina lösningar behöver du uppdatera skrivaren för att den ska kunna ta emot ändringarna ordentligt.
Se till att:

• Både skrivaren och datorn är anslutna till Internet via en Ethernet-anslutning eller en trådlös anslutning.

• Skrivaren är på och visar startskärmen.

1 Från arbetsytan klickar du på Spara och synkronisera.

Obs! Stäng inte webbläsarfönstret medan uppdateringen pågår.

2 Från skrivarens kontrollpanel kontrollerar du att lösningarna har skickats till skrivaren.

3 Om lösningen inte visas på skrivaren uppdaterar du skrivaren manuellt från skrivarens kontrollpanel:

a På startskärmen på skrivarens kontrollpanel trycker du på SmartSolutions.

b Tryck på Fler alternativ.

c Tryck på Uppdatera nu.

Obs! Du kanske måste uppdatera skrivaren manuellt från skrivarens kontrollpanel om datorn och skrivaren finns på
olika nätverk.

Uppdatering av skrivaren
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Använda SmartSolutions på skrivaren
Innan du börjar ser du till att:

• Både skrivaren och datorn är anslutna till Internet via en Ethernet-anslutning eller en trådlös anslutning.

• Skrivaren är på och visar startskärmen.

• Du har sparat de lösningar som du skapade i Utskriftsassistenten och du har skickat dem till skrivaren.

1 Om du använder en kopierings- eller utskriftslösning fyller du på papper.

2 Om du använder en kopierings- eller skanningslösning lägger du ett originaldokument med textsidan uppåt i den
automatiska dokumentmataren eller med textsidan nedåt på skannerglaset.

Obs! Den automatiska dokumentmataren är endast tillgänglig på utvalda modeller.

3 På startskärmen på skrivarens kontrollpanel trycker du du på SmartSolutions.

4 Tryck på lösningsikonen som du har skapat.

Anmärkningar:

• Om du vill bläddra genom andra lösningsikoner på skrivarens kontrollpanel trycker du på  eller .

• Om lösningen inte visas på skrivarens kontrollpanel uppdaterar du skrivaren. Om du vill ha mer information kan
du se ”Uppdatering av skrivaren” på sidan 11.

• Om du vill se andra SmartSolutions-alternativ på skrivarens kontrollpanel trycker du på Fler alternativ.

Använda SmartSolutions på skrivaren
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Ändra inställningar för skrivarens skärmsläckare

Ställa in lösningar som skrivarens skärmsläckare
Du kan använda Utskriftssassistenten för att välja vilken lösning som ska visas på skrivarens skärmsläckare.

Anmärkningar:

• Skrivarens skärmsläckare stödjer endast lösningar som visar webb-baserad information på skrivarens
kontrollpanel. Du kan till exempel anpassa skärmsläckaren så att den visar rubriker från dina RSS-flöden eller bilder
från din fotovisare online.

• Kontrollera webbplatsen för SmartSolutions Web om du vill ha en lista med tillgängliga lösningar.

1 På den övre delen av arbetsytans högra sida klickar du på Skärmsläckare.

2 Välj den lösning som du vill använda som skrivarens skärmsläckare.

3 Klicka på OK.

4 Klicka på Spara och synkronisera för att skicka skärmsläckarinställningarna till skrivaren.

Obs! Stäng inte webbläsarfönstret medan uppdateringen pågår.

Skrivarens kontrollpanel anger att ändringarna har skickats till skrivaren.

Ändra inställningarna för skärmsläckaren med hjälp av skrivarens
kontrollpanel
För att skärmsläckaren ska köras på skrivarens kontrollpanel ser du till att:

• Skrivaren är ansluten till Internet genom en Ethernet-anslutning eller en trådlös anslutning.

• Skrivarinställningarna för att köra lösningar som skärmsläckare inte är avaktiverade.

Se till att lösningar är aktiverade som skärmsläckare på skrivaren
1 På startskärmen på skrivarens kontrollpanel navigerar du till Skärmsläckare:

 > Enhetsinställningar > Skärmsläckare

2 Tryck på Välj skärmsläckare.

3 Tryck på Nedladdad skärmsläckare.

4 Tryck på Acceptera.

Ange timeout-inställningen för när skrivaren ska aktivera skärmsläckaren
1 På startskärmen på skrivarens kontrollpanel navigerar du till Skärmsläckare:

 >  Enhetsinställningar >  Skärmsläckare

2 Tryck på Timeout.

Ändra inställningar för skrivarens skärmsläckare
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3 Välj det tidsintervall du föredrar innan skärmsläckaren initieras.

Om du väljer Av kommer skärmsläckarna att avaktiveras på skrivaren.

4 Tryck på Acceptera.

Se till att skärmsläckaren körs längre än skrivarens ska standardinställning för
timeout för energisparläget
Skärmsläckaren körs ett antal minuter innan skrivaren försätts i energisparläget. Skrivarens standardinställning för
energisparläget är 60 minuter. Om du vill att skärmsläckaren ska köras under längre tid ändrar du timeout-inställningen
för engergisparläget.

1 På startskärmen på skrivarens kontrollpanel navigerar du till Energisparläge:

 >  Enhetsinställningar >  Energisparläge

2 Tryck på önskad timeout-inställning för energisparläget.

3 Tryck på Acceptera.

Ändra inställningar för skrivarens skärmsläckare
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Vanliga frågor

Hur kan jag åtgärda nätverksskrivarproblem med verktyget för
trådlös installation?
Nätverket måste vara korrekt installerat för att Utskriftsassistenten ska få åtkomst till skrivarens nätverksinformation.
Om du vill installera nätverket kör du verktyget för trådlös installation.

1 Klicka på  eller Start.

2 Klicka på Alla program eller Program och välj sedan mappen med skrivarprogrammet i listan.

3 Klicka på hemsidan för skrivare.

4 Välj din skrivare i listan.

5 På fliken Inställningar klickar du på Verktyg för trådlös installation.

6 Följ anvisningarna på datorskärmen.

Hur tar jag bort en lösning?
1 Från din arbetsyta klickar du på den lösningsikon som du vill ta bort och drar och släpper den på papperskorgikonen.

En dialogruta med en bekräftelse visas.

2 Klicka på OK.

3 Klicka på Spara och synkronisera för att skicka ändringarna till skrivaren.

Hur tar jag bort lösningar från skrivaren som har lagts till av en
annan användare?
Du kan ta bort lösningar från Utskriftsassistenten och sedan uppdatera skrivaren för att återspegla ändringarna.

1 Logga in på SmartSolutions.

2 Klicka på fliken Utskriftsassistent.

3 Välj skrivaren som innehåller de lösningar som du vill ta bort.

4 Från din arbetsyta drar och släpper du lösningsikonen på papperskorgikonen.

5 Klicka på Spara och synkronisera för att skicka ändringarna till skrivaren.

Vanliga frågor
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Hur återaktiverar jag en skrivare som inte längre är kopplad till
mitt konto?
1 Högerklicka på den inaktiva skrivaren och klicka sedan på Återaktivera.

