
المعلومات دليل

القائمة
حول معلومات على الصفحات هذه تحتوي. PDF آملفات) MFP (الوظائف متعددة الطابعة في مخزنة" تعليمات "صفحات من سلسلة من" تعليمات "القائمة تتكون
.الفاآس عبر واإلرسال الضوئي والمسح النسخ ذلك في بما المتنوعة؛ الطباعة مهام وإجراء الطابعة استخدام

.الطابعة في مخزنة واإلسبانية واأللمانية والفرنسية اإلنجليزية الترجمات

.www.lexmark.com العنوان على الويب على Lexmark بموقع أخرى ترجمات تتوفر

:الوصف:القائمة عنصر

.الورق موجهات آافة طباعةاألدلة جميع طباعة

اإلعدادات وتغيير ُنسخ إنشاء حول معلومات يوفرالدليل طباعة

.اإلعدادات تغيير حول وآذلك العناوين، دفتر أو االختصارات أرقام أو الفاآس أرقام باستخدام الفاآسات إرسال حول معلومات يوفرالفاآس دليل

اإلعدادات تغيير وحول العناوين دفتر أو االختصار أرقام أو العناوين باستخدام اإللكتروني البريد رسائل إرسال حول معلومات لتوفيراإللكتروني البريد دليل

العناوين، دفتر أو االختصارات أرقام أو FTB عنوان باستخدام FTB ملقم إلى مباشرة للمستندات الضوئي المسح حول معلومات يوفرFTP دليل
.اإلعدادات تغيير حول وآذلك

المطبوعات أو الُنسخ في المتكررة العيوب إصالح حول تعليمات يوفرالطباعة عيوب دليل

Information Guide )اإلضافية المعلومات موقع تحديد حول تعليمات يوفر)المعلومات دليل

Supplies Guide )المستلزمات لطلب األجزاء أرقام يوفر)المستلزمات دليل

الإعداد ورقة
.الطابعة إعداد آيفية حول معلومات للطابعة المصاحبة الإعداد ورقة توفر

واملراجع البرامج يخص الذي المضغوط القرص
استكشافو الطباعة مستلزمات وطلب والطباعة الورق تحميل حول معلومات املسـتخدم دليل يوفر. املسـتخدم دليل على بالطابعة المرفق واملراجع البرامج المضغوط القرص يشتمل

.الحلول واستخدام الرئيسية الشاشة وتخصيص الطابعة وصيانة الورق انحشار وإزالة وإصالحها األخطاء

.http://support.lexmark.com العنوان على الويب على موقعنا بزيارة تفضل التحديثات، على للحصول

الحلول واستخدام الرئيسية الشاشة تخصيص
.املسـتخدم دليل في" واستخدامها الرئيسية الشاشة تطبيقات إعداد "قسم انظر الحلول، استخدام أو الرئيسية الشاشة تخصيص حول المعلومات من لمزيد

إضافية لغات دعم
.واملراجع البرامج يخص الذي المضغوط القرص على أخرى بلغات الاتصال بشـبكة التوصيل دليلو السريع املرجعو املسـتخدم دليل من آل يتوفر
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