
Guia informativo

Menu Ajuda
Item de menu Descrição

Imprimir todas as guias Imprime todas as guias

Guia de mídia Fornece informações sobre carregamento de papel e outras mídias especiais

Guia de cópia Fornece informações sobre como fazer cópias e configurar as definições

Guia de e-mail Fornece informações sobre como enviar e-mails e configurar as definições

Guia de fax Fornece informações sobre como enviar fax e configurar as definições

Guia de digitalização Fornece informações sobre como digitalizar documentos e configurar as definições

Guia de qualidade da impressão • Fornece informações sobre a solução de problemas de qualidade de impressão

• Fornece uma lista das configurações que podem ser usadas para ajustar a qualidade da
impressão

Guia de qualidade de cores Fornece informações sobre a solução de problemas de qualidade de cores

Guia informativo Fornece ajuda para localizar informações adicionais

Guia de conexão Fornece informações sobre a conexão da impressora localmente (via USB) ou a uma rede

Guia de mudança Fornece instruções para a movimentação da impressora com segurança

Guia de suprimentos • Fornece informações sobre pedidos de suprimentos

• Fornece um modelo para determinar a causa de defeitos repetitivos de qualidade de
impressão

Localização das informações sobre a impressora
O que você está procurando? Encontre aqui

Instruções para configuração inicial:

• Conectando a impressora

• Instalação do software da impressora

Documentação de configuração – A documentação de configuração é fornecida com a
impressora e está disponível também no site http://support.lexmark.com.

Instruções e configuração adicionais
para utilização da impressora:

• Selecionando e armazenando papéis
e mídias especiais

• Carregamento de papel

• Configuração das definições da
impressora

• Exibindo e imprimindo documentos e
fotografias

• Configurando e usando o software da
impressora

• Configuração da impressora na rede

• Cuidados e manutenção da
impressora

• Solucionando problemas

Centro de informações—Recurso on-line autoritário para as últimas dicas de produtos,
instruções e materiais de referência.

Acesse http://Infoserve.lexmark.com/ids/ e selecione o produto.

Páginas do Menu de Ajuda- Os guias estão disponíveis no firmware da impressora e em
http://support.lexmark.com.
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O que você está procurando? Encontre aqui

Informações sobre configuração e utili-
zação dos recursos de acessibilidade da
impressora

Guia da Lexmark de Acessibilidade- o guia está disponível em
http://support.lexmark.com.

Ajuda para utilização do software da
impressora

Ajuda para os sistemas operacionais Microsoft® Windows® ou Macintosh - Abra o
aplicativo ou programa de software da impressora e clique em Ajuda.

Clique em ?  para visualizar as informações contextuais.

Notas:

• A ajuda é instalada automaticamente com o software da impressora.

• O software da impressora está na pasta do programa da impressora ou na área de
trabalho, dependendo do sistema operacional.

O suporte ao cliente, as atualizações e as
informações suplementares mais atuais:

• Documentação

• Downloads de drivers

• Suporte via bate-papo em tempo real

• Suporte via e-mail

• Suporte a voz

http://support.lexmark.com

Nota: selecione seu país ou sua região e depois seu produto para ver o site de
suporte apropriado.

Você pode encontrar informações de contato de suporte para sua região ou seu país no
Website de suporte ou na garantia impressa fornecida com a impressora.

Tenha em mãos as seguintes informações (localizadas no recibo e na parte posterior da
impressora) ao entrar em contato com o suporte ao cliente:

• Número do tipo de máquina

• Número de série

• Data da compra

• Loja onde foi realizada a compra

• Informações sobre segurança

• Informações regulamentares

• Informações sobre garantia

As informações de garantia variam de acordo com o país ou região:

• Nos EUA— Consulte a Declaração de garantia limitada que acompanha a impressora
ou acesse http://support.lexmark.com.

• Em outros países e regiões— Consulte a garantia impressa que acompanha a
impressora.

Guia de informações sobre o produto— Este documento contém informações básicas
ambientais, de segurança e de regulamentação para o seu produto. Para obter mais
informações, consulte a documentação fornecida com a impressora ou acesse
http://support.lexmark.com.