2 I dialogrutan Skrivarinställningar i Utskriftsassistenten klickar du på Start.

3 Följ anvisningarna på datorskärmen.

Om du fortfarande inte kan se skrivaren lägger du till den igen. Om du vill ha mer information kan du se ”Lägga till en
skrivare” på sidan 10.

Hur byter jag ut en befintlig skrivare mot en ny?
1 I skrivarens område högerklickar du på den skrivare som du vill byta ut.

2 Klicka på Byt ut skrivare.

Detta öppnar dialogrutan Skrivarinställningar i Utskriftsassistenten där du kan lägga till en ny skrivare. Om du vill
ha mer information kan du se ”Lägga till en skrivare” på sidan 10.

Anmärkningar:

• De lösningar som du har skapat på den befintliga skrivaren kommer att kopieras till den nytillagda skrivaren.

• Den nuvarande skrivaren kommer att tas bort från Utskriftsassistenten.

Sparas lösningar automatiskt om samma skrivare läggs till i
arbetsytan?
Om du lägger till samma skrivare i arbetsytan skrivs den gamla skrivaren över av den nyligen tillagda skrivaren. De
lösningar som du skapade för den tidigare skrivaren sparas i din arbetsyta. Däremot måste du manuellt uppdatera
SmartSolutions från skrivarens kontrollpanel för att uppdatera skrivaren.

1 På startskärmen på skrivarens kontrollpanel trycker du på SmartSolutions.

2 Tryck på Fler alternativ.

3 Tryck på Uppdatera nu.

Hur anger jag ett kontrollintervall som skrivaren ska använda för
att söka efter SmartSolutions-uppdateringar?
1 I området Skrivare högerklickar du på önskad skrivare.

2 Klicka på Avancerat.

Vanliga frågor
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3 Välj antal timmar för att avgöra hur ofta skrivaren kontrollerar om det finns uppdateringar på webbplatsen
SmartSolutions.

4 Klicka på OK.

Obs! Skrivaren anger om uppdateringar finns tillgängliga. Du kan använda skrivarens kontrollpanel för att ladda
ned dessa uppdateringar till skrivaren.

Hur sätter jag på eller stänger av skärmsläckaren på skrivaren?
1 På startskärmen på skrivarens kontrollpanel navigerar du till Skärmsläckare:

 > Enhetsinställningar > Skärmsläckare.

2 Tryck på Timeout.

3 Om du vill sätta på skrivarens skärmsläckare väljer du önskat tidsintervall.

Om du vill stänga av skrivarens skärmsläckare väljer du Av.

4 Tryck på Acceptera.

Var kan jag hitta mer information?
• Om du vill ha mer information om hur du ställer in e-postfunktionen kan du läsa kapitlet om att e-posta i skrivarens

Användarhandbok.

• Om du vill ha mer information om hur du ställer in skrivaren på att faxa kan du se guiden Komma igång med fax
eller faxkapitlet i skrivarens Användarhandbok.

• Om du vill ha mer information om nätverkshantering kan du se guiden Komma igång med nätverk eller kapitlet om
nätverkshantering i skrivarens Användarhandbok.

Vanliga frågor
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Tips och felsökning

Tips!
Vissa lösningar kräver att skrivaren är korrekt inställd för grundläggande skrivarfunktioner. Följande tips hjälper dig att
se till att skrivaren är korrekt inställd för dessa lösningar.

Tips för utskrift
• Använd lämpligt papper för utskriftsjobbet.

• Välj en högre utskriftskvalitet för bättre utskrifter.

• Se till att det finns tillräckligt med bläck i bläckpatronerna.

• Ta bort varje ark när det matas ut när du skriver ut foton eller när du arbetar med specialpapper.

• Välj funktionen för marginalfri utskrift när du skriver ut foton.

Tips att skicka med e-post
• Kontrollera att skrivarens e-postfunktion är korrekt konfigurerad. Om du vill ha mer information om hur du

installerar e-postfunktionen kan du läsa kapitlet om att e-posta i skrivarens Användarhandbok.

• Lägg till kontakter i skrivarens adressbok. När du skickar ett e-postmeddelande eller skapar en lösning för e-
postmeddelande kan du enkelt välja kontakter från adressboken istället för att ange e-postadresser varje gång.

• Använd inte citationstecken när du sparar kontakter i skrivarens adressbok. Verktyget Sök adressbok i
SmartSolutions känner inte igen adresser med citationstecken.

Tips för att skicka fax
Innan du skickar ett fax:

• Se till att skrivaren är på och att den är ansluten till en fungerande telefonlinje, DSL- eller VoIP-linje. Om du hör en
uppringningston fungerar linjen.

• Lägg i ett originaldokument med textsidan uppåt i den automatiska dokumentmataren eller med textsidan nedåt
på skannerglaset.

• När du använder den automatiska dokumentmataren justerar du pappersstödet på den så att det passar
originaldokumentets bredd.

• Om du använder skannerglaset stänger du skannerlocket för att undvika mörka kanter på den skannade bilden.

Innan du felsöker SmartSolutions
Med hjälp av den här checklistan kan du lösa de flesta SmartSolutions-problemen.

Se till att:

• Både skrivaren och datorn är anslutna till Internet via en Ethernet-anslutning eller en trådlös anslutning.

• Skrivaren är på och visar startskärmen.

Tips och felsökning
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• Skrivaren har en säker anslutning till datorn, skrivarservern eller andra åtkomstpunkter i nätverket.

• Du väljer ”Lita alltid på innehåll från den här utgivaren” från säkerhetsrutan Java-varning.

När säkerhetsrutan Java-varning öppnas väljer du ”Lita alltid på innehåll från den här utgivaren” och klickar sedan
på Kör. Du behöver göra det för att Java ska startas på rätt sätt.

Felsökning av Smartsolutions och skrivarens nätverksinstallation

Skrivaren kan inte ansluta till nätverket
• Kontrollera att alla switchar, hubbar, routrar, åtkomstpunkter och andra anslutningsenheter har satts på.

• Se till att IP-adressen, gateway och nätverksmask är korrekta för nätverket.

Skriv ut en nätverksinstallationssida från skrivaren för att kontrollera nätverksinställningarna.

• Se till att nätverket är anslutet och fungerar ordentligt.

Prova att komma åt andra datorer i nätverket. Om nätverket har tillgång till Internet kan du prova att ansluta till
Internet via en trådlös anslutning.

KONTROLLERA ETHERNET-ANSLUTNINGEN

• Kontrollera anslutningarna på båda ändarna av Ethernet-kabeln för att se om det finns några synliga skador. Om
kabeln är skadad använder du en ny.

• Kontrollera att den ena änden av Ethernet-kabeln är ordentligt ansluten till skrivarens Ethernet-port och den
andra änden till en nätverkshubb, router eller ett vägguttag.

<

<

<

<

• Kontrollera att den gröna lampan på skrivarens Ethernet-port lyser när Ethernet-kabeln är ansluten.

KONTROLLERA DEN TRÅDLÖSA ANSLUTNINGEN

Obs! SmartSolutions fungerar inte om skrivaren är ansluten till en dator via en ad hoc-anslutning.

Tips och felsökning
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• Kontrollera att Wi-Fi-indikatorlampan lyser med ett fast grönt ljus.

