
Információs útmutató

Súgó menü
A Súgó menü a nyomtatóban PDF-fájlokként tárolt Súgó oldalakból áll. Ezek az oldalak a nyomtató használatára és nyomtatási
feladatok végrehajtására vonatkozó információkat tartalmaznak.

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

Menüelem Leírás

Összes útmutató kinyomtatása Kinyomtatja az összes útmutatót

Nyomtatási minőség Nyomtatási minőséggel kapcsolatos problémák megoldásához nyújt információkat

Nyomtatási útmutatás Papír és egyéb speciális hordozók betöltéséhez nyújt információkat

Médiaútmutató A tálcák és adagolók által támogatott papírméretek listáját tartalmazza

Nyomtatási hibák útmutatója Nyomtatási hibák megoldásával kapcsolatos információk

Menütérkép A nyomtató kezelőpanel menüit és beállításait tartalmazó listát jelenít meg

Információs útmutató További információk kereséséhez nyújt segítséget

Kapcsolat útmutató A nyomtató helyi (USB) vagy hálózathoz történő csatlakoztatásával kapcsolatban nyújt információkat

Elhelyezési útmutató Utasításokat tartalmaz a nyomtató biztonságos mozgatásához

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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