
Informationsvejledning

Menuen Hjælp
Menuen Hjælp består af en række hjælpesider, der gemmes i printeren som PDF-filer. De indeholder praktiske oplysninger om
brug af printeren og udførelse af udskrivningsopgaver.

Der er gemt engelske, franske, tyske og spanske udgaver på printeren. Der findes andre oversættelser på Lexmarks websted på
www.lexmark.com.

Menupunkt Beskrivelse

Udskriv alle guider Udskriver alle vejledninger

Farvekvalitet Indeholder oplysninger om justering og tilpasning af farveudskrivning

Udskriftskvalitet Indeholder oplysninger om løsning af problemer med udskriftskvalitet

Vejledning til udskrivning Indeholder oplysninger om ilægning af papir og andre specialmedier

Vejledning til medier Indeholder en liste over understøttede papirstørrelser i bakker, skuffer og fødere

Vejledning til udskrivningsfejl Indeholder hjælp til bestemmelse af den printerdel, der forårsager en gentagende fejl

Menuen Kort Indeholder en liste over kontrolpanelets menuer og indstillinger på printeren

Informationsvejledning Indeholder hjælp til søgning efter ydeligere oplysninger

Vejledning til tilslutning Indeholder oplysninger om lokal tilslutning af printeren (USB) eller tilslutning til et netværk

Vejledning til transport Indeholder instruktioner til sikker flytning af printeren

Vejledning til forbrugsstoffer Indeholder varenumre til bestilling af forbrugsstoffer

Installationsark
Det installationsark, der leveres sammen med printeren, indeholder oplysninger om installation af printeren og dens indstillinger.

Cd'en Software og dokumentation
Cd'en Software og dokumentation, der følger med printeren, indeholder en Brugervejledning. Brugervejledningen indeholder
oplysninger om ilægning af papir, udskrivning, bestilling af forbrugsstoffer, fejlfinding, fjernelse af papirstop, vedligeholdelse af
printeren, tilpasse startskærmbilledet og brug af løsninger.

Besøg vores websted på adressen http://support.lexmark.com/ for at se opdateringer.

Tilpasning af startskærm og brug af løsninger
Se afsnittet "Opsætning og brug af startskærmsprogrammer" i Brugervejledningen for flere oplysninger om tilpasning af din
startskærm og brug af løsninger.

Understøttelse af andre sprog
Brugervejledningen, Oversigtsvejledningen og Netværksguiden findes på andre sprog på cd'en Software og dokumentation.
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