
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

Menütérkép A kezelőpanel menüit tartalmazó listát jelenít meg

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

Üzembe helyezési útmutató – Az üzembe helyezési útmutató a nyomtató tartozéka,
valamint a http://support.lexmark.com webhelyen is megtalálható.
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Mit keres? Itt található

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 problémamegoldás

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

Keresse fel a http://infoserve.lexmark.com/ids/ webhelyet, és válassza ki a készülékét.

Segítség a nyomtatószoftver használa-
tához

Windows vagy Mac súgó – A nyomtatószoftver vagy -alkalmazás elindítása után kattintson
a Help (Súgó) lehetőségre.

A ?  ikonra kattintva tartalomtól függő tájékoztatást jeleníthet meg.

Megjegyzések:

• A súgó automatikusan települ a nyomtatószoftverrel.

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

A legújabb támogatási információk,
frissítések és ügyfélszolgálat:

• Dokumentáció

• Illesztőprogramok letöltése

• Azonnali segítségnyújtás csevegőp-
rogramon

• 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:

• Készülék típusszáma

• Sorozatszám

• Vásárlás időpontja

• Vásárlás helyszíne (üzlet neve)

• Biztonsági információk

• Jogszabályi információk

• Garanciavállalás

A garanciafeltételek országonként, területenként változhatnak:

• Az Amerikai Egyesült Államokban – lásd a nyomtatóhoz mellékelt „Korlátozott
jótállási nyilatkozat” című dokumentumot vagy a következő webhelyet:
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 informá-
ciókért tekintse meg a nyomtatóhoz kapott dokumentációt, vagy keresse fel a
http://support.lexmark.com webhelyet.
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