
Information Guide )מידע מדריך(

)עזרה( Help תפריט
השימוש על עזרה מכילים הם. PDF קובצי בצורת) MFP (תכליתית-הרב במדפסת המאוחסנים עזרה דפי של מסדרה מורכב עזרה התפריט
.ופקס אלקטרוני-דואר הודעות שליחת, סריקה, העתקה כולל שונות מטלות וביצוע במדפסת

 בכתובת נוספים תרגומים למצוא ניתן. במדפסת שמורים וספרדית גרמנית, צרפתית, לאנגלית תרגומים
http://support.lexmark.com.

תיאורבתפריט פריט

המדריכים כל הדפסתהמדריכים כל הדפסת

הגדרות ושינוי העתקים הכנת על מידע מספקהעתקה מדריך

הגדרות שינוי ועל כתובות פנקס או, קיצור מספרי, כתובות באמצעות ל"דוא הודעות שליחת על מידע מספקל"דוא מדריך

הגדרות שינוי ועל כתובות פנקס או, קיצור מספרי, פקס מספרי באמצעות פקסים שיגור על מידע מספקפקס מדריך

פנקס או קיצור מספרי, FTP כתובת באמצעות FTP לשרת ישירות מסמכים סריקת על מידע מספקFTP מדריך
הגדרות שינוי ועל הכתובות

Color Quality )צבע איכות בעיות פתרון על מידע מספק)צבע איכות

ובהדפסים בהעתקים חוזרים פגמים בפתרון עזרה מספקהדפסה פגמי מדריך

Information Guide )נוסף מידע באיתור עזרה מספק)מידע מדריך

Supplies Guide )לחומרים מדריך
)מתכלים

מתכלים חומרים להזמנת חלקים מספרי מספק

)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
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