
Guia informativo

Menu Ajuda
O menu Ajuda consiste em várias páginas de Ajuda armazenadas na impressora como PDFs. Elas contêm informações sobre o
uso da impressora e a execução de tarefas de impressão.

As versões em inglês, francês, alemão e espanhol estão armazenadas na impressora. Outras traduções estão disponíveis no site
da Lexmark, no endereço www.lexmark.com.

Item de menu Descrição

Imprimir Tudo Imprime todos os guias

Guia de qualidade de impressão Fornece informações sobre a solução de problemas de qualidade de impressão.

Guia de Impressão Fornece informações sobre o carregamento de papel e outras mídias especiais.

Guia de Mídia Fornece uma lista dos tamanhos de papel suportados nas bandejas, nas gavetas e nos alimenta‐
dores.

Guia de defeitos de impressão Fornece ajuda para determinar a peça da impressora que está causando um defeito repetitivo.

Mapa de Menus Fornece uma lista dos menus e das configurações do painel de controle da impressora.

Guia Informativo Fornece ajuda para localizar informações adicionais.

Guia de Conexão Fornece informações sobre a conexão da impressora localmente (via USB) ou a uma rede.

Guia de Mudança Fornece instruções para a movimentação da impressora com segurança.

Guia de Suprimentos Fornece os números de peça para o pedido de suprimentos

Folha de Configuaração
A folha de Configuração que veio com a impressora oferece informações sobre como configurar a impressora.

CD de Software e documentação
O CD de Software e documentação fornecido com a impressora inclui um Guia do usuário. O Guia do usuário fornece informações
sobre a colocação de papel, impressão, pedido de suprimentos, solução de problemas, remoção de atolamentos, manutenção
da impressora, personalização da tela Bem‐vindo e uso de soluções.

Para obter atualizações, acesse nosso site na Internet: http://support.lexmark.com.

Personalizando a tela Bem-vindo e usando soluções
Para obter informações sobre a personalização da tela Bem‐vindo e o uso de soluções, consulte a seção “Configurando e utilizando
os aplicativos da tela Bem‐vindo” no Guia do usuário.

Suporte a idiomas adicionais
O Guia do Usuário, a Referência Rápida e o Guia de Rede estão disponíveis em outros idiomas no CD de Software e
Documentação.
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