MAC:
XX   XX   XX   XX   XX   XX

Om Wi-Fi-indikatorn inte lyser eller är orange ska du försöka återansluta till det trådlösa nätverket.

• Se till att SSID:t är korrekt.

Skriv ut en nätverksinstallationssida från skrivaren för att kontrollera nätverksinställningarna.

• Kontrollera att WEP-nyckeln eller WPA-lösenordsfrasen är rätt (om nätverket är säkert).

Logga in på åtkomstpunkten (trådlös router) och kontrollera säkerhetsinställningarna.

• Stäng av åtkomstpunkten och sätt sedan på den igen.

Vänta en minut på att skrivaren ska återupprätta anslutningen.

• Kontrollera kvaliteten för den trådlösa signalen.

Skriv ut en nätverksinstallationssida och kontrollera signalkvaliteten. Om signalkvaliteten är bra eller utmärkt kan
problemet bero på andra orsaker.

• Se till att både skrivaren och datorn är inom det trådlösa nätverkets räckvidd.

För de flesta nätverk bör skrivaren, datorn och andra trådlösa enheter vara ca 30 meter från åtkomstpunkten.

• Se till att skrivaren står på avstånd från föremål som kan blockera eller elektroniska enheter som kan störa den
trådlösa signalen.

Kontrollera att skrivaren och åtkomstpunkten inte skiljs åt av stolpar, väggar eller metall- eller betongpelare.

Många enheter kan störa den trådlösa signalen, t.ex. babymonitorer, motorer, trådlösa telefoner,
säkerhetssystemkameror, andra trådlösa nätverk och vissa Bluetooth-enheter.

• Kontrollera de avancerade säkerhetsinställningarna för åtkomstpunkten.

– Om du använder MAC-adressfiltrering för att begränsa åtkomsten till det trådlösa nätverket måste du lägga
till MAC-adressen till skrivaren, modemet, datorn och alla andra anslutningsenheter i listan över adresser
som får ansluta till åtkomstpunkten.

– Om du ställer in åtkomstpunkten för att utfärda ett begränsat antal IP-adresser måste du ändra detta så att
det går att lägga till enheterna.

Obs! Om du inte vet hur man gör dessa ändringar kan du läsa i dokumentationen som medföljde
åtkomstpunkten eller kontakta den som installerade det trådlösa nätverket.

• Ändra kanalen som åtkomstpunkten använder.

Om du vill ha mer information om hur du ändrar kanalen kan du se dokumentationen som medföljde
åtkomstpunkten.

• Eliminera att nätverket överbelastas.

Tips och felsökning
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Om ett trådlöst nätverk är överbelastat kan datorn och skrivaren ha problem att kommunicera med andra enheter
i nätverket. Några av orsakerna till att det trådlösa nätverket överbelastas kan vara:

– Överföring av stora filer via nätverket

– Nätverksspel

– Videoströmning

– För många datorer i det trådlösa nätverket samtidigt

Mer information finns i guiden Komma igång med nätverk.

Skrivaren kan inte ansluta till Internet
I följande situationer kan skrivaren inte ansluta till internet:

• Uppringd Internetanslutning

• Ad hoc-anslutning mellan skrivaren och datorn

• Peer-to-peer-nätverksanslutning

KONTROLLERA SKRIVARENS INTERNET-ANSLUTNING

Navigera till Internetuppkopplingstest.

SmartSolutions > Fler alternativ > Internetuppkopplingstest

KONTROLLERA NÄTVERKSANSLUTNINGEN

Kontrollera att din Ethernet-anslutning eller trådlösa anslutning fungerar och att alla enheter är ordentligt anslutna.
Om du vill ha mer information kan du se ”Skrivaren kan inte ansluta till nätverket” på sidan 19.

KONTROLLERA ATT SKRIVARENS FASTA PROGRAMVARA ÄR UPPDATERAD

Kontrollera om det finns viktiga uppdateringar för den fasta programvaran på Lexmarks webbplats.

1 Gå till Lexmark webbplats på http://www.lexmark.se.

2 Klicka på Drivrutiner och nedladdningar.

3 Välj din skrivare.

En länk till viktiga uppdateringar av den fasta programvaran finns vanligtvis på produktsidan.

SE TILL ATT SKRIVARENS DHCP ÄR PÅ

Skrivaren behöver en IP-adress för att ansluta till Internet. Som standard är DHCP (Dynamic Host Configuration
Protocol) aktiverat på skrivaren vilket gör det möjligt att tilldela en IP-adress automatiskt.

Aktivera DHCP:

1 Navigera till DHCP:

 > Nätverksinstallation > TCP/IP > DHCP

2 Tryck på På.

Tips och felsökning
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KONTROLLERA OM SKRIVAREN BEHÖVER EN PROXY

Beroende på vilket nätverk du har kan du behöva konfigurera en proxy. Om du vill ha mer information kan du se
”Vad är en proxy?” på sidan 35.

Det går inte att starta SmartSolutions

SE TILL ATT DE REKOMMENDERADE SYSTEMKRAVEN UPPFYLLS

Om du vill ha mer information kan du se ”Rekommenderade systemkrav” på sidan 5.

SE TILL ATT JVM (JAVA VIRTUAL MACHINE) ÄR INSTALLERAD PÅ DATORN

SE TILL ATT ADOBE FLASH PLAYER 10 ÄR INSTALLERAT FÖR WEBBLÄSAREN

Webbsidan för SmartSolutions behöver en Adobe Flash Player-kontakt för att starta.

KONTROLLERA SKRIVARENS INTERNETANSLUTNING

• Se till att både skrivaren och datorn är anslutna till en höghastighetsanslutning till Internet.

• Du kanske måste konfigurera proxyinställningarna på skrivaren för att den ska kunna ansluta till Internet. Om du
vill ha mer information kan du se ”Vad är en proxy?” på sidan 35.

• Om systemet har administrativa begränsningar ändrar du begränsningarna så att skrivarkommunikation tillåts.

KONTROLLERA NÄTVERKSANSLUTNINGEN

Kontrollera att din Ethernet-anslutning eller trådlösa anslutning fungerar och att alla enheter är ordentligt anslutna.
Om du vill ha mer information kan du se ”Skrivaren kan inte ansluta till nätverket” på sidan 19.

Datorn känner inte igen skrivaren
Anslutningsproblem hindrar kommunikation mellan skrivaren och datorn. Kontrollera att alla anslutningar fungerar
ordentligt.

ANSLUT SKRIVARENS NÄTDEL IGEN

1 Stäng av skrivaren och dra ut nätsladden ur vägguttaget.

2 Koppla försiktigt bort nätdelen från skrivaren och anslut den sedan igen.

3 Sätt i nätsladden i vägguttaget och sätt sedan på skrivaren.

KONTROLLERA ATT SKRIVARENS FASTA PROGRAMVARA ÄR UPPDATERAD

Kontrollera om det finns viktiga uppdateringar för den fasta programvaran på Lexmarks webbplats.

1 Gå till Lexmark webbplats på http://www.lexmark.se.

2 Klicka på Drivrutiner och nedladdningar.

Tips och felsökning
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3 Välj din skrivare.