Informações sobre patentes
Este produto é licenciado sob contrato com a Agência de Segurança Nacional dos EUA para as seguintes patentes:

• U.S. Pat. No. 5.761.305, intitulada “Key Agreement and Transport Protocol with Implicit Signatures”, emitida em 02
de junho de 1998

• Can. Pat. Appl. Ser. No. 2176972, intitulada “Key Agreement and Transport Protocol with Implicit Signature and
Reduced Bandwidth”, apresentada em 01 de maio de 1996

• U.S. Pat. No. 5.889.865, intitulada “Key Agreement and Transport Protocol with Implicit Signatures”, emitida em terça-
feira, 30 de março de 1999

• U.S. Pat. No. 5.896.455, intitulada “Key Agreement and Transport Protocol with Implicit Signatures”, emitida em terça-
feira, 20 de abril de 1999

• U.S. Pat. No. 5.933.504, intitulada “Strengthened Public Key Protocol", emitida em 03 de agosto de 1999

• Can. Pat. Appl. Ser. No. 2176866, intitulada “Strengthened Public Key Protocol”, apresentada em 17 de maio de 1996

• E.P. Pat Appl. Ser. No. 96201322,3, intitulada “Strengthened Public Key Protocol”, apresentada em 17 de maio de
1996
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• U.S. Pat. No. 5.999.626. intitulada “Digital Signatures on a Smartcard”, emitida em 07 de dezembro de 1999

• Can. Pat. Appl. Ser. No. 2202566, intitulada “Digital Signatures on a Smartcard”, apresentada em 14 de abril de 1997

• E.P. Pat. Appl. No. 97106114.8, intitulada “Digital Signatures on a Smartcard”, apresentada em 15 de abril de 1997

• U.S Pat. No. 6.122.736, intitulada “Key Agreement and Transport Protocol with Implicit Signatures”, emitida em terça-
feira, 19 de setembro de 2000

• Can. Pat. Appl. Ser. No. 2174261, intitulada “Key Agreement and Transport Protocol with Implicit Signatures”,
apresentada em 16 de abril de 1996

• E.P. Pat. Appl. Ser. No. 96105920.1, intitulada “Key Agreement and Transport Protocol with Implicit Signatures”,
apresentada em 16 de abril de 1996

• U.S. Pat. No. 6.141.420, intitulada “Elliptic Curve Encryption Systems”, emitida em 31 de outubro de 2000

• Can. Pat. Appl. Ser. No. 2155038, intitulada “Elliptic Curve Encryption Systems”, apresentada em 31 de julho de 1995

• E.P. Pat. Appl. Ser. No. 95926348.4, intitulada “Elliptic Curve Encryption Systems”, apresentada em 31 de julho de
1995

• U.S. Pat. No. 6.336.188, intitulada “Authenticated Key Agreement” emitida em 01 de janeiro de 2002

• U.S. Pat. No. 6.487.661, intitulada “Key Agreement and Transport Protocol” emitida em 26 de novembro de 2002

• Can. Pat. Appl. Ser. No. 2174260, intitulada “Key Agreement and Transport Protocol”, apresentada em 16 de abril de
1996

• E.P. Pat. Appl. Ser. No. 96105921.9, intitulada “Key Agreement and Transport Protocol”, apresentada em 21 de abril
de 1996

• U.S. Pat. No. 6.563.928, intitulada “Strengthened Public Key Protocol”, emitida em 13 de maio de 2003

• U.S. Pat. No. 6.618.483, intitulada “Elliptic Curve Encryption Systems”, emitida em terça-feira, 9 de setembro de 2003

• U.S. Pat. Appl. Ser. No. 09/434.247, intitulada “Digital Signatures on a Smartcard”, apresentada em 05 de novembro
de 1999

• U.S. Pat. Appl. Ser. No. 09/558.256, intitulada “Key Agreement and Transport Protocol with Implicit Signatures”,
apresentada em 25 de abril de 2000

• U.S. Pat. Appl. Ser. No. 09/942.492, intitulada “Digital Signatures on a Smartcard”, apresentada em 29 de agosto de
2001 e publicada em 18 de julho de 2002

• U.S. Pat. Appl. Ser. No. 10/185.735, intitulada “Strengthened Public Key Protocol”, apresentada em 01 de julho de
2000
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