
Informace

Nabídka Nápověda

Položka nabídky Popis

Tisk všech příruček Vytiskne všechny průvodce

Příručka pro kopírování Obsahuje informace o vytváření kopií a konfiguraci nastavení

Příručka pro e-mail Obsahuje informace o odesílání e-mailů a konfiguraci nastavení

Příručka pro faxování Obsahuje informace o odesílání faxů a konfiguraci nastavení

Příručka pro FTP Obsahuje informace o skenování dokumentů a konfiguraci nastavení

Příručka o vadách tisku Obsahuje šablonu k určení příčiny opakovaných tiskových vad a seznam nastavení k úpravě kvality tisku

Informace Umožňuje vyhledat další informace

Pokyny ke spotřebnímu materiálu Obsahuje informace o objednání spotřebního materiálu

Instalační list
Instalační list přibalený k tiskárně obsahuje informace o instalaci tiskárny.

Disk CD se softwarem a dokumentací.
Disk CD Software and Documentation přibalený k tiskárně obsahuje Uživatelskou příručku. Uživatelská příručka poskytuje
informace o zakládání papíru, tisku, objednávání spotřebního materiálu, odstraňování potíží, odstraňování uvíznutého papíru,
údržbě tiskárny, přizpůsobení domovské obrazovky a použití řešení.

Aktualizace naleznete na našich webových stránkách na adrese http://support.lexmark.com.

Přizpůsobení domovské obrazovky a použití řešení
Informace o přizpůsobení domovské obrazovky a použití řešení naleznete v části „Nastavení a použití aplikací domovské
obrazovky“ v Uživatelské příručce.

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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