En länk till viktiga uppdateringar av den fasta programvaran finns vanligtvis på produktsidan.

KONTROLLERA ANSLUTNINGEN TILL SKRIVAREN

Se till att:

• Skrivaren inte är ansluten till en dator som stöder skrivardelning över ett nätverk.

• Skrivaren inte är ansluten via Ethernet till skrivarserver i nätverket.

• Skrivaren inte är ansluten till en dator via en ad hoc-anslutning.

KONTROLLERA OM SKRIVARSÖKAREN ÄR AVAKTIVERAD

Skrivarsökaren måste vara aktiverad för att datorn ska kunna känna igen skrivaren.

Se till att kryssrutan Sök efter skrivaren på nätverket är markerad på den första skärmen i guiden Lägg till skrivare.

STÄNG AV ROUTERN (ÅTKOMSTPUNKTEN) OCH SÄTT SEDAN PÅ DEN IGEN

Vänta en minut på att skrivaren ska återupprätta anslutningen.

KONTROLLERA NÄTVERKSANSLUTNINGEN

Kontrollera att din Ethernet-anslutning eller trådlösa anslutning fungerar och att alla enheter är ordentligt anslutna.
Om du vill ha mer information kan du se ”Skrivaren kan inte ansluta till nätverket” på sidan 19.

KONTROLLERA INTERNETANSLUTNINGEN

• Se till att både skrivaren och datorn är anslutna till en höghastighetsanslutning till Internet.

Du kanske måste konfigurera proxyinställningarna på skrivaren för att den ska kunna ansluta till Internet. Om du
vill ha mer information kan du se ”Vad är en proxy?” på sidan 35.

• Om systemet har administrativa begränsningar ändrar du begränsningarna så att skrivarkommunikation tillåts.

KONTROLLERA MAC-ADRESSEN

Om nätverket använder MAC-adressfiltrering måste du inkludera skrivarens MAC-adress i MAC-
adressfiltreringslistan. På detta sätt kan skrivaren fungera på nätverket.

KONTROLLERA ATT ROUTERN INTE ÄR ANSLUTEN TILL ETT VIRTUELLT PRIVAT NÄTVERK (VPN)
De flesta virtuella privata nätverk tillåter datorn att endast kommunicera med VPN och inga andra nätverk samtidigt.
Koppla bort VPN-kabeln och prova sedan att ansluta skrivaren igen.

KONTROLLERA SKRIVARENS KORTNAMN

Se till att ansluta till rätt skrivare. Ett kortnamn för skrivaren är ett unikt namn som du tilldelar skrivaren så att du
kan identifiera den på nätverket.

Tips och felsökning
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ÅTERSTÄLL DE TRÅDLÖSA INSTÄLLNINGARNA TILL STANDARDINSTÄLLNINGARNA

Obs! Om du återställer fabrikens standardinställningar raderas skrivarens alla nätverksinställningar som du har gjort
tidigare. Du måste ange inställningarna igen. Om du vill ha mer information om hur du konfigurerar en trådlös
anslutning eller Ethernet-anslutning på skrivaren kan du se guiden Komma igång med nätverk.

1 På startskärmen navigerar du till Återställa nätverksinställningar:

> Nätverksinställningar> Återställa nätverksinställningar

2 Peka på Ja.

Skrivarens trådlösa inställningar återställs till fabriksinställningarna. Skriv ut en nätverksinstallationssida för att
bekräfta.

Det går inte att lägga till skrivare
Anslutningsproblem hindrar kommunikation mellan skrivaren och datorn. Kontrollera att alla anslutningar fungerar
ordentligt. Om du vill ha mer information kan du se ”Datorn känner inte igen skrivaren” på sidan 22.

Ogiltig eller ingen bekräftelsekod visas

SE TILL ATT OMEDELBART ANGE DEN KORREKTA BEKRÄFTELSEKODEN PÅ SKRIVAREN

Bekräftelsekoden som skapas från Utskriftsassistenten går ut efter en viss tid. Skapa en ny när den går ut:

1 Klicka på Avbryt i guiden Lägg till skrivare.

2 Lägg till skrivaren igen.

KOPPLA IN SKRIVARENS NÄTSLADD IGEN OCH SKAPA SEDAN EN NY BEKRÄFTELSEKOD

1 Stäng av skrivaren och dra ut nätsladden ur vägguttaget.

2 Koppla försiktigt bort nätdelen från skrivaren och anslut den sedan igen.

3 Koppla in nätsladden i vägguttaget och sätt sedan på skrivaren.

4 Klicka på Avbryt i guiden Lägg till skrivare.

5 Lägg till skrivaren igen.

Aktivera Java i din webbläsare

För användare av Internet Explorer

1 På webbläsarmenyn navigerar du till:

Verktyg > Internet-alternativ > fliken Avancerat

2 Välj alla alternativ under avsnittet Java.

Tips och felsökning
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För användare av Firefox

1 På webbläsarmenyn navigerar du till:

Verktyg > Alternativ > fliken Innehåll

2 Välj Aktivera Java.

För användare av Safari

1 På webbläsarmenyn navigerar du till:

Safari > Inställningar > Säkerhet

2 I området Webbinnehåll väljer du Aktivera Java.

Felsökning av lösningar

Lösningar visas inte i skrivaren

UPPDATERA LÖSNINGARNA PÅ SKRIVAREN MANUELLT

Uppdatera lösningarna på skrivaren från Utskriftsassistenten eller skrivaren:

• I Utskriftsassistenten klickar du på Spara och synkronisera för att skicka lösningarna som du har skapat till
skrivaren.

• På startskärmen på skrivarens kontrollpanel navigerar du till Uppdatera nu:

SmartSolutions > Fler alternativ > Uppdatera nu

Det går inte att skicka ett fax

KONTROLLERA FAXANSLUTNINGEN

• Kontrollera att skrivaren och andra enheter på linjen (om sådana finns) är rätt inställda och konfigurerade i
enlighet med din installationssituation.

• Se till att kablarna är anslutna till rätt portar.

• Se till att kablarna är ordentligt anslutna.

KONTROLLERA ATT DU HAR REGISTRERAT DIN ANVÄNDARINFORMATION I SKRIVAREN

I vissa länder kan du inte skicka fax utan att ange ditt faxnamn eller företagsnamn. Vissa faxapparater blockerar också
okända fax eller fax utan avsändarinformation.

Tips och felsökning
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SÄNK ÖVERFÖRINGSHASTIGHETEN FÖR FAXMODEMET

Skrivarens modem kan överföra data med 33 600 bit/sek. Det här är skrivarens högsta hastighet för att skicka och
ta emot fax. Det är emellertid inte nödvändigt att ställa in modemet på den snabbaste överföringskapaciteten.
Hastigheten för mottagarfaxens modem måste matcha eller vara snabbare än den hastighet som du skickar faxet
med. Annars kan faxet inte tas emot.

