
Ghid informativ

Meniul Asistenţă
Element de meniu Descriere

Imprimaţi toate ghidurile Imprimă toate ghidurile

Ghid media Conţine informaţii despre încărcarea hârtiei şi altor suporturi media speciale

Ghid de copiere Oferă informaţii despre realizarea de copii şi configurarea setărilor

Ghid pentru e-mail Oferă informaţii despre trimiterea de e-mailuri şi configurarea setărilor

Ghid pentru fax Oferă informaţii despre trimiterea de faxuri şi configurarea setărilor

Ghid de scanare Oferă informaţii despre scanarea documentelor şi configurarea setărilor

Ghid pentru calitatea imprimării • Conţine informaţii despre soluţionarea problemelor calitative

• Oferă o listă a setărilor care pot fi utilizate pentru reglarea calităţii imprimării

Ghid pentru calitatea culorilor Conţine informaţii despre soluţionarea problemelor de calitate a culorii

Ghid informativ Oferă asistenţă pentru localizarea de informaţii suplimentare

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

Ghid pentru mutare Conţine instrucţiuni pentru mutarea în siguranţă a imprimantei

Ghid pentru consumabile • Oferă informa�ii despre comandarea consumabilelor

• Oferă un şablon pentru determinarea cauzei pentru defectele 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 este livrată împreună cu
imprimanta şi este, de asemenea, disponibilă la adresa http://support.lexmark.com.

Configurare şi instrucţiuni suplimentare
pentru utilizarea imprimantei:

• Selectarea şi depozitarea hârtiei şi
a suporturilor de imprimare 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 dvs.

Pagini Meniu asistenţă—Ghidurile pot fi disponibile pe firmware-ul imprimantei şi la
adresa http://support.lexmark.com.
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Ce anume căutaţi? Găsiţi tot ce vă trebuie aici

Informaţii despre setarea şi configu-
rarea caracteristicilor de accesibilitate
ale imprimantei dvs.

Ghidul de accesibilitate Lexmark—Ghidul este disponibil la adresa
http://support.lexmark.com.

Ajutor pentru utilizarea software-ului de
imprimantă

Asistenţă pentru sistemele de operare Microsoft® Windows® sau Macintosh—
Deschideţi un program de software sau o aplicaţie a imprimantei şi faceţi clic pe Ajutor.

Faceţi clic pe ?  pentru a vedea informaţii 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 poştă electronică

• 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:

• Pentru S.U.A.—Consultaţi Declaraţia de garanţie limitată, furnizată împreună cu
imprimanta sau accesa�i 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.

Informaţii privind brevetul
Acest produs este licenţiat în baza unui acord cu Agen�ia de Securitate Na�ională pentru următoarele brevete:

• U.S. Pat. No. 5,761,305 intitulat „Key Agreement and Transport Protocol with Implicit Signatures”, emis la data de
2 iunie 1998

• Can. Pat. Appl. Ser. No. 2176972 intitulat „Key Agreement and Transport Protocol with Implicit Signature and
Reduced Bandwidth”, înregistrat la data de 16 mai 1996

• U.S. Pat. No. 5,889,865 intitulat „Key Agreement and Transport Protocol with Implicit Signatures”, emis la data de
30 martie 1999

• U.S. Pat. No. 5,896,455 intitulat „Key Agreement and Transport Protocol with Implicit Signatures”, emis la data de
20 aprilie 1999

• U.S. Pat. No. 5,933,504 intitulat „Strengthened Public Key Protocol”, emis la data de 3 august 1999

• Can. Pat. Appl. Ser. No. 2176866 intitulat „Strengthened Public Key Protocol”, înregistrat la data de 17 mai 1996

• E.P. Pat Appl. Ser. No. 96201322.3 intitulat „Strengthened Public Key Protocol”, înregistrat la data de 17 mai 1996

• U.S. Pat. No. 5,999,626 intitulat „Digital Signatures on a Smartcard”, emis la data de 7 decembrie 1999
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• Can. Pat. Appl. Ser. No. 2202566 intitulat „Digital Signatures on a Smartcard”, înregistrat la data de 14 aprilie 1997

• E.P. Pat. Appl. No. 97106114.8 intitulat „Digital Signatures on a Smartcard”, înregistrat la data de 15 aprilie 1997

• U.S Pat. No. 6,122,736 intitulat „Key Agreement and Transport Protocol with Implicit Signatures”, emis la data de
19 septembrie 2000

• Can. Pat. Appl. Ser. No. 2174261 intitulat „Key Agreement and Transport Protocol with Implicit Signatures”,
înregistrat la data de 16 aprilie, 1996

• E.P. Pat. Appl. Ser. No. 96105920.1 intitulat „Key Agreement and Transport Protocol with Implicit Signatures”,
înregistrat la data de 16 aprilie, 1996

• U.S. Pat. No. 6,141,420 intitulat „Elliptic Curve Encryption Systems”, emis la data de 31 octombrie 2000

• Can. Pat. Appl. Ser. No. 2155038 intitulat „Elliptic Curve Encryption Systems”, înregistrat la data de 31 iulie 1995

• E.P. Pat. Appl. Ser. No. 95926348.4 intitulat „Elliptic Curve Encryption Systems”, înregistrat la data de 31 iulie 1995

• U.S. Pat. No. 6,336,188 intitulat „Authenticated Key Agreement”, emis la data de 1 ianuarie 2002

• U.S. Pat. No. 6,487,661 intitulat „Key Agreement and Transport Protocol”, emis la data de 26 noiembrie 2002

• Can. Pat. Appl. Ser. No. 2174260 intitulat „Key Agreement and Transport Protocol”, înregistrat la data de 16 aprilie
1996

• E.P. Pat. Appl. Ser. No. 96105921.9 intitulat „Key Agreement and Transport Protocol”, înregistrat la data de 21
aprilie 1996

• U.S. Pat. No. 6,563,928 intitulat „Strengthened Public Key Protocol”, emis la data de 13 mai 2003

• U.S. Pat. No. 6,618,483 intitulat „Elliptic Curve Encryption Systems”, emis la data de 9 septembrie 2003

• U.S. Pat. Appl. Ser. No. 09/434,247 intitulat „Digital Signatures on a Smartcard”, înregistrat la data de 5 noiembrie
1999

• U.S. Pat. Appl. Ser. No. 09/558,256 intitulat „Key Agreement and Transport Protocol with Implicit Signatures”,
înregistrat la data de 25 aprilie 2000

• U.S. Pat. Appl. Ser. No. 09/942,492 intitulat „Digital Signatures on a Smartcard” înregistrat la data de 29 august
2001 şi publicat la data de 18 iulie 2002

• U.S. Pat. Appl. Ser. No. 10/185,735 „Strengthened Public Key Protocol”, înregistrat la data de 1 iulie 2000

Ghid informativ
Pagina 3 din 3


	Ghid informativ
	Meniul Asistenţă
	Găsirea informaţiilor despre imprimantă
	Informaţii privind brevetul



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends false
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ENU ()
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


