
Information guide (Ghid informativ)

Meniul Asistenţă
Meniul Help (Ajutor) este format dintr-o serie de pagini de ajutor stocate în imprimanta multifuncţională (MFP) în format
PDF. Acestea conţin informaţii despre utilizarea imprimantei şi efectuarea a diverse activităţi, între care copierea,
scanarea şi trimiterea prin fax.

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

Print All Guides (Se imprimă toate ghidurile) Tipăreşte toate ghidurile

Copy Guide (Ghid de copiere) Oferă informaţii despre realizarea de copii şi modificarea setărilor

Ghid pentru fax Oferă informaţii despre trimiterea de faxuri folosind numere de
fax, numere rapide sau agenda şi despre modificarea setărilor

Ghid pentru e-mail Oferă informaţii despre trimiterea mesajelor de poştă electronică
folosind adrese, numere rapide sau agenda şi despre modifi-
carea setărilor

FTP Guide (Ghid pentru FTP) Oferă informaţii despre scanarea documentelor direct pe un
server FTP utilizând o adresă FTP, numere rapide sau agende
şi despre modificarea setărilor

Print Defects Guide (Ghid pentru defecte de imprimare) Oferă ajutor pentru rezolvarea defectelor repetate în copii sau
imprimări

Information Guide (Ghid informativ) Oferă asistenţă pentru localizarea de informaţii suplimentare

Supplies Guide (Ghid pentru consumabile) Conţine codurile de piese pentru componente

Foaie de configurare
Foaia de configurare livrată împreună cu imprimanta oferă informaţii despre configurarea imprimantei şi a opţiunilor
acesteia.

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.
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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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