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∆ελλ Α940 Πριντερ Υσερ Γυιδε
Ωηεν πεοπλε σηουλδ γο το τηε εβοοκ στορεσ, σεαρχη χρεατιον βψ σηοπ, σηελφ βψ σηελφ, ιτ
ισ ιν ποιντ οφ φαχτ προβλεµατιχ. Τηισ ισ ωηψ ωε γιϖε τηε βοοκ χοµπιλατιονσ ιν τηισ ωεβσιτε.
Ιτ ωιλλ χοµπλετελψ εασε ψου το σεε γυιδε δελλ α940 πριντερ υσερ γυιδε ασ ψου συχη ασ.
Βψ σεαρχηινγ τηε τιτλε, πυβλισηερ, ορ αυτηορσ οφ γυιδε ψου ιν φαχτ ωαντ, ψου χαν
δισχοϖερ τηεµ ραπιδλψ. Ιν τηε ηουσε, ωορκπλαχε, ορ περηαπσ ιν ψουρ µετηοδ χαν βε εϖερψ
βεστ αρεα ωιτηιν νετ χοννεχτιονσ. Ιφ ψου σετ σιγητσ ον το δοωνλοαδ ανδ ινσταλλ τηε δελλ
α940 πριντερ υσερ γυιδε, ιτ ισ υνχονδιτιοναλλψ σιµπλε τηεν, βαχκ χυρρεντλψ ωε εξτενδ τηε
ϕοιν το πυρχηασε ανδ µακε βαργαινσ το δοωνλοαδ ανδ ινσταλλ δελλ α940 πριντερ υσερ γυιδε
αππροπριατελψ σιµπλε!
Ηοω Το Χοννεχτ Ψουρ Πριντερ Το Ψουρ Νετωορκ
Ηοω Το Χοννεχτ Ψουρ Πριντερ Το Ψουρ Νετωορκ βψ Αδρια Ριχηαρδσ 9 ψεαρσ αγο 8 µινυτεσ,
54 σεχονδσ 1,038,962 ϖιεωσ Ιν τηισ ϖιδεο Ι σηοω ψου στεπ−βψ−στεπ ηοω το χοννεχτ α
νετωορκ χαπαβλε , πριντερ , το ψουρ νετωορκ. Ωε∋λλ χονφιγυρε τηε ιπ αδδρεσσ,
4 Στεπσ το Ρεστορε ψουρ ∆ελλ Πριντερ το Φαχτορψ ∆εφαυλτσ
4 Στεπσ το Ρεστορε ψουρ ∆ελλ Πριντερ το Φαχτορψ ∆εφαυλτσ βψ ∆αϖιδ Σεµοσ 3 ψεαρσ αγο
37 σεχονδσ 1,921 ϖιεωσ Ιφ ψου ωαντ το σελλ ψουρ , πριντερ , ορ χλεαρ ιτσ µεµορψ ανδ
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σεττινγσ ψου ηαϖε µαδε, ρεσεττινγ τηε , ∆ελλ πριντερ , ισ οφτεν ενουγη το ρεστορε
Ηοω το οπερατε α πηοτοχοπψ µαχηινε χοµπλετε στεπ βψ στεπ γυιδε | ∆ελλ 3333δν | Χοπιερ.Πκ
Ηοω το οπερατε α πηοτοχοπψ µαχηινε χοµπλετε στεπ βψ στεπ γυιδε | ∆ελλ 3333δν | Χοπιερ.Πκ
βψ Χοπιερ Πκ 3 ωεεκσ αγο 12 µινυτεσ, 51 σεχονδσ 860 ϖιεωσ Φορ προδυχτ Λινκσ ανδ
ινφορµατιον: ?? ?? ?? ?? ?? ΧΛΙΧΚ ΤΟ ΕΞΠΑΝ∆ ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? Ηοω το οπερατε
α
Ηοω το Σετυπ ψουρ ∆ελλ Ινκϕετ Πριντερ ανδ Χηανγε Ινκ Χαρτριδγεσ
Ηοω το Σετυπ ψουρ ∆ελλ Ινκϕετ Πριντερ ανδ Χηανγε Ινκ Χαρτριδγεσ βψ ∆ελλ Συππορτ 8
ψεαρσ αγο 1 µινυτε, 47 σεχονδσ 26,374 ϖιεωσ Λεαρν ηοω το χοννεχτ ανδ ινσταλλ α , ∆ελλ ,
ινκϕετ , πριντερ , .
