
الطباعة عيوب دليل
.مستلزمات أو أجزاء استبدال إلى تحتاج قد المتكررة، الطباعة جودة عيوب لمعالجة. المطبوع اإلخراج جودة لضبط) الجودة( Quality قائمة في اإلعدادات استخدم

"الجودة "قائمة
لـاستخدام

الطباعة دقة
بوصة لكل نقطة 300
بوصة لكل نقطة 600

بوصة لكل نقطة 1200
1200 الصورة جودة
2400 الصورة جودة

.بوصة لكل نقطة قياس باستخدام المطبوعة المخرجات دقة درجة تحديد
.للمصنع االفتراضي اإلعداد هو بوصة لكل نقطة 600: مالحظة

البكسل وحدات زيادة
إيقاف

الخطوط
أفقًيا
رأسًيا
مًعا االتجاهين آال

.الخطوط لتحسين أو رأسًيا، أو أفقًيا الصور تحسين أجل من للوضوح، مجموعات في للطباعة إضافية بكسل وحدات تمكين
).التشغيل إيقاف( Off هو االفتراضي المصنع إعداد: مالحظة

الحبر قتامة
10 إلى 1

.تغميقها أو المطبوعة المخرجات لتفتيح

:مالحظات

.8 هو االفتراضي المصنع إعداد•
.الحبر مسحوق توفير إلى أقل ُنسخ عدد تحديد يساعد قد•

الدقيقة الخطوط تحسين
تشغيل
إيقاف

.التدفق ومخططات الكهربائية للدوائر البيانية والرسومات والخرائط المعمارية الرسومات مثل لملفات المفضل الطباعة وضع تمكين

:مالحظات

).التشغيل إيقاف( Off هو االفتراضي المصنع إعداد•
مستعرض عنوان حقل في االتصال شبكة لطابعة IP عنوان اآتب المضمن، الويب خادم باستخدام الخيار هذا لتعيين•

.الويب

Gray Correction )الرمادي اللون تصحيح(
Auto )تلقائي(
إيقاف

.تلقائيًا الصور على المطبق التباين تحسين ضبط
.االفتراضي المصنع إعداد هو) تلقائي( Auto: مالحظة

اإلضاءة
6 إلى 6-

.الناتج سطوع زيادة عبر الحبر مسحوق توفير ويمكنك. إعتامه أو سطوعه زيادة عبر إما المطبوع الناتج اضبط
.0 هو االفتراضي المصنع إعداد: مالحظة

التباين
5 إلى 0

.المطبوعة الكائنات تباين اضبط
.0 هو االفتراضي المصنع إعداد: مالحظة

استبدالها الواجب األجزاء أو المستلزمات تحديد
تظهر التي العيوب األمثل النحو على يطابق الذي الخط إن. العمودية الخطوط أحد على العالمات مع مطبوعة صفحة على المتكررة العيوب من مجموعة بمطابقة قم

.العيب يسبب الذي المحدد الجزء إلى يشير الصفحة على

:مالحظات

.المعيب الجزء تحديد في للمساعدة الصفحات هذه استخدم. الموجه هذا استخدام عند طباعتها تتم فارغة وصفحة إضافية ملونة صفحات أربع توجد•
 اإللكتروني الموقع خالل من العمالء بدعم فاتصل الصهر، وحدة أو النقل وحدة استبدال لزم إذا. التحميض ووحدة الصور موصل وحدة استبدال للعمالء يمكن•

http://support.lexmark.com من الصيانة مندوب أو Lexmark.
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التحميض وحدة استبدلالصور موصل وحدة استبدال

مم 25.1 
)بوصة 0.99(

مم 29.8
)بوصة 1.17(

مم 94.2
)بوصات 3.70(

مم 43.9
)بوصة 1.72(

مم 45.5
)بوصة 1.79(

الصهر وحدة استبدالالنقل وحدة استبدال

مم 37.7 
)بوصة 1.48(

مم 55.0
)بوصة 2.17(

مم 78.5
)بوصات 3.09(

مم 95
)بوصات 3.74(
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الصهر وحدة استبدالالنقل وحدة استبدال
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