
Information guide (Ghid informativ)

Meniul Ajutor
Meniul Asistenţă este format dintr-o serie de pagini de asistenţă stocate în imprimantă în format PDF. Acestea conţin
informaţii privind folosirea imprimantei şi efectuarea operaţiilor de tipărire.

Traducerile în engleză, franceză, germană şi spaniolă sunt stocate în imprimantă. Alte traduceri sunt disponibile pe
site-ul Web Lexmark la adresa www.lexmark.com.

Element de meniu Descriere

Imprimare totală Imprimă toate ghidurile

Ghid pentru calitatea imprimării Conţine informaţii despre soluţionarea problemelor de calitate

Ghid de imprimare Conţine informaţii despre încărcarea hârtiei şi a altor suporturi media speciale

Ghid media Conţine o listă a dimensiunilor de hârtie acceptate în tăvi, sertare şi alimentatoare

Ghid pentru defecte de imprimare Oferă asistenţă pentru identificarea componentei imprimantei care cauzează defecte
în mod repetat

Hartă meniuri Conţine o listă a meniurilor şi setărilor panoului de control al imprimantei

Ghid informativ Oferă ajutor pentru localizarea de informaţii suplimentare

Ghid de conectare Conţine informaţii despre conectarea imprimantei local (USB) sau la o reţea

Ghid pentru mutare Conţine instrucţiuni pentru mutarea în siguranţă a imprimantei

Ghid pentru consumabile Conţine codurile de componente pentru consumabile

Foaia de configurare
Foaia de configurare livrată împreună cu imprimanta oferă informaţii despre configurarea imprimantei.

CD-ul Software şi documentaţie
CD-ul Software şi documentaţie furnizat împreună cu imprimanta include Ghidul utilizatorului. Ghidul utilizatorului oferă
informaţii despre încărcarea hârtiei, imprimare, comandarea de consumabile, depanare, eliminarea blocajelor,
întreţinerea imprimantei, particularizarea ecranului de pornire şi utilizarea soluţiilor.

Pentru actualizări, verificaţi site-ul nostru Web la adresa http://support.lexmark.com.

Particularizarea ecranului de pornire şi utilizarea soluţiilor
Pentru informaţii despre particularizarea ecranului de pornire şi utilizarea soluţiilor, consultaţi secţiunea „Configurarea
şi utilizarea aplicaţiilor din ecranul de pornire” din Ghidul utilizatorului.

Asistenţă într-o limbă suplimentară
Ghidul utilizatorului, Referinţe rapide şi Ghidul de lucru în reţea sunt disponibile în alte limbi pe CD-ul Software şi
documentaţie.
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