Ινσταλλινγ τηε φυσερ µαιντενανχε κιτ ανδ ρολλερσ ιν τηε ∆ελλ 2330δν 2350δν 3330δν
Ινσταλλινγ τηε φυσερ µαιντενανχε κιτ ανδ ρολλερσ ιν τηε ∆ελλ 2330δν 2350δν 3330δν βψ
φαστπριντερσδοτχοµ 10 ψεαρσ αγο 8 µινυτεσ, 7 σεχονδσ 76,768 ϖιεωσ
ηττπ://ωωω.φαστπριντερσ.χοµ/, δελλ , −φυσερσ−µαιντενανχε−κιτσ.ασπ , Ινστρυχτιονσ , ον ηοω
το ινσταλλ τηε φυσερ κιτ ιν τηε , ∆ελλ , 2330 2350 3330
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Ηοω το ινσταλλ δελλ ϖ515ω πριντερ ον Ωινδοωσ 10 Μανυαλλψ.
Ηοω το ινσταλλ δελλ ϖ515ω πριντερ ον Ωινδοωσ 10 Μανυαλλψ. βψ Σετ Πριντερ 2 ψεαρσ αγο 3
µινυτεσ, 54 σεχονδσ 3,972 ϖιεωσ Ηερε ιν τηισ ϖιδεο ωε∋λλ γυιδε ψου ηοω ψου χαν ινσταλλ ,
∆ελλ , ϖ515ω , πριντερ δριϖερ , ον Ωινδοωσ 10, 8 χοµπυτερ υσινγ , δελλ , ϖ515ϖ βασιχ
∆ελλ 2330δν Τονερ Χαρτριδγε Ρεπλαχεµεντ − υσερ γυιδε (593− 10338/ 7 / 5 / 6)
∆ελλ 2330δν Τονερ Χαρτριδγε Ρεπλαχεµεντ − υσερ γυιδε (593− 10338/ 7 / 5 / 6) βψ Σχηωαρζ
Τονερ 8 ψεαρσ αγο 2 µινυτεσ, 55 σεχονδσ 32,438 ϖιεωσ Λεαρν ηοω το ρεπλαχε αν εµπτψ τονερ
χαρτριδγε ον τηε , ∆ελλ , 2330δν (593− 10338/ 7 / 5 / 6) Γο το σηοπ: ηττπσ://ωωω.ϖρεαυτονερ.ρο.
∆ελλ Α940 ∆ριϖερ ∆οωνλοαδ Αππλιχατιον Αλλ ιν Ονε ∆εσκτοπ ∆ριϖερσ ∆ριϖερ Υτιλιτψ Φορ
Ωιν 7 10 64 32
∆ελλ Α940 ∆ριϖερ ∆οωνλοαδ Αππλιχατιον Αλλ ιν Ονε ∆εσκτοπ ∆ριϖερσ ∆ριϖερ Υτιλιτψ Φορ
Ωιν 7 10 64 32 βψ Ηελεν Ωοοδ 1 ψεαρ αγο 2 µινυτεσ, 14 σεχονδσ 52 ϖιεωσ , ∆ελλ Α940 ∆ριϖερ ,
∆οωνλοαδ Αππλιχατιον Αλλ ιν Ονε ∆εσκτοπ ∆ριϖερσ , ∆ριϖερ , Υτιλιτψ Φορ Ωιν 7 10 64 32
υπδατεσ ψουρ Ωιν 7 10 64
ςιδεο Τυτοριαλ: Σεττινγ Υπ Χλασσιχ Πριντινγ ον Χηροµεβοοκ
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ςιδεο Τυτοριαλ: Σεττινγ Υπ Χλασσιχ Πριντινγ ον Χηροµεβοοκ βψ Γοογλε Χηροµε 4 ψεαρσ αγο
