
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.

• Ez az opció a nyomtatószoftverből állítható be. Windows esetén kattintson a File (Fájl) >Print (Nyomtatás),
majd a Properties (Tulajdonságok), Preferences (Beállítások), Options (Lehetőségek) vagy a Setup
(Funkciók) lehetőségre. Ha Macintosh-felhasználó, válassza a File (Fájl) >Print (Nyomtatás) lehetőséget,
majd adja meg a beállításokat a nyomtatási párbeszédpanelen és a helyi menükben.

• 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.
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A kicserélendő kellékek vagy alkatrészek beazonosítása
Illessze a nyomtatási feladat ismétlődő hibáit a függőleges vonalak egyikén lévő jelekhez. A nyomtatási feladat hibáihoz legjobban
illeszkedő vonal jelzi, melyik rész vagy kellék okozhatja a hibát.

Cserélje ki a fotokonduktor egységet vagy a karbantartási készletet, ha a hibák közötti távolság megegyezik a következő méretek
valamelyikével. További tudnivalókat a Felhasználói kézikönyv „Kellékanyagok cseréje” című részében vagy a kellékanyaghoz
mellékelt útmutatóban talál.

Fotokonduktor egység Továbbítógörgő Továbbító modul

95,8 mm

(3,77 hüvelyk)

62,65 mm

(2,47 hüvelyk)

75,85 mm

(2,99 hüvelyk)
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