
Průvodce s pokyny

Nabídka Nápověda
Nabídka nápověda se skládá ze série stránek nápovědy, které jsou v tiskárně uloženy jako soubory typu PDF. Jsou v nich
uvedeny informace o používání tiskárny a provádění tiskových úloh.

V tiskárně jsou uloženy v anglické, francouzské, německé a španělské verzi. Další překlady jsou vám k dispozici na internetových
stránkách společnosti Lexmark na adrese www.lexmark.com.

Položka nabídky Popis

Vytisknout vše Tisknout všechny průvodce

Průvodce kvalitou barev Obsahuje informace o úpravách a přizpůsobení barev při tisku.

Průvodce kvalitou tisku Obsahuje informace o řešení problém s kvalitou tiskou

Pokyny k tisku Obsahuje informace o zakládání papíru a speciálních médií

Pokyny ke spotř. mat. Obsahuje informace o číslech výrobků, které jsou třeba pro objednávky spotřebního materiálu.

Pokyny k médiím Obsahuje seznam velikostí papíru, které zásobníky, zásuvky a podavače podporují

Průvodce tiskovými defekty Pomáhá při určení součásti tiskárny, která způsobuje opakovaný defekt

Schéma nabídky Obsahuje seznam nabídek a nastavení ovládacího panelu tiskárny

Informace Pomáhá při vyhledání dalších informací

Průvodce připojením Obsahuje informace o místním (USB) nebo síťovém připojení tiskárny

Pokyny k přemísťování Obsahuje pokyny pro bezpečné přemístění tiskárny

Instalační list
Instalační list dodaný spolu s tiskárnou obsahuje informace o přípravě a možnostech tiskárny.

Disk CD se softwarem a dokumentací
Disk CD se softwarem a dokumentací dodaný spolu s tiskárnou obsahuje informace o zakládání papíru, objednávání spotřebního
materiálu, řešení potíží, odstraňování zaseknutého papíru a údržbě tiskárny. Také obsahuje seznam stavových a chybových
hlášení tiskárny a informace o změně nastavení jednotlivých předmětů nabídky.

Podpora v dalších jazycích
Uživatelská příručka, stručná příručka a průvodce sítěmi jsou na disku CD se softwarem a dokumentací k dispozici i v dalších
jazycích.
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