
מידע מדריך

עזרה תפריט
מטלות וביצוע במדפסת השימוש על עזרה מכילים הם. PDF בתבנית במדפסת המאוחסנים עזרה דפי של מסדרה מורכב עזרה התפריט
.הדפסה

 באתר זמינים אחרים תרגומים. וצרפתית גרמנית, צרפתית, אנגלית לשפות תרגומים מאוחסנים במדפסת
http://support.lexmark.com.

תיאורתפריט פריט

המדריכים כל הדפסתהמדריכים כל הדפסת

ובמזינים במגשים נתמכים נייר גודלי של רשימה מספקמדיה מדריך

ההגדרות ושל המדפסת של הבקרה לוח תפריטי של רשימה מספקתפריט מפת

אחרת מיוחדת ומדיה נייר טעינת על מידע מספקהדפסה מדריך

ובמזינים במגשים נתמכים נייר גודלי של רשימה מספקמדיה מדריך

צבע איכות בעיות פתרון על מידע מספקצבע איכות מדריך

הדפסה איכות בעיות פתרון על מידע מספקהדפסה איכות

מתכלים חומרים הזמנת לשם חלקים מספרי מספרמתכלים חומרים מדריך

המדפסת של בטוחה העברה על הוראות מספקהעברה מדריך

לרשת או) USB (מקומית בצורה המדפסת חיבור על עזרה מספקחיבור מדריך

הדפסה פגמי פתרון על מידע מספקהדפסה פגמי מדריך

)התקנה( Setup גיליון
.המדפסת התקנת על מידע מספק למדפסת המצורף )התקנה( Setup הגיליון

Software and Documentation התקליטור
על מידע מספק למשתמש המדריך. למשתמש המדריך את כולל המדפסת עם יחד שמגיע Software and Documentation התקליטור

.בפתרונות ושימוש הבית מסך של אישית התאמה, המדפסת תחזוקת, חסימות ניקוי, מתכלים חומרים הזמנת, הדפסה, נייר טעינת

.http://support.lexmark.com בכתובת שלנו האינטרנט אתר את בדוק, עדכונים על למידע

בפתרונות ושימוש הבית מסך של אישית התאמה
במדריך" בהם והשימוש הבית מסך יישומי הגדרת "הקטע את ראה, בפתרונות שימוש ועל הבית מסך של אישית התאמה על מידע לקבלת

.למשתמש

נוספות בשפות תמיכה
.ותיעוד תוכנה בתקליטור אחרות בשפות גם זמינים בראשת לעבודה המדריךו, המהיר המדריך, למשתמש המדריך

מידע מדריך
1 מתוך 1 עמוד
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