
Tieto-opas

Ohje-valikko
Valikkokohta Kuvaus

Tulosta kaikki oppaat Kaikkien oppaiden tulostaminen

Tulostusmateriaaliopas Tietoja paperin ja muiden erikoismateriaalien lisäämisestä

Tulostuslaatuopas • Tietoja tulostuslaatuongelmien ratkaisemisesta

• Luettelo asetuksista, joita voi käyttää tulostuslaadun säätämiseen

Värilaatuopas Tietoja värilaatuongelmien ratkaisemisesta.

Menu Map (Valikkokartta) Luettelo ohjauspaneelin valikoista

Information Guide (Tieto-opas) Apua tulostinta koskevien lisätietojen löytämiseen

Kytkentäopas Tietoja tulostimen liittämisestä paikallisesti (USB) tai verkkoon

Kuljetusopas Tietoja tulostimen kuljettamisesta turvallisesti

Supplies Guide (Tarvikeopas) • Tietoja tarvikkeiden tilaamisesta

• Malli toistuvien tulostuslaatuvirheiden syiden määrittämiseen

Tulostintietojen etsiminen
Mitä tietoja etsit? Etsi vastaus täältä

Asennuksen aloitusohjeet:

• Tulostimen liittäminen

• Tulostinohjelmiston asentaminen

Asennusohje – Asennusohje toimitettiin tulostimen mukana, ja sen saa myös osoitteesta
http://support.lexmark.com.

Tulostimen lisäasennus- ja käyttö-
ohjeet:

• Paperin ja erikoismateriaalin valit-
seminen ja varastoiminen

• Paperin lisääminen

• Tulostimen asetusten määrittä-
minen

• Asiakirjojen ja valokuvien katsele-
minen ja tulostaminen

• Tulostinohjelmiston asentaminen
ja käyttäminen

• Tulostimen määrittäminen
verkossa

• Tulostimen huoltaminen ja ylläpitä-
minen

• Vianmääritys ja ongelmien ratkai-
seminen

Tietokeskus – verkkoresurssi, josta löydät uusimmat tuotevinkit, ohjeet ja referenssit.

Siirry osoitteeseen http://infoserve.lexmark.com/ids/ ja valitse oma tuotteesi.
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Mitä tietoja etsit? Etsi vastaus täältä

Tulostinohjelmiston ohje Windows- tai Mac-ohje – avaa tulostinohjelmiston ohjelma tai sovellus ja valitse Ohje.

Napsauta ?  niin saat tilannekohtaista tietoa.

Huomautuksia:

• Ohje asennetaan automaattisesti tulostinohjelmiston ohessa.

• Tulostinohjelmisto sijaitsee käyttöjärjestelmän mukaan joko tulostimen ohjelmakan-
siossa tai työpöydällä.

Uusimmat lisätiedot, päivitykset ja
asiakastuki:

• Ohjeet

• Ohjaimien lataukset

• Live chat -tuki

• Sähköpostituki

• Äänituki

http://support.lexmark.com

Huomautus: Valitse ensin maa tai alue ja sitten tuote, niin saat näkyviin asianomaisen
tukisivuston.

Omaa maatasi tai aluettasi koskevat tuen yhteystiedot löytyvät tuen web-sivustosta tai
tulostimen mukana toimitetusta takuuasiakirjasta.

Pidä seuraavat tiedot (saat ne ostokuitista ja tulostimen takaosasta) käsillä ottaessasi
yhteyttä asiakastukeen:

• Laitetyypin numero

• Sarjanumero

• Ostopäivämäärä

• Ostopaikka

• Turvallisuusohjeet

• Säädökset

• Takuu

Takuutiedot vaihtelevat maittain tai alueittain:

• Yhdysvalloissa – voit katsoa rajoitetun takuun rajoitukset ja ehdot tulostimen mukana
toimitettavasta Rajoitetut takuuehdot -asiakirjasta tai osoitteesta
http://support.lexmark.com.

• Muut maat ja alueet – katso tulostimen mukana toimitettu painettu takuuasiakirja.

Tuotetieto-opas – tämä asiakirja sisältää tuotetta koskevat tavalliset turvallisuus- ja ympäris-
tötiedot sekä lakiasioihin liittyvät tiedot. Katso lisätietoja tulostimen mukana toimitetusta
asiakirjasta tai osoitteesta http://support.lexmark.com.
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