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רואיתלמס
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תוחיטבותועדוה
ךשמהתאחיטבהלידכ,ךרוצהתדימבהלאתויחנהבןייע.תספדמהתלעפהינפלהדיפקבתואבהתוארוההתאארק
.תספדמהלשהחוטבההלעפהה

תוחיטבהתושירד.תורימחמתוחיטבתושירדלםאתהבוקדבנווננכותךתושרבשםילכתמהםירמוחהו®Xeroxתספדמ
Safety(תוחיטבהתונכוסלשרושיאוהכרעהתוללוכ Agency(םייתביבסםינקתלותויטנגמורטקלאתונקתלתומיאתו
.םיססובמ

.דבלב®Xeroxתרצותמםירמוחתועצמאבותמוארצומהלשםיעוציבהוהביבסהותוחיטבהתוקידב

,םיינוציחםינקתהלשרוביחואתושדחתויצקנופלשתפסותהתאלולכלםייושעשםירשואמאלםייוניש:הרהזא
.®Xeroxגיצנלהנפ,םיטרפתלבקל.רצומהרושיאלעעיפשהלםייושע
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למשחבשומישבתוחיטב
הלעפהךשמהחיטבהלידכךרוצהתדימבהלאתויחנהבןייע.תספדמהתלעפהינפלהדיפקבתואבהתוארוההתאארק
.תספדמהלשהחוטב

תוללוכהלאתושירד.תורימחמתוחיטבתושירדלםאתהבוקדבנווננכותךתושרבשםילכתמהםירמוחהו®Xeroxתספדמ
Safety(תוחיטבהתונכוסלשרושיאוהכרעה Agency(םיססובמםייתביבסםינקתלותויטנגמורטקלאתונקתלתומיאתו.

.דבלב®Xeroxתרצותמםירמוחתועצמאבותמוארצומהלשםיעוציבהוהביבסהותוחיטבהתוקידב

,םיינוציחםינקתהלשרוביחואתושדחתויצקנופלשתפסותהתאלולכלםייושעשםירשואמאלםייוניש:הרהזא
.®Xeroxגיצנלהנפ,םיטרפתלבקל.רצומהרושיאלעעיפשהלםייושע

תויללכתויחנה

:הרהזא

לולעםיביכרלשרוציקואתונכוסמחתמתודוקנבעגמ.תספדמבםיחתפואםיצירחךותלםימצעףוחדלןיא•
.תולמשחתהואהפירשבםייתסהל

ילנויצפואדויצלשהנקתהלשהרקמבאלא,םיגרבתועצמאבםיקדוהמהםינגמהוםיסכמהתאריסהלןיא•
תרסהתעבחתמהלבכתאקתנ.הלאתונקתהעוציבתעבתספדמהתאהבכ.ןכתושעלתויחנהבהוולמה
ןיא,שמתשמהידי-לעהנקתהלתונתינהתויורשפאדבלמ.ילנויצפואדויצלשהנקתהךרוצלםינגמוםייוסיכ
.הלאםיסכמירוחאמםיאצמנשםיקלחבלפטלואקזחתלךתורשפאב

:ךנוחטבלתונכסתווהמתואבהתוביסנה

.יולבואםוגפלמשחהלבכ•

.תספדמהךותללזונךפשנ•

.םימלהפשחנתספדמה•

.ןפודתאצויהדימבםחינוציחהחטשמהשואןשעתטלופתספדמה•

.םירזומתוחירואםישערתטלופתספדמה•

.רחאתוחיטבןקתהבלשכלואךיתנברצקל,ריקבעקשבחתמלושחנלתמרוגתספדמה•

:תואבהתולועפהתאעצב,שחרתמליעלםיאנתהמדחאםא

.דימתספדמהתאהבכ.1

.ילמשחהעקשהמחתמהלבכתאקתנ.2

.רשואמתורישגיצנןמזה.3

חתמלבכ

.תספדמלףרוצשחתמהלבכבשמתשה

םא.הקזחהרוצבםירבוחמלבכהלשתווצקהינששאדו.הכלהכקראומלמשחעקשלתורישיחתמהלבכתארבח•
.ותואקודבליאלמשחמשקב,קראומוהשלכעקשםאעדויךניא
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עקשבואלצפמב,ךיראמלבכבשמתשהלןיא,תולמשחתהואהפירשתנכסמענמיהלידכ:הרהזא
ךיראמלבכבשמתשהלשי,עובקעקשתיבןיקתהלןתינאלםהבשםירקמב.םוי90-מרתויךשמל
דימתתייצלשי.תיתילכת-ברתספדמואתספדמלכרובעןקתההלשקפסהלםאתומשדחאינקת
הקראהל,ךילומהלדוגל,לבכהךרואלעגונבלמשחושא,םיתביבגלםיימוקמהוםיימואלהםינקתל
.הנגהלו

.הקראהרוביחלשףוסמאלללמשחעקשלתספדמהרוביחלקראומםאתמעקתבשמתשהלןיא•

יאלמשחםעדחיבתספדמהלשילמשחהטרפמבןייע.ןוכנהחתמהתאקפסמהעקשלתרבוחמתספדמהשאדו•
.ךרוצהתדימב

.חתמהלבכלעךורדלםילולעםישנאובשםוקמבתספדמהתאםקמתלא•

.חתמהלבכלעםיצפחחינהלןיא•

.)לעפומ(Onבצמבהלעפההגתמרשאכחתמהלבכתאקתנלוארבחלןיא•

.ותואףילחהלשי,קחשנואםגפנחתמהלבכםא•

.עקשהמחתמהלבכקותינתעבעקתבזוחא,לבכלקזנותולמשחתהתעינמל•

תאקתנ,תספדמהמלמשחהתקפסאלכתאקתנלשיםא.תספדמהבגברבחתמןקתהכתספדמלרבוחמחתמהלבכ
.ילמשחהעקשהמחתמהלבכ

םוריחבצמביוביכ

הנפ.למשחהעקשמחתמהלבכתאקתנוידיימתספדמהןקתההתאהבכ,ןלהלםיטרופמהםיאנתהדחאםייקתמםא
:היעבהןוקיתךרוצלXeroxלשהשרומתורישגיצנל

.םיגירחםישערואםינושמתוחירקיפמדויצה•

.יולבואםוגפחתמהלבכ•

.רחאתוחיטבןקתהבלשכואךיתנברצק,ריקבעקשבחתמלושחנ•

.תספדמהךותללזונךפשנ•

.םימלהפשחנתספדמה•

.םוגפדויצבםיקלחהדחא•

חתמתקפסא

חתמהקפסשחוטבךניאםא.ןקתההבגבשםינותנהתיחולבתוניוצמהתושירדלםיאתהלןקתהללמשחהתקפסאלע
.השרומיאלמשחבואתימוקמהלמשחהתרבחבץעוויה,תושירדבדמועךתושרבש

עקשלרבחלןתינשקראומילמשחעקתףרוצמןקתהל.קראומילמשחלגעמלהזןקתהרבחלשי:הרהזא
ןייפאמאוהחתמהלבכלשהזבוציע.קראומלמשחעקשלרוביחלקרוךאםיאתמחתמהלבכ.קראומילמשח
ואתימוקמהלמשחהתרבחבץעוויה,למשחהעקשלחתמהלבכעקתתארבחללוכיךניאםא.תוחיטב
.הכלהכקראומלמשחעקשלןקתההתאדימתרבח.השרומיאלמשחב
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תילועפתתוחיטב
רושיאתוללוכהלאתושירד.תורימחמתוחיטבתושירדלםאתהבוקדבנווננכותךתושרבשםילכתמהםירמוחהותספדמה
Safety(תוחיטבהתונכוסלשהקידבו Agency(םיססובמםייתביבסםינקתלתומיאתו.

.תספדמהלשהחוטבההלעפההךשמהתאחיטבהלרוזעיתואבהתוחיטבהתויחנהלתויצ

הלעפהלםיחנמםיווק

.הסיפדמתספדמהשןמזב,הרקבהחולבואהספדההןקתהלהנמבםאןיב,תרחבשריינהרוקמשגמתאריסהלןיא•

.הסיפדמתספדמהשןמזבתותלדהתאחותפלןיא•

.הסיפדמאיהשןמזבתספדמהתאזיזהלןיא•

.הנזההוהאיציהילגלגמהמודכותובינע,רעיש,םיידיקחרה•

.םינגמהםיסכמהתאריסהלןיא.תספדמהךותבםינכוסמםירוזאלעםינגמםתואריסהלידכםילכםישרדנשםיסכמ•

.Xeroxלשגיצנלהנפוםדקהבתספדמהתאהבכ.תספדמהךותבקומעעוקתשריינריסהלהסנתלא•

ןוזוארורחש

קפומהןוזואה.תעצבתמשתוקתעההתומכבהיולתקפומהןוזואהתומכ.הליגרהלעפהךלהמבןוזואתטלופוזתספדמ
.בטיהררוואמרדחבתספדמהתאןקתה.קזנלםורגלידכתוקיפסמןניאשתויומכבקפומאוהוריוואהמרתוידבכ

גיצנלהנפ,םירחאםיקוושב.www.xerox.com/environmentתבותכברקב,הדנקותירבהתוצראבףסונעדימתלבקל
Xeroxתבותכברקבואימוקמהwww.xerox.com/environment_europe.

תספדמהםוקימ

תארתאלידכ.תספדמהלקשמבתאשלידכקיפסמקזחהטטראללוחישק,ןזואמחטשמלעתספדמהתאםקמ•
.םייזיפםיטרפמהאר,ךלשתספדמהתרוצתלשלקשמה

תוממחתהעונמלידכורורוויאךרוצלםיקפוסמהלאםיחתפ.תספדמבםיחתפהוםיצירחהתאתוסכלואםוסחלןיא•
.תספדמהלשהרתי

.תורישלוהלעפהלקיפסמחוורמרוזאבתספדמהתאםקמ•

.קבאמיקנםוקמבתספדמהתאםקמ•

.ינוציקןפואבהחלואהרק,המחהביבסבתספדמהתאליעפהלואןסחאלןיא•

.םוחרוקמלהברקבתספדמהתאםקמלןיא•

.רואלםישיגרםיביכרלשהפישחעונמלידכ,רישישמשרואבתספדמהתאםקמלןיא•

.ריוואגוזימתכרעממרקריוואםרזלתורישיהפושחאיהובשםוקמבתספדמהתאםקמלןיא•

.טטרבןייפאתמהםוקמבתספדמהתאםקמלןיא•
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תספדמהלשםילכתמהםירמוחה

.לכמהואהזיראהלעתוניוצמהתוארוהלםאתהבםילכתמהםירמוחהלכתאןסחא•

.םידלילשםדיגשיהמקחרהםילכתמהםירמוחהלכתארומש•

.תרעובשאלרנוטילכמואףות/הספדהתוינסחמ,רנוטךילשהלןיאםלועל•

.םוהיזלודוריגלםורגללולעםייניעבעגמ.םייניעהוארועהםעעגממענמיה,םילכתמםירצומבלופיטתעב•

.םייניעהוארועהםעעגמלןוכיסהתאריבגהלהלולעוזהלועפ:םילכתמםירצומקרפלתוסנלןיא•

תורישהםכסה,תוירחאה.Xeroxתרצותמםניאשםילכתמםירצומבשמתשהלץלמומאל:תוריהז
האצותכםימרגנשתוכיאבתורדרדתהואהלקת,קזנםיסכמםניאXeroxלשהאלמןוצרתועיבשלתובייחתההו
םידעוימםניאשXeroxלשםילכתמםירמוחבשומישואXeroxתרצותמםניאשםילכתמםירמוחבשומישמ
יושעםירחאםירוזאביוסיכה.הדנקבותירבהתוצראבהנימזהאלמןוצרתועיבשלתובייחתהה.וזתספדמל
.Xeroxגיצנלהנפ,םיטרפתלבקל.תונתשהל

רנוטתופילדלקבאבאושבשומיש

.תויטיאבבגנואאטאט,קבאיקיקלחלשהריציםצמצלידכ.ךפשנשרנוטבגנלידכהבוטרתילטמבואאטאטמבשמתשה
אדו.קילדקבאליכהלהדעונהדיחיהשאדו,קבאבאושבשמתשהלאלאהרירבןיאםא.קבאבאושבשומישמענמיה
.ךילומוניאשהביאשרוניצוץוציפינפמןגומעונמליכמקבאהבאושש
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הקוזחתבתוחיטב
תוחיטבהתושירד.תורימחמתוחיטבתושירדלםאתהבוקדבנווננכותךתושרבשםילכתמהםירמוחהו®Xeroxתספדמ
Safety(תוחיטבהתונכוסלשרושיאוהכרעהתוללוכ Agency(םייתביבסםינקתלותויטנגמורטקלאתונקתלתומיאתו
גיצנלהנפ,םיטרפתלבקל.תספדמהלשהחוטבהלעפהךשמהחיטבהלידכךרוצהתדימבהלאתויחנהבןייע.םיססובמ

Xerox®.

.םילכתמהםירמוחלותוילנויצפואהתודיחילוא,וילאופרוצשוא,רצומהלעתועיפומהתוארוההותורהזאהלכיפללעפ•

.תספדמלףרוצמהדועיתבשרופמבראותמוניאשהקוזחתךילהףאעצבלתוסנלןיא•

תספדמהתאריבעהלידכ®Xeroxגיצנלהנפ.רחאםוקימלהתרבעהואתספדמתזזהתעבתוריהזטוקנלדפקה•
.שדחםוקימל

.תרעובשאלרנוטילכמואףות/הספדהתוינסחמ,רנוטךילשהלןיאםלועל•

:ןהלתייצותואבהתורהזאהתאארק:הרהזא

.למשחהעקשמהתואקתנ,תספדמהיוקינינפל•

שומישםהבהשענרשאכםיקילדואםיציפנתויהלםייושעסיסרתביוקינירמוח.סיסרתביוקינירמוחבשמתשהלןיא•
.ינכמ-ורטקלאדויצםע

.תוריהזבטוקנ,תינפוגהלבחתעינמל.םימחFuser-הרוזאבשםייתכתמהםיחטשמה•

.®Xeroxלשגיצנלהנפוםדקהברצומהתאהבכ.רצומהךותבקומעעוקתשריינריסהלהסנתלא•

.םיכמסמהלשתיכוכזהחטשמבברחוכבשמתשהלןיא•

.םיבלושמםיינכמואםיילמשחםינקתהףוקעלןיא•
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תוהגותוחיטב,הביבסיאשונברשקתריצילםיטרפ
יכרדברזעיהלןתינ,Xeroxלשםילכתמהםירמוחלורצומלעגונבתוחיטבותואירב,הביבסתודואףסונעדימתלבקל
:תואבההיינפה

)ASK-XEROX)1-800-275-9376-1-800:הדנקותירבהתוצרא•

EHS-Europe@xerox.com:הפוריא•

.www.xerox.com/environmentתבותכלרובע,הדנקבותירבהתוצראברצומהתוחיטבלעגונבעדימתלבקל

.www.xerox.com/environment_europeתבותכלרובע,הפוריאברצומהתוחיטבלעגונבעדימתלבקל
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תספדמהיקלח

םינפלמטבמ

הרקבהחול.1

USBתאיצי.2

טע.3

)הפיקע(5שגמ.4

1-4ריינישגמ.5

תידדצ-ודהספדהליטמוטואםיכמסמןיזמ.6

יוביכ/הלעפהןצחל.7

ימדקהסכמ.8

ירוחאמםקוממ,ישארהיוביכ/הלעפההןצחל.9
ימדקההסכמה
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םיכמסמהןיזמ

םיכמסמהןיזמשגמ.1

םיכמסמינווכמ.2

רושיאןווחמ.3

ןוילעהסכמ.4

סקפתחילשל,הקירסלשמשמויטמוטואהםיכמסמהןיזמלתחתמםקוממםיכמסמהלשתיכוכזהחטשמ:הרעה
ןיזמתועצמאבןיזהלןתינאלשרייניפדואםידיחיםיפדרובעםיכמסמהלשתיכוכזהחטשמבשמתשה.הקתעהלו
.יטמוטואהםיכמסמה

ריינישגמ

.הנזהירזיבאהאר,תופסונהנזהתויורשפאל

2-ו1ריינהישגמ
לקשמבריינלםימיאתמםישגמה.ר"מ/םרג75לקשמבתונויליג520לשתלוביקשישגמלכל.םיהזםה2-ו1םישגמ
האלמהרוצבהמאתהלםינתינו)דנואפ80לקשמבהכירכריינדעדנואפ18לקשמביתוכיאריינ(ר"מ/םרג300–64
182לשחווטב,הספדההירמוחלשםילדגהלכל x 7.2(מ"מ140 x 330דע)'ץניא5.5 x 13(מ"מ488 x 19.2
ןתינ.תופטעמדבלמ,הרבחריינושארמבצועמריינללוכ,הספדההירמוחלשםיגוסהלכבשמתשהלןתינ.)'ץניא
.בחורלואךרואל,רצקהואךוראההצקהתנזהבצמבהספדהירמוחןועטל

4-ו3ריינהישגמ
.LetterריינואA4ריינלשתונויליג870דעליכמ3שגמ
.LetterריינואA4ריינלשתונויליג1,140דעליכמ4שגמ

)5שגמ(הפיקעשגמ
שגמ.שומישבאלאוהרשאכשגמהתאלפקלןתינ.ןקתההלשלאמשדצבאצמנשריינשגמאוההפיקעהשגמ
182לשחווטב,הספדההירמוחלשםיגוסהלכלםיאתמהפיקעה x 7.2(מ"מ140 x 330דע)'ץניא5.5 x מ"מ488
)13 x .יתוכיאריינלשר"מ/םרג90לקשמבתונויליג250-כלשתלוביקשישגמלכל.)'ץניא19.2
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טסיהתדיכלשגמ

טסיהבהמירעואהכרעלכחינהלרשפאמוריינתונויליג500דעליכהללגוסמהטלפשגמאוה)OCT(טסיההתדיכלשגמ
.תוריינהלשהלקהדרפהרשפאלידכ,תמדוקההכרעלואהמירעלסחיב

םיימינפםיביכר

רנוטתוינסחמ.1

ףותתוינסחמ.2

ישאריוביכ/הלעפהגתמ.3

4.Fuser

הסכמהירוחאמאצמנהרנוטתלוספלכימ.5

עדימתלבקל.רישכמהתלעפהךרוצלםישמשמהםינצחלהואםיגתמהתשולשמדחאאוהישארהיוביכ/הלעפההגתמ
.תספדמהתלעפההאר,תמלוההרוצבתספדמהתלעפהלעגונב
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ינמיהדצהלעטבמ

טלפשגמ.1

חתמלבכ.2

ןגמקספמגתמ.3
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הרקבהחול

רואיתםשטירפ

.תונימזהתונכיתהתונוכתלכתארוחבלךלרשפאמעגמהךסמעגמךסמ1
.רישכמהלעיללכעדימותואיגשבלופיטלםיכילהגיצמךסמה

Allךסמלתשגלרשפאמםיתורישלשישארטירפת2 Services)גיצהלןתינובש)םיתורישהלכ
.ןתואתנכתלותונקתומהתונוכתהלכתא

ןורחאהתורישהךסמלךתואריבעמ)םיתוריש(Servicesןצחלהםיתוריש3
.וילאתשגינש

.עגמהךסמלעהדובעהלשתומדקתההיטרפתאגיצמהדובעבצמ4

.עגמהךסמלערישכמהלשבצמהתאגיצמרישכמהבצמ5

ןונווכלשמשמה,תכרעמהלוהינטירפתלהמסיסבתנגומהשיגקפסמהאיצי/הסינכ6
.רישכמהלשלדחמהתורירב

Powerתורשפאהםאהיגרנאבןוכסיחןצחל7 Saver)רישכמה,הרחבנ)היגרנאבןוכסיח
ךסמעיפוי,רותבתודובעשיםא.היגרנאבןוכסיחלשבצמלדימסנכיי
.ינש

הגיצמולדחמהתרירבתורדגהתאתספאמהזןצחללעתחאהציחללכההקנ8
לכתאתוספאמתוציחליתש.יחכונהביתנהרובעןושארהךסמהתא
.רישכמבלדחמהתרירבתווהמהתורדגהלתונוכתה

שדחלידכואהדובעלטבלידכ.ינמזןפואבתיחכונההדובעהתארצוערוצע9
.ךסמבשתויחנההיפללעפ,התלעפהתא

.הדובעהתאליחתמלחתה10

הדובעלשהלעפהרשפאלידכתיחכונההדובעהתאינמזןפואברצועקספה11
.ההובגתופידעב

.המסיסואםיכרעתנזהתעבםירפסמותויתואדלקהםישקמחולינצחל12
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רואיתםשטירפ

.תדלקמהתורדגהתאועגמהךסמלשהפשהתאףילחהלידכץחלהפש13

.תנווקמההרזעהתכרעמלשגהרזע14

סקפוןופלטרוביחתויורשפא

DFE(ילטיגידרקבלשואדיותריחבלגותימלגעמ.1
VSEL(

Ethernetרוביח.2

D-לAרוביח.3

תורשפאהשכרנאלםאהסוכמהאיציה;סקפרוביח.4
סקפה

הרקבהחולרוביח.5

)ידדצ-ודיטמוטואםיכמסמןיזמ(DADFרוביח.6

רזןקתהקשממרוביח.7
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םירזיבא

הנזהירזיבא

.ךלשתספדמלםימאותםיאבהםיילנויצפואההנזההירזיבא

)6שגמ(דחאשגמםעההובגתלוביקבןיזמ

.)6שגמ(A4ואLetterלדוגבתונויליג2,000לשטלקתנזהרוקמקפסמדחאשגמםע)HCF(ההובגתלוביקבןיזמה

גירחלדוגבההובגתלוביקבןיזמ

-בןיזהלןתינ.ההובגתלוביקבןיזמלהפולחאוהםישגמינשואדחאשגמםע)OHCF(גירחלדוגבההובגתלוביקבןיזמה
OHCF330דעלשגירחלדוגבהספדהרמוח x 13(מ"מ488 x ריינלשתונויליג2,000הליכמהריגמלכ.)'ץניא19

.םייתשואתחאהריגממבכרומתויהללוכיOHCFןיזמה.ליגרלקשמב

רומיגירזיבא

.ךלשתספדמלםימאותםיאבהםיילנויצפואהרומיגהירזיבא
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םיקסעלהנכומרומיגתדיחי

.קודיהבוםירוחבוקינבתכמותםיקסעלהנכומהרומיגהתדיחי

ואטסומטלפלשמשמםירעמהשגמה.ריינתונויליג500דעלבקללוכיותומירעבטלפלשמשמןוילעהינמיהשגמה
.תונויליג3000דעליכהללוכיותוכיסבקדוהמ

תורבוחרצויםעםיקסעלהנכומרומיגתדיחי

.תורבוחתריציבוקודיהב,םירוחבוקינבתכמותתורבוחהרצויםעםיקסעלהנכומהרומיגהתדיחי

ואטסומטלפלשמשמיעצמאהינמיהשגמה.ריינתונויליג500דעלבקללוכיותומירעבטלפלשמשמןוילעהינמיהשגמה
לשןותחתהשגמה.)ילנויצפוא(בקונמטלפלשמתשהלןתינםישגמהינשב.תונויליג1500דעליכהללוכיותוכיסבקדוהמ
.לופיקהךרואלקודיהםעתורבוחתלבקלשמשמרומיגהתדיחי

ןיזמהתדיחי

טלפלוסנכוהש,שארמםיספדומואםידחוימ,םיקירהספדהירמוחןוגכ,הספדהירמוחןועטלידכןיזמהןקתהבשמתשה
.רמגומה
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GBC® AdvancedPunch™ Pro

®GBCרומיגהתדיחי AdvancedPunch™ Proיכמסמבםירוחבקנלןתינ.ךלשטלפלרומיגלשתפסונהמרתקפסמA4
8.5וא x .םינושהכירכתונונגסבךומתלידכ'ץניא11

.םירוח47לשםומיסקמדעםירוח21לשהריציבךמותררוחמה,A4לדוגבהספדהירמוחרובע•

8.5לדוגבהספדהירמוחרובע• x .םירוח32לשםומיסקמדעםירוח19לשהריציבךמותררוחמה,'ץניא11

עונמלתרושקתזכרמתקפסמוריינהלוסלסתאןקתמקשממהתדיחי.ךשמהרומיגתדיחיוקשממתדיחישרודהזןקתה
.ררוחמהטלפהףוסיאךרוצלהשורד,רוציילהנכומהרומיגהתדיחיומכ,ךשמהרומיגתדיחי.רקבלוהספדהה

®GBCלששמתשמלדועיתרחבןכמרחאלו,www.xerox.com/supportלארובע,ףסונעדימתלבקל

AdvancedPunch® Pro.

