
Ghid informativ

Meniul Help (Ajutor)
Element de meniu Descriere

Imprimă toate ghidurile Imprimă toate ghidurile

Ghid media Oferă informaţii despre încărcarea hârtiei şi altor suporturi speciale

Ghid pentru calitatea imprimării • Conţine informaţii despre soluţionarea problemelor calitative
• Oferă o listă de setări care pot fi utilizate pentru reglarea calităţii imprimării

Color Quality Guide (Ghid pentru
calitatea culorilor)

Conţine informaţii despre soluţionarea problemelor de calitate a culorii

Hartă meniuri Oferă o listă a meniurilor panoului de control

Ghid informativ Oferă asistenţă pentru găsirea informaţiilor suplimentare referitoare la imprimantă

Ghid de conectare Conţine informaţii despre conectarea imprimantei local (USB) sau la o reţea

Moving Guide (Ghid pentru mutare) Conţine instrucţiuni pentru mutarea în siguranţă a imprimantei

Ghid pentru consumabile • Oferă informa�ii despre comandarea consumabilelor
• Oferă un şablon pentru stabilirea cauzei defectelor repetate de calitate a imprimării

Găsirea informaţiilor despre imprimantă
Ce anume căutaţi? Găsiţi tot ce vă trebuie aici

Instrucţiuni pentru prima instalare:
• Conectarea imprimantei
• Instalarea software-ului pentru

imprimantă

Documentaţia de configurare - Documentaţia de configurare a fost livrată împreună cu
imprimanta, dar este disponibilă, de asemenea, la adresa http://support.lexmark.com.

Configurare şi instrucţiuni suplimentare
pentru utilizarea imprimantei:
• Selectarea şi depozitarea hârtiei şi

a suporturilor de speciale
• Încărcarea hârtiei
• Configurarea setărilor imprimantei
• Vizualizarea şi imprimarea

documentelor şi a fotografiilor
• Configurarea şi utilizarea software-

ului imprimantei
• Configurarea imprimantei într-o

reţea
• Îngrijirea şi întreţinerea imprimantei
• Depanarea şi rezolvarea proble-

melor

Centru de informaţii – Resursă online de autoritate pentru sfaturi, instrucţiuni şi materiale
de referinţă pentru cele mai recente produse.
Accesaţi http://infoserve.lexmark.com/ids/ şi selectaţi produsul.
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Ce anume căutaţi? Găsiţi tot ce vă trebuie aici

Ajutor pentru utilizarea software-ului de
imprimantă

Ajutor pentru Windows sau Mac – deschideţi un program sau o aplicaţie software a
imprimantei, apoi faceţi clic pe Help (Ajutor).

Faceţi clic pe ?  pentru a vizualiza informaţiile sensibile la context.

Note:

• Fişierul Help (Ajutor) se instalează automat împreună cu software-ul imprimantei.
• Software-ul imprimantei este localizat în folderul de programe al imprimantei sau

pe desktop, în funcţie de sistemul de operare.

Cele mai recente informaţii supli-
mentare, actualizări şi asistenţă
tehnică:
• Documentaţie
• Descărcare drivere
• Asistenţă prin chat
• Asistenţă prin e-mail
• Suport pentru voce

http://support.lexmark.com
Notă: Selectaţi ţara sau regiunea dvs., apoi selectaţi produsul pentru a vedea site-ul
de asistenţă corespunzător.
Informaţiile de contact pentru asistenţă specifică ţării sau regiunii dvs. pot fi găsite pe site-
ul Web de asistenţă sau pe garanţia imprimată livrată împreună cu imprimanta.
Păstraţi la îndemână următoarele informaţii (de pe factura de la magazin sau de pe
spatele imprimantei) atunci când contactaţi asistenţa pentru clienţi:
• Numărul tipului de echipament
• Numărul de serie
• Data achiziţionării
• Locul achiziţionării

• Informaţii de siguranţă
• Informaţii de conformitate
• Informaţii despre garanţie

Informaţiile referitoare la garanţie diferă în funcţie de ţară sau de regiune:
• În S.U.A. – consultaţi Declaraţia de garanţie limitată furnizată cu imprimanta sau

accesaţi http://support.lexmark.com.
• Pentru celelalte ţări şi regiuni – consultaţi certificatul de garanţie imprimat, livrat

împreună cu imprimanta.
Ghidul informaţiilor despre produs – Acest document conţine informaţii relevante pentru
produsul dvs., referitoare la siguranţă, la mediu şi la reglementări. Pentru informaţii supli-
mentare, consultaţi documentaţia furnizată împreună cu imprimata sau accesaţi
http://support.lexmark.com.
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