1 µινυτε, 43 σεχονδσ 82,370 ϖιεωσ Ωατχη τηισ ϖιδεο το λεαρν ηοω το σετ υπ χλασσιχ ,
πριντινγ , ον ψουρ Χηροµεβοοκ. Φορ µορε ινφορµατιον, ϖισιτ τηε Χηροµεβοοκ , Ηελπ ,
Λενοϖο Ψογα Α940: Α ωορτηψ χοµπετιτορ ατ ΧΕΣ 2019
Λενοϖο Ψογα Α940: Α ωορτηψ χοµπετιτορ ατ ΧΕΣ 2019 βψ Ενγαδγετ 2 ψεαρσ αγο 4 µινυτεσ, 48
σεχονδσ 46,801 ϖιεωσ Ρεαδ µορε: Συβσχριβε το Ενγαδγετ ον ΨουΤυβε:
ηττπ://ενγτ.χο/συβσχριβε Ενγαδγετ∋σ Βυψερ∋σ , Γυιδε , :
Ηοω το φιξ σοµε ∆ΕΛΛ πριντερ χοννεχτιον ισσυεσ (χουλδ ωορκ φορ οτηερ βρανδσ)
Ηοω το φιξ σοµε ∆ΕΛΛ πριντερ χοννεχτιον ισσυεσ (χουλδ ωορκ φορ οτηερ βρανδσ) βψ
Υλτιµατε ∆ΙΨ 3 ψεαρσ αγο 6 µινυτεσ, 32 σεχονδσ 745 ϖιεωσ Ιτ∋σ σο σιµπλε, βυτ µοστ πεοπλε
ωουλδ νεϖερ τηινκ οφ ιτ. Ωειρδλψ ενουγη νοτ εϖεν τηε µανυφαχτυρερσ, ασ τηεψ ωουλδ, φορ
συρε, ινχλυδε
Πριντερ ∆ελλ : Ηοω το ινσταλλ Πριντερ ∆ελλ 1600ν ον Ωινδοωσ 8
Πριντερ ∆ελλ : Ηοω το ινσταλλ Πριντερ ∆ελλ 1600ν ον Ωινδοωσ 8 βψ Λετ ∆ο Ιτ 6 ψεαρσ αγο 7
µινυτεσ, 47 σεχονδσ 3,886 ϖιεωσ Ιν τηισ ϖιδεο ωε αρε γοινγ το σεε ηοω το ινσταλλ α , πριντερ
∆ελλ , 1600ν ον ωινδοωσ 8, ηοω το δοωνλοαδ ανδ αδδ α , πριντερ , . , Πριντερ ∆ελλ ,
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Ηοω το Ινσταλλ Ινκ Χαρτριδγεσ ιν ∆ελλ Ινκϕετ Πριντερσ ιν 99 Σεχονδσ
Ηοω το Ινσταλλ Ινκ Χαρτριδγεσ ιν ∆ελλ Ινκϕετ Πριντερσ ιν 99 Σεχονδσ βψ ∆ελλ Συππορτ 8
ψεαρσ αγο 1 µινυτε, 47 σεχονδσ 13,603 ϖιεωσ Λεαρν ηοω το ινσταλλ Ινκϕετ χαρτριδγεσ ιν ,
∆ελλ πριντερσ , . Τηισ , τυτοριαλ , ωιλλ δισχυσσ ρεµοϖινγ ανδ ρεπλαχινγ Ινκϕετ χαρτριδγε,
οπενινγ τηε
∆ελλ 3110χν Τονερ Χαρτριδγε Ρεπλαχεµεντ − υσερ γυιδε 593−10169,6,7,8
∆ελλ 3110χν Τονερ Χαρτριδγε Ρεπλαχεµεντ − υσερ γυιδε 593−10169,6,7,8 βψ Ηοτ Χλιχκ 6
ψεαρσ αγο 2 µινυτεσ, 32 σεχονδσ 1,097 ϖιεωσ Μανυαλ , υτιλιζαρε , ∆ελλ , Λασερ
3115χν/3110χν; ωωω.ηοτχλιχκ.ρο.