ידדצ-ודךותיחהולופיקהתדיחי

.טלפהלשםידדצהינשבךותיחולופיקתולוכיקפסמידדצ-ודךותיחולופיקלודומ
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C/Zלופיקהתדיחי

ירמוחוLetterואA4לדוגבטלפרובעZלופיקוCלופיקםעטלפקפסמשילנויצפוארומיגןקתהאיהC/Zלופיקהתדיחי
279ואA3לדוגבהספדה x 11(מ"מ432 x .)'ץניא17

.תורבוחהרצוילשרוציילהנכומהרומיגהתדיחיו)PR(רוציילהנכומהרומיגהתדיחיםעקרהנימזC/Zלופיקהתדיחי

רוציילתונכומרומיגתודיחי

:תספדמהםעתונימז)PR(רוציילתונכומרומיגתודיחישולש

.ילנויצפואיסיסבםירוחבקנמוקדהמ,טלפישגמינשתללוכ)PR(רוציילהנכומהרומיגהתדיחי•

רומיגהתדיחי.PRרומיגהתדיחילשתונוכתהלכתאתקפסמתורבוחהרצוילש)PR(רוציילהנכומהרומיגהתדיחי•
תונויליג25דעתוללוכשלופיקהךרואלקודיהםעתורבוחיטמוטואןפואבתרצויתורבוחהרצוילשרוציילהנכומה
.דיחילופיקםגארקנש,םייתשללופיקו
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תדיחי,ףסונב.PRרומיגתדיחילשתויצקנופהותונוכתהתאתללוכ)PR(רוציילהנכומהתרפושמהרומיגהתדיחי•
רבוחמהישילשדצלשרומיגןקתהןיבלתספדמהןיבריינתרבעהלקשממכתשמשמPRתרפושמהרומיגה
.תספדמל

®SquareFoldךתוחתדיחי

.תרבוחהלשחטשךותיחעצבמותרבוחהלשהרדשהתאתחטשמ®SquareFoldךתוחתדיחי

.תורבוחהרצוילשרוציילהנכומהרומיגהתדיחיםעקרהנימז®SquareFoldךתוחתדיחי
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Plockmaticתורבוחרצוי Pro50/35

לשטלפהשגמבהמרעהולופיק,קודיה,רוביחקפסלידכ,טלפהשגמותורבוחהרצויתאתללוכתיטרדנטסההרוצתה
.תוכרע

Plockmaticתורבוחהרצוירובעתונימזתואבהתויורשפאה Pro50/35:

הארמןהלקינעהלידכתורבוחלשהשילגךותיחתעצבמותלפקמ,תבבוסמ:השילגךותיחולופיק,בוביסתדיחי•
.יעוצקמ

.הרוצתלכלשארמוספדוהשםירעשףיסוהלרשפאמ:םירעשןיזמ•

.לפוקמהךמסמהתיזחבהצצההטקפאתאריסמוםייקנךמסמתווצקקפסמ:חטשךתוח•

.הילעסיפדהלןתינשהרדישותמלשומהכירכםערפסלשהארמהקינעמ:עבורמלופיקתדיחי•

לשתורבוח1,000דעלשתומירעו,החגשהבךרוצאללתוכוראתולעפהתרשפאמ:ההובגתלוביקבהרוגחםירעמ•
.LetterלדוגבואA4יפדהעברא

ךותיחולופיקה,בוביסהתדיחיבשומישהךלהמבהחגשהבךרוצאללתוכוראתולעפהרשפאמ:ךותיחהתלוספעוסמ•
.תלוספאיצוהלידכליעפמהתוברעתהבךרוצהתתחפהךות,השילגה

Plockmaticתורבוחהרצוי Pro50/35רוציילהנכומהרומיגהתדיחילתרבחתמ.

םישורדרומיגירזיבא

.םיאבהםירזיבאהמדחאםגשרדיישןכתיי,שמתשמהתאובשרומיגהרזיבאגוסלםאתהב

תרשיימהקשממהתדיחי

.ההובגתוריהממותונימאמתונהילידכםירשיתונויליגהחיטבמו,הנבומריינרוריקתקפסמתרשיימהקשממהתדיחי

אלהדיחיה.תספדמהםעםינקתומשםינבומהרומיגהירזיבאבורבשומישךרוצלתשרדנתרשיימהקשממהתדיחי
.טסיההתדיכלשגמםעשומישךרוצלתשרדנ
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:תרשיימהקשממהתדיחיבשומישםיבייחמםיאבהרומיגהירזיבא

ןיזמהתדיחי•

•GBC® AdvancedPunch® Pro

ההובגתלוביקבםירעמ•

ידדצ-ודהךותיחהולופיקהתדיחי•

C/Zלופיקהתדיחי•

רוציילהנכומהרומיגהתדיחי•

תורבוחהרצוילשרוציילהנכומהרומיגהתדיחי•

רוציילהנכומהתרפושמהרומיגהתדיחי•

®SquareFoldךתוחתדיחי•

תיכנאהרבעהלודומ

ןיבלטלקהותספדמהלשטלפהתאיציןיבתיכנאהרבעהלביתנקפסמותרושקתןקתהכלעופתיכנאההרבעההלודומ
.רומיגהןקתה

רצויםעםיקסעלהנכומהרומיגהתדיחיבוםיקסעלהנכומהרומיגהתדיחיבשומישלשורדתיכנאההרבעההלודומ
.תורבוחה
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תספדמהלעעדימ
ךרדםינימזבויחהושומישהיטרפ.םיספדומתוחודבוהרקבהחולבעגמהךסמךרדהבצמלעעדימתקפסמתספדמה
.שומישובויחלעגונבעדימאשונבןייע,םיטרפתלבקל.עגמהךסמ

®Xeroxתספדמ39 PrimeLink™ C9065/C9070שמתשמלךירדמ

הדובעהתליחת



הרדגהוהנקתה

תספדמבשומישהינפל

Welcomeזכרמ CenterלשXerox®

הכימתותונורתפלבקלידכXeroxלשטנרטניאהרתאברקב,הירחאואתספדמהתנקתהךלהמבעויסךלץוחנםא
.www.xerox.com/office/worldcontacts:םינווקמ

Welcomeזכרמבםיחמומהםערשקרוצ,ףסונעויסךלץוחנםא CenterלשXerox:

Welcomeזכרמ• CenterלשיאקירמאהXerox: 1-800-821-2797

Welcomeזכרמ• CenterלשידנקהXerox: 1-800-93-XEROX)1-800-939-3769(

שומישלוךתוחונלהזןופלטרפסמםושר.רצומהתנקתהתעבימוקמגיצנלשןופלטרפסמךלקפוסשןכתיי:הרעה
.ידיתע

Welcomeזכרמבתווצהישנא,Xerox-להנפתםא Centerםיאבהםיטרפלוקקדזי:

היעבהיפוא•

תספדמהלשירודיסהרפסמה•

םייקאוהםא,האיגשהדוק•

המוקימוךלשהרבחהםש•

:תספדמבשומישלעגונבתפסונהרזעךלהצוחנםא

.הזךירדמבןייע•

.ישארהליעפמלהנפ•

Searchהדשב.www.xerox.com/office/PLC9065_PLC9070docsתבותכבונלשתוחוקלהרתאברקב•
Xeroxןזה,)שופיח( PrimeLink C9065/C9070 Printerלבקלידכ.שורדהדועיתהתארחבןכמרחאלו
Welcomeזכרמלהנפ,ףסונעויס CenterלשXerox.

.ירודיסהרפסמהרותיאהאר,תספדמהלשירודיסהרפסמהתארתאלידכ

הרדגההוהנקתההלשתיללכהריקס

רתא.תכרעמהלהנמלךירדמבתולולכתשרהתרדגהלותורישהילכוםינקתההילהנמתנקתהלתויחנה:הרעה
Xeroxןזה,)שופיח(Searchהדשב.www.xerox.com/supportתבותכבתכרעמהלהנמלךירדמהתא

PrimeLink C9065/C9070 Printerשורדהדועיתהתארחבןכמרחאלו.

:ךילע,תספדמבשומישהינפל

.תלעופוהנוכנהרוצבתרבוחמתספדמהשאדוול.1

.תורישהילכוםינקתההילהנמתונכותתאןיקתהל.2

.הנכותהלשהרוצתהתאעובקל.3

®Xeroxתספדמ PrimeLink™ C9065/C907040שמתשמלךירדמ
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יזיפרוביח

ילבכ.ילנויצפואהסקפבשמתשהלידכידועייודקפתמסקפלטוקלהתוארבח.תשרךרדתספדמהתארבחלןתינ
.דרפנבםתואשוכרלשיותספדמלםיפרוצמםניאתרושקתה

:יזיפןפואבתספדמהתארבחלידכ

.ילמשחעקשלותוארבחותספדמלחתמהלבכתארבח.1

תארבח.תספדמהלשילאמשהדצבEthernetתאיציל)הלעמו(5הירוגטקמEthernetלבכלשדחאהצקרבח.2
.תשרהתאיציללבכהלשינשההצקה

.יטרדנטסRJ11לבכתועצמאבדקפתמןופלטוקלתספדמהתארבח,סקפהתורשפאהנקתוהםא.3

למשחתכירצתויורשפא

תספדמהתלעפה

:יוביכ/הלעפהיגתמהשולששיוזתספדמל

אצמנהזגתמהשאדו,הרדגההוהנקתההךלהמב.חתמהלבכדיל,תספדמהלשינמיהדצבאצמנןגמהקספמגתמ•
.)לעופ(Onבצמב

Onבצמבאצמנישארהיוביכ/הלעפההגתמשאדו.ימדקההסכמהתלדירוחאמםקוממישארהיוביכ/הלעפההגתמ•
.תספדמהתאתובכלוליעפהלידכישארהיוביכ/הלעפההגתמבשמתשהלןיא,יללכשומישךרוצל.)לעפומ(

®Xeroxתספדמ41 PrimeLink™ C9065/C9070שמתשמלךירדמ

הדובעהתליחת



ךילהתלםאתהב,תספדמהתאתובכלוליעפהלידכ.ןוילעהימדקהחולהלשינמיהדצבםקוממיוביכ/הלעפההןצחל•
.יוביכ/הלעפההןצחללעץחל,הדובעה

ישארהיוביכ/הלעפההגתמלעהציחל

,תינייפואהרוצבתספדמהתאליעפהלידכ.תספדמהלשתישארהלמשחהתקפסאבטלושישארהיוביכ/הלעפההגתמ
יוקינ,לבכרוביחעצבתמרשאכיובכבצמלישארהיוביכ/הלעפההגתמתארבעה.לעפומבצמבהלעפההגתמתאראשה
.תספדמהלשטלחומיוביכואתספדמהלששדחמהלעפה,תספדמה

:תספדמבהלקתואתספדמהלשחישקהןנוכלקזנעונמלידכ:תוריהז

.תספדמהתלעפהינפלישארהיוביכ/הלעפההגתמלעץחל•

למשחהתקפסאתאתובכלןכמרחאלדימותספדמהלשתישארהלמשחהתקפסאתאקילדהלןיא•
.תספדמהתאתובכלידכישארהיוביכ/הלעפההגתמלעץחלתשינפלתוינשהמכןתמה.תישארה

:לעפומבצמלישארהיוביכ/הלעפההגתמתאריבעהלידכ

.ימדקההסכמהתאחתפ.1

®Xeroxתספדמ PrimeLink™ C9065/C907042שמתשמלךירדמ
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.לעפומבצמלוריבעהלידכישארהיוביכ/הלעפההגתמלעץחל.2

.ימדקההסכמהתארוגס.3

תיללכהלעפה

:תספדמהתאליעפהלידכ

.)לעופ(Onבצמבאצמנימדקההסכמהירוחאמישארהיוביכ/הלעפההגתמשאדו.1

.יוביכ/הלעפההןצחללעץחל.2

.תוקד3-כךשמנ,האלמתימצעהקידבעוציבדעותספדמהתלעפהמ,אלמההלעפההךילהת:הרעה
.הספדהןוגכ,תורחאתויצקנופינפלתונימז,הקתעהןוגכ,רישכמהלשתומיוסמתויצקנופ
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תספדמהיוביכ

יובכבצמלישארהיוביכ/הלעפההגתמתרבעה

,הליגרהרוצבתספדמהתאליעפהלידכ.תספדמהלשתישארהלמשחהתקפסאבטלושישארהיוביכ/הלעפההגתמ
לעץחל,שדחמהלעפהבךרוצשירשאכוא,תספדמהיוקינואלבכרוביחינפל.לעפומבצמבהלעפההגתמתאראשה
.)יובכ(Offבצמלוריבעהלידכישארהיוביכ/הלעפההגתמ

:תוריהז

אלםא.יובכבצמלוריבעהלידכישארהיוביכ/הלעפההגתמלעץחל,עקשהמחתמהלבכתאצוהינפל•
.הלקתואקזנתספדמלםרגיהלםילולע,תאזהשעת

השעתאלםא.תישארהלמשחהתקפסאתאהבכתשינפלתוינשהמכןתמה,תספדמהתלעפהרחאל•
.תספדמבהלקתואחישקהןנוכלקזנםרגיהלםילולע,תאז

בצמלוריבעהלידכישארהיוביכ/הלעפההגתמלעץחלתשינפלתוינשהמכןתמה,תספדמהתלעפהרחאל•
ןתמה,תספדמהיוביכרחאל.תספדמבהלקתואחישקהןנוכלקזנםרגיהלםילולע,תאזהשעתאלםא.יובכ
ידכישארהיוביכ/הלעפההגתמלעץחלןכמרחאלותוינש10ןתמה.הבכיהרקבהחוללשעגמהךסמשדע
.יובכבצמלוריבעהל

.ישארהיוביכ/הלעפההגתמלעץחלתלא,בהבהמהיגרנאבןוכסיחהןצחלרשאכואהדובעדוביעךלהמב•
.תספדמבהלקתלםורגלואתספדמהלשחישקהןנוכלקיזהללולערבדה

:יובכבצמליוביכ/הלעפההגתמתאריבעהלידכ

.)יובכ(Offבצמלוריבעהלידכישארהיוביכ/הלעפההגתמלעץחלןכמרחאלו,ימדקההסכמהתאחתפ.1

.ימדקההסכמהתארוגס.2

יללכיוביכ

.הליעפהדובעלכלשהמלשההרחאלתוינש5ןתמה,תספדמהיוביכינפל:הרעה

תאתובכלוליעפהלידכ,יללכהשומישהתרגסמב.יוביכ/הלעפההןצחללעץחל,תספדמהתאתובכלוליעפהלידכ
,תספדמהתאתובכלוליעפהלידכישארהיוביכ/הלעפההגתמבשמתשהלןיא.יוביכ/הלעפההןצחללעץחל,תספדמה
.ךכבךרוצשיםאאלא
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,הספדההרותבתודובעןנשיםא.היגרנאבןוכסיחבצמלדימתסנכנתספדמה,היגרנאבןוכסיחהתורשפאתארחבתםא
.הדובעבצמתעדוההעיפומ

.היגרנאבןוכסיחןצחלהלעץחל,'היגרנאבןוכסיח'בצמבתספדמהתאשדחמליעפהלידכ:הרעה

למשחבןוכסיח

.שארמעבקנשןמזךשמבהליעפהניאתספדמהרשאכלמשחהתכירצתאםצמצמלמשחבןוכסיחבצמ

ןמזרובעכהספדהתודובעתוחלשנאלםא.שארמעבקנשןמזךשמףלחשרחאללמשחבןוכסיחבצמלתסנכנתספדמה
Powerןצחלהויובכעגמהךסמ,םיבצמהינשב.הנישבצמלתסנכנתספדמה,שארמעבקנשףסונ Saver)ןוכסיח
.ראומ)למשחב

Powerןצחלהלעץחל,הליגרהלועפלתספדמהתאריזחהלידכ Saver)ואהספדהתדובעלשהלבק.)למשחבןוכסיח
.למשחבןוכסיחהבצמתאתולטבמעבטומהטנרטניאהתרשךרדתספדמלהשיג

תשרתבותכתאצקה

,תיטטסIPתבותכתוצקהלידכ.יטמוטואןפואבתשרתבותכתלבקמתספדמה,DHCPתרשבתשמתשמתשרהםא
להנמלךירדמבןייע.תורחאTCP/IPתורדגהלשהרוצתעובקלואDNS-התרשתורדגהלשהרוצתהתאעובקל
Xeroxןזה,)שופיח(Searchהדשב.www.xerox.com/supportתבותכבתכרעמה PrimeLink C9065/C9070

Printerשורדהדועיתהתארחבןכמרחאלו.

עבטומהטנרטניאהתרשבשומיש

ןפדפדתועצמאבתולקבהתוארטנלוהלשהרוצתהתאעובקל,תספדמהתאלהנלךלרשפאמעבטומהטנרטניאהתרש
.תשרבבשחממטנרטניא

.הלשהחטבאהתורדגהלותספדמהתרוצתל,תספדמהבצמלשג•

.ךלשבשחמהמםילכתמהםירמוחהבצמתאקודב•

.םילכתמםירמוחלשתושיכרןנכתלוהספדהתויולעתוצקהלידכתודובעהלשתונובשחהלוהינתומושרלשג•

.תספדמבונסחואווקרסנשםיכמסמיצבוקרזחא•

תולוכיהתאךופהלידכעבטומהטנרטניאהתרשבשמתשהלשי,תספדמהלשתולוכיהמקלחרובע:הרעה
לשהליענהתאלטיבתכרעמהלהנמםאאלא,הלאתורדגהלתשגלידכתכרעמלהנמכסנכיהלךילע.תונימזל
.תספדמה
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:שרודעבטומהטנרטניאהתרש

.UNIXואWindows,MacintoshתוביבסבתשרלתספדמהןיבTCP/IPרוביחוטנרטניאןפדפד•

תרששןכתייוהרהזאתעדוהתגצומ,תלעפומאלJavaScriptםא.טנרטניאהןפדפדבJavaScriptתלעפה•
.הניקתהרוצבלעפיאלעבטומהטנרטניאה

.תספדמבHTTP-וTCP/IPתלעפה•

ןזה,)שופיח(Searchהדשב.www.xerox.com/supportתבותכבתכרעמהלהנמלךירדמבןייע,םיטרפתלבקל
Xerox PrimeLink C9065/C9070 Printerשורדהדועיתהתארחבןכמרחאלו.

תספדמהלשIP-התבותכרותיא

תאספדה,IP-התבותכהמעדויךניאםא.עבטומהטנרטניאהתרשבשמתשהלידכהשורדתספדמהלשIP-התבותכ
.'תרושקתתורדגה'ףיעסבהעיפומתספדמהלשIP-התבותכ.הרוצתהחוד

:הרוצתהחודתאסיפדהלידכ

Machineןצחלהלעץחל,הרקבהחולב.1 Status)רישכמהבצמ(.

Deviceהייסיטרכבעג.2 Information)תורשפאבעגןכמרחאלו)ןקתהיטרפPrint Reports)תוחודספדה(.

Printerתורשפאבעג.3 Reports)בעג,)תספדמתוחוד-Configuration Report)לעץחלןכמרחאלו)הרוצתחוד
.קוריה)לחתה(Startןצחלה

.)רוגס(Closeתורשפאבעג,חודהתספדהםותב.4

עבטומהטנרטניאהתרשלאהשיג

.תלעופוהנוכנהרוצבתרבוחמתספדמהשאדו.1

.טנרטניאןפדפדחתפ,בשחמב.2

.טנרטניאהןפדפדלשתבותכההדשבתספדמהלשIP-התבותכתאדלקה.3

.גצומעבטומהטנרטניאהתרשלשהחיתפהףד
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ףסונעדימתלבק
.םייטנרטניאםיבאשמהאר,ךלשתספדמהלעףסונעדימתלבקל
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הספדה
:ליכמהזקרפ

50.................................................................................................................הספדההלשתיללכהריקס

Windows.....................................................51-ברידתשומישבתואצמנשהספדהתויורשפאלשהכרעתרימש

Macintosh....................................................52-ברידתשומישבתואצמנשהספדהתויורשפאלשהכרעתרימש

53...............................................................................................................................הספדהינייפאמ

םיירקיעההספדההינייפאממםיברלשרצקרואיתותונושהלעפהתוכרעמךותמהספדההלשתיללכהריקסללוכהזקרפ
.םהבתכמותתספדמהש

ידי-לעהספדההינקתהילהנמלשהרזעלשג,הספדההינקתהילהנמבשומישלתויחנהוםיטרופמתונוכתירואיתתלבקל
.הספדההינקתהילהנמלשחיש-ודהתביתלשןותחתהילאמשהקלחבםקוממה)?()הרזע(Helpןצחלהלעהציחל
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הספדההלשתיללכהריקס
.שגמבםינועטשמתשהלהצרתםהבשהספדההירמוחשאדו.םימיאתמההספדההירמוחתארחב.1

:הרקבהחוללשעגמהךסמבתורשפארחבןכמרחאלושגמבםתואןעט,םינועטאלהספדההירמוחםא

Machineןצחלהלעץחל.2 Status)רישכמהבצמ(.

Paper>)הרדגה(Setup>)הצובק(Group>)םילכ(Toolsלעץחל,תויחכונהריינהתורדגהתגצהל.3 Tray
Attributes)ריינהשגמתונוכת(.

a.תורשפאבעג,המישרהךותמ,ריינהתונוכתתאןייצלידכPaper tray)עג,הנימזתורשפאהםא,וא,)ריינשגמ
Paperתורשפאב Catalog)תוריינגולטק(.

b.תורשפאבעגChange Settings)ולדוג,ריינהגוסרובעךלשתורדגההתארחבןכמרחאלו)תורדגההנש
.עבצהו

c.תורשפאבעגSave)רומש(.

.)ספדה(Printלעץחלןכמרחאלו)ץבוק(Fileלעץחל,ךלשהנכותהםושייב.4

.המישרהמתספדמהתארחב.5

וא)Windows-ב()םינייפאמ(Propertiesתורשפאברחב,תספדמהןקתהלהנמלשתורדגהלתשגלידכ.6
Xeroxתורשפאב Features)תונוכתXerox()ב-Macintosh(.םושיילםאתהבתונתשהלהיושעןצחלהתרתוכ
.ךלש

.)רושיא(OKלעץחלןכמרחאלוךרוצהיפלתספדמהןקתהלהנמתורדגהתאהנש.7

.)ספדה(Printלעץחל,תספדמלהדובעהתאחולשלידכ.8
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Windows-ברידתשומישבתואצמנשהספדהתויורשפאלשהכרעתרימש

.תוידיתעהספדהתודובעלעתוריהמבןתואליחהללכותשידכהספדהתויורשפאלשהכרערומשלורידגהלךתורשפאב

:הספדהתויורשפאלשהכרערומשלידכ

.)ספדה(Printלעץחלןכמרחאלו)ץבוק(Fileלעץחל,ךלשםושייב,חותפךמסמהרשאכ.1

.)םינייפאמ(Propertiesלעץחלןכמרחאלותספדמהתארחב.2

.תושורדהתורדגההלעץחלןכמרחאלותויסיטרכהלעץחל,)םינייפאמ(Propertiesןולחב.3

Savedלעץחל)םינייפאמ(Propertiesןולחהתיתחתב.4 Settings)תורומשתורדגה(Save As)םשבהרימש(.

.)רושיא(OKלעץחלןכמרחאלו,תרחבשהספדההתויורשפאתכרערובעםשדלקה.5

.המישרבעיפומתנייצשםשהותרמשנתויורשפאהתכרע

.המישרהמםשהתארחב,הלאתויורשפאתרזעבסיפדהלידכ.6
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Macintosh-ברידתשומישבתואצמנשהספדהתויורשפאלשהכרעתרימש

.תוידיתעהספדהתודובעלעתוריהמבןתואליחהללכותשידכ,תויורשפאלשהכרערומשלורידגהלךתורשפאב

:הספדהתויורשפאלשהכרערומשלידכ

.)ספדה(Printלעץחלןכמרחאלו)ץבוק(Fileלעץחל,ךלשםושייבחותפךמסמהרשאכ.1

.תוספדמהתמישרמתספדמהתארחב.2

.תושרדנההספדההתויורשפאתארחב,)ספדה(ספדהטירפתהמ.3

Saveלעץחלןכמרחאלו)שארמועבקנשתורדגה(Presetsטירפתהלעץחל.4 As)םשברומש(.

