
Οδηγός ελαττωμάτων εκτύπωσης
Χρησιμοποιήστε τις ρυθμίσεις στο μενού "Ποιότητα" για να προσαρμόσετε την ποιότητα της εκτύπωσης. Για την
εξάλειψη επαναλαμβανόμενων ελαττωμάτων στην ποιότητα εκτύπωσης, μπορεί να χρειαστεί να αντικαταστήσετε
εξαρτήματα ή αναλώσιμα.

Μενού Ποιότητα

Χρήση Για

Ανάλυση εκτύπωσης

300 dpi

600 dpi

1.200 dpi

Ποιοτ. εικόνας 1.200

Ποιοτ. εικόνας 2400

Προσδιορισμός της ανάλυσης των εκτυπωμένων σελίδων, σε κουκίδες ανά ίντσα.

Σημείωση: Η επιλογή 600 dpi είναι η εργοστασιακά προεπιλεγμένη ρύθμιση.

Ενίσχυση pixel

Απενεργοποίηση

Γραμματοσειρές

Οριζόντια

Κατακόρυφα

Και στις δύο κατευθύνσεις

Ενεργοποιείται, για μεγαλύτερη ευκρίνεια, η εκτύπωση περισσότερων pixel σε συμπλέγματα, με
σκοπό την οριζόντια ή κάθετη βελτίωση εικόνων ή τη βελτίωση των γραμματοσειρών.

Σημείωση: Η επιλογή "Απενεργοποίηση" είναι η προεπιλεγμένη εργοστασιακή ρύθμιση.

Σκουρότητα τόνερ

1-10

Φωτίζει ή σκουραίνει την εκτύπωση.

Σημειώσεις:

• Η προεπιλεγμένη εργοστασιακή ρύθμιση είναι 8.

• Αν επιλέξετε μικρότερο αριθμό, μπορείτε να εξοικονομήσετε τόνερ.

Τονισμός λεπτών γραμμών

Ενεργοποίηση

Απενεργοποίηση

Να ενεργοποιήσετε μια συγκεκριμένη λειτουργία εκτύπωσης για αρχεία όπως αρχιτεκτονικά
σχέδια, χάρτες, διαγραμμάτων ηλεκτρολογικών κυκλωμάτων και γραφήματα ροής.

Σημειώσεις:

• Η επιλογή "Απενεργοποίηση" είναι η προεπιλεγμένη εργοστασιακή ρύθμιση.

• Για να επιλέξετε αυτήν τη ρύθμιση μέσω του Embedded Web Server, πληκτρολογήστε τη
διεύθυνση IP του εκτυπωτή δικτύου στο πεδίο διεύθυνσης του παραθύρου προγράμματος
περιήγησης.

Διόρθωση του γκρι

Αυτόματη

Απενεργοποίηση

Να ρυθμίσετε αυτόματα το ποσοστό βελτίωσης στην αντίθεση που εφαρμόζονται στις εικόνες.

Σημείωση: Η προεπιλεγμένη εργοστασιακή ρύθμιση είναι Αυτόματος.

Φωτεινότητα

-6 έως 6

Το εκτυπωμένο αντίγραφο ρυθμίζεται με την αύξηση ή τη μείωση της φωτεινότητάς του. Η αύξηση
της φωτεινότητας του αντιγράφου συντελεί στη συντήρηση του τόνερ.

Σημείωση: Η προεπιλεγμένη εργοστασιακή ρύθμιση είναι 0.

Αντίθεση

0-5

Προσαρμόζει την αντίθεση των εκτυπωμένων αντικειμένων.

Σημείωση: Η προεπιλεγμένη εργοστασιακή ρύθμιση είναι 0.

Προσδιορισμός αναλώσιμων ή μερών για αντικατάσταση
Αντιστοιχήστε την ομάδα των επαναλαμβανόμενων ελαττωμάτων μιας εργασίας εκτύπωσης με τα σημάδια σε μία από
τις κάθετες γραμμές. Η γραμμή που εμφανίζει περισσότερη ομοιότητα με το ελάττωμα στην εργασία εκτύπωσης
υποδεικνύει ποιο συγκεκριμένο μέρος της συσκευής προκαλεί τη δυσλειτουργία.
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Σημείωση: Η μονάδα απεικόνισης μπορεί να αντικατασταθεί από τον πελάτη. Εάν η μονάδα τήξης χρειάζεται
αντικατάσταση, επικοινωνήστε με την υποστήριξη πελατών στη διεύθυνση http://support.lexmark.com ή με τον
αντιπρόσωπο του σέρβις.

Αντικατάσταση μονάδας τήξης Αντικατάσταση της μονάδας απεικόνισης

80 χιλ.

(3,15 ίν.)

97 χιλ.

(3,82 ίν.)

47 χιλ.

(1,85 ίν.)

38 χιλ.

(1,5 ίν.)
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