1 På startskärmen navigerar du till Maximal sändningshastighet:

 > Faxinställningar > Ringa upp och skicka > Maximal sändningshastighet

2 Välj en sändningshastighet och tryck sedan på Acceptera.

AKTIVERA FELKORRIGERING

Fel och suddiga partier kan uppstå i det faxade dokumentet om det är för mycket brus på linjen. När ett fax innehåller
för många fel kan faxet nekas av mottagarfaxen.

1 På startskärmen navigerar du till Felkorrigering:

 > Faxinställningar > Ringa upp och skicka > Felkorrigering

2 Kontrollera om felkorrigering ställts in på På.

Om den inte är aktiverad trycker du på PÅ och pekar sedan på Acceptera.

AKTIVERA AUTOMATISK FAXKONVERTERING

Om den mottagande faxmaskinen inte har stöd för färgfax konverteras det utgående färgfaxet till svartvitt
automatiskt med det här alternativet. Det minskar även upplösningen för faxet automatiskt till en upplösning som
mottagarfaxen klarar av.

1 På startskärmen navigerar du till Automatisk faxkonvertering:

 > Faxinställningar > Ringa upp och skicka > Automatisk faxkonvertering

2 Kontrollera om automatisk faxkonvertering ställts in på På.

Om den inte är aktiverad trycker du på PÅ och sedan trycker du på Acceptera.

Kan inte skicka e-post

KONTROLLERA E-POSTKONFIGURATIONSINSTÄLLNINGARNA

Kontrollera att du har slutfört e-postinstallationen på rätt sätt och att du har konfigurerat en SMTP-server. Om du
vill ha mer information om hur du ställer in e-postfunktionen på skrivaren kan du läsa kapitlet om att e-posta i
skrivarens Användarhandbok.

KONTROLLERA NÄTVERKSANSLUTNINGEN

Kontrollera att skrivaren är ansluten till ett Ethernet-nätverk eller ett trådlöst nätverk. Nätverket måste vara anslutet
till Internet för att skrivaren ska kunna kommunicera med SMTP-servern.

KONTROLLERA ATT DU ANGER GILTIG E-POSTADRESS TILL MOTTAGAREN

Tips och felsökning
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KONTROLLERA ATT DEN MOTTAGANDE POSTLÅDAN INTE ÄR FULL

Om den är det kan e-post studsa tillbaka till din inkorg.

Det går inte att visa foton

KONTROLLERA INTERNETANSLUTNINGEN

För att se foton från ett fotoalbum online krävs en fungerande Internetanslutning. Om du vill ha mer information
om hur du kontrollerar skrivarens Internetanslutning kan du se ”Skrivaren kan inte ansluta till Internet” på
sidan 21.

KONTROLLERA SKRIVARENS PROXYSERVERKONFIGURATION

Beroende på vilket nätverk du har kan du behöva konfigurera en proxy. Om du vill ha mer information kan du se
”Vad är en proxy?” på sidan 35.

KONTROLLERA ATT WEBBADRESSEN TILL FOTOALBUMET ÄR GILTIGT

Om du vill ha mer information om hur du hittar webbadresser till fotoalbum klickar du på ? i lösningens dialogruta.

VÄLJ EN FILTYP SOM STÖDS (JPEG)

VÄLJ ATT ENDAST VISA BILDER INOM DEN FILTYP SOM STÖDS

Bilder som är för stora visas inte.

Det går inte att visa RSS-flöden

KONTROLLERA INTERNETANSLUTNINGEN

Om du vill visa RSS-flöden krävs en fungerande Internetanslutning. Om du vill ha mer information om hur du
kontrollerar skrivarens Internetanslutning kan du se ”Skrivaren kan inte ansluta till Internet” på sidan 21.

KONTROLLERA SKRIVARENS PROXYSERVERKONFIGURATION

Beroende på vilket nätverk du har kan du behöva konfigurera en proxy. Om du vill ha mer information kan du se
”Vad är en proxy?” på sidan 35.

SE TILL ATT RSS-WEBBADRESSEN ÄR GILTIG

RSS-flödesadressen är vanligen märkt med ikonen . Om du vill ha mer information om hur du hittar RSS-
webbadresser klickar du på ? i lösningens dialogruta.

SE TILL ATT RSS-FLÖDET INNEHÅLLER POSTER

Tips och felsökning
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Det går inte att visa Google Kalender

KONTROLLERA INTERNETANSLUTNINGEN

Om du vill visa Google Kalender krävs en fungerande Internetanslutning. Om du vill ha mer information om hur du
kontrollerar skrivarens Internetanslutning kan du se ”Skrivaren kan inte ansluta till Internet” på sidan 21.

KONTROLLERA SKRIVARENS PROXYSERVERKONFIGURATION

Beroende på vilket nätverk du har kan du behöva konfigurera en proxy. Om du vill ha mer information kan du se
”Vad är en proxy?” på sidan 35.

SE TILL ATT WEBBADRESSEN FÖR GOOGLE KALENDER SOM DU ANGAV ÄR GILTIG

Om du vill ha mer information om hur du hittar webbadressen till Google Kalender klickar du på ? i lösningens
dialogruta.

SE TILL ATT GOOGLE KALENDER-APPLIKATIONEN SOM DU ANGAV INTE ÄR NERE

Felaktig eller ingen data från Patronsökaren
Obs! Lösningen Patronsökaren är endast tillgänglig i vissa länder.

KONTROLLERA INTERNETANSLUTNINGEN

Om du vill visa information om återförsäljare av bläckpatroner krävs en fungerande Internetanslutning. Om du vill
ha mer information om hur du kontrollerar skrivarens Internetanslutning kan du se ”Skrivaren kan inte ansluta till
Internet” på sidan 21.

KONTROLLERA SKRIVARENS PROXYSERVERKONFIGURATION

Beroende på vilket nätverk du har kan du behöva konfigurera en proxy. Om du vill ha mer information kan du se
”Vad är en proxy?” på sidan 35.

KONTROLLERA ATT DU ANGER EN GILTIG PLATS

Patronsökaren visar information om lokala återförsäljare. Se till att du anger rätt plats för att få giltig information.

Skrivarlösningar är inte uppdaterade

UPPDATERA LÖSNINGARNA PÅ SKRIVAREN MANUELLT

Uppdatera lösningarna på skrivaren från Utskriftsassistenten eller skrivaren:

• I Utskriftsassistenten klickar du på Spara och synkronisera för att skicka lösningarna som du har skapat till
skrivaren.

• På startskärmen på skrivarens kontrollpanel navigerar du till Uppdatera nu:

SmartSolutions > Fler alternativ > Uppdatera nu

Tips och felsökning
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Använda Utskriftsassistentens skrivarinställningar

Hur kontrollerar jag skrivaranslutningen?
Se till att:

• Skrivaren inte är ansluten till en dator som stöder skrivardelning över ett nätverk.

• Skrivaren inte är ansluten via Ethernet till skrivarserver i nätverket.

• Skrivaren inte är ansluten till en dator via en ad hoc-anslutning.

• Alla switchar, hubbar, routrar, åtkomstpunkter och andra anslutningsenheter har satts på.

• IP-adress, gateway och nätverksmask är korrekta för nätverket.

Skriv ut en nätverksinstallationssida från skrivaren för att kontrollera nätverksinställningarna.