.)רושיא(OKלעץחלןכמרחאלוהספדההתויורשפארובעםשדלקה.5

.)שארמועבקנשתורדגה(Presetsהמישרבהעיפומוהרמשנתויורשפאהתכרע

.המישרהמםשהתארחב,הלאתויורשפאתרזעבסיפדהלידכ.6
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הספדהינייפאמ

תיטמוטואתידדצ-ודהספדהלהספדהירמוחיגוס

תספדמהשאדו,ידדצ-ודךמסמתספדהינפל.ךמתנגוסמריינלעידדצ-ודךמסמיטמוטואןפואבסיפדהלהלוכיתספדמה
הספדהךרוצלשומישלםימיאתמר"מ/םרג256דער"מ/םרג60לשחווטבריינילקשמ.ריינהלשולקשמבווגוסבתכמות
.תיטמוטואתידדצ-וד

:תיטמוטואתידדצ-ודהספדהלםיאבהריינהיגוסבשמתשהלןתינ

ליגר•

םיבתכמריינ•

דבכ•

רזחוממ•

יתוכיא•

שארמספדומ•

קירבמ•

ררוחמ•

:תידדצ-ודהספדהלשמתשהלןתינאלםיאבההספדההירמוחוריינהיגוסב

)קתעוהוארזיילתספדמברבעבספדוהשריינ(שדחמןועטריינ•

תופטעמ•

תויוות•

רוקיביסיטרכןוגכ,טלבמךותיחבדחוימריינלכ•

ידדצ-ודךמסמתספדה

ןוויכתריחבךרוצלתושמשמםושייהתורדגה.הספדההןקתהלהנמבתוניוצמתיטמוטואתידדצ-ודהספדהלתויורשפאה
.בחורלואךרואלהספדה

Sided-2-בדומעהתסירפתאןייצלךתורשפאב Printing)לשךופיההןפואתאעבקירשארבד,)תידדצ-ודהספדה
.םושייהלשףדהןוויכתורדגהתאתולטבמהלאתורדגה.םיספדומהםיפדה

:)ךרואל(Portraitרובע

2-Sided Print)2וא)תידדצ-ודהספדה-Sided, Flip on Short Edge)רצקההצקהךרואלךופיה,ידדצ-וד(

:)בחורל(Landscapeרובע
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2-Sided Print)2וא)תידדצ-ודהספדה-Sided Print, Flip on Short Edge)הצקהךרואלךופיה,תידדצ-ודהספדה
)רצקה

שומישלריינהתריחב

:תויורשפאהמכןיבמריינהתארוחבלןתינ,תספדמהלאהספדהההדובעתחילשתעב

ריינהעבצוריינהגוס,ךמסמהלדוגךמסלעשומישהשעייובשריינהתאיטמוטואןפואברוחבלתספדמלרשפא•
.תרחבש

.יוצרהריינהתניעטליפיצפסשגמרחב•

Paperךותמיפיצפסריינרחב,הנימזוזתורשפאםא• Catalog)תוריינהגולטק(.

)N-UP(דיחיןויליגבםיבורמםידומעתספדה

,דחאדומעספדה.דיחיריינןויליגבדחאדומעמרתויסיפדהלךתורשפאב,םיבורמםידומעלעבךמסמלשהספדהתעב
.דצלכבםידומע16ואהעשת,השיש,העברא,םידומעינש

עבצןוקית

הנומתדוביעלץלמומהןוקיתהאיהתיטמוטואהתורשפאה.םינושעבצינקתהלשתוימדהתוקפסמעבצהןוקיתתויורשפא
לשגוסלוהלעפההתכרעמלםאתהבתונתשהלםייושעש,עבצלתוסחייתהלשםינושםילדומבתכמותתספדמה.יללכ
.הספדההןקתהלהנמ

תורבוח

ובשמתשהלןתינשריינגוסלכםעתורבוחרוצ.הנטקתרבוחתרוצבךמסמסיפדהלךתורשפאב,תידדצ-ודהספדהב
ןויליגלכלעףדתונומתעבראסיפדמוףדלכלשהנומתהתאיטמוטואןפואבםצמצמןקתההלהנמ.תידדצ-ודהספדהל
.תרבוחהתריצילתוכיסבםתואקדהלוםיפדהתאלפקלןתינשךכןוכנהרדסבםיספדומםיפדה.דצלכבםייתש,ריינ

.TabloidואA4,Letter,A3לדוגבריינתועצמאבתרבוחרוצילןתינ:הרעה

.הליחזהתאוהכירכלםיילושהתאןייצלךלםירשפאמםינקתההילהנממקלח

•Gutter)0.35-להוושהדוקנ.םיפדהתונומתןיבתודוקנביקפואהקחרמהתאתנייצמוזהרדגה:)הכירכלםיילוש
.מ"מ

•Creep)לעהצפמוזהנוכת.הדוקנהתוירישעב,הצוחהתוטסומםיפדהתונומתהמכדעתנייצמוזהרדגה:)הליחז
רוחבלןתינ.לופיקהתעבתרבוחהםינפןוויכלףדהתונומתתאטיסמהיההליחזהאללש,לפוקמהריינהלשיבועה
.תחאהדוקנל0ןיבךרע
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תולוכימתונהילידכהזהןקתההלשתונוכתבשמתשהלןתינ,תורבוחרצויםערומיגתדיחיתללוכךלשתספדמהםא
.תורבוחתריצילשתורפושמ

רעשיפד

.ךמסמהףוגלשהזמהנושהרעשהףדרובעריינרוקמרוחבלךתורשפאב.ךמסמבןורחאהואןושארהףדהאוהרעשףד
ףדהרובעדבכריינףדבשמתשהלוא,ךמסמבןושארהףדהרובעהרבחהלשםיבתכמריינבשמתשהלןתינ,לשמל
.ח"ודבןורחאהוןושארה

.רעשיפדתספדהלרוקמכםיאתמהריינהשגמבשמתשה•

תספדמהןקתהלהנמבהנושלדוגןייצתםא.ךמסמהראשתספדהלשמשמהריינהלדוגלההזרעשהףדלדוגשאדו•
.ךמסמהראשתספדהלשמשמהריינהלעספדוירעשהףד,רעשהףדלרוקמכרחבתששגמברשאמ

:רעשיפדתספדהבתונימזתואבהתויורשפאה

•No Covers)ךמסמהראשתספדהלשמשמהשגמותואמךמסמבןורחאהוןושארהףדהתאסיפדמ:)רעשיפדאלל.

•Front Only)ןיוצששגמהמריינלעןושארהףדהתאסיפדמ:)דבלבימדק.

•Back Only)ןיוצששגמהמריינלעןורחאהףדהתאסיפדמ:)דבלבירוחא.

•Front and Back)ירוחאוימדק(:Same)קיררייניבג-לעשגמותואמםיספדומירוחאהוימדקהרעשהיפד:)םיהז
.שארמספדומוא

•Front and Back)ירוחאוימדק(:Different)ףד.םינושםישגממםיספדומירוחאהוימדקהרעשהףד:)םינוש
ףדהלעהספדהךלהשורדםא.שארמספדומואקירריינףדתויהלבייחירוחאהךא,ספדומתויהללוכיימדקהרעשה
.הגירחדומעבשמתשה,ירוחאה

דומעתופסות

םיפדןיבואהספדהתדובעלשםיקתועןיב,הספדהתדובערחאלץבשלןתינשדירפמואץצוחןויליגאוהתפסותףד
.שורדהתפסותהריינתאליכמהשגמהתארחב.הספדהתדובעלשםידרפנ

:תורשפארחב

•Insert Options)רחב,הדובעירחאתפסותןויליגסינכהלידכ:)תפסותתויורשפאAfter Page(s))םידומעירחא(.
Beforeרחב,הדובעינפלתפסותןויליגסינכהלידכ Page(s))םידומעינפל(.

•Insert Quantity)םוקימלכבהפסוהלםידעוימשםידומעהרפסמתאתנייצמוזתורשפא:)םיפסותתומכ.
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•Page(s))םיפדןיבדרפה.םיפסותהומקומיובש,םידומעחווטואדומע,םוקימהתאתנייצמוזתורשפא:)םידומע
,1,6,9םיפדהירחאתפסותיפדףיסוהלידכ,המגודל.ףקמתרזעבםידומעיחווטןייצ.קיספבםיפדיחווטואםידיחי

,1:דלקה,11-ו10 6, 9–11.

•Paper)רובעלדחמתרירבכםירדגומהריינהגוסועבצה,לדוגהתאהגיצמוזתורשפא:)ריינUse Job Settings
.תפסותהיפדלעגונב)הדובעהתורדגהבשמתשה(

•Job Settings)ךמסמהבורלשריינהינייפאמתאהגיצמוזתורשפא:)הדובעתורדגה.

םיגירחםידומע

.הדובעהבורבתושמשמשתורדגההמםינושההספדההתדובעבםיפדלשםינייפאמןייצלןתינ

לדוגבריינלעםתואסיפדהלשישםידומעינשו,ליגרלדוגבריינלעםיספדומהםיפד30תללוכהספדההתדובע,המגודל
Addןולחב.רחא Exceptions)יפולחהריינהלדוגתארחבוהגירחהיפדינשלשםינייפאמהתארדגה,)תוגירחףסוה
.שומישל

•Page(s))םוקימרותבםידומעחווטואדומעןיזהלןתינ.םיפסותהתאסינכהלשיובשםוקימהתאןייצ:)םידומע.
םיפדהירחאתפסותיפדףיסוהלידכ,המגודל.ףקמתרזעבםיחווטןייצ.קיספבםיפדיחווטואםידיחיםיפדןיבדרפה
,1:דלקה,11-ו1,6,9,10 6, 9–11.

•Paper)ריינ(:הדשהPaper)רובעלדחמתרירבכםירדגומהריינהגוסועבצה,לדוגהתאגיצמ)ריינUse Job
Settings)הגירחהיפדלעגונבשומישל)הדובעהתורדגהבשמתשה.

•2-Sided Printing)תידדצ-ודההספדההלשהיוצרהתורשפאהתארחב:)תידדצ-ודהספדה.

•Job Settings)ךמסמהבוררובעריינהינייפאמתאגיצמ:)הדובעתורדגה.

לדוגיוניש

אוהלדחמהתרירבךרע.םיזוחא999דעו1-מלדוגיונישךרערחב,תוספדומהףדהתונומתתאלידגהלואןיטקהלידכ
.םיזוחא100

םימינמיס

,ידוסוהטויטןוגכםיחנומםימןמיסבףיסוהלןתינ,המגודל.רתויואדחאףדלעסיפדהלןתינשףסונטסקטאוהםימןמיס
.םתצפהינפלםיפדהלעתמתוחכםתואףיסוהלםוקמב

:תויורשפא

.םימןמיסתריצי•

.םייקםימןמיסלשתיווזהוםוקימה,תופיפצה,עבצה,טסקטהתכירע•
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.ךמסמבףדלכבואןושארהףדבםימןמיסתבצה•

.הספדההתדובעםעםימהןמיסגוזימואעקרבואהמדקבםימןמיסתספדה•

.םימהןמיסבהנומתבשומיש•

.םימהןמיסבןמזתמתוחבשומיש•

.םימינמיסתספדהבםיכמותםימושייהלכאל:הרעה

תישיאםימאתומםילדגלשהרימשוהריצי

תישיאםאתומלדוגבריינהתורדגה.)הפיקעשגמ(5-ו1,2,3,4םישגמהמתישיאםאתומלדוגבריינלעסיפדהלןתינ
.םימושייהלכבךלתונימזוהספדההןקתהלהנמבתורמשנ

הדובעתמלשהלעהעדוה

םשהבובשחמהךסמלשהנותחתהתינמיההניפבתגצומהעדוה.הספדההתדובעתמלשהלעהעדוהלבקלרוחבלןתינ
.הספדוההדובעההבשתספדמהםשוהדובעה

תוכרעמלכבתכמתנהניאהנוכתה.תשרךרדבשחמלתרבוחמתספדמהרשאכקרהנימזוזהנוכת:הרעה
.הלעפהה

SECUREגוסמתודובע PRINT)תחטבואמהספדה(

Secureהדובעהגוס Print)תנזהושמתשמהיוהיזתריחברחאלהדובעסיפדהלךלרשפאמ)תחטבואמהספדה
.תספדמהלשהרקבהחולבהמסיסה

המגודלתוכרע

Sampleהדובעהגוס Set)קתועסיפדהל,םיבורמםיקתועתללוכההספדהתדובעחולשלךלרשפאמ)המגודלהכרע
ררחשלךתורשפאב,המגודלקתועבןויערחאל.תספדמבהנתמהבםירתונהםיקתועהתאריאשהלוהדובעהלשהמגודל
.םירתונהםיקתועהתאקוחמלוא

תבכועמהספדה

.ספדותהדובעהשךנוצרבהבשהעשהתאןזה.ירוקמההדובעהתחילשדעוממתועש24דעהספדהתדובעבכעלןתינ
.תועש24ואתועש12לשהעשתינבתבשמתשה

תספדמבהספדהתודובעתרימש

Storeהדובעהגוס File in Folder)ךתורשפאב.תספדמהךותבהייקיתבהספדהתדובעןסחאמ)הייקיתבץבוקןוסחא
קוחמלךתורשפאב.הספדההרחאלתיטמוטואתקחמנאלהדובעה.תספדמהלשהרקבהחולךרדהדובעהתאסיפדהל
.תספדמהלשהרקבהחולךרדינדיןפואבץבוקהתא
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לופיק

תאתלפקמוזתורשפא.לופיקהתורשפאתועצמאבםיספדומםיכמסמרוצילןתינ,רומיגתדיחיתללוכתספדמהםא
לופיקהתורשפא.)ZואCלופיקגוס(םישילשלוא)םייתשללופיקואדיחילופיק(םיאצחלךלשםיספדומהםיכמסמה
.תספדמהלשןקתההלהנמךרדתרחבנ

:םינימזהלופיקהיגוסןלהל

)םייתשללופיק(דיחילופיק•

Cלופיק•

Zלופיק•

ןויליגיצחלשZלופיק•

Singleתורשפאה Fold (Bi-Fold))תויורשפאה.תורבוחרצוילשרומיגתדיחיםעקרהנימז))םייתשללופיק(דיחילופיק
C-Fold)לופיקC(ו-Z-Fold)לופיקZ(לופיקהתדיחיםעקרתונימזC/Z.

ליכמהריינשגמרחב.)SEF(רצקהצקתנזהתויהלבייחךמסמהןוויכ,לופיקהתורשפאבשמתשהלידכ:הרעה
.SEFלשהספדהרמוח

USBןוסחאןקתהמהספדה

MediaהנוכתהתרזעבUSBןוסחאןקתהמתורישיXPS-וPDF,JPG,TIFFיצבוקסיפדהלןתינ Print - Text
.)טסקט-הידמתספדה(

.הנימזלUSB-מהספדההתאךופהלתכרעמהלהנמלע,וזתורשפאבשמתשהלידכ:הרעה

ארוקלשלבכהםא.ןמזהותואבילנויצפואההידמהיסיטרכארוקבוUSB-התאיציבשמתשהלןתינאל:הרעה
.תספדמהלשהרקבהחולבUSB-התאיציבשומישינפלותואקתנ,רבוחמהידמהיסיטרכ

הידמיסיטרכארוקמהספדה

DCFיצבוקסיפדהלןתינ 1.0, JPEGו-TIFFסיטרכמתורישיCompact Flashהידמהיסיטרכארוקךותלסנכומה
.ילנויצפואה

.ןוילעהימדקהחולהלשילאמשהקלחבתמקוממהUSB-התאיציבUSBןוסחאןקתהןיאשאדו:הרעה
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קיתעמ
:ליכמהזקרפ
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תיסיסבהקתעה
:םיקתוערוצילידכ

Clearןצחלהלעץחל,הרקבהחולב,תומדוקהקתעהתורדגהריסהלידכ.1 All)בוהצה)לוכההקנ.

.רוקמהךמסמתאןעט.2

.םיכמסמהןיזמתועצמאבןיזהלןתינאלשרייניפדואםידיחיםיפדרובעםיכמסמלתיכוכזהחטשמבשמתשה•

.םידיחיואםיבורמםיפדלםיכמסמהןיזמבשמתשה•

.)קתעה(Copyתורשפאבעג.3

.םיקתועהרפסמתאןיזהלידכירמונ-אפלאהםישקמהחולבשמתשה.4
.עגמהךסמיבג-לעעיפומםיקתועהרפסמ

תאשדחמןזהןכמרחאלוCןצחלהלעץחל,ירמונ-אפלאהםישקמהחולב,ןזוהשםיקתועהרפסמתאןקתלידכ•
.רפסמה

תורשפאבעג,הדובעהתאךישמהלידכ.םודאה)רוצע(Stopןצחלהלעץחל,הקתעהתדובערוצעלידכ•
Resume)ךשמה(.תורשפאבעג,הדבועהתאלטבלידכCancel)לטב(.

.הקתעההתורדגהתאהנש,ךרוצהתדימב.5
.תויסיסבתורדגהאשונבןייע,םיטרפתלבקל

.)לחתה(Startןצחלהלעץחל,הקתעההתדובעתאליחתהלידכ.6

םיכמסמהלשתיכוכזהחטשמ

תילאמשההניפלדומצב,הטמיפלכהנפומאוהשכרוקמהךמסמתאחנהוםיכמסמהןיזמלשהסכמהתאםרה.1
.םיכמסמלתיכוכזהחטשמלשתירוחאה

.תיכוכזהחטשמתוצקלעספדומשםיאתמהריינהלדוגיפלרוקמהךמסמתארשיי.2

:הרעה

ואA3דע)'ץניא0.59x9.59(מ"מ15x15לדוגבריינלםיכמסמהלשתיכוכזהחטשמבשמתשהלןתינ•
297x43211.6(מ"מx17ץניא'(.

.םייטרדנטסריינילדוגיטמוטואןפואבההזמםיכמסמהלשתיכוכזהחטשמ•
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םורגלהלולעוזהלועפ.חוכבםיכמסמהןיזמהסכמתארוגסלהסנתלא,ךורכךמסמלשהקירסתעב:תוריהז
.םיכמסמהןיזמהסכמלקזנל

תידדצ-ודהספדהליטמוטואםיכמסמןיזמ

תידדצ-ודהספדהליטמוטואהםיכמסמהןיזמ.המירעהשארב1ףדוהלעמיפלכםינופםהשכרוקמהיכמסמתאסנכה.1
.תינמז-ובםיידדצ-ודםיכמסמלשםידדצהינשתאקרוס

.הנוכנהרוצבםינועטרוקמהיכמסמרשאכקלדנרושיאהןווחמ

.רוקמהיכמסמלםידומצויהישךכריינהינווכמתאזזה.2

:הרעה

.םייטרדנטסריינילדוגיטמוטואןפואבההזמםיכמסמהןיזמ•

.ר"מ/'ג38-128:םיאבהםילקשמברייניטמוטואהםיכמסמהןיזמבןיזהלןתינ•

85:םיאבהםיגוסהמרייניטמוטואהםיכמסמהןיזמבןיזהלןתינ• x 3.3(מ"מ125 x 297דע)'ץניא4.9 x 432
11.7(מ"מ x .)'ץניא17

לשריינלשתונויליג130:לקשמיפלהאבהתברוקמהריינהתומכתאיטמוטואהםיכמסמהןיזמבןיזהלןתינ•
.ר"מ/'ג80

תויסיסבתורדגה

Copyהייסיטרכבשמתשה.עגמהךסמב)קתעה(Copyןצחלהלעהציחלרחאלהעיפומ)הקתעה(Copyהייסיטרכה
:תואבהתויסיסבהתורדגההתאתונשלידכ)הקתעה(

ןבל-רוחשבואעבצבםיקתעהןיבהריחב•

הנומתהלשהלדגהואהנטקה•

םיקתעהלשמשיששגמהתריחב•

םיידדצ-ודםיקתעהוארוקמיכמסמבהריחב•

םיפוסאםיקתעה•

םיפוסאאלםיקתעה•

םיקתעהקודיה•
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םיקתעהרוריח•

ןבל-רוחשבואעבצבםיקתעהןיבהריחב

.ןבל-רוחשבואםיעבצינשב,)םורכונומ(דיחיעבצב,אלמעבצבםיקתעהרוצילךתורשפאב,עבצליכמירוקמהךמסמהםא

:טלפהעבצתריחבל

.)קתעה(Copyתורשפאבעג,הרקבהחולב.1

:שרדנהטלפהעבצבעג.2

•Auto Detect)אוהירוקמהךמסמהםא.ירוקמהךמסמבינועבצהןכותהההוזמוזתורשפאב:)יטמוטואיוהיז
.דבלברוחשעבצבטלפה,ןבל-רוחשךמסמאוהירוקמהךמסמהםא.אלמעבצבטלפה,ינועבצךמסמ

•Color)םיקתעהקיפהלידכ,רוחשובוהצ,הטנגמ,ןאיצ:הספדההיעבצלכבשומישהשענוזתורשפאב:)עבצ
.אלמעבצב

•Black and White)ירוקמהךמסמבםיעבצה.דבלבןבלורוחשבםיקתעהםירצונוזתורשפאב:)ןבלורוחש
.רופאלשםינווגלםירמומ

•Dual Color)םיעבצלשתוצובקיתשלרוקמהךמסמיעבצתאדירפהלךלתרשפאמוזתורשפא:)םיעבצינש
עבצבםיפלחומםיעבצהראשוזתורשפאב.דעיהרוזאעבצבףלחויורוקמהךמסממץלוחירוקמהעבצ.הקתעהל
.דעיהרוזאבאלשעבצכרדגומרשאתרחבש

•Single Color)םיעבצהתששךותמדחאעבצבשומישךותםיקתעהרוצילךלתרשפאמוזתורשפא:)דיחיעבצ
.תישיאםימאתומהםיעבצהךותמואשארמםיעובקה

•More)תישיאהמאתהבםיעבצואשארמםירדגומםיעבצתונשלךלתרשפאמוזתורשפא:)דוע.

הנומתהלשהלדגהואהנטקה

:הנומתהלשהלדגהואהנטקהל

.)קתעה(Copyתורשפאבעג,הרקבהחולב.1

:תואבהתולועפהמתחאעצב,יסחיןפואבהנומתהתאלידגהלואןיטקהלידכ.2

.)-(סונימהלמסלעו)+(סולפהלמסלעץחל•

.)-(סונימהלמסו)+(סולפהלמסבעגןכמרחאלו)דוע(Moreתורשפאבעג•

:םיוסמריינלדוגלםיאתהלידכלשמל,שארמהעבקנשהדימביסחיןפואבהנומתהתאלידגהלואןיטקהלידכ.3

.)דוע(More-בעג•

Proportionalןצחלהלעץחל• Presetןצחלהלעץחלןכמרחאלו,)יסחיזוחא(% .)שארמרדגומזוחא(%

Autoתורשפאבעג,ףדהזכרמבהנומתהתאביצהלידכ• Center)תורשפאבעג.)יטמוטואזוכרמSave
.)רומש(

Slightתורשפאברחב,ןידעןונווכעצבלידכ• Reduction Improved Fit)לקםוצמצלתרפושמהמאתה(.
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:םינושםיזוחאבהנומתהלשךרואהובחורהתאלידגהלואןיטקהלידכ.4

Independentתורשפאבעגןכמרחאלו,)דוע(More-בעג• X-Y%)X-Y%םייולתיתלב(.

Widthתורשפאהרובע,הנומתהלשX-ההריצלשואבחורהלשלדוגהתאתונשלידכ• percentage)זוחא
.)-(סונימהלמסבו)+(סולפהלמסבעג,)בחור

Lengthתורשפאהרובע,הנומתהלשY-הריצלשואךרואהלשלדוגהתאתונשלידכ• percentage)זוחא
.)-(סונימהלמסבו)+(סולפהלמסבעג,)ךרוא

Autoתורשפאבעג,ףדהזכרמבהנומתהתאביצהלידכ• Center)יטמוטואזוכרמ(.

.)רומש(Saveתורשפאבעג.5

םיקתעהלשמשיששגמהתריחב

ריינגוסבשמתשהלידכ.תכרעמהלהנמתורדגהיפלהקתעהלשמשמהריינהשגמתאיטמוטואןפואבתרחובתספדמה
.שרדנהריינהובןועטשריינהשגמתארחב,רחאלדוגבריינואינועבצריינ,הרבחריינלעהקתעהךרוצלהנוש

:שמתשהלשיובששגמהתריחבל

.)קתעה(Copyתורשפאבעג,הרקבהחולב.1

Paperעטקב.2 Supply)שרדנשגמהלעץחל,)ריינתקפסא.

