
Információs útmutató

Súgó menü
A Súgó menü Súgó oldalak sorozatából áll, melyeket a többfunkciós nyomtató (MFP) tárol PDF-fájlokként. A nyomtató
használatával és a különböző feladatok, mint például másolás, beolvasás, e-mail küldése és faxolás, végrehajtásával kapcsolatos
információkat tartalmaznak.

A nyomtatón a Súgó angol, francia, német és spanyol nyelvű fordításai is megtalálhatók. Egyéb nyelvű fordítások a
http://support.lexmark.com oldalon található.

Menüelem Leírás

Összes útmutató
nyomtatása

Kinyomtatja az összes útmutatót

Másolási útmutató A másolások készítésével és a beállítások módosításával kapcsolatban nyújt információkat

E‑mail küldési útmutató Az e-mail címek, gyorstárcsázó számok, vagy a címjegyzék segítségével történő e-mail küldésekkel és a beállí-
tások módosításával kapcsolatban nyújt információkat

Faxolási útmutató A faxszámok, gyorstárcsázó számok, vagy a címjegyzék segítségével történő faxküldésekkel és a beállítások
módosításával kapcsolatban nyújt információkat

FTP-útmutató Az FTP-címek, gyorstárcsázó számok, vagy a címjegyzék segítségével közvetlenül egy FTP-kiszolgálóra történő
dokumentumbeolvasásokkal és a beállítások módosításával kapcsolatban nyújt információkat

Színminőség Színminőséggel kapcsolatos problémák megoldásához nyújt információkat

Nyomtatási hibákkal kapcso-
latos útmutató

A másoláskor és nyomtatáskor ismételten fellépő hibák elhárításához nyújt segítséget

Információs útmutató További információk kereséséhez nyújt segítséget

Kellékútmutató Megadja a megfelelő cikkszámokat a kellékek rendeléséhez

Üzembe helyezési útmutató
A nyomtatóhoz mellékelt Üzembe helyezési útmutató a készülék üzembe helyezésére vonatkozó információkat tartalmazza.

Software and Documentation (Szoftver és dokumentáció) CD
A nyomtatóhoz mellékelt Szoftver és dokumentáció CD-n megtalálható a Felhasználói útmutató. A Felhasználói útmutató
tartalmazza a papírbetöltésre, nyomtatásra, kellékek rendelésére, hibaelhárításra, illetve az elakadások megszüntetésére, a
nyomtató karbantartására, a kezdőképernyő testre szabására és a megoldások használatára vonatkozó tudnivalókat.

A frissítéseket keresse honlapunkon, a következő címen: http://support.lexmark.com

Kezdőképernyő testreszabása és megoldások használata
A kezdőképernyő testreszabására és megoldások használatára vonatkozó információkat lásd a Felhasználói útmutató
„Kezdőképernyő-alkalmazások beállítása és használata” részét.

Támogatás további nyelveken
A Felhasználói útmutató, a Gyors használati útmutató és a Hálózati útmutató egyéb nyelveken is elérhető a Szoftver és
dokumentáció CD-n.
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