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"تعليمات "قائمة
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

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 الويب موقع على أيًضا تتوفر أنها آما بالطابعة اإلعداد مراجع إرفاق تم — اإلعداد مراجع

الخاصة واإلرشادات اإلضافي الطابعة إعداد
:الطابعة باستخدام

الخاصة والوسائط الورق تحديد•
وتخزينهما

الورق تحميل•

الطابعة إعدادات تهيئة•

والصور المستندات وطباعة عرض•
الفوتوغرافية

واستخدامه الطابعة برنامج إعداد•

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 وحدد /http://infoserve.lexmark.com/ids العنوان إلى انتقل

.http://support.lexmark.com الويب موقع وعلى للطابعة الثابتة البرامج على األدلة تتوفر—التعليمات قائمة صفحات

وصول إمآانية ميزات إعداد حول معلومات
وتهيئتها الطابعة

 الويب موقع على الدليل هذا يتوفر—Lexmark من الخاصة االحتياجات ذوي وصول إمآانية دليل
http://support.lexmark.com.
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هنا عليه العثور يمآنكعنه؟ تبحث الذي ما

فوق انقر ثم الطابعة، تطبيقات أو برامج أحد افتح—Macintosh أو® Microsoft® Windows تشغيل بأنظمة خاصة تعليماتالطابعة برنامج الستخدام الالزمة التعليمات
.تعليمات

.بالسياق الصلة ذات 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

 الموقع إلى االنتقال أو الطابعة مع المضّمن المحدود الضمان بيان إلى الرجوع ُيرجى— المتحدة الواليات في•
http://support.lexmark.com.

.الطابعة مع أتى الذي المطبوع الضمان راجع— 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 الويب موقع إلى انتقل أو الطابعة مع المرفقة الوثائق انظر المعلومات، من لمزيد

االختراع براءات حول معلومات
:التالية االختراع لبراءات القومي األمن وآالة مع اتفاقية بموجب المنتج هذا ترخيص تم

•U.S. Pat. No. 5,761,305 بعنوان" Key Agreement and Transport Protocol with Implicit Signatures "1998 يونيو 2 في الصادرة

•Can. Pat. Appl. Ser. No. 2176972 بعنوان" Key Agreement and Transport Protocol with Implicit Signature and Reduced
Bandwidth "1996 مايو 16 في المقّدمة

•U.S. Pat. No. 5,889,865 بعنوان" Key Agreement and Transport Protocol with Implicit Signatures "مارس 30 في الصادرة
1999

•U.S. Pat. No. 5,896,455 بعنوان" Key Agreement and Transport Protocol with Implicit Signatures "أبريل 20 في الصادرة
1999

•U.S. Pat. No. 5,933,504 بعنوان" Strengthened Public Key Protocol "1999 أغسطس 3 في الصادرة

•Can. Pat. Appl. Ser. No. 2176866 بعنوان" Strengthened Public Key Protocol "1996 مايو 17 في المقّدمة

•E.P. Pat Appl. Ser. No. 96201322.3 بعنوان" Strengthened Public Key Protocol "1996 مايو 17 في المقّدمة

•U.S. Pat. No. 5,999,626 بعنوان" Digital Signatures on a Smartcard "1999 ديسمبر 7 في الصادرة

•Can. Pat. Appl. Ser. No. 2202566 بعنوان" Digital Signatures on a Smartcard "1997 أبريل 14 في المقّدمة

•E.P. Pat. Appl. No. 97106114.8 بعنوان" Digital Signatures on a Smartcard "1997 أبريل 15 في المقّدمة

•U.S Pat. No. 6,122,736 بعنوان" Key Agreement and Transport Protocol with Implicit Signatures "سبتمبر 19 في الصادرة
2000

•Can. Pat. Appl. Ser. No. 2174261 بعنوان" Key Agreement and Transport Protocol with Implicit Signatures "في المقّدمة
1996 أبريل 16

•E.P. Pat. Appl. Ser. No. 96105920.1 بعنوان" Key Agreement and Transport Protocol with Implicit Signatures "المقّدمة
1996 أبريل 16 في

•U.S. Pat. No. 6,141,420 بعنوان" Elliptic Curve Encryption Systems "2000 أآتوبر 31 في الصادرة
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•Can. Pat. Appl. Ser. No. 2155038 بعنوان" Elliptic Curve Encryption Systems "1995 يوليو 31 في المقّدمة

•E.P. Pat. Appl. Ser. No. 95926348.4 بعنوان" Elliptic Curve Encryption Systems "1995 يوليو 31 في المقّدمة

•U.S. Pat. No. 6,336,188 بعنوان" Authenticated Key Agreement "2002 يناير 1 في الصادرة

•U.S. Pat. No. 6,487,661 بعنوان" Key Agreement and Transport Protocol "2002 نوفمبر 26 في الصادرة

•Can. Pat. Appl. Ser. No. 2174260 بعنوان" Key Agreement and Transport Protocol "1996 أبريل 16 في المقّدمة

•E.P. Pat. Appl. Ser. No. 96105921.9 بعنوان" Key Agreement and Transport Protocol "1996 أبريل 21 في المقّدمة

•U.S. Pat. No. 6,563,928 بعنوان" Strengthened Public Key Protocol "2003 مايو 13 في الصادرة

•U.S. Pat. No. 6,618,483 بعنوان" Elliptic Curve Encryption Systems "2003 سبتمبر 9 في الصادرة

•U.S. Pat. Appl. Ser. No. 09/434,247 بعنوان" Digital Signatures on a Smartcard "1999 نوفمبر 5 في المقّدمة

•U.S. Pat. Appl. Ser. No. 09/558,256 بعنوان" Key Agreement and Transport Protocol with Implicit Signatures "في المقّدمة
2000 أبريل 25

•U.S. Pat. Appl. Ser. No. 09/942,492 بعنوان" Digital Signatures on a Smartcard "18 في والمنشورة 2001 أغسطس 29 في المقّدمة
2002 يوليو

•U.S. Pat. Appl. Ser. No. 10/185,735 بعنوان" Strengthened Public Key Protocol "2000 يوليو 1 في المقّدمة

Information Guide )المعلومات دليل(
3 من 3 الصفحة


	Information Guide (دليل المعلومات)
	قائمة "تعليمات"
	العثور على معلومات عن الطابعة
	معلومات حول براءات الاختراع



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends false
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ENU ()
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