:רחאשגמבשמתשהלידכ.3

.)דוע(More-בעג•

.המישרבשורדהשגמבעג•

.)רומש(Saveתורשפאבעג•

םיידדצ-ודםיקתעהוארוקמיכמסמבהריחב

.ידדצ-ודרוקמךמסמלשםידדצינשואדחאדצקיתעהלידכםיכמסמהלשתיכוכזהחטשמבואםיכמסמהןיזמבשמתשה

:תידדצ-ודהקתעהבתונימזשתורחאתויורשפאתומייק

.םיידדצ-דחםיקתעהקיפמו,רוקמהיכמסמלשדחאדצקרקרוס:1→1•

.םיידדצ-ודםיקתעהקיפמורוקמהיכמסמלשדחאדצקרקרוס:2→1•

.םיידדצ-דחםיקתעהקיפמורוקמהיכמסמלשםידדצהינשתאקרוס:1→2•

•Rotate Side .תולעמ180-בידדצ-ודקתעהלשינשהדצבהנומתהתאבבוסמ:)2דצבבוס(2

:ידדצ-ודרוקמךמסמלשםידדצהינשתקתעהל

.)קתעה(Copyתורשפאבעג,הרקבהחולב.1

2תורשפאבעג.2 Sided Copying)תידדצ-ודהקתעה(.

Sided-2רובע.3 Copying)תידדצ-ודהקתעה(,2-בעג–Sided)ידדצ-וד(.

®Xeroxתספדמ63 PrimeLink™ C9065/C9070שמתשמלךירדמ

קיתעמ



.קוריה)לחתה(Startןצחלהלעץחל.4

תאחינהלשירשאכהעדוההעיפומ,תידדצ-ודהקתעהלםיכמסמהלשתיכוכזהחטשמבשומישתעב:הרעה
.תיכוכזהלעאבהךמסמה

.ידדצ-ודרוקמךמסמלשםידדצהינשתאיטמוטואןפואבקיתעמםיכמסמהןיזמ

םיפוסאםיקתעה

לשםיידדצ-דחםיקתעההשולשתריציתעב,המגודל.יטמוטואןפואבםיבורמםיפדתולעבהקתעהתודובעףוסאלןתינ
:אבהרדסבוספדויםיקתעהה,םידומעהשישןבךמסמ

1,2,3,4,5,6;1,2,3,4,5,6;1,2,3,4,5,6

:םיפוסאםיקתעהרוחבלידכ

.)קתעה(Copyתורשפאבעג,הרקבהחולב.1

Copyתורשפאבעג.2 Output)הקתעהטלפ(.

.)ףוסא(Collatedתורשפאבעג.3

.)רומש(Saveתורשפאבעג.4

םיפוסאאלםיקתעה

:אבהרדסבםיספדומםיפוסאאלםיקתוע

1,1,1,2,2,2,3,3,3,4,4,4,5,5,5,6,6,6

:םיפוסאאלםיקתועברוחבלידכ.1

a.תורשפאבעג,הרקבהחולבCopy)קתעה(.

b.תורשפאבעגCopy Output)הקתעהטלפ(.

c.תורשפאבעגUncollated)ףוסאאל(.

d.תורשפאבעגSave)רומש(.

:הדרפהיפדםעםיפוסאאלםיקתועברוחבלידכ.2

a.ךסמבCopy Output)תורשפאבעג,)הקתעהטלפUncollated with Separators)יפדםעםיפוסאאל
.)הדרפה

b.תורשפאבעג,הדרפההיפדםינועטובששגמהתארוחבלידכSeparator Tray)שגמרחב,)הדרפהיפדשגמ
.)רומש(Save-בעגןכמרחאלו

טסיהתמרעה

:טסיהתמרעהרוחבלידכ

.)קתעה(Copyתורשפאבעג,עגמהךסמב.1

Copyתורשפאבעג.2 Output)הקתעהטלפ(.

Offsetתורשפאבעג.3 Stacking)ובשמתשהלךנוצרבשטסיההגוסתארחבו)טסיהתמרעה.
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Paperתורשפאההעיפומםא.4 Supply)ריינהתקפסאלששרדנהשגמהתארחב,)ריינתקפסא.

.)קתעה(Copyהייסיטרכלרוזחתשדע)רומש(Saveתורשפאבעג.5

םיקתעהקודיה

.יטמוטואןפואבםיקתעההתאקדהלןתינ,רומיגתדיחיתספדמבתנקתומםא

:קודיהברוחבלידכ

.)קתעה(Copyתורשפאבעג,הרקבהחולב.1

Copyתורשפאבעג.2 Output)הקתעהטלפ(.

רובע)תוכיס4(4Staplesוא)תוכיס2(2Staples,)תחאהכיס(1Stapleתורשפאבעג,)קודיה(Stapleךסמב.3
.תרחבםיפדהןוויכ
.ףדבתואצמנתוכיסהובשםוקימהתאגיצמךסמה,ןוויכלכל

קודיההתורשפאםא.ךוראהצקוארצקהצק:ריינהתנזהןוויכלםאתהבתונתשמקודיההתויורשפא:הרעה
Paperתורשפאבעג,הנימזהניאתשרדנה Supply)םיאתמהשגמהתארחבןכמרחאלו)ריינתקפסא.

םיקתעהרוריח

.יטמוטואןפואבםיקתעהבםירוחבקנלןתינ,המיאתמרומיגתדיחיתספדמבתנקתומםא

רשאכםישגמהדחאמריינהתאןיזהלןתינ.הנזההןוויכבוריינהלדוגבתויולתםירוחהבוקינתויורשפא:הרעה
תורשפאבעג,הנימזהניאתשרדנהרוריחהתורשפאםא.ךוראהצקתנזהלוארצקהצקתנזהלןועטריינה

Paper Supply)ןוכנהןוויכבריינליכמהשגמהתארחבןכמרחאלו)ריינתקפסא.

.הרקבהחולב)קתעה(Copyתורשפאבעג.1

Copyתורשפאבעג.2 Output)הקתעהטלפ(.

Holeעטקב.3 Punch)המישרהמרוריחהםוקימורוריחהגוסתארחב,)רוריח.

.תספדמהתרוצתלםאתהבתונתשמרוריחהתורדגה:הרעה

.)רומש(Saveתורשפאבעג.4

הנומתהתוכיאתומאתה

Imageהייסיטרכבשמתשה Quality)תואבההנומתהתוכיאתורדגהתאתונשלידכ)הנומתתוכיא:

רוקמהגוסןויצ•

עבצהתייוורותודחה,תוהכהתמאתה•

עקרבםילדבהלשיטמוטואשוטשט•

תוידוגינהתמאתה•

עבצטקפאתריחב•

םיעבצהןוזיאתמאתה•

םיעבצהטסיהתמאתה•
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קרבהתמרתמאתה•

רוקמהגוסןויצ

.רוקמהךמסמלשהריציהןפואורוקמהךמסמבתונומתהגוסיפלםיקתעההלשהנומתהתוכיאתאתבטממתספדמה

:רוקמהגוסתאןייצלידכ

Imageהייסיטרכבעגןכמרחאלועגמהךסמב)קתעה(Copyתורשפאבעג.1 Quality)הנומתתוכיא(.

Originalתורשפאבעג.2 Type)רוקמגוס(.

Originalןולחב.3 Type)רוקמגוס(:

a.רוקמהךמסמלשןכותהגוסתארחב,הנושארההדומעב.

b.רוקמהךמסמלשהקפההןפואתארחב,ךלעודירבדהםא.

c.תורשפאבעגSave)רומש(.

עבצהתייוורותודחה,תוהכהתמאתה

.עבצהתייוורותודחהתאםיאתהלוםיקתעהתוהכהלואריהבהלןתינ

:הלאהנומתתויורשפאתמאתהל

Imageהייסיטרכבעגןכמרחאלו)קתעה(Copyתורשפאבעג,הרקבהחולב.1 Quality)הנומתהתוכיא(.

Image-בעג.2 Options)הנומתתויורשפא(.

:'הנומתתויורשפא'ןולחב.3

לשןוויכלותוארבעהו)ההכה/רהבה(Lighten/Darkenלשעיבצמבעג,הנומתהתאתוהכהלואריהבהלידכ•
Lighten)רהבה(ואDarken)ההכה(.

וא)דדח(Sharpenלשןוויכלותוארבעהו)תודח(Sharpnessלשעיבצמבעג,הנומתהתאךכרלואדדחלידכ•
Soften)ךכר(.

לשןוויכלותוארבעהו)הייוור(Saturationלשעיבצמבעג,תוחפוארתויםייחלהנומתהיעבצתאךופהלידכ•
Vivid)ינוגסס(ואPastel)לטספ(.

.)רומש(Saveתורשפאבעג.4

עקרבםילדבהלשיטמוטואשוטשט

םגםייולגףדהלשדחאדצלעםיספדומהתונומתהואטסקטהםימעפל,קדריינלעםיספדומהרוקמיכמסמבשומישתעב
Auto-בשמתשה.ינשהדצב Suppression)תוחפלךלשםיקתעהבעקרהיעבצתאךופהלידכ)יטמוטואשוטשט
.םייולג

Auto-בשומישתעבתוכומנתויופיפצקיתעתאלתספדמהשןכתיי:הרעה Suppression)הבכ.)יטמוטואשוטשט
Autoתורשפאהתא Suppression)הלאםירקמברתויבוטטלפתלבקל)יטמוטואשוטשט.

:וזהרדגהיונישל

Imageהייסיטרכבעגןכמרחאלועגמהךסמב)קתעה(Copyתורשפאבעג.1 Quality)הנומתתוכיא(.

Image-בעג.2 Enhancement)הנומתתוכיארופיש(.
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Suppressעטקב.3 Background)תורשפאבעג,)עקרשטשטAuto Suppression)יטמוטואשוטשט(.

.)רומש(Saveתורשפאבעג.4

תוידוגינהתמאתה

:םיקתעהבתוידוגינהלשהרבגהואםוצמצל.הנומתבםיהכוםיריהבםירוזאןיבלדבההאיהתוידוגינה

Imageהייסיטרכבעגןכמרחאלו)קתעה(Copyתורשפאבעג,הרקבהחולב.1 Quality)הנומתהתוכיא(.

Image-בעג.2 Enhancement)הנומתתוכיארופיש(.

:תואבהתויורשפאהמתחאעצב.3

Autoתורשפאבעג,יטמוטואןפואבתוידוגינהתאםיאתהלידכ• Contrast)תיטמוטואתוידוגינ(.

Manualתורשפאבעג• Contrast)תינדיתוידוגינ(,לשעיבצמבעגContrast)ותוארבעהןכמרחאלו)תוידוגינ
.)תוחפ(Lessוא)רתוי(Moreלשןוויכל

.)רומש(Saveתורשפאבעג.4

עבצלשםיטקפאתריחב

Colorלששארמתועובקהתורדגהבשמתשהלשי,םיינועבצרוקמיכמסמרובעטלפהיעבצתאםיאתהלידכ Effects
.רתוירקואםחןווגבויהישךכהקתעההיעבצתאםיאתהלןתינ,המגודל.)עבצלשםיטקפא(

:םיעבצלששארמתרדגומהעיבקתריחבל

Imageהייסיטרכבעגןכמרחאלו)קתעה(Copyתורשפאבעג,הרקבהחולב.1 Quality)הנומתהתוכיא(.

Colorןצחלבעג.2 Effects)עבצלשםיטקפא(.

.םיעבצבלדבההתאתוארמהמגודהתונומת.שארמהעבקנשתשרדנהעבצהתרדגהבעג.3

.)רומש(Saveתורשפאבעג.4

םיעבצהןוזיאתמאתה

ינפלרוחשובוהצ,הטנגמ,ןאיצןיבהספדההיעבצלשןוזיאהתאםיאתהלךתורשפאב,ינועבצךלשרוקמהךמסמםא
.ךמסמהתאקיתעתש

:םיעבצהןוזיאתמאתהל

Imageהייסיטרכבעגןכמרחאלו)קתעה(Copyתורשפאבעג,הרקבהחולב.1 Quality)הנומתהתוכיא(.

Colorתורשפאבעג.2 Balance)םיעבצןוזיא(.

:םיעבצהתעבראלכלשתופיפצהתומרתמאתהל.3

a.ךסמבColor Balance)תורשפאברחב,)םיעבצןוזיאBasic Color)יסיסבעבצ(.

b.(סונימהלמסוא)+(סולפהלמסןוויכלותואזזהןכמרחאלועיבצמבעג,עבצלכרובעהמרהתמאתהל-(.

:עבציפלםיללצומהוםיינוניבה,םיראומהםירוזאהלשתופיפצהתומרתמאתהל.4

a.תורשפאבעגAdvanced Color)םדקתמעבצ(.

b.יוצרהעבצבעג.
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c.וא+למסהןוויכלותואזזהןכמרחאלועיבצמבעג,םיללצומהוםיינוניבה,םיראומהםירוזאהתומרתמאתהל
.-למסהןוויכל

.)רומש(Saveתורשפאבעג.5

םיעבצהטסיהתמאתה

.קתעההיעבצלשןווגהתאםיאתהלךתורשפאב,ינועבצךלשרוקמהךמסמםא

Auto-לרדגומטלפהעבצרשאכקרהנימזוזהנוכת:הרעה Detect)יטמוטואיוהיז(לוא-Color)עבצ(.

Imageהייסיטרכבעגןכמרחאלו)קתעה(Copyתורשפאבעג,הרקבהחולב.1 Quality)הנומתהתוכיא(.

Colorתורשפאבעג.2 Shift)םיעבצטסיה(.
Originalהדומעה Color)רוקמהךמסמלשםיעבצהתאתגציימ)ירוקמעבצ.

Copyהדומעה Color)קתעההיעבצתאתגציימ)קתעהעבצ.

.--ו+םילמסבעג,שרדנהןווגהרובע,יוצרהםיעבצהטסיהתארוחבלידכ.3

.)רומש(Saveתורשפאבעג.4

קרבהתמרתמאתה

.תרבגומואהליגר-ריינהלשקרבהתדימתאןייצלךלתרשפאמקרבהתמר

.ריינהיגוסלכלעהלחהניאוזהנוכת:הרעה

:קרבהתמרתאםיאתהלידכ

.קתעהבעג.1

.הנומתתוכיאבעג.2

.קרבתמרבעג.3

.)רומש(Save-בעגןכמרחאלו)תרבגומ(Enhancedוא)הליגר(Normalתורשפאבעג.4

הסירפתומאתה

:תואבהתורדגההתאתונשלידכ'הסירפתומאתה'הייסיטרכבשמתשה

רפסתקתעה•

תידדצ-ודרפסתקתעה•

רוקמהלדוגןויצ•

קתעהלשתווצקהתקיחמ•

הנומתהתטסה•

הנומתהבוביס•

הנומתהךופיה•

רוקמהןוויכןויצ•
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רפסתקתעה

.דיחיריינןויליגךותלאךורכךמסמלש,םיפדהינשתאוא,ילאמשהואינמיהףדהתאקיתעהלךתורשפאב

ןיזהלןיא.םירחאםיכורכםיכמסממואתעיבתכמ,םירפסמםיקתעהרוצילידכםיכמסמהלשתיכוכזהחטשמבשמתשה
.םיכמסמהןיזמבםיכורכרוקמיכמסמ

:הרעה

Sided-2הנוכתהםעדחיוזהנוכתליעפהלןתינאל• Book Copying)תידדצ-ודםירפסתקתעה(.

.תקיודמהרוצבםיפדינשלםידרפומםניאםייטרדנטסאלםילדגבםיכמסמ•

:רחאךורכךמסמוארפסךותמםיפדקיתעהלידכ

גצומשיפכ,םיכמסמהלשתיכוכזהחטשמלעבחורלןוויכבהזלאהזםינופהךורכךמסמבםיפדהתאםקמ:הרעה
.עגמהךסמיבג-לע

Layoutהייסיטרכבעגןכמרחאלו,)קתעה(Copyתורשפאבעג,הרקבהחולב.1 Adjustment)הסירפתמאתה(.

Bookתורשפאבעג.2 Copying)רפסתקתעה(בעגןכמרחאלו-On)לעופ(.

Bothתורשפאבעג,םיפדהרדסיפלחותפרפסלשםיפדהינשתאקיתעהלידכ.3 Pages)םיפדהינש(.
Bindingלשהמרהתאןייצלידכ Edge Erase)למסבעג,הכירכהוהנומתהרוזאןיבחוורמה,)הכירכהצקתקיחמ
.)-(סונימהלמסבו)+(סולפה

Leftתורשפאבעג,חותפרפסבילאמשהףדהתאקרקיתעהלידכ.4 Page Only)דבלבילאמשףד(.
Bindingלשהמרהתאןייצלידכ Edge Erase)למסבעג,הכירכהוהנומתהרוזאןיבחוורמה,)הכירכהצקתקיחמ
.)-(סונימהלמסבו)+(סולפה

Rightתורשפאבעגחותפרפסבינמיהףדהתאקרקיתעהלידכ.5 Page Only)דבלבינמיףד(.
Bindingלשהמרהתאןייצלידכ Edge Erase)למסבעג,הכירכהוהנומתהרוזאןיבחוורמה,)הכירכהצקתקיחמ
.)-(סונימהלמסבו)+(סולפה

.)רומש(Saveתורשפאבעג.6

תידדצ-ודרפסתקתעה

.ךורכרוקמךמסמבהזלאהזםינופהםיפדלשםיידדצ-ודםיקתעהרוצילךלתרשפאמוזהנוכת

:הרעה

Bookהנוכתהםעדחיוזהנוכתליעפהלןתינאל• Copying)םירפסתקתעה(.

יכמסמןיזהלןיא.תורבוחואתעיבתכ,םירפסלשםיקתוערוצילידכםיכמסמהלשתיכוכזהחטשמבשמתשה•
.םיכמסמהןיזמבםיכורכרוקמ

.תקיודמהרוצבםיפדינשלםידרפומםניאםייטרדנטסאלםילדגבםיכמסמ•

:רחאךורכךמסמוארפסךותמםיפדקיתעהלידכ

Layoutהייסיטרכבעגןכמרחאלו,)קתעה(Copyתורשפאבעג,הרקבהחולב.1 Adjustment)הסירפתמאתה(.

Sided-2-בעג.2 Book Copying)תידדצ-ודרפסתקתעה(.תורשפאבעג,אבהךסמבOn)לעופ(.
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Startingתורשפאבעג,הקתעההלשםויסהףדוהקתעההלשהלחתההףדתאןייצלידכ.3 and Ending Page
.)םויסוהלחתהףד(

Left-בעג:הלחתההףדל• Page)וא)ילאמשףדRight Page)ינמיףד(.

Left-בעג:םויסהףדל• Page)וא)ילאמשףדRight Page)ינמיףד(.

Bindingלשהמרהתאןייצלידכ.4 Edge Erase)למסבעג,הכירכהוהנומתהרוזאןיבחוורמה,)הכירכהצקתקיחמ
.)-(סונימהלמסבו)+(סולפה

.)רומש(Saveתורשפאבעג.5

רוקמהלדוגןויצ

:קתעויןוכנהרוזאהשידכרוקמהךמסמלדוגןויצל

Layoutהייסיטרכבעגןכמרחאלו)קתעה(Copyתורשפאבעג,עגמהךסמב.1 Adjustment)הסירפתמאתה(.

Originalתורשפאבעג.2 Size)רוקמלדוג(.

Autoתורשפאבעג,הקתעההרוזאתאעובקלתנמלע,רוקמהיכמסמלשןושארהףדהתאשארמקורסלידכ.3
Detect)יטמוטואיוהיז(.

Manualתורשפאבעג,יפיצפסריינלדוגלםיאתמקיתעהלשישרוזאהםא• Size Input)רחאלו)ינדילדוגטלק
.יוצרהריינהלדוגבעגןכמ

.הלילגהיצחבעג,האלמההמישרהתאגיצהלידכ•

Mixedתורשפאבעג,םינושםילדגבםיפדליכמרוקמהךמסמםא.4 Size Originals)םילדגברוקמיכמסמ
.)םיברועמ

.)רומש(Saveתורשפאבעג.5

קתעהלשתווצקהתקיחמ

.ןותחתהוןוילעה,ילאמשה,ינמיההצקבהקיחמלחטשהןויצידי-לעםיקתעההלשתווצקהמןכותקוחמלןתינ

:םיקתעהבתווצקתקיחמל

Layoutהייסיטרכבעגןכמרחאלועגמהךסמב)קתעה(Copyתורשפאבעג.1 Adjustment)הסירפתמאתה(.

Edge-בעג.2 Erase)הצקתקיחמ(.

Allתורשפאבעג,תווצקהלכמחטשהותואתאקוחמלידכ.3 Edges)תווצקהלכ(,ץחלבעגוplus)ןצחלבוא)סולפ
minus)סונימ(.

Individualתורשפאבעג,תווצקלהנושחטשןייצלידכ.4 Edges)םידדובתווצק(.
.סונימהןצחלבואסולפהןצחלבעג,הצקלכרובע

ןצחלבוא)סולפ(plusןצחלבעג,2דצבהצקלכמהקיחמהתומכתאןייצלידכ:םיידדצ-ודםיקתעהבתרחבםא.5
minus)תורשפאבעגוא,)סונימMirror Side .)1דצלשהארמתנומת(1

Print-בעג,תווצקהתקיחמתאלטבלידכ.6 to Edge)הצקלדעהספדה(.

:םיכמסמהלשתיכוכזהחטשמבואםיכמסמהןיזמבותואחינמהתאשןמזברוקמהךמסמןוויכתאןייצלידכ.7

a.בעג-Original Orientation)רוקמךמסמןוויכ(.
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b.תורשפאבעגUpright Image)תורשפאבוא)תיכנאהנומתSideways Image)לאמשדצ()תיקפואהנומת
.)הלעמל

c.תורשפאבעגSave)רומש(.

.)רומש(Saveתורשפאבעג.8

Holeןוגכשארמםירדגומםיכרערבעבורמשנםא:הרעה Punch Erase)וא)רוריחתקיחמHeader/
Footer Erase)תילאמשההניפבשארמרדגומהךרעבתעגלךתורשפאב,)הנותחת/הנוילעתרתוכתקיחמ

.ןולחהלשהנותחתה

הנומתהתטסה

.דומעהלדוגמןטקהנומתהלדוגםאישומישהזרבד.קתעההדומעבהנומתהלשםוקימהתאתונשלךתורשפאב

הקתעהאשונבןייע,םיטרפתלבקל.החלצהבהנומתתטסהבשמתשהלידכהנוכנהרוצברוקמהיכמסמתאםקמלשי
.תיסיסב

.ןיזמלןושארסנכנ)ךוראה(ילאמשההצקהוהלעמיפלכםינופםהשכרוקמהיכמסמתאםקמ:םיכמסמהןיזמב•

לשתירוחאהתילאמשההניפב,הטמיפלכםינופםהשכרוקמהיכמסמתאםקמ:םיכמסמהלשתיכוכזהחטשמב•
.הלאמשהנופךוראההצקהשכ,םיכמסמהלשתיכוכזהחטשמ

:הנומתהםוקימיונישל

Layoutהייסיטרכבעגןכמרחאלועגמהךסמב)קתעה(Copyתורשפאבעג.1 Adjustment)הסירפתמאתה(.

Imageתורשפאבעג.2 Shift)הנומתטסיה(.

Autoתורשפאבעג,ףדהזכרמבהנומתהתאביצהלידכ.3 Center)יטמוטואזוכרמ(.

Cornerתורשפאבעג,ריינהלשתוניפהתחאלואתווצקהדחאלהנומתהתאזיזהלידכ.4 Shift)הניפטסיה(.

Marginתורשפאבעג,הנומתהםוקימתאןייצלידכ.5 Shift)םיילושטסיה(.

minusןצחלבוא)סולפ(plusןצחלבעג,1דצרובעהנימי/הלאמשוהטמל/הלעמלהטסההתדימתאןייצלידכ.6
.)סונימ(

ןצחלבוא)סולפ(plusןצחלבעג,2דצבהצקלכמהקיחמהתומכתאןייצלידכ:םיידדצ-ודםיקתעהבתרחבםא.7
minus)תורשפאבעגוא,)סונימMirror Side .)1דצלשהארמתנומת(1

:םיכמסמהלשתיכוכזהחטשמלעואםיכמסמהןיזמבולשהחנההתעברוקמהךמסמלשןוויכהתאןייצלידכ.8

a.בעג-Original Orientation)רוקמךמסמןוויכ(.

b.תורשפאבעגUpright Image)תורשפאבוא)תיכנאהנומתSideways Image)לאמשדצ()תיקפואהנומת
.)הלעמל

c.תורשפאבעגSave)רומש(.

