
Bilgi kılavuzu

Yardım menüsü
Yardım menüsü yazıcıda PDF dosyaları olarak saklanan bir dizi Yardım sayfasından oluşur. Bu sayfalarda yazıcının
kullanımı ve yazdırma görevlerinin yerine getirilmesi ile ilgili bilgiler bulunur.

Yazıcıda İngilizce, Fransızca, Almanca ve İspanyolca çevirileri de bulunur. Diğer çeviriler Lexmark Web sitesinde,
www.lexmark.com adresinde bulunabilir.

Menü öğesi Açıklama

Tüm Kılavuzları Yazdır Tüm kılavuzları yazdırır

Renk Kalitesi Renkli yazdırma ayarlarını değiştirme ve özelleştirme ile ilgili bilgileri içerir

Baskı Kalitesi Yazdırma kalitesi sorunlarını çözme ile ilgili bilgileri içerir

Yazdırma Kılavuzu Kağıt ve diğer özel ortamları yükleme ile ilgili bilgileri içerir

Ortam Kılavuzu Tepsilerde, çekmecelerde ve besleyicilerde desteklenen kağıt boyutlarının bir listesini içerir

Yazdırma Kusurları Kılavuzu Tekrarlayan bir kusura neden olan yazıcı parçasının belirlenmesi için yardım içerir

Menü Haritası Yazıcı kontrol paneli menülerinin ve ayarlarının bir listesini içerir

Bilgi Kılavuzu Ek bilgileri bulma konusunda bilgileri içerir

Bağlantı Kılavuzu Yazıcıyı yerel olarak (USB) veya bir ağa bağlama ile ilgili bilgileri içerir

Taşıma Kılavuzu Yazıcıyı güvenli bir şekilde taşımak için gerekli yönergeleri içerir

Sarf M. Kılavuzu Sarf malzemesi siparişi vermek için gerekli parça numaralarını içerir

Kurulum sayfası
Yazıcıyla birlikte paketlenen kurulum sayfasında yazıcıyı ve seçeneklerini kurma hakkında bilgiler bulunur.

Yazılım ve Belgeler CD'si
Yazıcıyla birlikte paketlenen Yazılım ve Belgeler CD'sinde bir Kullanıcı Kılavuzu bulunur. Kullanıcı Kılavuzu'nda kağıt
yükleme, yazdırma, sarf malzemesi sipariş etme, sorun giderme, sıkışmaları giderme ve yazıcının bakımını yapma,
ana ekranı özelleştirme ve çözümleri kullanma ile ilgili bilgiler verilmektedir.

Güncellemeler için, http://support.lexmark.com adresindeki web sitemizi kontrol edin.

Ana ekran özelleştirme ve kullanma çözümleri
Ana ekranınızı özelleştirme ve çözümleri kullanma hakkında bilgi için, Kullanıcı Kılavuzu içindeki "Ana ekran
uygulamalarını ayarlama ve kullanma" bölümüne bakın.

Ek dil desteği
Yazılım ve Belgeler CD'sinde Kullanıcı Kılavuzu, Hızlı Başvuru ve Ağ İletişim Kılavuzu, başka dillerde de mevcuttur.
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