
Οδηγός πληροφοριών

Μενού Βοήθεια
Στοιχείο Μενού Περιγραφή

Εκτύπωση όλων των οδηγών Εκτυπώνει όλους τους οδηγούς

Ποιότητα εκτύπωσης Παρέχει πληροφορίες σχετικά με την επίλυση προβλημάτων στην ποιότητα εκτύπωσης

Οδηγός εκτύπωσης Παρέχει πληροφορίες σχετικά με την τοποθέτηση χαρτιού και άλλων ειδικών μέσων εκτύπωσης

Οδηγός μέσων εκτύπωσης Παρέχει μια λίστα των μεγεθών χαρτιού που υποστηρίζουν οι θήκες και οι τροφοδότες

Οδηγός ελαττωμάτων
εκτύπωσης

Παρέχει ένα πρότυπο για τον προσδιορισμό της αιτίας των επαναλαμβανόμενων ελαττωμάτων
στην ποιότητα εκτύπωσης και παραθέτει τις ρυθμίσεις που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για
την προσαρμογή της ποιότητας εκτύπωσης

Σχεδιάγραμμα μενού Παρέχει μια λίστα των μενού και των ρυθμίσεων του πίνακα ελέγχου

Οδηγός πληροφοριών Παρέχει βοήθεια στον εντοπισμό επιπλέον πληροφοριών

Οδηγός σύνδεσης Παρέχει πληροφορίες σχετικά με τη σύνδεση του εκτυπωτή τοπικά (USB) ή σε ένα δίκτυο

Οδηγός μετακίνησης Παρέχει πληροφορίες για την ασφαλή μετακίνηση του εκτυπωτή

Οδηγός αναλωσίμων Παρέχει πληροφορίες σχετικά με την παραγγελία αναλώσιμων

Φυλλάδιο Εγκατάστασης
Το φυλλάδιο Εγκατάστασης που συνοδεύει τον εκτυπωτή παρέχει πληροφορίες σχετικά με την εγκατάσταση του
εκτυπωτή.

CD Λογισμικό και τεκμηρίωση
Το CD Software and Documentation (Λογισμικό και τεκμηρίωση) που συνοδεύει τον εκτυπωτή περιλαμβάνει έναν
Οδηγό χρήσης. Ο Οδηγός χρήσης παρέχει πληροφορίες σχετικά με την τοποθέτηση χαρτιού, την εκτύπωση, την
παραγγελία αναλώσιμων, την αντιμετώπιση προβλημάτων, την αποκατάσταση εμπλοκών και τη συντήρηση του
εκτυπωτή.

Για ενημερώσεις, μεταβείτε στη διεύθυνση http://support.lexmark.com.

Επιπλέον υποστήριξη γλώσσας
Ο Οδηγός χρήσης, η Γρήγορη αναφορά και ο Οδηγός δικτύωσης είναι διαθέσιμοι σε άλλες γλώσσες στο CD Software
and Documentation (Λογισμικό και τεκμηρίωση).
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