
Bilgi Kılavuzu

Yardım menüsü
Menü öğesi Açıklama

Tüm Kılavuzları Yazdır Tüm kılavuzları yazdırır.

Ortam Kılavuzu Kağıt ve diğer özel ortamları yükleme ile ilgili bilgileri içerir

Yazdırma Kalitesi Kılavuzu • Yazdırma kalitesi sorunlarını çözme ile ilgili bilgileri içerir.

• Yazdırma kalitesini ayarlamada kullanılabilecek ayarların bir listesini verir.

Renk Kalitesi Kılavuzu Renk kalitesi sorunlarını çözme ile ilgili bilgiler sağlar.

Menü Haritası Kontrol paneli menülerinin bir listesini verir.

Bilgi Kılavuzu Yazıcıyla ilgili ek bilgileri bulma konusunda bilgileri verir.

Bağlantı Kılavuzu Yazıcıyı yerel olarak (USB) veya bir ağa bağlama ile ilgili bilgileri içerir.

Taşıma Kılavuzu Yazıcıyı güvenli bir şekilde taşımak için gerekli yönergeleri içerir.

Sarf M. Kılavuzu • Sarf malzemeleri sipariş etme hakkında bilgi sağlar.

• Tekrar eden yazdırma kalitesi kusurlarının nedenini bulmak için bir şablon sağlar.

Yazıcı hakkında bilgi bulma
Ne arıyorsunuz? Aradığınız bilginin bulunduğu yer

Başlangıç kurma yönergeleri:

• Yazıcıyı bağlama

• Yazıcı yazılımını kurma

Kurma belgeleri—Kurma belgeleri yazıcıyla birlikte verilir; ayrıca http://support.lexmark.com
adresinde de sunulmaktadır.

İlave kurma ve yazıcıyı kullanma
yönergeleri:

• Kağıt ve özel ortam seçme ve
depolama

• Kağıt yükleme

• Yazıcı ayarlarını yapılandırma

• Belgeleri ve fotoğrafları görün-
tüleme ve yazdırma

• Yazıcı yazılımını kurma ve
kullanma

• Yazıcıyı ağ üzerinde yapılandırma

• Yazıcının bakımı

• Sorun giderme ve sorunları
çözme

Bilgi Merkezi—En son ürün ipuçları, yönergeleri ve başvuru belgeleri için yetkili çevrimiçi
kaynak.

http://infoserve.lexmark.com/ids/ adresine gidip ürününüzü seçmeniz yeterlidir.
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Ne arıyorsunuz? Aradığınız bilginin bulunduğu yer

Yazıcı yazılımının kullanımı ile ilgili
yardım

Windows veya Mac Yardımı—Bir yazıcı yazılımı programını veya uygulamasını açın ve ardından
Yardım düğmesini tıklatın.

Bağlam‑duyarlı bilgileri görmek için ?  düğmesini tıklatın.

Notlar:

• Yardım, yazıcı yazılımı ile birlikte otomatik olarak yüklenir.

• Yazıcı yazılımı, işletim sistemine bağlı olarak, yazıcının program klasöründe veya
masaüstünde bulunur.

En son ek bilgiler, güncellemeler ve
müşteri desteği:

• Belgeler

• Sürücü yüklemeleri

• Canlı sohbet desteği

• E‑posta desteği

• Ses desteği

http://support.lexmark.com

Not: Ülkenizi veya bölgenizi seçin ve sonra uygun destek sitenizi görüntülemek için
ürününüzü seçin.

Ülkeniz veya bölgeniz için destek iletişim bilgilerini destek Web sitesinde veya yazıcınızla
birlikte verilen garanti belgesinde bulabilirsiniz.

Aşağıdaki bilgileri (mağaza faturasında ve yazıcının arkasında bulunur), size daha hızlı hizmet
verebilmeleri için destek hattına başvurduğunuzda hazır bulundurun:

• Makine tipi numarası

• Seri numarası

• Satın alma tarihi

• Satın alındığı mağaza

• Güvenlik Bilgileri

• Yasal bilgiler

• Garanti bilgileri

Garanti bilgileri ülkeye veya bölgeye bağlı olarak değişir:

• ABD'de—Yazıcıyla birlikte verilen ya da http://support.lexmark.com adresindeki Sınırlı
Garanti Bildirimi'ne gidin.

• Diğer ülkelerde ve bölgelerde—Yazıcıyla birlikte verilen garanti belgesine bakın.

Ürün Bilgileri Kılavuzu—Bu belgede, ürününüzle ilgili temel güvenlik, çevre ve düzenleyici
bilgiler vardır. Daha fazla bilgi için, yazıcıyla verilen belgelere bakın veya
http://support.lexmark.com adresine gidin.
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