
Informacje

Menu Pomoc
Menu Pomoc składa się z serii stron pomocy przechowywanych w drukarce w formacie PDF. Zawierają one informacje
na temat korzystania z drukarki i wykonywania zadań drukowania.

W drukarce przechowywane są wersje napisane w językach: angielskim, francuskim, hiszpańskim i niemieckim.
Tłumaczenia na inne języki są dostępne na stronie internetowej firmy Lexmark pod adresem www.lexmark.com.

Element menu Opis

Drukuj wszystko Powoduje wydrukowanie wszystkich podręczników.

Jakość koloru Zawiera informacje dotyczące dostosowywania ustawień druku w kolorze.

Jakość wydruku Zawiera informacje dotyczące rozwiązywania problemów z jakością wydruku

Drukowanie Zawiera informacje dotyczące ładowania papieru i innych nośników specjalnych

Materiały eksploatacyjne Zawiera informacje o numerach katalogowych używanych do zamawiania materiałów
eksploatacyjnych

Nośniki Zawiera listę rozmiarów papieru obsługiwanych w zasobnikach, szufladach i podajnikach

Usuwanie defektów wydruków Pomaga określić, która część drukarki powoduje powtarzający się błąd.

Mapa menu Zawiera listę menu i ustawień panelu operacyjnego drukarki

Informacje Pomaga znaleźć dodatkowe informacje

Połączenia Zawiera informacje dotyczące podłączania drukarki lokalnie (USB) lub do sieci

Przenoszenie Zawiera instrukcje dotyczące bezpiecznego przenoszenia drukarki

Arkusz Instalacja
Włożony do opakowania wraz z drukarką arkusz Instalacja zawiera informacje dotyczące instalacji drukarki oraz
urządzeń opcjonalnych.

dysk CD-ROM Oprogramowanie i dokumentacja
Dysk CD-ROM Oprogramowanie i dokumentacja dołączony do drukarki zawiera informacje dotyczące ładowania
papieru, drukowania, zamawiania materiałów eksploatacyjnych, rozwiązywania problemów, usuwania zacięć oraz
dokonywania przeglądu i konserwacji drukarki. Zawiera też listę komunikatów o stanie i błędach drukarki, a także
informacje dotyczące zmiany ustawień drukarki w każdym z dostępnych elementów menu.

Pomoc w dodatkowych językach
Dokumenty Podręcznik użytkownika, Skrócony opis i Podręcznik sieciowy są dostępne w innych językach na płycie
CD Oprogramowanie i dokumentacja.
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