
Információs útmutató

Súgó menü
Menüelem Leírás

Összes útmutató
nyomtatása

Kinyomtatja az összes útmutatót

Média-útmutató Papír és egyéb speciális hordozók betöltéséhez nyújt információkat

Másolási útmutató A másolatok készítésével és a beállítások konfigurálásával kapcsolatban nyújt információkat

E‑mail küldési útmutató Az e-mailek küldésével és a beállítások konfigurálásával kapcsolatban nyújt információkat

Faxolási útmutató A faxok küldésével és a beállítások konfigurálásával kapcsolatban nyújt információkat

Beolvasási útmutató A dokumentumok beolvasásával és a beállítások konfigurálásával kapcsolatban nyújt információkat

Nyomtatási minőség
útmutató

• Nyomtatási minőséggel kapcsolatos problémák megoldásához nyújt információkat

• Beállítások listáját adja meg, amely a nyomtatási minőség beállítására használható

Színminőség-útmutató Színminőséggel kapcsolatos problémák megoldásához nyújt információkat

Információs útmutató További információk kereséséhez nyújt segítséget

Kapcsolat útmutató A nyomtató helyi (USB) vagy hálózathoz történő csatlakoztatásával kapcsolatban nyújt információkat

Elhelyezési útmutató Utasításokat tartalmaz a nyomtató biztonságos mozgatásához

Kellékútmutató • Információt biztosít a kellékanyagok rendeléséről

• Sablont biztosít a nyomtatási minőséggel kapcsolatos az ismétlődő hibák okának meghatározá-
sához

További információk a nyomtatóról
Mit keres? Itt található

Kezdeti beállítási utasítások:

• A nyomtató csatlakoztatása

• A nyomtatószoftver telepítése

Telepítési dokumentáció – A nyomtatóhoz mellékelt telepítési dokumentáció a következő
weboldalon érhető el: http://support.lexmark.com.

További beállítások és utasítások a
nyomtató használatához

• Papír és különleges anyagok
kiválasztása és tárolása

• Papír betöltése

• Nyomtatóbeállítások konfigurálása

• Dokumentumok és fotók megte-
kintése, nyomtatása

• A nyomtatószoftver telepítése és
használata

• A nyomtató konfigurálása a
hálózaton

• A nyomtató ápolása és karban-
tartása

• Hibaelhárítás és problémame-
goldás

Információs központ – Megbízható internetes forrás, ahol friss tippeket, útmutatásokat és
referenciaanyagokat talál.

Látogasson el a http://infoserve.lexmark.com/ids/ weboldalra, és válassza ki termékét.

Súgó menü oldalai – Az útmutatók a nyomtató firmware-jében és a következő weboldalon
is elérhetők lehetnek: http://support.lexmark.com.
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Mit keres? Itt található

A nyomtató kisegítő lehetőségeinek
beállítása és konfigurálása

Lexmark Segítő útmutató – Az útmutató a következő címen érhető el:
http://support.lexmark.com.

Segítség a nyomtatószoftver használa-
tához

Súgó Microsoft® Windows® vagy Macintosh operációs rendszerekhez – Nyissa meg a
nyomtatószoftver programját vagy alkalmazását, majd kattintson a Súgó lehetőségre.

Környezetérzékeny segítséget a ?  ikonra kattintva kaphat.

Megjegyzések:

• A súgó automatikusan települ a nyomtatószoftverrel.

• A nyomtatószoftver az operációs rendszertől függően a nyomtató programmappá-
jában vagy az Asztalon található.

A legújabb támogatási információk,
frissítések és ügyfélszolgálat:

• Dokumentáció

• Meghajtóprogramok letöltése

• Azonnali segítségnyújtás cseve-
gőprogramon

• Segítségnyújtás e-mailben

• Telefonos támogatás

http://support.lexmark.com

Megjegyzés: A megfelelő támogatási webhely megjelenítéséhez válassza ki az országot
vagy régiót, majd a terméket.

Az adott országban vagy régióban érvényes kapcsolati adatokat a támogatási webhelyen
vagy a nyomtatóhoz kapott garancialapon találja.

Ha kapcsolatba szeretne lépni az ügyfélszolgálattal, készítse elő a következő (a vásárlási
bizonylaton és a nyomtató hátlapján található) adatokat:

• Géptípusszám

• Sorozatszám

• Vásárlás időpontja

• Vásárlás helyszíne (üzlet neve)

• Biztonsági információk

• Jogszabályi információk

• Garanciavállalás

A garanciafeltételek országonként, területenként változhatnak:

• Az Egyesült Államokban – lásd a nyomtatóhoz mellékelt Korlátozott szavatosságról
szóló nyilatkozatot vagy látogasson el a következő weblapra:
http://support.lexmark.com.