.)רומש(Saveתורשפאבעג.9

הנותחתהתילאמשההניפבשארמרדגומהךרעהתארחב,שארמםירדגומםיכרערבעבורמשנםא:הרעה
.ןולחהלש
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הנומתהבוביס

הנומתהתאתבבוסמתספדמה,ךלשרוקמהךמסמלשןוויכהמהנושרחבנששגמבעגרכןועטשריינהלשןוויכהםא
.ריינלםיאתתשךכיטמוטואןפואב

Layoutהייסיטרכבעגןכמרחאלועגמהךסמב)קתעה(Copyתורשפאבעג.1 Adjustment)הסירפתמאתה(.

Imageתורשפאבעג.2 Rotation)תואבהתויורשפאהמתחארחבןכמרחאלו)הנומתבוביס:

עג,שגמבשריינהןוויכלםיאתתהנומתהשךכתירוקמההנומתהתאיטמוטואןפואבבבוסתתספדמהשידכ•
Alwaysתורשפאב On)לעופדימת(.

Autoתורשפאהםא• Paper Select)תיטמוטואריינתריחב(ואAuto%)%תספדמהשידכ,הרחבנ)יטמוטוא
Onתורשפאבעג,שגמבשריינהלשןוויכלםיאתתהנומתהשידכתירוקמההנומתהתאיטמוטואןפואבבבוסת

during Auto)יטמוטואבצמבהלעפה(.

.)יובכ(Offתורשפאבעג,בוביסהתאלטבלידכ•

.)רומש(Saveתורשפאבעג.3

הנומתהךופיה

יכמסמתאסיפדהלןתינ.ףדהלעןימיללאמשמתכפהתמהנומתלכךכ;הארמתונומתכרוקמהיכמסמתאסיפדהלןתינ
.לילשתכתספדומביטיזופהתנומת;לילשתתונומתכרוקמה

:תונומתךופיהל

Layoutהייסיטרכבעגןכמרחאלועגמהךסמב)קתעה(Copyתורשפאבעג.1 Adjustment)הסירפתמאתה(.

Invertתורשפאבעג,תונומתלשהארמךופיהעצבלידכ.2 Image)בעגןכמרחאלו)הנומתךופה-Mirror Image
.)הארמתנומת(
Normalאיהלדחמהתרירב Image)תונומתהלשהארמךופיהאלל,)הליגרהנומת.

Negativeתורשפאבעג,לילשתתונומתרוצילידכ.3 Image)לילשתתנומת(.
Positiveאיהלדחמהתרירב Image)לילשתכהנומתהלשהספדהאלל,)ביטיזופתנומת.

.)רומש(Saveתורשפאבעג.4

טלפהתינבתלשתומאתה

:םיאבהםייונישהתאעצבלידכ'טלפתינבת'הייסיטרכבשמתשה

תורבוחתריצי•

תוכירכתללכה•

ףדתסירפ•

םירטסופתריצי•

לופיק•

תופסותתפסוה•

םימינמיסתפסוה•

תוהזתדועתתקתעה•
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תינושלילושטסיה•

תורבוחתריצי

ףדלכלשדצלכבתונומתיתשסיפדהלידכםיפדהתונומתתאהניטקמתספדמה.תרבוחתרוצבםיקתעהסיפדהלןתינ
לפקלידכהמיאתמהרומיגהתדיחיבשמתשהלוא,ינדיןפואבםתואקדהלוםיפדהתאלפקלןתינןכמרחאל.ספדומ
.יטמוטואןפואבםתואקדהלו

.רוקמהיכמסמלכלשהקירסהםותינפלםיקתעההתאהסיפדמהניאתספדמה,הזבצמב:הרעה

:תרבוחתריציל

Outputהייסיטרכבעגןכמרחאל,עגמהךסמב)קתעה(Copyתורשפאבעג.1 Format)טלפתינבת(.

Bookletתורשפאבעג.2 Creation)תחתןכמרחאל,)תרבוחתריציBooklet Options)עג,)תרבוחתויורשפא
.)לעופ(Onתורשפאב

Original-בעג.3 Input)1-בעגןכמרחאלו)רוקמךמסמטלק-Sided Originals)2-ב,)םיידדצ-דחרוקמיכמסמ-
Sided Originals)בוא)םיידדצ-ודרוקמיכמסמ--Sided Rotate Side .)2דצבבוס-ידדצוד(2

Fold,)יובכ(Offבעג,תורבוחתריציתולוכיםערומיגתדיחיתספדמבתנקתומםא:לופיק.4 Only)וא)דבלבלופיק
Fold and Staple)קודיהולופיק(.

:תרבוחהיבועלעתוצפלידכהכירכהרוזאזכרמבםיילושףיסוהלןתינ.5

a.בעג-Binding Shift)טסיההתארידגהלידכ)-/+(סונימהואסולפהינצחלבעגןכמרחאלו)הכירכטסיה.

b.תורשפאבעגSave)רומש(.

Blank-בעגןכמרחאלו)תוכירכ(Covers-בעג,תוכירכתפסוהל.6 Cover)ב,)קירהכירכףד-Print on Both
Sided-1-בוא)םידדצהינשלעספדה( Covers Print Outside)ץוחבספדה-תידדצ-דחהכירכ(.

a.תרבוחהףוגלשמשישריינהןועטובששגמבוהכירכהריינןועטובששגמבעג.

b.תורשפאבעגSave)רומש(.

c.רובעתירוחאההכירכהלעןורחאהרוקמהףדלשקתעההתאסיפדהלידכBlank Cover)ו)קירהכירכףד-
Print on Both)בעג,)םידדצהינשלעספדה-Last Page on Back Cover)תירוחאהכירכלעןורחאףד(

.)רומש(Saveלעץחלןכמרחאלו

Divide-בעג,הנשמתוכרעלהלודגתרבוחקלחלידכ.7 Output)טלפקלח(תורשפאבעגןכמרחאלוOn)לעופ(.

תורשפאבעגןכמרחאל,)-/+(סונימהןצחלבואסולפהןצחלבעג,הנשמתכרעלכבתונויליגהרפסמתאןיזהלידכ.8
Save)רומש(.

:טסיהתמרעהתלעפהל.9

Offsetתורשפאה:הרעה Stacking)ואהלאמשטעמםיספדומםיפדלשהמירעלכהחינמ)טסיהתמרעה
.רתויהלקהדרפהל,תמדוקההמירעהמהנימי

a.בעג-Output/Offset)טסיה/טלפ(.

b.בעג-Center Tray Upper)בוא)ןוילעיזכרמשגמ-Center Tray Lower)לופיקל.)ןותחתיזכרמשגמ
Right-בעג,יטמוטוא Middle Tray)ינמייעצמאשגמ(.

.תספדמבתנקתומהרומיגהתדיחילםאתהבתונתשהלתויושעתויפיצפסהתוריחבה:הרעה
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c.בעג-Offset Stacking)בעגןכמרחאל,)טסיהתמרע-System Default, No Offset, Offset Per Set
Offset-בוא)הכרעלכלטסיה,טסיהאלל,תכרעמהלשלדחמתרירב( Per Job)ןכמרחאלו)הדובעלכלטסיה
.)רומש(Saveלעץחל

Auto-ברוחבללכות,ןיינועמהתאםא.10 Image Positioning)יטמוטואהנומתםוקימ(ןיברוחבלוOff)ןיבל)יובכ
On)לעופ(.

.)רומש(Saveתורשפאבעג.11

תוכירכתללכה

דבכריינהלאםישגמבןועטלןתינ.ןורחאהוןושארהדומעהרובעםינושםישגמרחב,הקתעהתדובעלתוכירכףיסוהלידכ
.ןהילעסיפדהלואתוקירתוכירכהתאריאשהלןתינ.שארמספדומואינועבצ,רתוי

.ךמסמהראשתספדהלשמשמהריינלולדוגבההזתויהלבייחתוכירכלשמשמהריינה:הרעה

:תוכירכהריינלשמשיששגמהותוכירכהגוסתריחבל

Outputהייסיטרכבעגןכמרחאל,עגמהךסמב)קתעה(Copyתורשפאבעג.1 Format)טלפתינבת(.

.)תוכירכ(Covers-בעג.2

.תירוחאההכירכהותימדקההכירכהרובעהמיאתמהתורשפאבעג.3

:הספדהתויורשפאןתואושגמותואלעתוססובמהתירוחאותימדקהכירכלולכלידכ.4

a.הכירכלכרובעהספדהתורשפאבעג:Blank Cover)הקירהכירכ(,Print on Side ,)1דצלעספדה(1
Print on Side Printוא)2דצלעספדה(2 on Both)םידדצהינשלעספדה(.

b.ךמסמהףוגתספדהלשמשיששגמבעגןכמרחאלותוכירכהיתשלשמשיששגמבעג.

:תירוחאהכירכקרואתימדקהכירכקרלולכלידכ.5

a.הכירכלכרובעהספדהתורשפאבעג:Blank Cover)הקירהכירכ(,Print on Side ,)1דצלעספדה(1
Print on Side Printוא)2דצלעספדה(2 on Both)םידדצהינשלעספדה(.

b.ךמסמהףוגתספדהלשמשיששגמבעגןכמרחאלוהכירכלשמשיששגמבעג.

.)רומש(Saveתורשפאבעג.6

דומעתסירפ

ןפואבםצמטצמםיפדהתונומתלדוג.דחאריינןויליגלשדחאדצלארוקמהךמסמלשםיבורמםיפדקיתעהלךתורשפאב
.רחבנשריינלםיאתהלידכיסחי

:דחאןויליגלעםיבורמםיפדתקתעהל

Outputהייסיטרכבעגןכמרחאל,עגמהךסמב)קתעה(Copyתורשפאבעג.1 Format)טלפתינבת(.

Page-בעג.2 Layout)דומעתסירפ(.

Pages-בעג.3 per Side)דצלכבםידומע(.

2-בעג,ריינןויליגלכרובערוקמהךמסמלשםידומעהרפסמתריחבל.4 Pages)24-ב,)םידומע Pages)4םידומע(,
8-בוא Pages)8םידומע(.
Reading-בעג,הלעמוםידומע8ואהלעמוםידומע4רובע Order)יוצרה)האירקהרדס.

:םיקתועהןוויכתאתונשלידכ.5
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a.בעג-Original Orientation)רוקמךמסמןוויכ(.

b.בעג-Upright Images)בוא,)תויכנאתונומת-Sideways Images)תויקפואתונומת(.

c.תורשפאבעגSave)רומש(.

Repeat-בעג,ףדיבג-לעתמיוסמהנומתתלפכהל.6 Image)הנומתלפכה(.

2-בעג.7 Times)4-ב,)םיימעפ Times)48-בוא,)םימעפ Times)8םימעפ(.

Auto-בעג,תיקפואואתיכנאהלפכהלםימעפהרפסמתאיטמוטואןפואבבשחלידכ.8 Repeat)תיטמוטואהלפכה(.
ריינהלדוג,ךמסמהלדוגלעססובמתיקפואואתיכנאהנומתליפכהלשישםימעפהרפסמלשיטמוטואהבושיחה
.הלדגה/הנטקהסחיו

Variable-בעג,תיקפואואתיכנאהנומתליפכהלשישםימעפהרפסמתאןייצלידכ.9 Repeat)הנתשמהלפכה(
.סונימהןצחלבואסולפהןצחלבעגןכמרחאלו
.)תורושב(תיקפואםימעפ1-33-ו)םירוטב(תיכנאםימעפ1-23הנומתליפכהלןתינ

Evenlyתורשפאבעג,ףדהלעדיחאןפואבתונומתהתארדסלידכ• Spaced)םיוושםיחוורמ(.

Sideתורשפאבעג,םהיניבחוורמאללתונומתהתארדסלידכ• by Side)וזדצלוז(.

Originalתורשפאבעג,םיקתעההןוויכיונישל.10 Orientation)בעגןכמרחאלו,)רוקמךמסמןוויכ-Upright
Images)בוא)תויכנאתונומת-Sideways Images)תויקפואתונומת(,תורשפאבעגןכמרחאלוSave)רומש(.

םירטסופתריצי

תאביכרהלךילעהיהיןכמרחאל.דחאריינןויליגמרתויינפלעסרפתמה,רוקמךמסמלשלודגקתעהרוצילךתורשפאב
.הזלהזםתואקיבדהלורטסופידכלשדחמםיפדה

:רטסופתריציל

Copyתויורשפאבעג.1 > Copy Output > Uncollated)עגמהךסמב)םיפוסאאל>הקתעהטלפ>קתעה.

.)רטסופ(Posterתורשפאבעג.2

Outputתורשפאבעג.3 Size)רטסופליוצרהלדוגבעגןכמרחאלו)טלפלדוג.

עגןכמרחאלו)הלדגה%(%Enlargementתורשפאבעג,דוחלךרואלובחורלהלדגההיזוחאתארוחבלידכ.4
Lockתורשפאבעג,ילנויצרופורפןפואבךרואהובחורהתארידגהלידכ.'-'וא'+'םינצחלב X-Y%)לענX-Y%(.

Paperתורשפאבעג,ריינהשגמתארוחבלידכ.5 Supply)בעגןכמרחאלויוצרהשגמבעג,)ריינתקפסא-Save
.)רומש(

לופיק

םיקתעהרוצילךתורשפאב,תילנויצפואהC/Zלופיקהתדיחיתאואתורבוחרצויםערומיגתדיחיללוכךלשןקתההםא
וא)םייתשללופיקואדיחילופיק(םיאצחלךלשםיספדומהםיכמסמהתאתלפקמוזתורשפא.לופיקהתורשפאתועצמאב
Outputהייסיטרכבלופיקתויורשפארוחבלןתינ.)ZואCלופיקגוס(םישילשל Format)טלפתינבת(.

ריינשגמרוחבלדפקה.)SEF(רצקהצקתנזהאוהםיכמסמהןוויכשאדו,לופיקהתורשפאבשמתשהלידכ:הרעה
.SEFלשהספדהרמוחליכמה

לופיקיגוס

:םינימזהלופיקהיגוסןלהל
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)םייתשללופיק(דיחילופיק•

Cלופיק•

Zלופיק•

ןויליגיצחלשZלופיק•

Singleתורשפאה:הרעה Fold (Bi-Fold))רצוילשרומיגתדיחיםעקרהנימז))םייתשללופיק(דיחילופיק
.C/Zלופיקהתדיחיםעקרתונימז)Zלופיק(Z-Fold-ו)Cלופיק(C-Foldתויורשפאה.תורבוח

.לופיקהףדבףוסיאוהכירכ,קודיהתויורשפאןייצלןתינ,תספדמהלשתללוכההרוצתלםאתהב

Bookletהנוכתבשמתשה,תרבוחלשבוציעתולעבתורבוחתריציל:הרעה Creation)אללופיקה.)תרבוחתריצי
.םינייפאמהםתואתאףדהלעליחמ

תופסותתפסוה

.םיקתועליטמוטואןפואב,ךיראתוםידומעירפסמןוגכ,םירואיבףיסוהלןתינ

:תופסותתפסוהל

Outputהייסיטרכבעגןכמרחאל,עגמהךסמב)קתעה(Copyתורשפאבעג.1 Format)טלפתינבת(.

.)םירואיב(Annotationsתורשפאבעג.2

הרעהתפסוה

:הרעהתפסוהל

.)לעופ(Onתורשפאבעגןכמרחאלו,)הרעה(Commentתורשפאבעג.1

.תונסחואמהתורעההתמישרךותמהיוצרההרעהבעג,אבהןולחב.2

.)ךורע(Editתורשפאבעגןכמרחאל,)הנימז(Availableאיהשהרעהבעג,הרעהרוצילידכ.3

.)רומש(Saveתורשפאבעגןכמרחאל,השדחהרעהןזה,עגמהךסמבשתדלקמהתועצמאב.4

Applyתורשפאבעג.5 To)לעלחה(.

a.תורשפאבעגFirst Page Only)תורשפאב,)דבלבןושארדומעבעגAll Pages)תורשפאבוא,)םידומעהלכ
All Pages Except First)ןושארהדומעהדבלמםידומעהלכ(.

b.תורשפאבעגSave)רומש(.

.יוצרהםוקימבעגןכמרחאלו,)םוקימ(Positionתורשפאברחב,דומעבהרעההםוקימתארוחבלידכ.6

.)רומש(Saveתורשפאבםיימעפעג.7

יחכונהךיראתהתפסוה

:יחכונהךיראתהתפסוהל

.)לעופ(Onתורשפאבעגןכמרחאלו,)ךיראת(Dateתורשפאבעג.1

.ךיראתהתפסוהלהבשמתשהלשישתינבתבעג.2

:עיפויךיראתהםהבשםידומעהתארוחבלידכ.3
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a.תורשפאבעגApply To)לעלחה(.

b.תורשפאבעגFirst Page Only)תורשפאב,)דבלבןושארדומעבעגAll Pages)תורשפאבוא,)םידומעהלכ
All Pages Except First)ןושארהדומעהדבלמםידומעהלכ(.

c.תורשפאבעגSave)רומש(.

.יוצרהםוקימהתארחבןכמרחאלו,)םוקימ(Positionתורשפאבעג,דומעבךיראתהתמתוחםוקימתארוחבלידכ.4

.)רומש(Saveתורשפאבםיימעפעג.5

םידומעירפסמתפסוה

:םידומעירפסמתפסוהל

Pageתורשפאבעג.1 Numbers)םידומעירפסמ(,תורשפאבעגןכמרחאלוOn)לעופ(.

.)-/+(סונימהואסולפהןצחלבעג,ונממליחתהלשישדומעהרפסמתנזהל.2

:םידומעהירפסמועיפויםידומעוליאברוחבלידכ.3

a.תורשפאבעגApply To)לעלחה(.

b.תורשפאבעגAll Pages)תורשפאבוא)םידומעהלכAll Pages Except First)דומעהדבלמםידומעהלכ
.)ןושארה

c.תורשפאבעגSave)רומש(.

.יוצרהםוקימהתארחבןכמרחאלו,)םוקימ(Positionתורשפאבעג,דומעבךיראתהתמתוחםוקימתארוחבלידכ.4

.)רומש(Saveתורשפאבםיימעפעג.5

ההזמרפסמתמתוחתפסוה

:ההזמרפסמתמתוחתפסוהל

Batesבעג.1 Stamp)ההזמרפסמתמתוח(,תורשפאבעגןכמרחאלוOn)לעופ(.

.ההזמהרפסמהתמתוחבשומישלתמייקהרומשתמודיקבעג.2

a.איהשתמודיקבעג,תמודיקרוצילידכAvailable)הנימז(,תורשפאבעגןכמרחאלוEdit)ךורע(.

b.לעץחלןכמרחאלוהשדחתמודיקןזה,עגמהךסמבשתדלקמהתועצמאבSave)רומש(.

.)-/+(סונימהואסולפהןצחלבעג,ונממליחתהלשישדומעהרפסמתנזהל.3

:עיפותההזמהרפסמהתמתוחםידומעוליאברוחבלידכ.4

a.תורשפאבעגApply To)לעלחה(.

b.תורשפאבוא)םידומעהלכ(םידומעהלכתורשפאבעגAll Pages Except First)דומעהדבלמםידומעהלכ
.)רומש(Saveלעץחלןכמרחאלו,)ןושארה

c.

םוקימבעגןכמרחאל,)םוקימ(Positionתורשפאבעג,דומעבההזמהרפסמהתמתוחלשםוקימהתארוחבלידכ.5
.)רומש(Saveלעץחלןכמרחאלויוצרה

Number-בעג,תורפסהרפסמתאןייצלידכ.6 of Digits)תורפסרפסמ(.
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a.בעג,שורדהילמינימהתורפסהרפסמתריחבל-Auto Assign)בעגןכמרחאלו,)תיטמוטואהאצקה-Save
.)רומש(

b.בעג,יפיצפסתורפסרפסמתריחבל-Manual Assign)ואסולפהינצחללעץחלןכמרחאל,)תינדיהאצקה
.)רומש(Saveתורשפאבעג.םימידקמםיספא9-לדעףיסוהלידכ)-/+(סונימה

.)רומש(Saveתורשפאבעג.7

רוקמהךמסמןוויכןויצ

:םיכמסמהלשתיכוכזהחטשמבואםיכמסמהןיזמבותואחינמהתאשןמזברוקמהךמסמןוויכתאןייצ

Originalתחת Orientation)תורשפאבעג,)רוקמךמסמןוויכUpright Images)תורשפאבוא)תויכנאתונומת
Sideways Images)תויקפואתונומת(.

םירואיבהתינבתיוניש

:םירואיבלתשמשמהתינבתהיונישל

Format-בעג.1 and Style)ןונגסותינבת(.

.)-/+(סונימהואסולפהןצחלבעג,תודוקנבןפוגהלדוגתריחבל.2

.יוצרהןפוגהעבצבעג.3

Sameתורשפאבעג,םיידדצ-ודםיקתועתספדהתעבינשהדצבםירואיבהלשםוקימהתארוחבלידכ.4 as Side 1
Mirrorתורשפאבוא)1דצלההז( Side .)1דצלשהארמתנומת(1

.)רומש(Saveתורשפאבעג.5

םימינמיסתפסוה

ךיראת,שארמעובקטסקטןוגכעדימףיסוהלןתינ.רצויהתאשםיקתעהבתירוקמההנומתלתחתמםימןמיסףיסוהלןתינ
.תספדמהלשירודיסהרפסמהוהעשו

Outputהייסיטרכבעגןכמרחאל,עגמהךסמב)קתעה(Copyתורשפאבעג.1 Format)טלפתינבת(.

.)םימןמיס(Watermark-בעג.2

Control-בעג,הרקברפסמתפסוהל.3 Number)הרקברפסמ(בעגןכמרחאלו-Add)ףסוה(.
.סונימהואסולפהןצחלבעג,ונממליחתהלשישרפסמהתריחבל

.)רומש(Saveתורשפאבעג.4

Storedתורשפאבעג,ןסחואמםימןמיסתפסוהל.5 Watermarks)בעגןכמרחאלו)םינסחואמםימינמיס-On
.)לעופ(
.)רומש(Save-בעגןכמרחאלוהמישרבםינסחואמהםימהינמיסמדחאבעג

Dateתורשפאבעג,םיקתועהלעםייחכונההעשהוךיראתהתספדהל.6 & Time)העשוךיראת(,בעג-Add)ףסוה(
.)רומש(Save-בעגןכמרחאלו

Serial-בעג,םיקתעההלעתספדמהלשירודיסהרפסמהתספדהל.7 Number)ירודיסרפסמ(,בעג-Add)ףסוה(
.)רומש(Save-בעגןכמרחאלו

Watermarkתורשפאבעג,רוקמיכמסמכםישמשמהםיקתעהבחולגלםימהןמיסתאךופהלידכ.8 Effect)טקפא
.)רומש(Saveתורשפאבעגןכמרחאלו)ראתמ(Outline-בוא)טילבת(Embossed-בעגןכמרחאל,)םימןמיס
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.)רומש(Saveתורשפאבעג.9

תוהזתדועתתקתעה

.ריינהףדלשדחאדצלע,והזתדועתןוגכ,ןטקרוקמךמסמלשםידדצהינשתאקיתעהלךלתרשפאמוזהנוכת

.םיכמסמהלשתיכוכזהחטשמלשהנוילעהתילאמשההניפבהדועתהתאחנהוםיכמסמהןיזמתאחתפ.1

Outputהייסיטרכבעגןכמרחאלועגמהךסמב)קתעה(Copyתורשפאבעג,םיכמסמהןיזמתארוגס.2 Format
.)טלפתינבת(

תאקורסלידכםיכמסמהלשתיכוכזהחטשמלשתילאמשההניפהמלקקחרמבהדועתהתאחנה:הרעה
.הדועתהלשהנומתהאולמ

IDתורשפאבעג.3 Card Copy)תוהזתדועתתקתעה(,בעג-On)לעופ(בעגןכמרחאלו-Save)רומש(.

.קוריה)לחתה(Startןצחלהלעץחל,ןושארהדצהתאקורסלידכ.4

ןכמרחאלו,םיכמסמלתיכוכזהחטשמלעהלשםוקימהתאתונשלילבהדועתהתאךופה,ינשהדצהתאקורסלידכ.5
.עגמהךסמב)לחתה(Startתורשפאבעג

.ריינןויליגלשדצהותואלעוספדויהדועתהלשםידדצהינש

תינושלילושטסיה

Tabתורשפאבשמתשהלןתינ:הרעה Margin Shift)ריינהתאןעט.)הפיקע(5שגמםעקר)תינושלילושטסיה
.בקועהדצבתוינושלהלעבדצהוהלעמיפלכהנופהקתעהלדעוימהדצהרשאכ5שגמב

Outputהייסיטרכבעגןכמרחאלו)קתעה(Copyתורשפאבעג,הרקבהחולב.1 Format)טלפתינבת(.

Tabתורשפאבעג.2 Margin Shift)תינושלילושטסיה(.