• Det lokala nätverket är anslutet och fungerar ordentligt.

Prova att komma åt andra datorer i nätverket. Om nätverket har tillgång till Internet kan du prova att ansluta till
Internet via en trådlös anslutning.

Kontrollera om skrivaren är ansluten till ett Ethernet-nätverk
• Kontrollera att anslutningarna på varje sida av Ethernet-kabeln inte är skadade. Om kabeln är skadad använder du

en ny.

• Kontrollera att den ena änden av Ethernet-kabeln är ordentligt ansluten till skrivarens Ethernet-port och den andra
änden till en nätverkshubb eller ett vägguttag.

<

<

<

<

• Kontrollera att den gröna lampan på skrivarens Ethernet-port lyser när Ethernet-kabeln är ansluten.

Mer information finns i guiden Komma igång med nätverk.

Kontrollera om skrivaren är ansluten till ett trådlöst nätverk
Obs! SmartSolutions fungerar inte om skrivaren är ansluten till en dator via en ad hoc-anslutning.
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• Kontrollera att Wi-Fi-indikatorlampan lyser med ett fast grönt ljus.

MAC:
XX   XX   XX   XX   XX   XX

Om Wi-Fi-indikatorn inte lyser eller är orange försöker du återansluta till ett trådlöst nätverk.

• Se till att SSID:t är korrekt.

Skriv ut en nätverksinstallationssida från skrivaren för att kontrollera nätverksinställningarna.

• Kontrollera att WEP-nyckeln eller WPA-lösenordsfrasen är rätt (om nätverket är säkert).

Logga in på åtkomstpunkten (trådlös router) och kontrollera säkerhetsinställningarna.

• Se till att skrivaren är inom räckvidden för det trådlösa nätverket.

För de flesta nätverk bör skrivaren, datorn och andra trådlösa enheter vara ca 30 meter från åtkomstpunkten.

• Se till att skrivaren står på avstånd från föremål som kan blockera eller elektroniska enheter som kan störa den
trådlösa signalen.

Kontrollera att skrivaren och åtkomstpunkten inte skiljs åt av stolpar, väggar eller metall- eller betongpelare.

Många enheter kan störa den trådlösa signalen, t.ex. babymonitorer, motorer, trådlösa telefoner,
säkerhetssystemkameror, andra trådlösa nätverk och vissa Bluetooth-enheter.

• Kontrollera MAC-adressen.

Om nätverket använder MAC-adressfiltrering måste du inkludera skrivarens MAC-adress i MAC-
adressfiltreringslistan. På detta sätt kan skrivaren fungera på nätverket.

Mer information finns i guiden Komma igång med nätverk.

Hur vet jag vilken skrivare jag ska välja?
Varje skrivare som känns av i nätverket har sin egen IP-adress och MAC-adress.

Välj den skrivare som har en MAC-adress och en IP-adress som stämmer överens med den skrivare som du vill använda.

Använda Utskriftsassistentens skrivarinställningar
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Hitta skrivarens MAC-adress
Välj ett av två möjliga sätt att hitta skrivarens MAC-adress:

• En MAC-adressetikett finns på skrivarens insida.

MAC:
XX   XX   XX   XX   XX   XX

Skrivarens MAC-adress är en serie bokstäver och siffror. Andra enheter kan ibland använda en typ av MAC-adress
som kallas Universally Administered Address (UAA).

MAC: XX  XX  XX  XX  XX  XX

UAA: XX   XX   XX   XX   XX   XX

• På skrivarens kontrollpanel går du till Skriv ut installationssida:

 > Nätverksinställningar > Skriv ut installationssida

Den skriver ut en nätverksinstallationssida som visar skrivarens MAC-adress, IP-adress och andra
nätverksinställningar.

Hitta skrivarens IP-adress
Välj ett av två möjliga sätt att hitta skrivarens IP-adress:

• På skrivarens kontrollpanel går du till TCP/IP:

 > Nätverksinställningar > TCP/IP

Här visas skrivarens IP-adress, IP-nätmask och IP-gateway.

• På skrivarens kontrollpanel går du till Skriv ut installationssida:

 > Nätverksinställningar > Skriv ut installationssida

Den skriver ut en nätverksinstallationssida som visar skrivarens MAC-adress, IP-adress och andra
nätverksinställningar.

En IP-adress är fyra uppsättningar nummer som skiljs åt med punkter. Ett exempel på en IP-adress är 192.168.100.110.
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Skrivaren visar inte antal i lägg till post
• Se till att du väljer rätt skrivare av de skrivare som finns i ditt nätverk.

En skrivare kan identifieras av sin MAC-adress och sin IP-adress. Om du vill ha mer information kan du se ”Hur vet
jag vilken skrivare jag ska välja?” på sidan 30.

• Se till att skrivaren är på och visar startskärmen.

När skrivaren är redo klickar du på Tillbaka i guiden Lägg till skrivare och lägger sedan till skrivaren igen.

• Kontrollera att alla anslutningar fungerar ordentligt.

Anslutningsproblem hindrar kommunikation mellan skrivaren och datorn.

Hur hittar jag installationen för SmartSolutions?
1 På startskärmen på skrivarens kontrollpanel trycker du på SmartSolutions.

2 Tryck på Fler alternativ.

3 Tryck på Installation av SmartSolutions.

Anslutningsinstruktioner
1 Se till att skrivaren är på och visar startskärmen.

2 Kontrollera skrivarens nätverksanslutning.

• Om skrivaren är ansluten till en Ethernet-anslutning kontrollerar du den fysiska anslutningen.

– Kontrollera anslutningarna på båda ändarna av Ethernet-kabeln för att se om det finns några synliga skador.
Om kabeln är skadad använder du en ny.

– Kontrollera att den ena änden av Ethernet-kabeln är ordentligt ansluten till skrivarens Ethernet-port och
den andra änden till en nätverkshubb, router eller ett vägguttag.

<

<

<

<

– Kontrollera att den gröna lampan på skrivarens Ethernet-port lyser när Ethernet-kabeln är ansluten.
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• Om skrivaren är ansluten till ett trådlöst nätverk kontrollerar du att Wi-Fi-indikatorn lyser med ett fast grönt
ljus.

MAC:
XX   XX   XX   XX   XX   XX

Om Wi-Fi-indikatorn inte lyser eller är orange kör du den trådlösa installationen igen.

För Windows-användare
a Klicka på  eller Start.
b Klicka på Alla program eller Program och välj sedan mappen med skrivarprogrammet i listan.
c Välj hemsidan för skrivare.
d På den nedrullningsbara listan över skrivare väljer du din skrivare.
e Klicka på fliken Inställningar.
f Klicka på verktyget för trådlös installation.

För Macintosh-användare
a I Finder på skrivbordet dubbelklickar du på mappen med skrivarprogrammet.
b Dubbelklicka på verktyget för trådlös installation.

För Linux-användare
a Öppna skrivarens verktygslåda.

b Klicka på .

• Om du ställer in skrivarens nätverkskonfiguration manuellt ser du till att ange korrekt subnätmask och
standardgateway.

