
מידע מדריך

)עזרה( Help תפריט
תיאורבתפריט פריט

Print All Guides )המדריכים כל הדפסת)המדריכים כל הדפסת

Media Guide )הדפסה מדיית של מיוחדים וסוגים נייר טעינת אודות מידע מספק)למדיה מדריך

ההגדרות וקביעת מסמכים העתקת אודות מידע מספקהעתקה מדריך

E‑mail Guide )ההגדרות וקביעת אלקטרוני דואר שליחת אודות מידע מספק)ל"דוא מדריך

ההגדרות וקביעת פקס שליחת אודות מידע מספקפקס מדריך

ההגדרות וקביעת מסמכים סריקת אודות מידע מספקסריקה מדריך

Print Quality Guide )ההדפסה באיכות בעיות פתרון אודות מידע מספק•)הדפסה איכות מדריך
ההדפסה איכות את להתאים כדי להשתמש ניתן שבהן הגדרות רשימת מספק•

Color quality guide )צבע איכות בעיות פתרון על מידע מספק)צבע איכות מדריך

Menu Map )הבקרה לוח תפריטי של רשימה מספק)תפריטים מפת

נוסף מידע באיתור עזרה מספקמידע מדריך

Connection Guide )(מקומי באופן המדפסת חיבור אודות מידע מספק)התחברות מדריך USB (רשת דרך או

Moving Guide )בטוחה בצורה המדפסת להעברת הנחיות מספק)העברה מדריך

Supplies Guide מתכלים חומרים הזמנת אודות מידע מספק•)מתכלים לחומרים מדריך
ההדפסה באיכות חוזרים לפגמים הסיבה להגדרת תבנית מספק•

המדפסת אודות מידע מציאת
כאן זאת למצוא באפשרותך?מחפש אתה מה

:ראשונית התקנה הוראות
המדפסת חיבור•
המדפסת תוכנת התקנת•

.http://support.lexmark.com בכתובת גם וזמין למדפסת מצורף ההגדרה תיעוד – הגדרה תיעוד

להפעלת והוראות נוספות הגדרות
:המדפסת

מיוחדת ובמדיה בנייר בחירה•
ואחסונם

נייר טעינת•
מדפסת הגדרות קביעת•
מסמכים והדפסת הצגת•

ותצלומים
המדפסת תוכנת הגדרת•

בה והשימוש
ברשת המדפסת הגדרת•
המדפסת של ותחזוקה טיפול•
בעיות פתרון•

Information Center )העדכניים העזר וחומרי ההנחיות, העצות את המכיל מקוון מוסמך משאב–  )מידע מרכז
.למוצרים בנוגע ביותר
.שברשותך המוצר את ובחר /http://infoserve.lexmark.com/ids לכתובת גלוש, זה במשאב לעיין כדי
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כאן זאת למצוא באפשרותך?מחפש אתה מה

.)עזרה( Help על לחץ מכן ולאחר, המדפסת של יישום או תוכנה פתח–  Mac או Windows עבור עזרההמדפסת בתוכנת בשימוש עזרה

.הקשר-תלוי מידע להציג כדי ? על לחץ

:הערות

.המדפסת תוכנת עם אוטומטית מותקנת העזרה•
ההפעלה למערכת בהתאם, העבודה בשולחן או המדפסת תוכנית בתיקיית ממוקמת המדפסת תוכנת•

.שברשותך

עדכונים, המעודכן המשלים המידע
:בלקוחות ותמיכה

תיעוד•
התקנים מנהלי הורדות•
חי אט'בצ תמיכה•
אלקטרוני דואר באמצעות תמיכה•
קולית תמיכה•

http://support.lexmark.com
.המתאים התמיכה אתר את להציג כדי המוצר את בחר מכן ולאחר, האזור או המדינה את בחר: הערה

המודפס האחריות ובכתב התמיכה באתר מופיעים שלך במדינה או באזור התמיכה עם קשר ליצירת הפרטים
.למדפסת המצורף
התמיכה עם קשר יוצר אתה כאשר) המדפסת גב ועל הרכישה בקבלת המופיעים (הבאים בפרטים מראש הצטייד

:בלקוחות
המכשיר סוג מספר•
סידורי מספר•
רכישה תאריך•
נרכש בה החנות שם•

בטיחותי מידע•
תקינה בנושא מידע•
אחריות בנושא מידע•

:אזור או למדינה בהתאם משתנה אחריות בנושא מידע
 באתר בקר או, למדפסת המצורפת המוגבלת האחריות הצהרת את ראה–  ב"בארה•

http://support.lexmark.com.
.למדפסת שצורפה המודפסת האחריות תעודת את ראה–  אחרים ובאזורים במדינות•

Product Information Guide )שברשותך המוצר על בסיסי מידע מכיל זה מסמך–  )המוצר על מידע מדריך
 באתר בקר או, למדפסת שצורף בתיעוד עיין, נוסף מידע לקבלת. ותקנות סביבה, בטיחות בנושאי

http://support.lexmark.com.
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