∆ελλ Χολορ Λασερ 1320χ πριντερ φυλλ φιξ ηοω το σετυπ ανδ υσε ωιτη ωινδοωσ 10
∆ελλ Χολορ Λασερ 1320χ πριντερ φυλλ φιξ ηοω το σετυπ ανδ υσε ωιτη ωινδοωσ 10 βψ
ραβονε1963 11 µοντησ αγο 6 µινυτεσ, 9 σεχονδσ 1,213 ϖιεωσ
∆ελλ Β1165ΝΦΩ Α4 4−ιν−1 Ωιρελεσσ Μονο Λασερ Πριντερ
∆ελλ Β1165ΝΦΩ Α4 4−ιν−1 Ωιρελεσσ Μονο Λασερ Πριντερ βψ Ατοζ Χοµπυτερ Μεδια Σδν
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Βηδ (ατοζ2υ.χοµ) 7 ψεαρσ αγο 1 µινυτε, 18 σεχονδσ 2,344 ϖιεωσ Λεαρν µορε αβουτ τηε , ∆ελλ ,
Β1165νφω Μονο Λασερ Μυλτιφυνχτιον , Πριντερ , , οφφερινγ αν ουτστανδινγ ϖαλυε ιν αν
εασψ−το−, υσε , δεϖιχε φορ
ηοω το ρεσετ δελλ 1130 λασερ πριντερ
ηοω το ρεσετ δελλ 1130 λασερ πριντερ βψ Τηε Βεστ Χοµπυτερ 3 ψεαρσ αγο 5 µινυτεσ, 1 σεχονδ
23,537 ϖιεωσ ιφ ανψβοδψ νεεδ ρεσετ σοφτωαρε χαλλ µε 9255705555,Παψτµ µε ϕυστ Ρσ. 400
ονλψ φορ ρεσετ περµανεντλψ −∼−∼∼−∼∼∼−∼∼−∼− Πλεασε
∆ελλ 2330δν ∆ρυµ Υνιτ Ρεπλαχεµεντ − υσερ γυιδε 593−10338
∆ελλ 2330δν ∆ρυµ Υνιτ Ρεπλαχεµεντ − υσερ γυιδε 593−10338 βψ Ηοτ Χλιχκ 6 ψεαρσ αγο 3
µινυτεσ 935 ϖιεωσ Μανυαλ , υτιλιζαρε , ∆ελλ , Λασερ
3330δν/3335δν/2350δν/2350δ/2330δν/2330δ; ωωω.ηοτχλιχκ.ρο.
∆ελλ Β 2360 Πριντερ Μανυαλ − υσερµανυαλσ.τεχη
∆ελλ Β 2360 Πριντερ Μανυαλ − υσερµανυαλσ.τεχη βψ Υσερ Μανυαλ Ονλινε 3 ψεαρσ αγο 1
µινυτε, 1 σεχονδ 60 ϖιεωσ ∆ελλ , Β 2360 , Πριντερ Μανυαλ , ονλινε , µανυαλ , φορ φρεε.
ηττπσ://ωωω.υσερµανυαλσ.τεχη/δ/, δελλ , −β−2360−, πριντερ , −, µανυαλ , .
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Χοµπυτερ Βασιχσ − Λαπτοπ ϖσ. ∆εσκτοπ ϖσ. Αλλ−ιν−ονε | Τεχη−Κνοωλεδγψ Χηαπτερ1 Παρτ
2
Χοµπυτερ Βασιχσ − Λαπτοπ ϖσ. ∆εσκτοπ ϖσ. Αλλ−ιν−ονε | Τεχη−Κνοωλεδγψ Χηαπτερ1 Παρτ
2 βψ ΤωινΒψτεσ Ινχ 1 ψεαρ αγο 13 µινυτεσ, 47 σεχονδσ 1,911 ϖιεωσ Βασεδ ον µψ , βοοκ , ,
ηερε∋σ τηε νεξτ ϖιδεο ιν τηισ σεριεσ ταλκινγ αβουτ ∆εσκτοπσ ϖσ. Λαπτοπσ ανδ ωηατ
περιπηεραλσ ανδ χοµπονεντσ

Χοπψριγητ χοδε : 50β99δ5δ6168βχα2δδ139485δα058402
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