:תואבהתויורשפאהןיבמרחב.3

a.לשםיצחהינצחלבשמתשה,תשרדנהטסיההתומכתאתונשלידכShift Value)עגמהךסמבש)טסיהךרע.
Shiftתורשפאה to Tab)לשתינושלהלערוקמהךמסמלשהנומתההצקתאהסיפדמ)תינושללטסיה
.תינושלםעםיסיטרכה

b.לשםיצחהינצחלבשמתשה,תשרדנהטסיההתומכתאתונשלידכShift Value)עגמהךסמבש)טסיהךרע.
Shiftתויורשפאה All)תינושלםעםיסיטרכהלערוקמהךמסמלשהנומתהלכתאוסיפדי)לכהטסה.

c.ןצחלהלעץחל,טסיההתויורשפאיתשרובעתויורשפאןייצלידכTab Stock)תינושלםעסיטרכ(.

d.תאןייצ,טירפתהמTab Quantity)תוינושלהתומכ(,Tab Stock Size)תינושלםעסיטרכהלדוג(,Tab
Stock Type)תאו,)תינושלםעסיטרכהגוסTab Stock Paper Tray)תינושלםעםיסיטרכלריינשגמ(.

.)רומש(Saveתורשפאבעג.4
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תמדקתמהקתעה
:תואבהתורדגההתאתונשלידכ'תודובעףוסיא'הייסיטרכבשמתשה

הדובעתריצי•

המגודלקתועתספדה•

תוירוקמתוכרעבוליש•

םינפתקיחמ/ץוחתקיחמ•

תינכותןוסחא•

הדובעתריצי

לכ.תונושהקתעהתורדגהםישרודשםינושרוקמיכמסמללוכתובכרומהקתעהתודובעקיפהלידכוזהנוכתבשמתשה
ינמזןפואבתונסחואמםיפדהתונומת,םיעטקמהלכלשהקירסהותונכתהרחאל.תונושהקתעהתורדגהלבקללוכיעטקמ
.ומלשוהשהקתעהתודובעתוספדה.תספדמב

:םיבורמםיעטקמתלעבהקתעהתדובעתיינבל

.)קתעה(Copyתורשפאבעג,הרקבהחולב.1

:ןושארהעטקמהתאקורסותנכת.2

a.םיכמסמהלשתיכוכזהחטשמבואםיכמסמהןיזמברוקמהיכמסמתאםקמ,ןושארהעטקמהרובע.

b.ןושארהעטקמהרובעתושורדההקתעההתורדגהבעג.

c.הייסיטרכבעגJob Assembly)תודובעהלולכמ(.

d.ןצחלהלעץחלBuild Job)הדובעתיינב(,תורשפאבעגOn)לעופ(תורשפאבעגןכמרחאלוSave)רומש(.

e.ןצחלהלעץחל,הנושארהרוקמהיכמסמתכרעתאקורסלידכStart)קוריה)לחתה.

.עגמהךסמיבג-לעעיפומ'קתעה'ךסמה

:םיפסונםיעטקמקורסותנכת.3

a.עגןכמרחאל,םיכמסמהלשתיכוכזהחטשמבואםיכמסמהןיזמברוקמהיכמסמתאםקמ,אבהעטקמהרובע
Nextתורשפאב Original)אבהרוקמהךמסמ(.

b.בעג,אבהידדצ-ודהעטקמהלשהלחתההדומעתארידגהלידכ,תוידדצ-ודתודובעתספדהתעב-Chapter
Start)תואבהתויורשפאהןיבמרחבןכמרחאלו)קרפתליחת:

•Off)אבהןימזהדצהלעספדומאבהעטקמהלשןושארהדומעה:)יובכ.

•On)שדחריינןויליגלש1דצלעספדומאבהעטקמהלשןושארהדומעה:)לעופ.

•Pages per Side-New Page)יאםידומערפסמשיןושארהעטקמלםא:)שדחדומע-דצלכלםידומע-
.2דצבליחתיינשהעטקמה,יגוזםידומערפסמשיןושארהעטקמלםא.1דצבליחתיינשהעטקמה,יגוז

c.תורשפאבעגSave)רומש(.

d.בעג-Change Settings)תורדגההנש(.

e.תורשפאבעגןכמרחאל,תושרדנהעטקמהתורדגהתארחבSave)רומש(.

f.ןצחלהלעץחל,האבהרוקמהיכמסמתכרעתאקורסלידכStart)קוריה)לחתה.
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.3בלשלערוזח,קיתעהלךנוצרבשעטקמלכרובע.4

Last-בעג,'קתעה'ךסמב,םיעטקמהלכלשהקירסהםותב.5 Original)ןורחאהרוקמהךמסמ(.

.תספדומהאלמההקתעההתדובע

לכלעתולחתרבוחתריציואתוכירכןוגכתויורשפא,תחאהדובעכםיספדומםיעטקמהלכשןוויכמ:הרעה
.הדובעה

הדובעתיינבלשתויורשפא

:'הדובעתיינב'לשתויורשפאתריחבל

Jobהייסיטרכבעגןכמ,)קתעה(Copyתורשפאבעג,הרקבהחולב.1 Assembly)תודובעהלולכמ(.

Build-בעג.2 Job)הדובעתיינב(תורשפאבעגןכמרחאלוOn)לעופ(.

:תויורשפאהןיברחב

Paperתויורשפאבעג:הקתעהטלפ• Supply)ריינתקפסא(,Stapling)קודיה(,Collation)ו,)ףסוא-Offset
Stacking)טסיהתמרעה(,בעגןכמרחאל-Save)רומש(.

•Booklet Creation)תורבוחתריצי(:תורשפאבעגןכמרחאלותושרדנהתורדגההתארחבSave)רומש(.
.תורבוחתריציאשונבןייע,םיטרפתלבקל

•Covers)הכירכיפד(:תורשפאבעגןכמרחאלותושרדנהתורדגההתארחבSave)ןייע,םיטרפתלבקל.)רומש
.תוכירכתללכהאשונב

•Annotations)םירואיב(:תורשפאבעגןכמרחאלותושרדנהתורדגההתארחבSave)םיטרפתלבקל.)רומש,
.תופסותתפסוהאשונבןייע

•Segment Separators)3בלשבןייע:)םיעטקמתדרפהיפד.

ינמיסתפסוהאשונבןייע,םיטרפתלבקל.)רומש(Saveתורשפאבעגןכמרחאלותורדגההתארחב:םימינמיס•
.םימ

•Face Up/Down Output)הייסיטרכבעג:)הטמ/הלעמיפלכםינפהםעטלפOutput Format)טלפתינבת(,
.)רומש(Saveתורשפאבעגןכמרחאלושרדנהןוויכהתארחב

Segment-בעג,םיעטקמןיבהדרפהיפדףיסוהלידכ.3 Separators)ןיברחבןכמרחאלו)םיעטקמתדרפהיפד
:תואבהתויורשפאה

•No Separators)הדרפהיפדאלל(:תורשפאבעג.הדרפהיפדםיפסוותמאלSave)רומש(.

•Blank Separators)למסבעג,הדרפההיפדתומכןויצל.םיקירהדרפהיפדםיפסוותמ:)םיקירהדרפהיפד
.)רומש(Saveתורשפאבעגןכמרחאל,)-(סונימהלמסבו)+(סולפה

•1-Sided Separators Side 1 Only)םיכמסמהלשןושארהדומעה:)דבלב1דצםיידדצ-דחהדרפהיפד
.)רומש(Saveתורשפאבעג.הדרפהףדלשימדקהדצהלעקתעומונעטנש

•1-Sided Separators Side 2 Only)םיכמסמהלשןושארהדומעה:)דבלב2דצםיידדצ-דחהדרפהיפד
.)רומש(Saveתורשפאבעג.הדרפהףדלשירוחאהדצהלעקתעומונעטנש

•2-Sided Separators)לעםיקתעומונעטנשםיכמסמהלשםינושארהםידומעהינש:)םיידדצ-ודהדרפהיפד
.)רומש(Saveתורשפאבעג.הדרפההףדידצינש

.)רומש(Saveתורשפאבעג.4
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המגודלקתועתספדה

המגודלקתעההתנוכת.הקידבלקתועסיפדהלןתינםיבורמםיקתועלשהספדהינפל,תובכרומהקתעהתודובערובע
תורדגההןתואבשמתשהלןתינ,המגודהתקידברחאל.הנתמהבםירתונהםיקתעההתאהריאשמודחאקתעההסיפדמ
.םירתונהםיקתועהתאלטבלןתינ,ןיפולחל.םירתונהםיקתועהתאסיפדהלידכ

,םיקתוע3ןיזתםא,רפסתקתעהתעב,המגודל.הרחבנשתללוכהתומכהמקלחכרפסנהמגודהקתוע:הרעה
םתואקחמתשדעהנתמהבוראשייםירחאהםיקתועהינש.המגודהקתועאוהרפסהלשןושארהספדומהקתועה
.הספדהלםתואררחשתוא

:המגודלקתעהתספדהל

.תושורדההקתעההתרדגהבעגןכמרחאלו)קתעה(Copyתורשפאבעג,הרקבהחולב.1

Jobהייסיטרכבעג.2 Assembly)תודובעהלולכמ(.

Sample-בעג.3 Job)המגודלהדובע(בעגןכמרחאלו-On)לעופ(.

.)רומש(Saveתורשפאבעג.4

.קוריה)לחתה(Startןצחלהלעץחל.5

.תספדומהמגודלהדובעה

הדובעהתקיחמואםירתונהםיקתעההתספדה

:הדובעהתקיחמלואםירתונהםיקתעההתספדהל

.קוריה)לחתה(Startןצחלהלעץחלוא)לחתה(Startתורשפאבעג,הדובעהלשםירתונהםיקתעההתספדהל.1

.)קחמ(Delete-בעג,ןוצרתעיבשמהניאהמגודלהדובעהםא.2

תוירוקמתוכרעבוליש

.תחאהדובעידכלתוכרעבלשלןתינ,םיכמסמהןיזמלשתלוביקהלעהלוערוקמהיכמסמרפסמםא

:תוירוקמתוכרעבולישל

.)קתעה(Copyתורשפאבעג,הרקבהחולב.1

חולבשתירמונאפלאהתדלקמהתועצמאבםיקתועהרפסמתאןזהןכמרחאלותויוצרההקתעההתורדגהבעג.2
.הרקבה

Jobהייסיטרכבעג.3 Assembly)תורשפאבעגןכמרחאלו,)תודובעהלולכמCombine Original Sets)בוליש
.)תוירוקמתוכרע

.)רומש(Save-בןכמרחאלו)לעופ(Onתורשפאבעג.4

.םיכמסמהןיזמבהנושארהרוקמהיכמסמתכרעתאןזה.5

.הרקבהחולבקוריה)לחתה(Startןצחלהלעץחל.6

.עיפומ)קתעה(Copyךסמהוליחתמהקתעההךילהת

:תופסונתוכרעקורס.7

®Xeroxתספדמ PrimeLink™ C9065/C907082שמתשמלךירדמ

קיתעמ



.םיכמסמהןיזמבהאבההכרעלםיכיישהרוקמהיכמסמתאןזה•

Nextתורשפאבעג,)הקתעה(Copyךסמב• Original)אבהרוקמהךמסמ(.

.קוריה)לחתה(Startןצחלהלעץחלואעגמהךסמב)הלחתה(Start-בעג•

.הכישממהקתעהה

.6בלשלערוזח,תפסונהכרעלכרובע.8

Lastתורשפאבעג,תוירוקמתוכרעבולישךסמב,הנורחאההכרעהםויסב.9 Original)ןורחאהרוקמהךמסמ(.

.םיספדומםייפוסהםיקתעהה

.)קחמ(Deleteתורשפאבעג,הדובעהלוטיבל.10

הכירעלץוחמ/הכירעךותבהקיחמ

םירוזאהשולשדערידגהלןתינ.ולץוחמוארדגומינבלמרוזאךותבאצמנשהמלכתאקוחמלךלתרשפאמוזהנוכת
.הקיחמל

:הקיחמלםירוזאתריחבל

Jobהייסיטרכבעגןכמ,)קתעה(Copyתורשפאבעג,הרקבהחולב.1 Assembly)תודובעהלולכמ(.

Deleteתורשפאבעג.2 Outside/Delete Inside)הכירעלץוחמ/הכירעךותבהקיחמ(.

:הקתעההתעבןיוצמהרוזאלץוחמאצמנשהמלכתאקוחמלידכ.3

a.תורשפאבעגDelete Outside)הכירעלץוחמהקיחמ(.

b.בעג.עגמהךסמיבג-לעגצומכ,תודוקנהןיברצונהןבלמהידי-לערדגומרוזאה-Area עגןכמרחאלו,)1רוזא(1
יכרעתאןיזהלידכהרקבהחולבירמונאפלאהםישקמהחולבשמתשה.עגמהךסמיבג-לעהטנידרואוקלכב
.)רומש(Saveתורשפאבעג,םיכרעהלכתנזהרחאל.Y2-וX1,X2,Y1רובעתוטנידרואוקה

c.תורשפאבעג,רוקמיכמסמרובע,תידדצ-ודהקתעהלעקחמנשרוזאהתאליחהלידכBoth Sides)ינש
Side,)םידדצה 1 Only)וא)דבלב1דצSide 2 Only)דבלב2דצ(.

d.תורשפאבעגSave)רומש(.

e.רחב,םיפסונםירוזארידגהלידכArea Areaוא)2רוזא(2 .)3רוזא(3

:הקתעההתעבןיוצמהרוזאהךותבאצמנשהמלכתאקוחמלידכ.4

a.תורשפאבעגDelete Inside)הכירעךותבהקיחמ(.

b.בעג.עגמהךסמיבג-לעגצומכ,תודוקנהןיברצונהןבלמהידי-לערדגומרוזאה-Area עגןכמרחאלו,)1רוזא(1
יכרעתאןיזהלידכהרקבהחולבירמונאפלאהםישקמהחולבשמתשה.עגמהךסמיבג-לעהטנידרואוקלכב
.)רומש(Saveתורשפאבעג,םיכרעהלכתנזהרחאל.Y2-וX1,X2,Y1רובעתוטנידרואוקה

c.תורשפאבעג,רוקמיכמסמרובע,תידדצ-ודהקתעהלעקחמנשרוזאהתאליחהלידכBoth Sides)ינש
Side,)םידדצה 1 Only)וא)דבלב1דצSide 2 Only)דבלב2דצ(.

d.תורשפאבעגSave)רומש(.

e.רחב,םיפסונםירוזארידגהלידכArea Areaוא)2רוזא(2 .)3רוזא(3
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ןסחואמתונכת

תשגלוןסחואמתונכתכןתוארומשלןתינ,תובורקםיתעלשומישןהבהשענשתודובעלשתורדגהותונוכתתומייקםא
.רוציקןצחלתועצמאבולאהתורדגהל

טילקהלךלתרזועוזהנוכת.תולועפלשהרדסותועצמאבטילקהלםגןתינו,תונוכתלשתורדגהרכוזןסחואמהתונכתה
:ןסחואמהתונכתהתועצמאבתואבהתולועפהתאטילקהלןתינ,לשמל.בלשלכבםיגצומשםיכסמהלשהיכרריההתא
Machineןצחלהלעץחל Status)ךסמהתאגצהו)ןקתההבצמPrint Reports)תוחודסיפדהלידכ)הספדהתוחוד.

.תנסחואמתינכותלכבתולועפ100דעלשףצרטילקהלןתינ•

.תוינכות40דעןסחא•

.ןסחואמהתונכתהםעדחיבהדובעהתיינבתנוכתבשמתשהלןתינאל•

:תיקוחאללתכפוהתנסחואמתינכותםהבשםיבצמםנשי•

.תכרעמהתורדגהבתונתשמריינהשגמלשתורדגההואלדחמהתרירביכרערשאכ–

לעןצחללשםוקימהתאקררכוזןסחואמהתונכתהשרחאמ,עגמהךסממםינצחלםירסומואםיפסונרשאכ–
םירזתלשהרסהואהפסוהרחאלתונתשהלםילוכיםינצחללשםימוקימה,לשמל.ןצחלהםשתאאל,ךסמה
.הדובעתינבתואהדובע

.תנסחואמתינכותתרגסמבשומישהבהשענרשאכםימהןמיסתנוכתלשםיכרעהיוניש–

.תינכותהןוסחארחאל,תנסחואמהתינכותבשומישהבהשענשהייקיתהתמסיסיוניש–

•System Settings)תכרעמתורדגה(,Job Flow Sheets)הדובעםירזתתונויליג(,Network Scanning)תקירס
Address,)תשר Book)תובותכסקנפ(הנוכתהוBrowse)תורשפאהלש)ןייעScan to PC)אל:)בשחמלהקירס
Storedהנוכתהםעדחיבולאתויורשפאבשמתשהלןתינ Programming)ןסחואמתונכת(.

תינכותןוסחא

:הרעה

:ןוסחאהךילהתתאתומייסמתואבהתולועפה•

.הרקבהחולב)קספה(Interruptןצחלהלעהציחל–

Autoהנוכתה– Reset)ןמזקספלתמרוג)יטמוטואסופיא.

.ריינתמיסחןוגכ,האיגשתעדוהתגצומ–

:תינכותןוסחאתעבםיאבהםיכילההתאעצבלןיא,יוארכלעפתתספדמהשאדוולידכ•

.ריינשגמלשהסנכהואהאצוה–

.)הפיקע(5שגמבריינלששדחמהניעטואהניעט–

.השדחתנסחואמתינכותרוצ,תונושתורדגהרומשלידכ.תנסחואמתינכותךורעלןתינאל•

Machineןצחלהלעץחל.1 Status)רישכמהבצמ(.

Storedתורשפאבעגןכמרחאלו,)םילכ(Toolsהייסיטרכבעג.2 Programming)ןסחואמתונכת(.

.)ןסחא(Storeתורשפאבעג.3
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.ןימזרפסוממןצחלרחב,תרפסוממההמישרהמ.4

:הרעה

.הטמלוהלעמלםיצחהישקמבשג,אבהךסמלםדקתהלואםדוקהךסמלרוזחלידכ•

תרדגהףיעסבןייע,לילצהתמצועתאתונשלידכ.הדובעהןורכיזבתינכותהםושירתעבלילצעמשומ•
.תכרעמהלהנמלךירדמבןסחואמתונכתםושיררובעעמשהילילצ

ריינהלדוגתאםגןסחא,5שגמרובעתינכותןוסחאתעב,החלצהבעצבתתתינכותלהאירקהשאדוולידכ•
.ריינהגוסתאםגו

Stored-בשומישלתונימזןניאשתונוכת.ןסחואתתינכותהשידכהנוכתהתארחב.5 Programming)ןסחואמתונכת(
Network,המגודל.רופאבתועובצ Scanning)ו)תשרבהקירס-Job Flow Sheets)הדובעםירזתתונויליג(.

.)רומש(Saveתורשפאבעג,הייסיטרכלכבתורדגההיונישרחאל.הנוכתהתויורשפאתארדגה.6

Clearןצחללעוא)לחתה(Startןצחללעץחל,תינכותהןוסחאוםושירהםויסל.7 All)לכההקנ(.

.)קספה(Interruptןצחלהלעץחל,םושירהתאלטבלידכ:הרעה
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הקירסהלשתללוכהריקס
להנמלךירדמבןייע,םיטרפתלבקל.הבשמתשהלןתינהיהישידכהנימזלהקירסהתאךופהלשי:הרעה
.תכרעמה

הקירסהךילה.רוקמךמסמלשןוסחאלוהקירסלתוטישהמכתקפסמהתספדמהלשתילנויצפואהנוכתאיההקירסה
בשחמלתורישיאלותשרלללכךרדבתרבוחמתספדמהשןוויכמ.םיינחלושםיקרוסלשהזמהנושוזתספדמבעצבתמה
.תספדמבהקורסההנומתהרובעדעירוחבלשי,דיחי

:םיאבהםידעיהמדחאבהנומתהתאןסחאלוךמסמקורסלךלתרשפאמהקירסהתנוכת

תספדמהלשחישקהןנוכבהייקית•

תשרתרשבםיכמסמרגאמ•

ינורטקלאראודתבותכ•

Windowsבשחמ•

תיבתיירפס•

USBןוסחאןקתה•

תשרתקירסלתורישהילכתועצמאבבשחמ•

WIAואTWAINתועצמאבםושיי•

םיכמסמלשהדרוהוארוקמיכמסמלשהקירסךלהמבסקפוהקתעה,הספדהתודובעסיפדהלןתינ:הרעה
.תספדמהלשחישקהןנוכהמ

.המישמלכבתופישח5000דעקורסלםילוכיםישמתשמה:הרעה

.תשרלתרבוחמתויהלתבייחתספדמה,הקירסץבוקרזחאלידכ:הרעה

®Xeroxתספדמ PrimeLink™ C9065/C907088שמתשמלךירדמ

קרוס



רוקמיכמסמתניעט
ףדלשתודובערובעםיכמסמלתיכוכזהחטשמבשמתשה.תספדמברוקמהךמסמתניעטבתוליחתמהקירסהתומישמלכ
ואםיבורמםיפדלשתודובעלםיכמסמהןיזמבשמתשה.םיכמסמהןיזמתועצמאבןיזהלןתינאלשרוקמיכמסמואדחא
.םידיחי

.המישמלכבתופישח5000דעקורסלםילוכיםישמתשמה:הרעה

םיכמסמהלשתיכוכזהחטשמ

לשתירוחאהתילאמשההניפלדומצאוהוהטמיפלכוינפשכרוקמהךמסמתאחנהוםיכמסמהןיזמלשהסכמהתאםרה
.םיכמסמהלשתיכוכזהחטשמ

םורגלהלולעוזהלועפ.חוכבםיכמסמהןיזמהסכמתארוגסלהסנתלא,ךורכךמסמלשהקירסתעב:תוריהז
.םיכמסמהןיזמהסכמלקזנל

תידדצ-ודהספדהליטמוטואםיכמסמןיזמ

.המירעהשארב1ףדוהלעמיפלכםינופםהשכרוקמהיכמסמתאסנכה.1

.הנוכנהרוצבםינועטרוקמהיכמסמרשאכקלדנרושיאהןווחמ.2

.רוקמהיכמסמלםידומצויהישךכריינהינווכמתאזזה.3
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הייקיתבהקירסןוסחא
ןנוכבהייקיתלץבוקקורס,וזהנוכתבשמתשהלידכ.רתויבהטושפההקירסהתטישאיההייקיתבקורסץבוקןוסחא
טנרטניאינפדפדתועצמאבבשחמלותואקיתעהלואץבוקהתאסיפדהלןתינ,ץבוקהןוסחארחאל.תספדמהלשחישקה
.עבטומהטנרטניאהתרשו

.הייקיתתריציאשונבןייע,םיטרפתלבקל.המסיסבתונגומןהםאאלא,םישמתשמהלכלתושיגנתספדמהתויקית

.תכרעמהלהנמלהנפ,וזהנוכתליעפהלידכ:הרעה

הייקיתלהקירס

:הייקיתבקורסץבוקןוסחאל

.םיכמסמהןיזמבואםיכמסמלתיכוכזהחטשמיבג-לעםיירוקמהםיכמסמהתאןעט.1

Servicesןצחלהלעץחל.2 Home)םיתורישלשישארטירפת(.

Storeתורשפאבעג,הרקבהחוללשעגמהךסמב.3 to Folder)הייקיתבןוסחא(.

-בעגןכמרחאלוירמונאפלאהםישקמהחולתרזעבהמסיסהתאןזה,המסיסתשרדנםא.השורדההייקיתבעג.4
Confirm)רושיא(.

Color:עגמהךסמתיתחתבםיטירפתהתעבראבשמתשה,ןהשלכהקירסתורדגהיונישל.5 Scanning)הקירס
Sided-2,)עבצב Scanning)תידדצ-ודהקירס(,Original Type)וא)רוקמךמסמגוסScan Presets)תועיבק
.הקירסתויורשפאתרדגהאשונבןייע,םיטרפתלבקל.)הקירס

Storeלשתומדקתההךסמ.קוריה)לחתה(Startןצחלהלעץחל.6 to Folder)ךסמיבג-לעעיפומ)הייקיתבןוסחא
.עגמה

Storeהייסיטרכה,הקירסהתמלשהרחאל to Folder)ןסחואמץבוקה.עגמהךסמבשדחמתגצומ)הייקיתבןוסחא
טנרטניאהתרשתועצמאבבשחמלותוארזחאלוא,ץבוקהתאסיפדהלןתינ.תספדמהלשחישקהןנוכבהייקיתב
.עבטומה

תספדמבםינסחואמםיצבקתספדה

:תספדמבהייקיתבןסחואמהץבוקתספדהל

Servicesןצחלהלעץחל.1 Home)םיתורישלשישארטירפת(.

