
Informace

Nabídka Nápověda
Nabídka Nápověda se skládá ze série stránek nápovědy, které jsou v tiskárně uloženy jakou soubory PDF. Obsahují informace o
použití tiskárny a provádění tiskových úloh.

V tiskárně jsou uloženy překlady do angličtiny, francouzštiny, němčiny a španělštiny. Další překlady jsou k dispozici na
http://support.lexmark.com.

Položka nabídky Popis

Tisk všech příruček Vytiskne všechny příručky.

Kvalita tisku Obsahuje informace o řešení problémů s kvalitou tisku.

Pokyny k tisku Poskytuje informace o zakládání papíru a jiných speciálních médiích

Pokyny k médiím Poskytuje seznam formátů papírů podporovaných v zásobnících a podavačích

Příručka pro tiskové defekty Poskytuje informace o řešení tiskových vad.

Schéma nabídek Obsahuje seznam nabídek a nastavení na ovládacím panelu tiskárny.

Informace Umožňuje vyhledat další informace.

Průvodce připojením Obsahuje informace o místním (USB) nebo síťovém připojení tiskárny.

Pokyny k přemísťování Obsahuje pokyny k bezpečnému přesunutí tiskárny.

Pokyny ke spotřebnímu materiálu Obsahuje výrobní čísla pro objednání spotřebního materiálu

Instalační list
Instalační list přibalený k tiskárně obsahuje informace o instalaci tiskárny.

Disk CD se softwarem a dokumentací.
Disk CD Software and Documentation přibalený k tiskárně obsahuje Uživatelskou příručku. Uživatelská příručka poskytuje
informace o zakládání papíru, tisku, objednávání spotřebního materiálu, odstraňování potíží, odstraňování uvíznutého papíru,
údržbě tiskárny, přizpůsobení domovské obrazovky a použití řešení.

Aktualizace naleznete na našich webových stránkách na adrese http://support.lexmark.com.

Přizpůsobení domovské obrazovky a použití řešení
Informace o přizpůsobení domovské obrazovky a použití řešení naleznete v části „Nastavení a použití aplikací domovské
obrazovky“ v Uživatelské příručce.

Podpora v dalších jazycích
Uživatelská příručka, stručná příručka a průvodce sítěmi jsou na disku CD se softwarem a dokumentací k dispozici i v dalších
jazycích.
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