• Más országokban, illetve régiókban – lásd a készülékhez mellékelt nyomtatott jótállási
jegyet.

Termékinformációs útmutató – Ez a dokumentum alapvető biztonsági, környezetvédelmi
információkat és szabályozásokat tartalmaz a termékkel kapcsolatban. További tudnivalók
a nyomtató dokumentációjában vagy a következő weboldalon találhatók:
http://support.lexmark.com.

Szabadalmi információk
Ez a termék a Nemzetbiztonsági Ügynökséggel való megállapodás alapján az alábbi szabadalmak révén lett
engedélyezve:

• U.S. Pat. No. 5 761 305, cím: „Key Agreement and Transport Protocol with Implicit Signatures”, megadva: 1998. június
2.

• Can. Pat. Appl. Ser. No. 2176972, cím: „Key Agreement and Transport Protocol with Implicit Signature and Reduced
Bandwidth”, benyújtva: 1996. május 16.

• U.S. Pat. No. 5 889 865, cím: „Key Agreement and Transport Protocol with Implicit Signatures”, megadva: 1999.
március 30.

• U.S. Pat. No. 5 896 455, cím: „Key Agreement and Transport Protocol with Implicit Signatures”, megadva: 1999. április
20.

• U.S. Pat. No. 5 933 504, cím: „Strengthened Public Key Protocol”, megadva: 1999. augusztus 3.

• Can. Pat. Appl. Ser. No. 2176866, cím: „Strengthened Public Key Protocol”, benyújtva: 1996. május 17.

• E.P. Pat Appl. Ser. No. 96201322.3, cím: „Strengthened Public Key Protocol”, benyújtva: 1996. május 17.
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• U.S. Pat. No. 5 999 626, cím: „Digital Signatures on a Smartcard”, megadva: 1999. december 7.

• Can. Pat. Appl. Ser. No. 2202566, cím: „Digital Signatures on a Smartcard”, benyújtva: 1997. április 14.

• E.P. Pat. Appl. No. 97106114.8, cím: „Digital Signatures on a Smartcard”, benyújtva: 1997. április 15.

• U.S Pat. No. 6 122 736, cím: „Key Agreement and Transport Protocol with Implicit Signatures”, megadva: 2000.
szeptember 19.

• Can. Pat. Appl. Ser. No. 2174261, cím: „Key Agreement and Transport Protocol with Implicit Signatures”, benyújtva:
1996. április 16.

• E.P. Pat. Appl. Ser. No. 96105920.1, cím: „Key Agreement and Transport Protocol with Implicit Signatures”, benyújtva:
1996. április 16.

• U.S. Pat. No. 6 141 420, cím: „Elliptic Curve Encryption Systems”, megadva: 2000. október 31.

• Can. Pat. Appl. Ser. No. 2155038, cím: „Elliptic Curve Encryption Systems”, benyújtva: 1995. július 31.

• E.P. Pat. Appl. Ser. No. 95926348.4, cím: „Elliptic Curve Encryption Systems”, benyújtva: 1995. július 31.

• U.S. Pat. No. 6 336 188, cím: „Authenticated Key Agreement”, megadva: 2002. január 1.

• U.S. Pat. No. 6 487 661, cím: „Key Agreement and Transport Protocol”, megadva: 2002. november 26.

• Can. Pat. Appl. Ser. No. 2174260, cím: „Key Agreement and Transport Protocol”, benyújtva: 1996. április 16.

• E.P. Pat. Appl. Ser. No. 96105921.9, cím: „Key Agreement and Transport Protocol”, benyújtva: 1996. április 21.

• U.S. Pat. No. 6 563 928, cím: „Strengthened Public Key Protocol”, megadva: 2003. május 13.

• U.S. Pat. No. 6 618 483, cím: „Elliptic Curve Encryption Systems”, megadva: 2003. szeptember 9.

• U.S. Pat. Appl. Ser. No. 09/434 247, cím: „Digital Signatures on a Smartcard”, benyújtva: 1999. november 5.

• U.S. Pat. Appl. Ser. No. 09/558 256, cím: „Key Agreement and Transport Protocol with Implicit Signatures”, benyújtva:
2000. április 25.

• U.S. Pat. Appl. Ser. No. 09/942 492, cím: „Digital Signatures on a Smartcard”, benyújtva: 2001. augusztus 29.,
közzétéve: 2002. július 18.

• U.S. Pat. Appl. Ser. No. 10/185 735, cím: „Strengthened Public Key Protocol”, benyújtva: 2000. július 1.
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