Sendתורשפאבעג,עגמהךסמב.2 from Folder)הייקיתמחלש(.

-בעגןכמרחאלוירמונאפלאהםישקמהחולתרזעבהמסיסהתאןזה,המסיסתשרדנםא.היוצרההייקיתבעג.3
Confirm)רושיא(.

.ינשהירחאדחאםיצבקבעג,םיצבקהמכתספדהל.יוצרהץבוקבעג,םיצבקהתמישרב.4

.)ספדה(Printתורשפאבעג.5

Paper:תואבהתויורשפאהןיבמרחב,ךרוצהתדימב.6 Supply)2,)ריינתקפסא-Sided Printing)ודהספדה-
.)טלפ(Outputוא)תידדצ
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Print-בעג,םיקתועהרפסמתריחבל.7 Quantity)חולתרזעבתשרדנהתומכהתאןזהןכמרחאלו)הספדהתומכ
.ירמונאפלאהםישקמה

תארומשלידכ.תספדמהלשחישקהןנוכהמיטמוטואןפואבקחמנאוה,ןסחואמץבוקתספדהתעב:הרעה
.בשחמבותוארומשלוץבוקהתארזחאלידכעבטומהטנרטניאהתרשבשמתשה,ןסחואמהץבוקה

:וספדוהשםיצבקרומשלידכלדחמהתרירבתורדגהיונישל.8

a.הייקיתרוצ.

b.תורשפאהרובעDelete Files After Retrieval)רוזחאהרחאלםיצבקקחמ(,רחבNo)םיטרפתלבקל.)אל,
.הייקיתתריציאשונבןייע

.)ספדה(Printתורשפאבעג.9

הנומת(Thumbnailרחב,)המישר(Listעטקמב,ץבוקהלשתרעזוממהמידקמהגוצתתגצהל:הרעה
.)תרעזוממ

SENDלשתופסונתויורשפא FROM FOLDER)הייקיתמחלש(

:ץבוקהלשתלדגומתמדקומהגוצתתגצהל

Sendהגוצתב.1 from Folder)יוצרהץבוקבעג,םיצבקהתמישרב,)הייקיתמהחילש.

Fileתורשפאבעג.2 Details)תאןוחבלידכ.ףדהשארבשםילמסבשמתשה,הגוצתהתאלידגהלידכ.)ץבוקיטרפ
.הלילגהינצחלבעג,תלדגומההמידקמההגוצתה

Rotateןצחלהלעץחל,המידקמההגוצתהבוביסל.3 View)יוצרהןוויכלעיגתשדע)הגוצתבבוס.

.ספדומהטלפהתאבבוסמוניאהמידקמההגוצתהבוביס:הרעה

.)רוגס(Closeתורשפאבעג,םויסב.4

:ץבוקהיטרפלשםוכיסתגצהל

Sendהגוצתב.1 from Folder)יוצרהץבוקבעג,םיצבקהתמישרב,)הייקיתמהחילש.

.)הקירס(Reviewתורשפאבעג.2

.)רוגס(Closeתורשפאבעג,םויסב.3

:ץבוקתקיחמל

Sendהגוצתב.1 from Folder)קוחמלךנוצרבשץבוקבעג,)הייקיתמהחילש.

.)קחמ(Deleteתורשפאבםיימעפעג.2

:ץבוקהםשיונישל

Sendהגוצתב.1 from Folder)יוצרהץבוקבעג,םיצבקהתמישרב,)הייקיתמהחילש.

Fileתורשפאבעג.2 Details)ץבוקיטרפ(.

Changeתורשפאבעג.3 File Name)ץבוקהםשתאהנש(.

.שדחהץבוקהםשתאןזה,עגמהךסמבשתדלקמהתועצמאב.4

.)רוגס(Close-בעגןכמרחאלו)רומש(Saveתורשפאבעג.5

Jobלאהשיגלבקל Flow Settings)הדובעםירזתתורדגה(:
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Jobתורשפאבעג,הדובעםירזתתונויליגורצונםא.1 Flow Settings)םירזתןויליגגצומ.)הדובעםירזתתורדגה
.הייקיתלרשוקמהיחכונההדובעה

Create/Changeתורשפאבעג,הדובעםירזתתורדגהתאתונשלידכ.2 Link)תורשפאבוא)רושיקהנש/רוצ
Select Job Flow Sheet)הדובעםירזתןויליגרחב(.

Sendתורשפאהםא:הרעה from Folder)םיטרפתלבקל.תכרעמהלהנמלהנפ,הנימזהניא)הייקיתמהחילש,
Xeroxןזה,)שופיח(Searchהדשב.www.xerox.com/supportתבותכבתכרעמהלהנמלךירדמבןייע

PrimeLink C9065/C9070 Printerשורדהדועיתהתארחבןכמרחאלו.

הדובעםירזתתונויליגבשומיש

Sendןוגכ,תומושרתולועפלשהרדסעצבלךלםירשפאמהדובעםירזתתונויליג as Fax)סקפכחלש(ואPrint)ספדה(,
םש,תספדמבםינסחואמותכרעמהלהנמידי-לעםירצונהדובעםירזתתונויליג.תמיוסמהייקיתבןסחואמהץבוקרובע
.תכרעמהלהנמלךירדמבןייע,םיטרפתלבקל.ןסחואמץבוקלםתוארשקללוכישמתשמה

עבטומהטנרטניאהתרשתועצמאבםינסחואמםיצבקתספדה

.טנרטניאהןפדפדתאלעפה,בשחמב.1

רובעץבושמטנרטניאתרשחותפלידכ.תספדמהלשIP-התבותכתאדלקה,טנרטניאהןפדפדבתבותכההדשב.2
.Enterשקה,ךלשתספדמה

.תספדמהלשIP-התבותכרותיאהאר,תספדמהלשIP-התבותכהמעדויךניאםא:הרעה

.)קורס(Scanהייסיטרכהלעץחל.3

.)הייקית(Folderלעץחל,ףדהלשילאמשהדצב)קורס(Scanטווינהתינולחב.4

Applyלעץחלןכמרחאלוהייקיתלהמסיסהתאןזה,ךרוצהתדימב.היוצרההייקיתהלעץחל,תויקיתהתמישרב.5
.עיפומםיצבקתמישרםעףד:הייקיתה.)לחה(

.יוצרהץבוקהתארחב.6

Printעטקמללולג.7 File)ץבוקספדה(.

Paper:תואבההספדההתויורשפאןיבמרחב,ךרוצהתדימב.8 Supply)ריינתקפסא(,Output Destination)דעי
Sided-2,)תומכ(Quantity,)טלפ Printing)תידדצ-ודהספדה(,Staple)קודיה(,Hole Punch)וא)רוריח

Batch Print)הווצאתספדה(.

Printלעץחל.9 File)ץבוקספדה(.

עבטומטנרטניאתרשתועצמאבבשחמלםיקורסםיצבקרוזחא

.בשחמהלשחישקהןנוכלתספדמבהייקיתהמםיצבקהתקתעהידי-לעםינסחואמםיצבקרזחאלןתינ

.טנרטניאהןפדפדתאלעפה,בשחמב.1

טנרטניאהתרשלשףדהתאחותפלידכ.תספדמהלשIP-התבותכתאדלקה,טנרטניאהןפדפדבתבותכההדשב.2
.Enterשקה,ךלשתספדמהרובעץבושמה

.תספדמהלשIP-התבותכרותיאהאר,תספדמהלשIP-התבותכהמעדויךניאםא:הרעה

.)קורס(Scanהייסיטרכהלעץחל.3
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.)הייקית(Folderלעץחל,ףדהלשילאמשהדצב)קורס(Scanטווינהתינולחב.4

Applyלעץחלןכמרחאלוהייקיתלהמסיסהתאןזה,ךרוצהתדימב.היוצרההייקיתהלעץחל,תויקיתהתמישרב.5
.עיפומםיצבקתמישרםעףד:הייקיתה.)לחה(

.םיצבקהלכתאתוארלידכהטמללולג,ךרוצהתדימב:הרעה

.יוצרהץבוקהתארחב.6

Retrievingלאהטמללולג.7 Format)לשטירפתהמ.)רוזחאתינבתRetrieving Format)תארחב,)רוזחאתינבת
.םיטירפתהוןומיסהתוביתתרזעבץבוקהתינבתרובעתויורשפארחב,ךרוצהתדימב.היוצרהץבוקהתינבת
.ץבוקהתינבתלםאתהבתונתשמתויורשפאה

.)רזחא(Retrieveלעץחל.8

Retrieveףדב.9 Files from Folder)יוצרהץבוקלרושיקהלעץחל,)הייקיתמםיצבקרוזחא.

.)רומש(Saveלעץחלןכמרחאלושרדנהןוסחאהםוקמתארחב,)רומש(Saveלעץחל.10

.)קחמ(Deleteלעץחל,ףדהלשהנוילעהתינמיההניפב.ץבוקהתארחב,ןסחואמץבוקבךרוצדועןיאםא.11
.)רושיא(OKלעץחל,ךכלשקבתתשכ

תופסונץבוקרוזחאתויורשפא

:ןסחואמץבוקרזחאלידכעבטומטנרטניאתרשבשומישתעבתונימזתואבהתויורשפאה

Retrieveרובע,םיפדהבורמךמסמךותמדחאףדרזחאלידכ.1 Page)ןומיסהתביתתארחב,)ףדרזחאEnabled
Pageהדשבדומעהרפסמתאדלקה.)לעפומ( Number)ףדרפסמ(.

Addרובע,XPSתינבתבשומישתעבתרעזוממהנומתלשהגוצתףיסוהלידכ.2 Thumbnail)תרעזוממהנומתףסוה(,
.)לעפומ(Enabledןומיסהתביתתאןמס

MRCרובע,XPSתינבתבואPDFתינבתבםיצבקלMRCלשההובגהסיחדליחהלידכ.3 High Compression
תארחב,)תוכיא(Qualityטירפתהךותמ.)לעפומ(Enabledןומיסהתביתתאןמס,)MRCלשההובגהסיחד(
.היוצרהתוכיאהתרדגה

:שופיחלןתינטסקטלעבXPSואPDFץבוקתריציל.4

a.ןומיסהתביתתאןמס,שופיחלןתינטסקטרובעEnabled)לעפומ(.

b.טירפתהךותמLanguage of the Original)הפשהתארחב,)רוקמהךמסמתפש.

c.טירפתהךותמ,טסקטתאוושהליחהלידכText Compression)טסקטתאוושה(,רחבEnabled)לעפומ(.

.תכרעמהלהנמלהנפ,עויסתלבקל.םיצבקרוזחאלתורדגההלכתאתונימזלךופהלןתינאל:הרעה

הייקיתתריצי

:תספדמהלשעגמהךסמתרזעבהייקיתתריציל

Machineןצחלהלעץחל,הרקבהחולב.1 Status)רישכמהבצמ(.

Setupלעץחל.)םילכ(Toolsהייסיטרכבעג.2 & Calibration)לויכוהרדגה(<Setup)הרדגה(<Create
Folder)הייקיתרוצ(.

.)הנימז(Availableאיהשהייקיתבעג.3

:הייקיתלהמסיסתאצקהל.4
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a.תורשפאבעג,הייקיתלשהלעפהדוקקודברובעOn)לעופ(.

b.המסיסהתאןיזהלידכירמונאפלאהםישקמהחולבשמתשה.

c.תורשפאבעגSave)רומש(.

.תויקיתלתואמסיסתוצקהלתורשפאהתאהנימזלךופהללוכיתכרעמהלהנמקר:הרעה

:הייקיתתונוכתתאצקהל.5

a.בעג-Folder Name)הייקיתםש(.

b.בעגןכמרחאלוםשהתאןיזהלידכעגמהךסמלשתדלקמבשמתשה-Save)רומש(.

c.תורשפאבעגDelete Files After Retrieval)רוזחאהרחאלםיצבקקחמ(.בעג-Yes)ןכ(בוא-No)אל(,
.)רומש(Saveתורשפאבעגןכמרחאלו

d.תורשפאבעגDelete Expired Files)םפקותגפשםיצבקקחמ(.בעג-Yes)ןכ(בוא-No)עגןכמרחאלו,)אל
.)רומש(Saveתורשפאב

e.תורשפאבעגLink Job Flow Sheets to folder)בעגןכמרחאלו)הייקיתלהדובעםירזתתונויליגרשק-Cut
Link)בוא)רושיקקתנ-Create Change Link)יונישלרושיקרוצ(.

f.רשקלידכJob Flow Sheet)בעג,םייק)הדובעםירזתןויליג-Search by Name)וא)םשיפלשפחKeyword
.)רומש(Save-בעגןכמרחאלו,)חתפמתלימ(

g.רחב,יטמוטואןפואבליחתתהדובעהשהצרתםאAuto Start)תיטמוטואהלחתה(.

.םימעפשולש)רוגס(Closeתורשפאבעג,)םילכ(Toolsהייסיטרכלרוזחלידכ.6

:םיצבושמטנרטניאיתרשתועצמאבהייקיתרוצילידכ

.טנרטניאהןפדפדתאלעפה,בשחמב.1

רובעץבושמטנרטניאתרשחותפלידכ.תספדמהלשIP-התבותכתאדלקה,טנרטניאהןפדפדבתבותכההדשב.2
.Enterשקה,ךלשתספדמה

.תספדמהלשIP-התבותכרותיאהאר,תספדמהלשIP-התבותכהמעדויךניאםא:הרעה

.)קורס(Scanהייסיטרכהלעץחל.3

.)הייקית(Folderלעץחל,ףדהלשילאמשהדצב)קורס(Scanטווינהתינולחב.4

.)רוצ(Createלעץחל,הנימזהייקיתל,תויקיתהתמישרב.5

.תונימזהתויקיתהתאתוארלידכףדבלולג,ךרוצהתדימב:הרעה

:הייקיתינייפאמתאצקה.6

•Folder Name)םשהתאדלקה:)הייקיתםש.

•Delete Files After Print or Retrieve)הקנוארדגה:)רוזחאואהספדהרחאלםיצבקקחמ.

•Delete Expired Files)הקנוארדגה:)םפקותגפשםיצבקקחמ.

:הייקיתלהמסיסתאצקהל.7

Folderהדשב• Passcode)המסיסהתאדלקה,)הייקיתתלעפהדוק.

Retypeהדשב• Passcode)המסיסהתאשדחמדלקה,)הלעפהדוקשדחמדלקה.
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Checkטירפתב• Folder Passcode)הייקיתלשהלעפהדוקקודב(,רחבAlways)דימת(,Save)וא,)רומש
Print/Delete)קחמ/ספדה(.

לשעגמהךסמבעיפותהייקיתה.תספדמהלשחישקהןנוכבןסחואמהייקיתהןכות.שומישלהנימזךלשהייקיתהתעכ
.עבטומהטנרטניאהתרשלשתויקיתהתמישרבותספדמה

הייקיתתקיחמ

.וקחמיהייקיתבםיצבקה:תוריהז

:תספדמהלשעגמהךסמתרזעבהייקיתתקיחמל

Machineןצחלהלעץחל,הרקבהחולב.1 Status)רישכמהבצמ(.

Setupרובע.)םילכ(Toolsהייסיטרכבעג.2 & Calibration)לויכוהרדגה(,לעץחלSetup)הרדגה(<Features
Create>)תונוכת( Folder)הייקיתתריצי(.

-בעגןכמרחאלוירמונאפלאהםישקמהחולתרזעבהמסיסהתאןזה,המסיסתשרדנםא.השורדההייקיתבעג.3
Confirm)רושיא(.

Deleteתורשפאבעג.4 Folder)הייקיתקחמ(בעגןכמרחאלו-Delete)קחמ(.

:עבטומטנרטניאתרשתועצמאבהייקיתתקיחמל

.טנרטניאהןפדפדתאלעפה,בשחמב.1

טנרטניאהתרשלשףדהתאחותפלידכ.תספדמהלשIP-התבותכתאדלקה,טנרטניאהןפדפדבתבותכההדשב.2
.Enterשקה,ךלשתספדמהרובעץבושמה

.תספדמהלשIP-התבותכרותיאהאר,תספדמהלשIP-התבותכהמעדויךניאםא:הרעה

.)קורס(Scanהייסיטרכהלעץחל.3

תוארלידכףדבלולג,ךרוצהתדימב.)הייקית(Folderלעץחל,ףדהלשילאמשהדצב)קורס(Scanטווינהתינולחב.4
.תונימזהתויקיתהתא

.הייקיתבםיצבקהלכתאקחמ,הייקיתהתקיחמינפל:הרעה

.)קחמ(Deleteלעץחלןכמרחאלוהייקיתרחב,תויקיתהתמישרב.5

הייקיתלהמסיסהתאןזה,ךרוצהתדימב.)רושיא(OKלעץחל,הרחבנשהייקיתהתאקוחמלךנוצרבשרשאלידכ.6
.)לחה(Applyלעץחלןכמרחאלו
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תשרבםיצבקרגאמלהקירס
תשרתרשבםיכמסמרגאמלוחלשייקורסתשםיכמסמ.'תשרבהקירס'לשהנוכתאיהתשרבםיצבקרגאמלהקירס
הקירסהתורדגהתאהרידגמתכרעמהלהנמידי-לעאיהםגהרצונשתינבת.ךלשתכרעמהלהנמידי-לעהעבקנותרוצתש
.תקרסנההנומתהדעיתאו

.תכרעמהלהנמלהנפ.הרוצתתעיבקתבייחמתשרבםיצבקרגאמלהקירס:הרעה

.תכרעמהלהנמלךירדמבןייע,םיטרפתלבקל.עבטומהטנרטניאהתרשתועצמאבתוינבתרוצ:הרעה

:'תשרבםיצבקרגאמלהקירס'הנוכתבשומישל

.םיכמסמהןיזמבואםיכמסמלתיכוכזהחטשמיבג-לעםיירוקמהםיכמסמהתאןעט.1

Servicesןצחלהלעץחל,הרקבהחולב.2 Home)םיתורישהלשישארהטירפתה(.

Networkתורשפאבעג.3 Scanning)תשרבהקירס(.

.השורדהתינבתבעג.4

:תינבתהלשהקירסהתורדגהתפיקעל.5

Color:עגמהךסמתיתחתבםיטירפתהתעבראבשמתשה,הקירסתויורשפאל• Scanning)2,)עבצבהקירס-
Sided Scanning)תידדצ-ודהקירס(,Original Type)ו)רוקמךמסמגוס-Scan Presets)הקירסתועיבק(.

.הקירסתויורשפאתרדגהאשונבןייע,םיטרפתלבקל

תויורשפאאשונבןייע,םיטרפתלבקל.עגמהךסמשארבתויסיטרכהשולשבשמתשה,תופסונהקירסתויורשפאל•
.תופסונהקירס

.קוריה)לחתה(Startןצחלהלעץחל.6

®Xeroxתספדמ PrimeLink™ C9065/C907096שמתשמלךירדמ

קרוס



ינורטקלאראודתבותכלהקירס
.ינורטקלאראודתעדוהלםיפרוצמםיצבקכםיקורסהםיכמסמהתאתחלושינורטקלאראודתבותכלהקירס

.הנימזלוזהנוכתךופהלבייחתכרעמהלהנמ:הרעה

:ינורטקלאראודתבותכלהקורסהנומתתחילשל

.םיכמסמהןיזמבואםיכמסמהלשתיכוכזהחטשמלערוקמהךמסמתאןעט.1

Servicesןצחלהלעץחל,הרקבהחולב.2 Home)םיתורישלשישארטירפת(.

.)ינורטקלאראוד(Emailתורשפאבעג.3

:תואבהתוטישהמתחאתרזעבןעמנהתאןייצ.4

Newתורשפאבעג• Recipient)ינורטקלאהראודהתבותכןזה,עגמהךסמבשתדלקמהתועצמאב:)שדחןעמנ
.)רוגס(Close-בעגןכמרחאלו)ףסוה(Add-בעג,האלמה

Addressתורשפאבעג• Book)תובותכסקנפ(:תורשפאבעגןכמרחאלויוצרהןעמנבעגTo)לא(.

.)רוגס(Closeלעץחל,המישרלופסוותהםינעמנהלכשכ.המישרלםינעמנףיסוהלידכ4בלשלערוזח.5

עג,אשונתרושתאתונשלידכ.ינורטקלאהראודהתעדוהללדחמתרירבכתרדגומהאשונתרושתקפסמתכרעמה.6
Saveתורשפאבעגןכמרחאלושדחאשונןזה,עגמהךסמלשתדלקמהתועצמאב.)אשונ(Subjectתורשפאב
.)רומש(

Color:הרקבהחולתיתחתבםיטירפתהתעבראבעג,ןהשלכהקירסתורדגהיונישל.7 Scanning)2,)עבצבהקירס-
Sided Scanning)תידדצ-ודהקירס(,Original Type)ו)רוקמךמסמגוס-Scan Presets)הקירסתועיבק(.

.הקירסתויורשפאתרדגהאשונבןייע,םיטרפתלבקל

.קוריה)לחתה(Startןצחלהלעץחל.8

ינורטקלאראודתויורשפאתרדגה

:תואבהינורטקלאהראודהתורדגהתאתונשלותכרעמהלהנמידי-לעורצונשתינבתהתורדגהתאףוקעלןתינ

ץבוקםש•

ץבוקתינבת•

לבשה•

האירקירושיא•

:ינורטקלאראודלהבושתתויורשפאואץבוקהםשיונישל

Servicesןצחלהלעץחל,תספדמהלשהרקבהחולב.1 Home)םיתורישלשישארטירפת(.

Emailהייסיטרכבעגןכמרחאלו)ינורטקלאראוד(Email-בעג.2 Options)ינורטקלאראודתויורשפא(.

Fileתורשפאבעג.3 Name)תורשפאבוא)ץבוקםשReply to)קוחמלידכעגמהךסמתדלקמבשמתשה.)לאבשה
.טסקטהתאתונשלוא

.)רומש(Saveתורשפאבעג.4

:ץבוקהתינבתיונישל

®Xeroxתספדמ97 PrimeLink™ C9065/C9070שמתשמלךירדמ

קרוס



Servicesןצחלהלעץחל,תספדמהלשהרקבהחולב.1 Home)םיתורישלשישארטירפת(.

Emailהייסיטרכבעגןכמרחאלו)ינורטקלאראוד(Email-בעג.2 Options)ינורטקלאראודתויורשפא(.

Fileתורשפאבעג.3 Format)רשאכתראותמץבוקתינבתלכ.יוצרהץבוקהגוסתארחבןכמרחאלו,)ץבוקתינבת
.הבםירחוב

.)רומש(Saveתורשפאבעג,ץבוקהתינבתתאלבקלידכ.4

:האירקרושיאתשקבל

.הנימזלוזהנוכתךופהלבייחתכרעמהלהנמ:הרעה

Servicesןצחלהלעץחל,תספדמהלשהרקבהחולב.1 Home)םיתורישלשישארטירפת(.

Emailהייסיטרכבעגןכמרחאלו)ינורטקלאראוד(Email-בעג.2 Options)ינורטקלאראודתויורשפא(.

Readתורשפאבעג.3 Receipts)האירקירושיא(,תורשפאבעגןכמרחאלוOn)לעופ(.

.)רומש(Saveתורשפאבעג.4
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בשחמלהקירס
Scanהנוכתה to PC)בשחמלךמסמקורסלךלתרשפאמ)בשחמלהקירס.

.תכרעמהלהנמלהנפ,וזהנוכתליעפהלידכ:הרעה

Scanהנוכתבשומישל to PC)בשחמלהקירס(:

.םיכמסמהןיזמבואםיכמסמהלשתיכוכזהחטשמלערוקמהךמסמתאןעט.1

Servicesןצחלהלעץחל,תספדמהלשהרקבהחולב.2 Home)םיתורישהלשישארהטירפתה(.

Scan-בעג.3 to PC)בשחמלהקירס(.

Transferתורשפאבעג.4 Protocol)הרבעהלוקוטורפ(.בעג-FTP,SMB,ואSMB)תינבתUNC(,עגןכמרחאלו
.)רומש(Saveתורשפאב

.םינותנהתאןיזהלידכעגמהךסמלשתדלקמבשמתשהןכמרחאלוהרדגהבעג,תוגצומהתורדגההמתחאלכל.5
.)רומש(Saveתורשפאבעג,םויסב

Addressתורשפאבעג,רבעבןסחואתרשהםשםא:הרעה Book)תרשבעג,)תובותכהסקנפ
.)רוגס(Closeתורשפאבעגןכמרחאלו)ףסוה(Addתורשפאבעג,שרדנה

תרש•

ףתושמםש•

:ברומש•

שמתשמםש•

המסיס•

Color:עגמהךסמתיתחתבםיטירפתהתעבראבעג,ןהשלכהקירסתורדגהיונישל.6 Scanning)2,)עבצבהקירס-
Sided Scanning)תידדצ-ודהקירס(,Original Type)ו)רוקמךמסמגוס-Scan Presets)הקירסתועיבק(.

