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

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

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

Mapa de menus Fornece uma lista dos menus do painel de controle

Guia informativo Fornece ajuda para localizar informações adicionais para a impressora

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 recorrentes na qualidade de
impressão

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

Instruções de configuração inicial:

• Conectando a impressora

• Instalando o software da impressora

Documentação de configuração — A documentação de configuração acompanhou a
impressora e também está disponível em http://support.lexmark.com.

Instruções e configurações adicionais
para usar a impressora:

• Selecionando e armazenando papel
e mídia especializada

• Colocando papel

• Configurando as 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.

Visite http://infoserve.lexmark.com/ids/ e selecione seu produto.
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O que você está procurando? Encontre aqui

Ajuda para utilização do software da
impressora

Ajuda do Windows ou do Mac — Abra o aplicativo ou programa de software da impressora
e clique em Ajuda.

Clique em ?  para exibir informações sensíveis ao contexto.

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 Estados Unidos — Consulte a Declaração de garantia limitada incluída na
impressora ou visite 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 visite
http://support.lexmark.com.
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