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الوصف)القائمة( Menu عنصر

.الورق موجهات آافة طباعةاألدلة جميع طباعة

Media Guide )األخرى الخاصة والوسائط الورق تحميل حول معلومات يوفر)الوسائط دليل

اإلعدادات وتهيئة الُنسخ إنشاء حول معلومات يوّفرالدليل طباعة

اإلعدادات وتهيئة اإللآتروني البريد رسائل إرسال حول معلومات يوّفراإللآتروني البريد دليل

اإلعدادات وتهيئة الفاآس رسائل إرسال حول معلومات يوّفرالفاآس دليل

Scan Guide )اإلعدادات وتهيئة ضوئًيا المستندات مسح حول معلومات يوّفر)الضوئي المسح دليل

الطباعة جودة مشآالت حل حول معلومات توفر•الطباعة جودة دليل
الطباعة جودة لضبط استخدامها يمآن التي باإلعدادات الئحة يوفر•

األلوان جودة مشآالت حل حول معلومات توفراأللوان جودة دليل

Menu Map )التحآم لوحة بقوائم الئحة توفر)القائمة خريطة

Information Guide )اإلضافية المعلومات موقع تحديد حول تعليمات يوفر)المعلومات دليل

Connection Guide )(محلًيا الطابعة توصيل حول معلومات يوفر)التوصيل دليل USB (بشبآة توصيلها أو

Moving Guide )بأمان الطابعة بنقل خاصة إرشادات يوفر)النقل دليل

Supplies Guide )المستلزمات طلب حول معلومات يوفر•)المستلزمات دليل
المتآررة الطباعة جودة عيوب سبب لتحديد نموذًجا توفر•

الطابعة عن معلومات على العثور
هنا عليه العثور يمآنكعنه؟ تبحث الذي ما

:األّولي اإلعداد إرشادات
الطابعة توصيل•
الطابعة برنامج تثبيت•

.http://support.lexmark.com الموقع على المراجع هذه تتوفر آما الطابعة، مع اإلعداد مراجع إرفاق تم—  اإلعداد مراجع

الخاصة واإلرشادات اإلضافي الطابعة إعداد
:الطابعة باستخدام

وتخزينها الخاصة والوسائط الورق تحديد•
الورق تحميل•
الطابعة إعدادات تهيئة•
الفوتوغرافية والصور المستندات عرض•

وطباعتها
واستخدامه الطابعة برنامج إعداد•
اتصال شبآة على الطابعة تهيئة•
وصيانتها بالطابعة العناية•
وحل وإصالحها األخطاء استآشاف•

المشآالت

.المنتجات حول المرجعية والمواد والتعليمات التلميحات آلخر اإلنترنت عبر موثوق مورد—المعلومات مرآز
.منتجك وتحديد /http://infoserve.lexmark.com/ids إلى االنتقال سوى عليك ما
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هنا عليه العثور يمآنكعنه؟ تبحث الذي ما

.تعليمات فوق انقر ثم تطبيقها، أو الطابعة برنامج افتح—Mac أو Windows تعليماتالطابعة برنامج الستخدام الالزمة التعليمات

.للسياق الحساسة المعلومات لعرض ? فوق انقر

:مالحظات

.الطابعة برنامج مع تلقائًيا" التعليمات "تثبيت يتم•
.التشغيل لنظام وفًقا المآتب، سطح على أو الطابعة برنامج مجلد في الطابعة برنامج يوجد•

ودعم والتحديثات اإلضافية المعلومات أحدث
:العمالء

الوثائق•
التشغيل برامج تنزيالت•
المباشرة المحادثة دعم•
اإللآتروني البريد دعم•
الصوت دعم•

http://support.lexmark.com
.المناسب الدعم موقع لعرض بحوزتك الذي المنتج حدد ثم تتبعها، التي البلد أو المنطقة حدد: مالحظة
.بالطابعة المرفق المطبوع الضمان على أو الدعم موقع على منطقتك أو ببلدك الخاصة بالدعم االتصال معلومات على العثور يمآن
:العمالء بدعم االتصال عند) الطابعة من الخلفي الجزء وعلى المتجر إيصال على الموجودة (التالية المعلومات جّهْز
الجهاز نوع رقم•
التسلسلي الرقم•
الشراء تاريخ•
منه الشراء تم الذي المتجر اسم•

السالمة معلومات•
التنظيمية المعلومات•
الضمان معلومات•

:المنطقة أو البلد حسب الضمان معلومات تختلف
 العنوان على المتوفر أو الطابعة مع المرفق" المحدود الضمان بيان "انظر—المتحدة الواليات في•

http://support.lexmark.com.
.الطابعة بهذه المرفق المطبوع الضمان انظر—األخرى والمناطق الدول في•
.المنتج عن أساسية تنظيمية معلومات عن فضًال والبيئة، السالمة عن أساسية معلومات على المستند هذا يحتوي—المنتج معلومات دليل
.http://support.lexmark.com إلى انتقل أو الطابعة مع المرفقة الوثائق المعلومات،انظر من لمزيد
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