
Guia informativo

menu Ajuda
O menu Ajuda é composto de várias páginas de Ajuda armazenadas na impressora multifuncional (MFP) como arquivos PDF. Elas
contêm informações sobre a utilização da impressora para desempenhar várias tarefas, incluindo cópia, digitalização, envio por
e‑mail e fax.

As versões em inglês, francês, alemão e espanhol estão armazenadas na impressora. Outras traduções estão disponíveis em
http://support.lexmark.com.

Item de menu Descrição

Imprimir todas as guias Imprime todos os guias.

Guia de cópia Fornece informações sobre como fazer cópias e alterar configurações.

Guia de e-mail Fornece informações sobre como enviar e‑mails usando endereços, números de atalho ou o catálogo de
endereços e sobre como alterar configurações

Guia de fax Fornece informações sobre como enviar fax usando números de fax, números de atalho ou o catálogo de
endereços e sobre como alterar configurações.

Guia de FTP Fornece informações sobre como digitalizar documentos diretamente para um servidor FTP usando um
endereço de FTP, números de atalho ou o catálogo de endereços e sobre como alterar configurações.

Qualidade de cores Fornece informações sobre a solução de problemas de qualidade de cores.

Guia de defeitos de impressão Fornece ajuda para resolver defeitos repetitivos em cópias ou impressões.

Guia informativo Fornece ajuda para localizar informações adicionais.

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

Folha de configuração
A Folha de configuração fornecida com a impressora tem informações sobre a configuração da 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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