
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

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 איתור
כאן זאת למצוא באפשרותך?מחפש אתה מה

:ראשונית התקנה הוראות

המדפסת חיבור•

המדפסת תוכנת התקנת•

.http://support.lexmark.com בכתובת גם וזמין למדפסת נלווה ההתקנה תיעוד - התקנה תיעוד

להפעלת והוראות נוספות הגדרות
:המדפסת

מיוחדת ובמדיה בנייר בחירה•
ואחסונם

נייר טעינת•

המדפסת של התצורה הגדרות שינוי•

ותצלומים מסמכים והדפסת הצגת•

והשימוש המדפסת תוכנת הגדרת•
בה

ברשת המדפסת תצורת הגדרת•

המדפסת של ותחזוקה טיפול•

בעיות פתרון•

.ביותר העדכניים העיון וחומרי ההוראות, העצות את הכולל מהימן מקוון משאב—מידע מרכז

.שלך המוצר את ובחר /http://infoserve.lexmark.com/ids בכתובת בקר

Help Menu Pages )ובכתובת המדפסת בקושחת זמינים המדריכים—)עזרה תפריט דפי 
http://support.lexmark.com.

תצורת והגדרת התקנת על מידע
המדפסת של הנגישות מאפייני

Lexmark Accessibility Guide )של הנגישות מדריך Lexmark—(בכתובת זמין זה מדריך 
http://support.lexmark.com.
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כאן זאת למצוא באפשרותך?מחפש אתה מה

ולאחר מדפסת של יישום או תוכנה פתח—Macintosh או ®Microsoft® Windows הפעלה מערכות עם עזרההמדפסת בתוכנת בשימוש עזרה
).עזרה( Help על לחץ מכן

.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•

עדכונים, ביותר החדש 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

תעודת על או התמיכה של האינטרנט באתר מופיעים שלך באזור או בארצך התמיכה עם הקשר יצירת פרטי
.למדפסת הנלווית המודפסת האחריות

)המדפסת ובגב החנות של הקבלה על המופיעים (הבאים הפרטים את שמור, בלקוחות לתמיכה פונה כשאתה
:יד בהישג

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, זו למדפסת המצורפת האחריות הגבלת בהצהרת עיין—ב"בארה•
http://support.lexmark.com.

.למדפסת המצורפת האחריות בתעודת עיין—אחרים ובאזורים במדינות•

בתיעוד עיין נוסף מידע לקבלת. ותקינה סביבה, בטיחות על בסיסי מידע כולל זה מסמך—המוצר מידע מדריך
.http://support.lexmark.com בכתובת בקר או למדפסת הנלווה

פטנטים על מידע
:הבאים לפטנטים בנוגע לאומי לביטחון הסוכנות עם להסכם כפוף זה למוצר הרישיון

•U.S. Pat. No. 5,761,305 שכותרתו Key Agreement and Transport Protocol with Implicit Signatures 1998 ביוני 2 מיום

•Can. Pat. Appl. Ser. No. 2176972 שכותרתו Key Agreement and Transport Protocol with Implicit Signature and
Reduced Bandwidth 1996 במאי 16 ביום שהוגש

•U.S. Pat. No. 5,889,865 שכותרתו Key Agreement and Transport Protocol with Implicit Signatures 1999 במרץ 30 מיום

•U.S. Pat. No. 5,896,455 שכותרתו Key Agreement and Transport Protocol with Implicit Signatures באפריל 20 מיום
1999

•U.S. Pat. No. 5,933,504 שכותרתו Strengthened Public Key Protocol 1999 באוגוסט 3 מיום

•Can. Pat. Appl. Ser. No. 2176866 שכותרתו Strengthened Public Key Protocol 1996 במאי 17 ביום שהוגש

•E.P. Pat Appl. Ser. No. 96201322.3 שכותרתו Strengthened Public Key Protocol 1996 במאי 17 ביום שהוגש

•U.S. Pat. No. 5,999,626 שכותרתו Digital Signatures on a Smartcard 1999 בדצמבר 7 מיום

•Can. Pat. Appl. Ser. No. 2202566 שכותרתו Digital Signatures on a Smartcard 1997 באפריל 14 ביום שהוגש

•E.P. Pat. Appl. No. 97106114.8 שכותרתו Digital Signatures on a Smartcard 1997 באפריל 15 ביום שהוגש

•U.S Pat. No. 6,122,736 שכותרתו Key Agreement and Transport Protocol with Implicit Signatures בספטמבר 19 מיום
2000

•Can. Pat. Appl. Ser. No. 2174261 שכותרתו Key Agreement and Transport Protocol with Implicit Signatures שהוגש
1996 באפריל 16 ביום

•E.P. Pat. Appl. Ser. No. 96105920.1 שכותרתו Key Agreement and Transport Protocol with Implicit Signatures שהוגש
1996 באפריל 16 ביום
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•U.S. Pat. No. 6,141,420 שכותרתו Elliptic Curve Encryption Systems 2000 באוקטובר 31 מיום

•Can. Pat. Appl. Ser. No. 2155038 שכותרתו Elliptic Curve Encryption Systems 1995 ביולי 31 ביום שהוגש

•E.P. Pat. Appl. Ser. No. 95926348.4 שכותרתו Elliptic Curve Encryption Systems 1995 ביולי 31 ביום שהוגש

•U.S. Pat. No. 6,336,188 שכותרתו Authenticated Key Agreement 2002 בינואר 1 מיום

•U.S. Pat. No. 6,487,661 שכותרתו Key Agreement and Transport Protocol 2002 בנובמבר 26 מיום

•Can. Pat. Appl. Ser. No. 2174260 שכותרתו Key Agreement and Transport Protocol 1996 באפריל 16 ביום שהוגש

•E.P. Pat. Appl. Ser. No. 96105921.9 שכותרתו Key Agreement and Transport Protocol 1996 באפריל 21 ביום שהוגש

•U.S. Pat. No. 6,563,928 שכותרתו Strengthened Public Key Protocol 2003 במאי 13 מיום

•U.S. Pat. No. 6,618,483 שכותרתו Elliptic Curve Encryption Systems 2003 בספטמבר 9 מיום

•U.S. Pat. Appl. Ser. No. 09/434,247 שכותרתו Digital Signatures on a Smartcard 1999 בנובמבר 5 ביום שהוגש

•U.S. Pat. Appl. Ser. No. 09/558,256 שכותרתו Key Agreement and Transport Protocol with Implicit Signatures שהוגש
2000 באפריל 25 ביום

•U.S. Pat. Appl. Ser. No. 09/942,492 שכותרתו Digital Signatures on a Smartcard ופורסם 2001 באוגוסט 29 ביום שהוגש
2002 ביולי 18 ביום

•U.S. Pat. Appl. Ser. No. 10/185,735 שכותרתו Strengthened Public Key Protocol 2000 ביולי 1 ביום שהוגש
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