3 I dialogrutan Skrivarinställningar i Utskriftsassistenten klickar du på Försök igen.

För avancerade användare
Om åtgärderna ovan inte löste problemet kan du försöka med följande innan du klickar på Försök igen:

• Öppna programmet för brandväggen och öppna TCP- och UDP-port 5353. Om du vill ha mer information om hur
du tillåter kommunikation på dessa portar kan du se dokumentationen som medföljde brandväggen.

• Se till att routern (åtkomstpunkten) har stöd för fleranvändarkommunikation. Om du vill ha mer information kan
du se dokumentationen som medföljde routern.
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Skrivaren visar ett fel
Skrivaren kan visa följande felmeddelanden när en skrivare läggs till. Använd följande förslag för att ta bort
felmeddelandena.

Ingen internetanslutning känns av
• Kontrollera skrivarens nätverksanslutning. Se till att den är aktiv och fungerar som den ska. Om du vill ha mer

information kan du se ”Hur kontrollerar jag skrivaranslutningen?” på sidan 29.

• Kontrollera skrivarens internetanslutning. Se till att den är aktiv och fungerar som den ska. Om du vill ha mer
information kan du se ”Skrivaren kan inte ansluta till Internet” på sidan 21.

• Kontrollera om skrivaren behöver en proxy för att ansluta till internet. Om du vill ha mer information kan du se
”Vad är en proxy?” på sidan 35.

Det går inte att ansluta till servern. Kontrollera nätverksanslutningen.
• Kontrollera skrivarens nätverksanslutning. Om du vill ha mer information kan du se ”Hur kontrollerar jag

skrivaranslutningen?” på sidan 29.

• Se till att nätverksanslutningen är aktiv och fungerar ordentligt. Om du vill ha mer information kan du se ”Skrivaren
kan inte ansluta till nätverket” på sidan 19.

För att använda denna funktion måste du ansluta till ett nätverk. Vill du ansluta till
ett nätverk nu?
• Sätt in CD-skivan med installationsprogrammet igen eller kör verktyget för trådlös installation och konfigurera

skrivarens nätverksinställningar från datorn.

Kommunikationsfel. Försök igen senare.
Detta visas när skrivaren inte kan kommunicera med Utskriftsassistenten.

• Se till att ange datum och tid korrekt på skrivaren. Skrivaren måste vara inställd på aktuellt datum och tid för att
guiden Lägg till skrivare ska fungera.

• Försök med uppgiften igen senare.

• Kontakta kundsupport.

Tips för att lyckas
• Se till att ange datum och tid korrekt på skrivaren. Skrivaren måste vara inställd på aktuellt datum och tid för att

guiden Lägg till skrivare ska fungera.

• Se till att både skrivaren och datorn är anslutna till Internet via en Ethernet-anslutning eller en trådlös anslutning.

• Se till att skrivaren är på och visar startskärmen.

• Se till att du har skapat ett konto för att använda Utskriftsassistenten.

• Kontrollera att du har känner till IP- och MAC-adressen för skrivaren som du vill lägga till. Om du vill ha mer
information kan du se ”Hur vet jag vilken skrivare jag ska välja?” på sidan 30.
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• När du lägger till en skrivare manuellt:

– Vi rekommenderar att du placerar skrivaren nära datorn. Du kan välja att flytta på den igen efter att du har lagt
till den.

– Om skrivaren befinner sig långt ifrån datorn ber du om hjälp med att ange bekräftelsekoderna.

• Se till att du har en kopia på bekräftelsekoderna.

Ingen bekräftelsekod visas
Efter att du har angivit den 6-siffriga bekräftelsekoden på skrivaren kontrollpanel ska skrivaren ge en 4-siffrig
bekräftelsekod som ska anges på datorn.

Om skrivaren inte visar en 4-siffrig bekräftelsekod kan det bero på följande:

Skrivaren är upptagen
Om skrivaren befinner sig i upptagetläget i mer än två minuter provar du följande:

1 Klicka på Avbryt på datorskärmen.

2 Anslut skrivarens nätdel igen.

a Stäng av skrivaren och dra ut nätsladden ur vägguttaget.

b Koppla försiktigt bort nätdelen från skrivaren och anslut den sedan igen.

c Koppla in nätsladden i vägguttaget och sätt sedan på skrivaren.

3 Lägg till skrivaren igen.

Skrivaren visar ett fel
Om du vill ha mer information kan du se ”Skrivaren visar ett fel” på sidan 34.

Skrivaren återgår till startskärmen
Kontrollera om skrivaren som du lägger till har lagts till i Utskriftsassistenten.

Om skrivaren inte har lagts till i Utskriftsassistenten provar du följande:

1 Klicka på Avbryt på datorskärmen.

2 Anslut skrivarens nätdel igen.

a Stäng av skrivaren och dra ut nätsladden ur vägguttaget.

b Koppla försiktigt bort nätdelen från skrivaren och anslut den sedan igen.

c Koppla in nätsladden i vägguttaget och sätt sedan på skrivaren.

3 Lägg till skrivaren igen.

Vad är en proxy?
Skrivarens HTTP-proxy gör det möjligt för skrivaren att kommunicera med webbplatser på Internet. Beroende på vilket
nätverk du har kan du behöva konfigurera en proxy.
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Proxyservrar har vanligtvis formatet abc.xyz.com:80, där abc.xyz.com är namnet på HTTP-proxyn och 80 är det
portnummer som används.

Kontakta systemadministratören för information om proxykonfigurationen i ditt nätverk.

Kontrollera proxyinställningar i en webbläsare
Om skrivaren och datorn finns i samma nätverk och din webbläsare använder manuell proxykonfiguration kan du
kopiera proxyinställningarna från webbläsaren och ange dem på skrivaren.

1 Öppna en webbläsare.

2 Leta reda på var inställningarna för Internet-anslutningen eller LAN-inställningarna är konfigurerade.

3 Kopiera proxyinställningarna och ange dem på skrivaren.

Ange proxyinställningar på skrivare
1 Gå till Webbinställningar:

 > Nätverksinställningar > Webbinställningar

2 Tryck på namnet på HTTP-proxyn för att ange proxy-serveradressen.

3 Tryck på Proxy-portnummer om du vill ange proxy-portnumret.

Port 80 används oftast.

4 Om du vill ange adresser som kommer att kringgå proxyservern när du ansluter till Internet trycker du på Kringgå
proxy för och anger sedan adresserna.

Anmärkningar:

• Skrivaren stödjer statiska proxynamn och proxyn som inte kräver autentisering.

• Du måste uppdatera proxyinställningarna på skrivaren när proxyinställningarna i nätverket ändras.

Hur kontrollerar jag skrivarens Internetanslutning?
1 På startskärmen på skrivarens kontrollpanel trycker du på SmartSolutions.

2 Tryck på Fler alternativ.

3 Tryck på Internetuppkopplingstest.

Om skrivaren inte kan ansluta till Internet gör du följande:

1 Stäng av routern (åtkomstpunkten) och sätt sedan på den igen.

Vänta en minut på att datorn ska återupprätta anslutningen.

