
Οδηγός πληροφοριών

Μενού Help (Βοήθεια)
Το μενού Help (Βοήθεια) αποτελείται από μια σειρά σελίδων βοήθειας που είναι αποθηκευμένες στον πολυλειτουργικό
εκτυπωτή (MFP) ως αρχεία PDF. Περιλαμβάνουν πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του εκτυπωτή και την εκτέλεση
διαφόρων εργασιών συμπεριλαμβανομένης της αντιγραφής, της σάρωσης και της αποστολής/λήψης φαξ.

Στον εκτυπωτή υπάρχουν αποθηκευμένες μεταφράσεις στα Αγγλικά, τα Γαλλικά, τα Γερμανικά και τα Ισπανικά.

Μπορείτε να βρείτε άλλες διαθέσιμες μεταφράσεις στην τοποθεσία της Lexmark στο Web στη διεύθυνση
www.lexmark.com.

Στοιχείο Μενού Περιγραφή

Print All Guides (Εκτύπωση όλων των οδηγών) Print Quality Guide (Εκτύπωση όλων των οδηγών)

Copy Guide (Οδηγός αντιγραφής) Παρέχει πληροφορίες σχετικά με τη δημιουργία αντιγράφων και
την αλλαγή ρυθμίσεων

Fax Guide (Οδηγός Φαξ) Παρέχει πληροφορίες σχετικά με την αποστολή φαξ μέσω
αριθμών φαξ, αριθμών συντόμευσης ή του βιβλίου διευθύνσεων
και σχετικά με την αλλαγή ρυθμίσεων

E-mail Guide (Οδηγός E-mail) Παρέχει πληροφορίες σχετικά με την αποστολή e-mail μέσω
διευθύνσεων, αριθμών συντόμευσης ή του βιβλίου διευθύνσεων
και σχετικά με την αλλαγή ρυθμίσεων

FTP Guide (Οδηγός FTP) Παρέχει πληροφορίες σχετικά με τη σάρωση εγγράφων
απευθείας σε έναν διακομιστή FTP χρησιμοποιώντας μια
διεύθυνση FTP, αριθμούς συντόμευσης ή το βιβλίο διευθύνσεων
και σχετικά με την αλλαγή ρυθμίσεων

Print Defects Guide (Οδηγός ελαττωμάτων εκτύπωσης) Παρέχει βοήθεια σχετικά με την επίλυση επαναλαμβανόμενων
ελαττωμάτων στα αντίγραφα ή τις εκτυπώσεις

Information Guide (Οδηγός πληροφοριών) Παρέχει βοήθεια στον εντοπισμό επιπλέον πληροφοριών

Supplies Guide (Οδηγός αναλωσίμων) Παρέχει τους αριθμούς εξαρτημάτων για την παραγγελία αναλω-
σίμων

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

CD Software and Documentation (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, τη συντήρηση του
εκτυπωτή, την προσαρμογή της αρχικής οθόνης και τη χρήση λύσεων.

Για ενημερώσεις, επισκεφθείτε την τοποθεσία μας στο Web στη διεύθυνση http://support.lexmark.com.
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Προσαρμογή αρχικής οθόνης και χρήση λύσεων
Για πληροφορίες σχετικά με την προσαρμογή της αρχικής σας οθόνης και τη χρήση λύσεων, ανατρέξτε στην
ενότητα Setting up and using the home screen applications (Ρύθμιση και χρήση των εφαρμογών αρχικής οθόνης) στον
Οδηγό χρήστη.

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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