
Průvodce s pokyny

Nabídka nápověda
Nabídka nápověda se skládá ze série stránek nápovědy, které jsou v multifunkční tiskárně (MFP) uloženy jako soubory typu
PDF. Obsahují informace o použití tiskárny a o provádění různých úkonů, například o kopírování, skenování a faxování.

V tiskárně jsou uloženy v anglické, francouzské, německé a španělské verzi. Na disku CD se softwarem a dokumentací jsou
k dispozici další jazykové verze.

Položka nabídky Popis

Tisk všech příruček Tisknout všechny průvodce

Příručka o kopírování Obsahuje informace o vytváření kopií a změnách nastavení.

Příručka o elektronické poště Obsahuje informace o zasílání e-mailů s použitím adres, číselných zkratek nebo adresáře a také
informace o změnách nastavení.

Příručka o faxování Obsahuje informace o zasílání faxů s použitím faxovým čísel, číselných zkratek nebo adresáře a
také informace o změnách nastavení.

Příručka o FTP Obsahuje informace o skenování dokumentů přímo na FTP server pomocí FTP adresy, číselné
zkratky nebo adresáře a také informace o změnách nastavení.

Informační příručka (tato stránka) Pomáhá při vyhledání dalších informací

Průvodce tiskovými defekty Poskytuje pomoc při řešení opakovaných defektů na zkopírovaných nebo vytištěných
stránkách.

Nabídka,Nápov.,Prův. Obsahuje informace o číslech výrobků, které jsou třeba pro objednávky spotřebního materiálu.

Instalační list
Průvodce přípravou přibalený k tiskárně obsahuje informace o přípravě tiskárny.

Disk CD se softwarem a dokumentací.
Disk CD se softwarem a dokumentací přibalený k tiskárně obsahuje uživatelskou příručku. Uživatelská příručka poskytuje
informace o zakládání papíru, tisku, objednávání spotřebního materiálu, odstraňování zaseknutí a údržbě papíru.

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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