
Informace

Nabídka Nápověda
Položka nabídky Popis

Tisk všech příruček Vytiskne všechny průvodce

Pokyny k médiím Poskytuje informace o vkládání papíru a jiných speciálních médiích

Příručka pro kopírování Obsahuje informace o vytváření kopií a konfiguraci nastavení

Příručka pro e-mail Obsahuje informace o odesílání e-mailů a konfiguraci nastavení

Příručka pro faxování Obsahuje informace o odesílání faxů a konfiguraci nastavení

Průvodce skenováním Obsahuje informace o skenování dokumentů a konfiguraci nastavení

Průvodce kvalitou tisku • Poskytuje informace o řešení problémů s kvalitou tisku

• Poskytuje seznam nastavení, která lze použít k úpravě kvality tisku

Průvodce kvalitou barev Poskytuje informace o řešení problémů s kvalitou barev.

Schéma nabídky Poskytuje seznam nabídek ovládacího panelu

Informace Umožňuje vyhledat další informace

Pokyny k připojení Poskytuje informace o místním připojení tiskárny (USB) nebo připojení k síti

Pokyny k přemísťování Poskytuje pokyny k bezpečnému přesunutí tiskárny

Pokyny ke spotřebnímu materiálu • Obsahuje informace o objednání spotřebního materiálu

• Poskytuje šablonu pro určení příčiny opakujících se vad kvality tisku

Vyhledání informací o tiskárně
Co hledáte? Kde to najdete

Pokyny k počáteční instalaci:

• Připojení tiskárny

• Instalace softwaru tiskárny

Dokumentace k instalaci – Dokumentace k instalaci tiskárny se dodává s tiskárnou a je také
k dispozici na http://support.lexmark.com.

Další pokyny k instalaci a používání
tiskárny:

• Výběr a skladování papíru a
speciálních médií

• Vkládání papíru

• Konfigurace nastavení tiskárny

• Zobrazení a tisk dokumentů a
fotografií

• Instalace a používání softwaru
tiskárny

• Konfigurace tiskárny v síti

• Péče a údržba tiskárny

• Řešení problémů

Informační centrum – Autoritativní online zdroj nejnovějších tipů pro produkty, pokynů a
referenčního materiálu.

Přejděte na http://infoserve.lexmark.com/ids/ a vyberte produkt.
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Co hledáte? Kde to najdete

Nápověda k používání softwaru
tiskárny

Nápověda v systému Windows nebo Mac – otevřete softwarový program či aplikaci tiskárny
a klepněte na položku Nápověda.

Klepnutím na tlačítko ?  zobrazíte kontextové informace.

Poznámky:

• Nápověda se nainstaluje automaticky se softwarem tiskárny.

• Software tiskárny je uložen ve složce programů tiskárny nebo na ploše, podle toho,
jaký operační systém v počítači používáte.

Nejnovější doplňující informace, aktua-
lizace a zákaznická podpora:

• Dokumentace

• Ovladače ke stažení

• Podpora prostřednictvím chatu

• E-mailová podpora

• Telefonická podpora

http://support.lexmark.com

Poznámka: Pro zobrazení příslušných internetových stránek podpory zvolte svou zemi
nebo oblast a poté produkt.

Kontaktní informace podpory ve vaší zemi či oblasti naleznete na internetových stránkách
podpory nebo na záručním listu, který byl dodán společně s vaší tiskárnou.

Mějte po ruce následující informace (uvedené na dokladu o zakoupení a na zadní straně
tiskárny) až budete kontaktovat zákaznickou podporu:

• Číslo typu zařízení

• Sériové číslo

• Datum zakoupení

• Místo nákupu

• Informace o bezpečnosti

• Informace o regulačních
předpisech

• Informace o záruce

Informace o záruce se mohou lišit podle země nebo regionu:

• Ve Spojených státech – Přečtěte si Prohlášení o omezené záruce, které je přiloženo k
této tiskárně nebo zveřejněno na adrese http://support.lexmark.com.

• Ostatní země nebo oblasti – Přečtěte si tištěné prohlášení o záruce dodané s tiskárnou.

Informační příručka o produktu – Tento dokument obsahuje základní informace o bezpeč-
nosti, ochraně životního prostředí a předpisech týkající se produktu. Další informace najdete
v dokumentaci dodané s tiskárnou, nebo přejděte na http://support.lexmark.com.
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