
Informacje

Menu Pomoc

Element menu Opis

Drukuj wszystkie podręczniki Powoduje wydrukowanie wszystkich podręczników.

Podręcznik kopiowania Dostarcza informacji o kopiowaniu i konfiguracji ustawień

Podręcznik poczty e-mail Dostarcza informacji o wysyłaniu wiadomości e-mail i konfiguracji ustawień

Podręcznik faksowania Dostarcza informacji o wysyłaniu faksów i konfiguracji ustawień

Podręcznik FTP Dostarcza informacji o skanowaniu dokumentów i konfiguracji ustawień

Usuwanie defektów wydruków Stanowi schemat określania przyczyny powtarzających się błedów w wydruku i wymienia
ustawienia służące do dostosowywania jakości wydruku.

Informacje Pomaga znaleźć dodatkowe informacje.

Materiały eksploatacyjne Zawiera informacje dotyczące zamawiania materiałów eksploatacyjnych.

Arkusz Instalacja
Dostarczony z drukarką arkusz Instalacja zawiera informacje dotyczące instalacji drukarki.

Dysk CD Oprogramowanie i dokumentacja
Dostarczany razem z drukarką dysk CD Oprogramowanie i dokumentacja zawiera Podręcznik użytkownika.
Podręcznik użytkownika zawiera informacje dotyczące ładowania papieru, drukowania, zamawiania materiałów
eksploatacyjnych, rozwiązywania problemów, usuwania zacięć, dokonywania przeglądu i konserwacji drukarki,
dostosowywania ekranu głównego oraz używania rozwiązań.

Aktualizacje można znaleźć w witrynie sieci Web firmy Lexmark pod adresem http://support.lexmark.com/.

Dostosowywanie ekranu głównego i używanie rozwiązań
Informacje na temat dostosowywania ekranu głównego i używania rozwiązań znajdują się w części „Konfigurowanie
i używanie aplikacji na ekranie głównym” Podręcznika użytkownika.

Pomoc w dodatkowych językach
Dokumenty Podręcznik użytkownika, Skrócony opis i Podręcznik sieciowy są dostępne w innych językach na płycie
CD Oprogramowanie i dokumentacja.
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