
Nyomtatási hibákkal kapcsolatos útmutató
A nyomat minőségének módosításához használja a Minőség menü beállításait. Az ismétlődő, nyomtatási minőséggel kapcsolatos
hibák megoldásához egyes összetevők vagy kellékek cseréjére lehet szükség.

Quality (Minőség) menü

Elem Funkció

Nyomtatási felbontás
300 dpi
600 dpi
1200 dpi
1200 Image Q
2400 Image Q

Megadja a nyomtatott oldalak felbontását képpont/hüvelyk (dpi) értékben.

Megjegyzés: A gyári alapértelmezett beállítás a 600 dpi.

Jobb felbontás
Ki
Karakterkészletek
Vízszintesen
Függőlegesen
Mindkét irányban

Több képpont nyomtatható ki egy csoportba tisztábban, hogy a képek minősége vízszintes vagy függőleges
irányban javuljon, vagy javuljon a betűtípusok minősége.

Megjegyzés: A gyári alapértelmezett beállítás a kikapcsolt állapot.

Festék sötétsége
1–10

A nyomtatvány világosabb vagy sötétebb lesz a beállítástól függően.

Megjegyzések:

• A gyári alapértelmezett érték a 8.

• A kisebb érték választása segíthet a festéktakarékosságban.

Vékony vonalak javítása
Be
Ki

Engedélyezi az építészeti rajzok, térképek, elektronikai áramkörök és folyamatábrákhoz javasolt nyomtatási
módot.

Megjegyzések:

• A gyári alapértelmezett beállítás a kikapcsolt állapot.

• Ha az Embedded Web Server segítségével szeretné megadni ezt a beállítást, akkor írja be a hálózati
nyomtató IP-címét a webböngésző címmezőjébe.

Szürkekorrekció
Automatikus
Ki

Automatikusan beállítja a képekre alkalmazott kontrasztjavítást.

Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték az Automatikus.

Világosság
‑6 és +6 között

Segítségével világosítható, illetve sötétíthető a kinyomtatott anyag. A nyomat világosításával takarékoskodhat a
festékkel.

Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték a 0.

Kontraszt
0–5

Segítségével beállítható a kinyomtatott objektumok kontrasztja.

Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték a 0.

A kicserélendő kellékek vagy alkatrészek beazonosítása
Illessze egy kinyomtatott oldal ismétlődő hibáit a függőleges vonalak egyikén lévő jelekhez. Az oldal hibáihoz legjobban illeszkedő
vonal jelzi, melyik rész okozhatja a hibát.
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Megjegyzések:

• Négy további színes oldal és egy üres oldal van még, amely kinyomtatásra kerül ezzel az útmutatóval. Ezeknek az
oldalaknak a segítségével határozható meg, hogy melyik alkatrész hibás.

• A fényvezető egység és az előhívó egység a felhasználó által cserélhető alkatrészek. Ha a továbbítómodul vagy a beégető
cserére szorul, vegye fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálattal a http://support.lexmark.com címen vagy Lexmark
szervizképviselőjével.

Cserélje ki a fényvezető egységet Cserélje ki az előhívó egységet

 25,1 mm

(0,99 hüvelyk)

29,8 mm

(1,17 hüv.)

94,2 mm

(3,70 hüv.)

43,9 mm

(1,72 hüv.)

45,5 mm

(1,79 hüv.)

Cserélje ki a továbbító egységet Cserélje le a beégető egységet

 37,7 mm

(1,48 hüv.)

55,0 mm

(2,17 hüv.)

78,5 mm

(3,09 hüv.)

95 mm

(3,74 hüv.)
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Cserélje ki a továbbító egységet Cserélje le a beégető egységet
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