
Tieto-opas

Ohje-valikko
Valikkokohta Kuvaus

Tulosta kaikki oppaat Kaikkien oppaiden tulostaminen

Tulostusmateriaaliopas Tietoja paperin ja muiden erikoismateriaalien lisäämisestä

Kopiointiopas Sisältää tietoja kopioimisesta ja asetusten määrittämisestä

Sähköpostiopas Sisältää tietoja sähköpostiviestien lähettämisestä ja asetusten määrittämisestä

Faksiopas Sisältää tietoja faksien lähettämisestä ja asetusten määrittämisestä

Skannausopas Sisältää tietoja asiakirjojen skannaamisesta ja asetusten määrittämisestä

Tulostuslaatuopas • Tietoja tulostuslaatuongelmien ratkaisemisesta

• Sisältää luettelon asetuksista, joilla määritetään tulostuslaatua

Värilaatuopas Tietoja värilaatuongelmien ratkaisemisesta.

Tieto-opas Lisätietojen paikantamisohjeita

Kytkentäopas Tietoja tulostimen liittämisestä paikallisesti (USB) tai verkkoon

Kuljetusopas Tietoja tulostimen kuljettamisesta turvallisesti

Tarvikeopas • Tietoja tarvikkeiden tilaamisesta

• Malli toistuvien tulostuslaatuvirheiden määrittämistä varten

Tulostintietojen etsiminen
Mitä tietoja etsit? Etsi vastaus täältä

Asennuksen aloitusohjeet:

• Tulostimen liittäminen

• Tulostinohjelmiston asenta-
minen

Asennusohjeet – Asennusohjeet on toimitettu tulostimen mukana. Ne ovat myös saatavilla osoit-
teesta http://support.lexmark.com.
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Mitä tietoja etsit? Etsi vastaus täältä

Tulostimen lisäasennus- ja
käyttöohjeet:

• Paperin ja erikoismateriaalin
valitseminen ja varastoi-
minen

• Paperin lisääminen

• Tulostimen asetusten määrit-
täminen

• Asiakirjojen ja valokuvien
katseleminen ja tulostaminen

• Tulostinohjelmiston asenta-
minen ja käyttäminen

• Tulostimen määrittäminen
verkossa

• Tulostimen huoltaminen ja
ylläpitäminen

• Vianmääritys ja ongelmien
ratkaiseminen

Tietokeskus – verkkoresurssi, josta löydät uusimmat tuotevinkit, ohjeet ja referenssit.

Siirry osoitteeseen http://infoserve.lexmark.com/ids/ ja valitse haluamasi tuote.

Ohje-valikon sivut – oppaat voivat olla saatavilla laitteen laiteohjelmassa ja osoitteessa
http://support.lexmark.com.

Tietoa tulostimen asentamisesta
ja käytettävyysominaisuuksien
määrittämisestä

Lexmark-helppokäyttöopas – Opas on saatavilla osoitteessa http://support.lexmark.com.

Tulostinohjelmiston ohje Microsoft® Windows®- tai Macintosh-käyttöjärjestelmien ohje – avaa tulostinohjelmiston ohjelma
tai sovellus ja valitse Ohje.

Valitse ? , niin saat tilannekohtaista tietoa.

Huomautuksia:

• Ohje asennetaan automaattisesti tulostinohjelmiston ohessa.

• Tulostinohjelmisto on käyttöjärjestelmän mukaan joko tulostimen ohjelmakansiossa tai
työpöydällä.

Uusimmat lisätiedot, päivitykset
ja asiakastuki:

• Ohjeet

• Ohjaimien lataukset

• Live chat -tuki

• Sähköpostituki

• Äänituki

http://support.lexmark.com

Huomautus: Valitse ensin maa tai alue ja sitten tuote, niin saat näkyviin asianomaisen tukisi-
vuston.

Omaa maatasi tai aluettasi koskevat tuen yhteystiedot ovat tuen sivustossa tai tulostimen mukana
toimitetussa takuuasiakirjassa.

Pidä seuraavat tiedot (ostokuitista ja tulostimen takaosasta) käsillä ottaessasi yhteyttä asiakas-
tukeen:

• Laitetyypin numero

• Sarjanumero

• Ostopäivämäärä

• Ostopaikka

• Turvallisuusohjeet

• Säädökset

• Takuu

Takuutiedot vaihtelevat maittain tai alueittain:

• USA – Katso tulostimen mukana toimitetut rajoitetun takuun tiedot (Statement of Limited
Warranty). Takuutiedot voi tarkastaa myös osoitteesta http://support.lexmark.com.