2 Se till att ange datum och tid korrekt på skrivaren.

a På startskärmen navigerar du till Enhetsinställningar:

 > Enhetsinställningar

b Tryck på Datum för att ställa in aktuellt datum och tryck sedan på Acceptera.

c Tryck på Tid för att ställa in aktuell tid och tryck sedan på Acceptera.

Om du ställer in skrivarens nätverkskonfiguration manuellt ska du kontrollera skrivarens DNS-inställningar.
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3 I dialogrutan Skrivarinställningar i Utskriftsassistenten klickar du på Försök igen.

Om skrivaren fortfarande inte kan ansluta till Internet kan du se ”Skrivaren kan inte ansluta till Internet” på sidan 21.

Hur kontrollerar jag skrivarens nätverksinställningar?
1 Kontrollera om skrivaren är ansluten till datorn med en USB-kabel:

Om skrivaren endast är ansluten till datorn via en USB-kabel behöver du ansluta den till ett Ethernet-nätverk eller
ett trådlöst nätverk med Internet-anslutning.

2 Kontrollera om skrivaren är ansluten till ett Ethernet-nätverk:

• Kontrollera anslutningarna på båda ändarna av Ethernet-kabeln för att se om det finns några synliga skador.
Om kabeln är skadad använder du en ny.

• Kontrollera att den ena änden av Ethernet-kabeln är ordentligt ansluten till skrivarens Ethernet-port och den
andra änden till en nätverkshubb eller ett vägguttag.

<

<

<

<

• Kontrollera att den gröna lampan på skrivarens Ethernet-port lyser när Ethernet-kabeln är ansluten.

3 Kontrollera om skrivaren är ansluten till ett trådlöst nätverk:

Obs! SmartSolutions fungerar inte om skrivaren är ansluten till en dator via en ad hoc-anslutning.

• Kontrollera att Wi-Fi-indikatorlampan lyser med ett fast grönt ljus.

MAC:
XX   XX   XX   XX   XX   XX

Om Wi-Fi-indikatorn inte lyser eller är orange ska du försöka återansluta till det trådlösa nätverket.
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• Se till att SSID:t är korrekt.
Skriv ut en nätverksinstallationssida från skrivaren för att kontrollera nätverksinställningarna.

• Kontrollera att WEP-nyckeln eller WPA-lösenordsfrasen är rätt (om nätverket är säkert).
Logga in på åtkomstpunkten (trådlös router) och kontrollera säkerhetsinställningarna.

• Se till att både skrivaren och datorn är inom det trådlösa nätverkets räckvidd.
För de flesta nätverk bör skrivaren, datorn och andra trådlösa enheter vara ca 30 meter från åtkomstpunkten.

• Se till att skrivaren står på avstånd från föremål som kan blockera eller elektroniska enheter som kan störa den
trådlösa signalen.
Kontrollera att skrivaren och åtkomstpunkten inte skiljs åt av stolpar, väggar eller metall- eller betongpelare.
Många enheter kan störa den trådlösa signalen, t.ex. babymonitorer, motorer, trådlösa telefoner,
säkerhetssystemkameror, andra trådlösa nätverk och vissa Bluetooth-enheter.

• Kontrollera dina avancerade säkerhetsinställningar.
Om nätverket använder MAC-adressfiltrering måste du inkludera skrivarens MAC-adress i MAC-
adressfiltreringslistan. På detta sätt kan skrivaren fungera på nätverket.

4 Kontrollera din vanliga nätverksanslutning:

• Kontrollera att alla switchar, hubbar, routrar, åtkomstpunkter och andra anslutningsenheter har satts på.

• Se till att IP-adressen, gateway och nätverksmask är korrekta för nätverket.
Skriv ut en nätverksinstallationssida från skrivaren för att kontrollera nätverksinställningarna.

• Se till att nätverket är anslutet och fungerar ordentligt.
Prova att komma åt andra datorer i nätverket. Om nätverket har tillgång till Internet kan du prova att ansluta
till Internet via en trådlös anslutning.

Mer information finns i guiden Komma igång med nätverk.

Ska jag avaktivera skrivarsökningen?
Som standard söker guiden Lägg till skrivare efter skrivare inom nätverket genom skrivarsökningen. Du måste emellertid
avaktivera skrivarsökningen i följande fall:

• När datorn du lägger till finns på ett annat nätverk än datorn.

• När skrivaren du lägger till inte visas i listan med skrivare som hittats i nätverket. Om du vill ha mer information kan
du se ”Anslutningsinstruktioner” på sidan 32.

• När datorn har inte en kompatibel Java-version eller inte uppfyller de rekommenderade systemkraven. Om du vill
ha mer information kan du se ”Rekommenderade systemkrav” på sidan 5.

Avaktivera skrivarsökningen
Avmarkera kryssrutan Sök efter skrivaren på nätverket på den första skärmen i guiden Lägg till skrivare.

Obs! Avaktivera inte skrivarsökningen om skrivaren och datorn är anslutna via en USB-kabel.
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Vilka systemrekommendationer finns?
För att SmartSolutions ska fungera korrekt måste datorn ha en höghastighetsuppkoppling till Internet och följande:

Operativsystem Webbläsare Java Virtual Machine Adobe Flash Player

Windows

Windows 7
Internet Explorer 8 (32 bitar)

Java 5 eller senare Adobe Flash Player 9.2 eller senare

Firefox 3.5 eller senare

Windows Vista (SP1)

Internet Explorer 8

Internet Explorer 7 (32 bitar)

Firefox 3.5 eller senare

Windows XP (SP3)

Internet Explorer 8

Internet Explorer 7 (32 bitar)

Internet Explorer 6

Firefox 3.5 eller senare

Windows 2000 Internet Explorer 6

Macintosh

Mac OS X version 10.6

Safari 4 eller senare Java 5 eller senare Adobe Flash Player 10 eller senareMac OS X version 10.5

Mac OS X version 10.4

Linux

Ubuntu 

Firefox 3.5 Java 5 eller senare Adobe Flash Player 10 eller senareOpenSUSE 

Fedora 

Om du vill se de senaste uppdateringarna av operativsystemrekommendationerna kan du besöka vår webbsida på
http://smartsolutions.lexmark.com.

Programvarunedladdningar
Besök dessa webbsidor för att ladda ner kompatibla versioner av de programvaruprogram och webbläsare som stöds:

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

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

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

• Java: http://www.java.com/download/

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

Använda adressboken
SmartSolutions använder de adressböcker som finns sparade i skrivarminnet. Om du vill ha mer information om hur
du skapar e-post- och faxkontaktlistor kan du se e-post- eller faxkapitlet i skrivarens Användarhandbok.
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Klicka på Sök i adressbok i lösningens dialogruta för att öppna skrivarens adressbok.

• Från fliken Kontakter väljer du ett namn från listan för att lägga till den kontakten till din e-post eller fax.

• Från fliken Grupper väljer du ett namn från listan för att lägga till den gruppen till din e-post eller fax.

Anmärkningar:

• Du kan ange upp till 30 kontakter för lösningarna Skanna till e-post och Skanna till fax.

• Du kan endast ange 1 kontakt för lösningar med stöd för att skicka foton, nyhetsartiklar och annan webbaserad
information via e-post.
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