• Muut maat ja alueet – katso tulostimen mukana toimitettu painettu takuuasiakirja.

Tuotetieto-opas – tämä asiakirja sisältää tuotetta koskevat tavalliset turvallisuus- ja ympäristö-
tiedot sekä lakiasioihin liittyvät tiedot. Lisätietoja on tulostimen mukana toimitetuissa oppaissa tai
osoitteessa http://support.lexmark.com.//support.lexmark.com.
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Patenttitiedot
Tuotteella on NSA:n (National Security Agency) sopimuksen mukainen lisenssi seuraaville patenteille:

• U.S. Pat. No. 5,761,305 nimitys Key Agreement and Transport Protocol with Implicit Signatures, myönnetty 2.6.1998

• Can. Pat. Appl. Ser. No. 2176972, nimitys Key Agreement and Transport Protocol with Implicit Signature and Reduced
Bandwidth, myönnetty 16.5.1996

• U.S. Pat. No. 5,889,865, nimitys Key Agreement and Transport Protocol with Implicit Signatures, myönnetty 30.3.1999

• U.S. Pat. No. 5,896,455, nimitys Key Agreement and Transport Protocol with Implicit Signatures, myönnetty 20.4.1999

• U.S. Pat. No. 5,933,504, nimitys Strengthened Public Key Protocol, myönnetty 3.8.1999

• Can. Pat. Appl. Ser. No. 2176866, nimitys Strengthened Public Key Protocol, myönnetty 17.5.1996

• E.P. Pat Appl. Ser. No. 96201322.3, nimitys Strengthened Public Key Protocol, myönnetty 17.5.1996

• U.S. Pat. No. 5,999,626, nimitys Digital Signatures on a Smartcard, myönnetty 7.12.1999

• Can. Pat. Appl. Ser. No. 2202566, nimitys Digital Signatures on a Smartcard, myönnetty 14.4.1997

• E.P. Pat. Appl. No. 97106114.8, nimitys Digital Signatures on a Smartcard, myönnetty 15.4.1997

• U.S Pat. No. 6,122,736, nimitys Key Agreement and Transport Protocol with Implicit Signatures, myönnetty 19.9.2000

• Can. Pat. Appl. Ser. No. 2174261, nimitys Key Agreement and Transport Protocol with Implicit Signatures, myönnetty
16.4.1996

• E.P. Pat. Appl. Ser. No. 96105920.1, nimitys Key Agreement and Transport Protocol with Implicit Signatures, myönnetty
16.4.1996

• U.S. Pat. No. 6,141,420, nimitys Elliptic Curve Encryption Systems, myönnetty 31.10.2000

• Can. Pat. Appl. Ser. No. 2155038, nimitys Elliptic Curve Encryption Systems, myönnetty 31.7.1995

• E.P. Pat. Appl. Ser. No. 95926348.4, nimitys Elliptic Curve Encryption Systems, myönnetty 31.7.1995

• U.S. Pat. No. 6,336,188, nimitys Authenticated Key Agreement, myönnetty 1.1.2002

• U.S. Pat. No. 6,487,661, nimitys Key Agreement and Transport Protocol, myönnetty 26.11.2002

• Can. Pat. Appl. Ser. No. 2174260, nimitys Key Agreement and Transport Protocol, myönnetty 16.4.1996

• E.P. Pat. Appl. Ser. No. 96105921.9, nimitys Key Agreement and Transport Protocol, myönnetty 21.4.1996

• U.S. Pat. No. 6,563,928, nimitys Strengthened Public Key Protocol, myönnetty 13.5.2003

• U.S. Pat. No. 6,618,483, nimitys Elliptic Curve Encryption Systems, myönnetty 9.9.2003

• U.S. Pat. Appl. Ser. No. 09/434,247, nimitys Digital Signatures on a Smartcard, myönnetty 5.11.1999

• U.S. Pat. Appl. Ser. No. 09/558,256, nimitys Key Agreement and Transport Protocol with Implicit Signatures,
myönnetty 25.4.2000

• U.S. Pat. Appl. Ser. No. 09/942,492, nimitys Digital Signatures on a Smartcard, myönnetty 29.8.2001 ja julkaistu
18.7.2002

• U.S. Pat. Appl. Ser. No. 10/185,735, nimitys Strengthened Public Key Protocol, myönnetty 1.7.2000
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