.הקירסתויורשפאתרדגהאשונבןייע,םיטרפתלבקל

.קוריה)לחתה(Startןצחלהלעץחל.7

.הקורסההנומתהלאשג,ךלשבשחמב.8
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תיבתיירפסלהקירס
ידי-לערדגומךלשתיבהתיירפסלשתשרהםוקימ.תיבהתיירפסלךמסמקורסלךלתרשפאמ'תיבלהקירס'תורשפאה
.תכרעמהלהנמ

.וזהנוכתלשהרוצתהתאעובקלבייחתכרעמהלהנמ:הרעה

:'תיבלהקירס'הנוכתבשומישל

.םיכמסמהןיזמבואםיכמסמהלשתיכוכזהחטשמלערוקמהךמסמתאןעט.1

Servicesןצחלהלעץחל,תספדמהלשהרקבהחולב.2 Home)םיתורישלשישארטירפת(.

Networkתורשפאבעג.3 Scanning)תשרבהקירס(.

.תכרעמהלהנמידי-לעהרצונשתינבתבעג.4

םיטירפתהתעבראבעג,ןהשלכהקירסתורדגהיונישל.הנומתהלשדעיהוהקירסהתורדגהתאתעבוקתינבתה.5
Color:עגמהךסמתיתחתב Scanning)2,)עבצבהקירס-Sided Scanning)תידדצ-ודהקירס(,Original Ty-

pe)ו)רוקמךמסמגוס-Scan Presets)הקירסתויורשפאתרדגהאשונבןייע,םיטרפתלבקל.)הקירסתועיבק.

.קוריה)לחתה(Startןצחלהלעץחל.6

.תכרעמהלהנמלךירדמבןייע,םיטרפתלבקל
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USBגוסמקזבהןנוכבןוסחא

לשילאמשהדצבתאצמנהUSBתאיציתרזעבUSBגוסמקזבהןנוכלךמסמקורסלךלתרשפאמUSB-לןוסחאהנוכתה
.ימדקהתספדמהחול

.תכרעמהלהנמלהנפ,וזהנוכתליעפהלידכ:הרעה

Mediaתורשפאהרשאכוזהנוכתבשמתשהלןתינאל:הרעה Card Reader)תרבוחמ)הידמיסיטרכארוק.

:USB-לןוסחאהנוכתבשומישל

.םיכמסמהןיזמבואםיכמסמהלשתיכוכזהחטשמלערוקמהךמסמתאןעט.1

ההוזןולחהעיפומ.ימדקהתספדמהחוללשילאמשהדצבתמקוממהUSB-התאיצילUSBגוסמקזבהןנוכסנכה.2
.USBגוסמקזבהןנוכ

.)רשא(Confirmתורשפאבעג.3

Saveתורשפאבעג.4 in)ברומש:(.

הלעמלתחאהמרתולעלידכ.)אבה(Nextתורשפאבעג,היירפסבהטמלתחאהמרתדרלידכ.השורדההייקיתבעג.5
.)םדוקה(Previousתורשפאבעג,היירפסב

.)רומש(Saveתורשפאבעג,ןוסחאהםוקימתריחבל.6

Color:עגמהךסמתיתחתבםיטירפתהתעבראבעג,ןהשלכהקירסתורדגהיונישל.7 Scanning)2,)עבצבהקירס-
Sided Scanning)תידדצ-ודהקירס(,Original Type)ו)רוקמךמסמגוס-Scan Presets)הקירסתועיבק(.

.הקירסתויורשפאתרדגהאשונבןייע,םיטרפתלבקל

אשונבןייע,םיטרפתלבקל.עגמהךסמשארבתויסיטרכהשולשבשמתשה,תופסונההקירסהתויורשפאיונישל.8
.תופסונהקירסתויורשפא

.קוריה)לחתה(Startןצחלהלעץחל,ץבוקהןוסחאורוקמהיכמסמתקירסל.9

.USBגוסמקזבההןנוכתאאצוהןכמרחאלוםיתורישלשישארטירפתןצחלבעג.10

.USBןוסחאןקתהמהספדההאר,USBגוסמקזבהןנוכבםינסחואמהםיצבקתספדהל.11

םיצבקלקיזהללולערבדה.ץבוקתנסחאמתכרעמהשןמזבUSBןוסחאןקתהאיצוהלןיא:תוריהז
.USB-הןוסחאןקתהתאאצוה,תספדמהיוביכינפל.םינסחואמה
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הקירסתויורשפאתרדגה

קרוסתורדגה

תעבראבשמתשה,תשרדנההקירסהתטישתריחברחאל.תוילנויצפואתורדגהתרזעבהקירסהתאםיאתהלןתינ
:תואבההקירסהתורדגהתאתונשלידכהרקבהחוללשעגמהךסמתיתחתבשםיטירפתה

•Color Scanning)תויורשפאהןיבמרחב.יטמוטואהיוהיזהלוטיב:)עבצבהקירסAuto Detect)יטמוטואיוהיז(,
Color)עבצ(,Black & White)ןבלורוחש(ואGrayscale)רופאינווג(

•2-Sided Scanning)1תויורשפאהןיבמרחב:)תידדצ-ודהקירס sided)2,)ידדצ-דח sided)2וא)ידדצ-וד
sided with rotate side )2דצבבוסםעידדצ-וד(2

•Original Type)תויורשפאהןיבמרחב:)רוקמךמסמגוסPhoto and Text)טסקטוהנומת(,Text)וא)טסקט
Photo)הנומת(

Sharingתויורשפאהןיבמרחב:תוקירסלשארמתועובקתורדגה• and Printing)הספדהוףותיש(,Archival
Record)ןויכראתמושר(,OCR)יטפואםיוותיוהיז(,High-Quality Printing)וא)ההובגתוכיאבהספדה

Simple Scan)הטושפהקירס(

:הקירסהתורדגהיונישל

Servicesןצחלהלעץחל,תספדמהלשהרקבהחולב.1 Home)םיתורישהלשישארהטירפתה(.

.היוצרההקירסהתטישבעג.2

.עגמהךסמתיתחתבשםיטירפתהתעבראבתושרדנהתורדגהבעג.3

תופסונהקירסתויורשפא

תופקועהלאתוילנויצפואתורדגהמתובר.הקירסהךילהתלעקיודמןפואבטולשלךלתורשפאמתופסונהקירסתויורשפא
.הלאתויורשפאבשומישהתאתוראתמעגמהךסמיבג-לעתויחנהה.תויטמוטואהתורדגההתא

תויורשפאתאתונשלידכעגמהעסמלשןוילעהקלחהךרואלתוינושלבשמתשה,היוצרההקירסהתטישתריחברחאל
:תואבההקירסה

תומדקתמתורדגה•

הסירפתמאתה•

קויתתויורשפא•

תומדקתמתורדגה

,ץבוקלדוג,הקירסתייצולוזר,הנומתתוכיאירופיש,הנומתתויורשפאלעטולשלךלתורשפאמתומדקתמהתורדגהה
.הללצהשוטשטוםימולצת

Advanced-בשומישל Settings)תומדקתמהתורדגה(:

Servicesלעץחל,תספדמהלשהרקבהחולב.1 Home)םיתורישלשישארטירפת(.

.היוצרההקירסהתטישבעג.2

®Xeroxתספדמ PrimeLink™ C9065/C9070102שמתשמלךירדמ

קרוס



Advancedהייסיטרכבעג.3 Settings)תומדקתמתורדגה(.

.השורדההרדגהבעג.4

שומישהרדגה

.)ךכר/דדח(Sharpen/Soften-ל)ההכה/רהבה(Lighten/Darkenןיברחבהנומתתויורשפא

Autoתורשפאברחבהנומתתוכיארופיש Suppression)עבצריתסהלידכ)יטמוטואשוטשט
.תוידוגינואעקר

600–200ןיברחבהיצולוזר dpi.

לדוגורתויההובגהנומתתוכיאל,ןטקץבוקלדוגוהבוטהנומתתוכיאןיברחבץבוקלדוג/תוכיא
.רתויבלודגהץבוקלדוגורתויבהבוטההנומתהתוכיאלוארתוילודגץבוק

.עבצבהקירסתעבקרהנימזוזהרדגה:הרעה

שמתשהלידכ.םולצתאוהרוקמהךמסמרשאכהקירסההארמתארפשמםימולצת
.)עבצ(Colorרותבתרדגומעבצבהקירסהשאדו,וזהנוכתב

Autoרחב,עבצבהקירסתעבםיעבצהתשילגועקרהעבצתאריתסהלידכהללצהשוטשט
Suppression)יטמוטואשוטשט(.

הסירפתמאתה

,םירפסתקירס,הצקתקיחמ,רוקמהךמסמלדוג,רוקמהךמסמןוויכרובעתופסונתורדגהתקפסמהסירפתמאתה
.הלדגה/הנטקהו

Servicesלעץחל,תספדמהלשהרקבהחולב.1 Home)םיתורישלשישארטירפת(.

.היוצרההקירסהתטישבעג.2

Layoutהייסיטרכבעג.3 Adjustment)הסירפתמאתה(.

.השורדההרדגהבעג.4

שומישהרדגה

Uprightןיברחברוקמךמסמןוויכ Images)ןיבלוא)תויכנאתונומתSideways Images
)תויקפואתונומת(

Autoתויורשפאהןיבמרחברוקמהךמסמלדוג Detect)יטמוטואיוהיז(,Manual Size Input
Mixedוא,)ינדילדוגטלק( Size Originals)םילדגברוקמיכמסמ
)םיברועמ

Allתויורשפאהןיבמרחבהצקתקיחמ Edges)תווצקהלכ(,Print to Edge)דעהספדה
Individual,)הצקל Edges)םידדובתווצק(,ךותמואPreset)הרדגה
)+(סולפהלמסבעג,ךרעהתאןיזהלידכ.רבעבהרצונש)שארמהעבקנש
.)-(סונימהלמסבו
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שומישהרדגה

Leftתויורשפאהןיבמרחברפסתקירס Page then Right)ינמיךכ-רחאוילאמשדומע(,
Right Page then Left)וא,)ילאמשךכ-רחאוינמידומעTop Page then

Bottom)הצקתקיחמךרעתאןיזהלידכ.)ןותחתךכרחאוןוילעדומע
.)-(סונימהלמסו)+(סולפהלמסבעג,הכירכה

Proportionalתויורשפאהןיבמרחבהלדגה/הנטקה Preset,)יסחיזוחא(% זוחא(%
Enterוא)שארמרדגומ Output Size)ךרעהתאןיזהלידכ.)טלפלדוגןזה,
.)-(סונימהלמסבו)+(סולפהלמסבעג

ינורטקלאראודתויורשפא

םייקםא.םיצבקתסיחדלוהנומתתוינבתתריחבל,תונומתלםשןתמלתופסונתורדגהתוקפסמינורטקלאראודתויורשפא
.תונימזויהיתוגהנתהתורדגה,ץבוקםש

:ינורטקלאראודתויורשפאבשמתשהלדציכ

Servicesלעץחל,תספדמהלשהרקבהחולב.1 Home)םיתורישלשישארטירפת(.

.היוצרההקירסהתטישבעג.2

Emailהייסיטרכבעג.3 Options)ינורטקלאראודתויורשפא(.

.השורדההרדגהבעג.4

שומישהרדגה

.ץבוקםשלשתמודיקןזהץבוקםש

Fileתורשפאבעגץבוקתינבת Format)תינבתרחבןכמרחאלו)ץבוקתינבת.
יובכ/לעופ–TIFF/JPEG-בתיטמוטואהריחב•
•PDF)'שופיחלןתינ'וא'דבלבהנומת'(
•PDF/A)'שופיחלןתינ'וא'דבלבהנומת'(
•TIFF,דומעלכלדחאץבוקואםידומעהבורמ
•JPEG)דומעלדחאץבוק(
•XPS)'שופיחלןתינ'וא'דבלבהנומת'(

Fileלעץחלהסיחדתטיש Format)ץבוקתינבת(Compression Method)תטיש
.ץבוקלהסיחדהתטישתארחבןכמרחאל,)הסיחד

Autoתורשפאבעג,ןבלורוחשבםיכמסמרובע Compression)הסיחד
Manualוא)תיטמוטוא Select)רובע.)תינדיהריחבManual Select
:תורשפארחב,)תינדיהריחב(

•MH
•MMR
•JBIG2)יטמתיראדודיק(
•JBIG2)ןמפוהדודיק(

MHתורשפאבואMMRתורשפאבעג,תונומתל
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שומישהרדגה

JPEG-ב,JPEG-בעג,עבצבםיכמסמוארופאהינווגבםיכמסמרובע
with Flate)JPEGםעFlate(,בוא-MRC High Compression –
ON/OFF)לשההובגהסיחדMRC–יובכ/לעופ(.

.תשרתקירסלןימז.הקורסהנומתלרשוקמשירואיתעדימהצקהםינותנ-הטמ

Do:תויורשפאהןיברחבםיצבקתומשבתושגנתה Not Save)רומשתלא(,Rename New File
Overwrite,)שדחץבוקםשהנש( Existing File)םייקץבוקסורד(,

Add to Existing Folder)וא,)תמייקהייקיתלףסוה
AddDateStamp to File Name)ץבוקםשלךיראתתמיתחףסוה(.

.תשרתקירסלןימז

.תשרתקירסלןימז.הסינכםשןזה,ךרוצהיפלהסינכםש

.תשרתקירסלןימז.המסיסןזה,ךרוצהיפלהמסיס
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םיסקפלשהלבקוהחילש
:ליכמהזקרפ

108...................................................................................................................סקפהלשתללוכהריקס

109........................................................................................................................רוקמיכמסמתניעט

110.................................................................................................................................סקפתחילש

111.....................................................................................................................................תרשסקפ

112......................................................................................................................טנרטניאסקפתחילש

113....................................................................................................................בשחמהמסקפתחילש

114................................................................................................................................םיסקפתלבק

115.......................................................................................................................סקפתורדגהתריחב

119.........................................................................................................תובותכהסקנפבםיכרעתפסוה

121..........................................................................................................................סקפתורעהתריצי

®Xeroxתספדמ107 PrimeLink™ C9065/C9070שמתשמלךירדמ

םיסקפלשהלבקוהחילש



סקפהלשתללוכהריקס
עיצהלידכתונושםיכרדןווגמבהתוארידגהלןתינ.ךלשתיתילכת-ברהתספדמהלשתילנויצפואהנוכתאיהסקפתחילש
.סקפברוקמךמסמתחילשלרתויבהחונההטישהתאךל

.סקפרישכמלתורישיחלשנותיתילכת-ברהתספדמבקרסנךמסמה:עבטומסקפ•

סקפהתרש,ןכמרחאל.סקפתרשלEthernetתשרךרדחלשנותיתילכת-ברהתספדמבקרסנךמסמה:תרשסקפ•
.סקפרישכמלסקפהתאחלוש

.ינורטקלאראודבןעמנלחלשנותיתילכת-ברהתספדמבקרסנךמסמה:טנרטניאסקפ•

הספדההתדובעתאחולשלידכהספדההלשןקתההלהנמבתורדגהבתשמתשמתכרעמה:בשחמהמסקפתחילש•
.סקפכתיחכונה

ןייע,םיטרפתלבקל.הבשמתשהלןתינהיהישידכהנימזלסקפהתלוכיתאךופהלתכרעמהלהנמלע:הרעה
.תכרעמהלהנמלךירדמב
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רוקמיכמסמתניעט
.תיתילכת-ברהתספדמברוקמהךמסמתניעטבתוליחתמסקפהתורבעהלכ,'בשחמהמסקפתחילש'לשהרקמלטרפ

ןיזמתועצמאבןיזהלןתינאלשרוקמיכמסמואדחאףדלשתודובערובעםיכמסמהלשתיכוכזהחטשמבשמתשה•
.םיכמסמה

.םידיחיואםיבורמםיפדלשתודובעלםיכמסמהןיזמבשמתשה•

םיכמסמהלשתיכוכזהחטשמ

לשתירוחאהתילאמשההניפלדומצאוהוהטמיפלכוינפשכרוקמהךמסמתאחנהוםיכמסמהןיזמלשהסכמהתאםרה
.םיכמסמהלשתיכוכזהחטשמ

םורגלהלולעוזהלועפ.חוכבםיכמסמהןיזמהסכמתארוגסלהסנתלא,ךורכךמסמלשהקירסתעב:תוריהז
.םיכמסמהןיזמהסכמלקזנל

תידדצ-ודהספדהליטמוטואםיכמסמןיזמ

.המירעהשארב1ףדוהלעמיפלכםינופםהשכרוקמהיכמסמתאסנכה.1

.הנוכנהרוצבםינועטרוקמהיכמסמרשאכקלדנרושיאהןווחמ.2

.רוקמהיכמסמלםידומצויהישךכריינהינווכמתאזזה.3
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סקפתחילש
:תיתילכת-ברהתספדמבשעבטומהסקפהתועצמאבסקפתחילשל

.םיכמסמהןיזמבואםיכמסמהלשתיכוכזהחטשמלערוקמהךמסמתאןעט.1

.םיתורישלשישארטירפתלעץחל,הרקבהחולב.2

.)סקפ(Fax-בעג.3

:תואבהתולועפהמתחאעצב,ינדיןפואבןעמנהלשסקפהרפסמתנזהל.4

.)ףסוה(Add-בעגוירמונאפלאהםישקמהחולתועצמאבסקפהרפסמתאןזה•

.סקפירפסמלתויהשהתפסוהבןייע,סקפהרפסמבתויהשהתפסוהל

Newבעג• Recipients)בעג,עגמהךסמלשתדלקמהתועצמאברפסמהתאןזה,)םישדחםינעמנ-Add
.)רוגס(Close-בעגןכמרחאלו)ףסוה(

Address-ברבעבןסחואשרפסמבשמתשהלידכ.5 Book)תובותכהסקנפ(:

a.תורשפאבעגAddress Book)תובותכסקנפ(.

b.המישרהךותמתורשפארחב.

c.המישרהתאלולגלידכםיציחבשמתשה.

d.היוצרהתבותכבעג.

e.בעג-Add)ףסוה(בעגןכמרחאלו-Close)רוגס(.

אשונבןייע,םיטרפתלבקל.תובותכהסקנפבתובותכןיזהלשי,תובותכהסקנפבשמתשהלידכ:הרעה
.תובותכהסקנפבםיכרעתפסוה

תלבקל.תובותכהסקנפבתודרפנהתובותכהתמישרלשהגצההתעברשרושמגויחעצבלןתינ:הרעה
.רשרושמגויחבשומישאשונבןייע,םיטרפ

:רעשףדתללכהל.6

a.בעג-Cover Page)בעגןכמרחאלו)רעשףד-Print Cover Page)רעשףדספדה(.

b.בעג,הרצונרבכשהרעהףיסוהלידכ-Comments)רובערבעבהרצונשהרעהףיסוהללכות.)תורעהRecipient-
's Comment)וא)ןעמנהתרעהSender's Comment)עגןכמרחאלו,הנימזהרעהבעג.)חלושהתרעה

.סקפתורעהתריציאשונבןייע,םיטרפתלבקל.)רומש(Saveתורשפאב

c.תורשפאבעגSave)רומש(.

.סקפתורדגהתריחבאשונבןייע,םיטרפתלבקל.ךרוצהתדימבסקפהתויורשפאתאםאתה.7

.םיפדהלכתקירסםותבךמסמהתאתרדשמוםיפדהתאתקרוסתספדמה.קוריה)לחתה(Startןצחלהלעץחל.8

סקפירפסמלתויהשהתפסוה

:סקפרפסמלגויחתעבהיהשהתפסוהל.גויחהףצרךלהמברתויואתחאהיהשהםישרודםימיוסמסקפירפסמ

.סקפהרפסמתאןיזהלליחתהלידכירמונאפלאהםישקמהחולבשמתשה.1

Dialןצחלהלעץחל,שרדנהםוקימב,ףקמידי-לעתגצוימ,היהשהףיסוהלידכ.2 Pause)גויחבהייהשה(.

.סקפהרפסמתאןיזהלךשמה.3
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תרשסקפ
ןופלטוקךרדסקפהתאחלושסקפהתרש,ןכמרחאל.תשרבסקפתרשלחלשנוקרסנךמסמה,תרשסקפבשומישתעב
.סקפרישכמל

Serverתורישהתאךופהלשי:הרעה Fax)לשהרוצתעובקלשיו,ובשמתשהלןתינהיהישידכןימזל)תרשסקפ
.סקפתרש

Serverהנוכתבשמתשהלןתינאל:הרעה Fax)הנוכתהםעדחי)תרשסקפEmbedded Fax)עבטומסקפ(.
Serverהנוכתהרשאכ Fax)תרשסקפ(ןצחלה,שומישבFax)תאליעפמעגמהךסמב)סקפServer Fax)סקפ
.)תרש

Serverהנוכתבשמתשהלןתינאל:הרעה Fax)הנוכתהםעדחי)תרשסקפInternet Fax)טנרטניאסקפ(.
Serverהנוכתהרשאכ Fax)ןצחלה,שומישב)תרשסקפInternet Fax)עגמהךסמבעיפומאל)טנרטניאסקפ.

תרשסקפתחילש

.םיכמסמהןיזמבואםיכמסמהלשתיכוכזהחטשמלערוקמהךמסמתאןעט.1

.םיתורישלשישארטירפתבעג,הרקבהחולב.2

.)סקפ(Fax-בעג.3

.)ףסוה(Add-בעגוירמונאפלאהםישקמהחולתועצמאברפסמהתאןזה.4

Newבעג.5 Recipients)םישדחםינעמנ(,בעג,עגמהךסמלשתדלקמהתועצמאברפסמהתאןזה-Add)ףסוה(
.)רוגס(Close-בעגןכמרחאלו

:תובותכהסקנפברבעבןסחואשרפסמברומישל.6

a.תורשפאבעגAddress Book)תובותכסקנפ(.

b.המישרהתאלולגלידכםיציחבשמתשה.

c.היוצרהתבותכבעג.

d.בעג-Add)ףסוה(בעגןכמרחאלו-Close)רוגס(.

.סקפתורדגהתריחבאשונבןייע,םיטרפתלבקל.ךרוצהתדימבסקפהתויורשפאתאםאתה.7

לכתקירסםותבסקפהךמסמתאתרדשמוםיפדהתאתקרוסתספדמה.קוריה)לחתה(Startןצחלהלעץחל.8
.םיפדה
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טנרטניאסקפתחילש
ךרוצהתאתלטבמוזהנוכת.ינורטקלאראודתבותכלךמסמחולשלןתינ,SMTPינורטקלאראודתרשתשרלרבוחמםא
.ינורטקלאראודתבותכלחלשנוקרסנךמסמה,'טנרטניאסקפ'לשהחילשתעב.ידועייןופלטוקב

Internetתורישתאךופהלשי:הרעה Fax)הרוצתעובקלשיו,ובשמתשהלןתינהיהישידכןימזל)טנרטניאסקפ
הדשב.www.xerox.com/supportתבותכבתכרעמהלהנמלךירדמבןייע,םיטרפתלבקל.SMTPתרשלש
Xeroxןזה,שופיח PrimeLink C9065/C9070 Printerשרדנהדועיתהתארחבןכמרחאלו.

:טנרטניאסקפתחילשל

.םיכמסמהןיזמבואםיכמסמלתיכוכזהחטשמיבג-לעםיירוקמהםיכמסמהתאחנה.1

Servicesתורשפאבעג,תספדמהלשעגמהךסמב.2 Home)בעגןכמרחאלו)םיתורישלשישארטירפת-Internet
Fax)טנרטניאסקפ(.

Newתורשפאבעג.3 Recipient)שדחןעמנ(.

:תואבהתולועפהמתחאעצב,ןעמנהלשינורטקלאהראודהתבותכתאןיזהלידכ.4

הלועפהלערוזח.)ףסוה(Addתורשפאבעגןכמרחאלועגמהךסמלשתדלקמהתועצמאבתבותכהתאןזה•
.)רוגס(Closeתורשפאבעגןכמרחאלוןעמנלכרובע

Addressתורשפאבעג• Book)בעגןכמרחאלותללגנההמישרבהיוצרהתבותכבעג,)תובותכסקנפ-Add
.)רוגס(Closeלעץחל,םינעמנהלכלשהפסוההםותב.)ףסוה(

.סקפתורדגהתריחבאשונבןייע,םיטרפתלבקל.ךרוצהתדימבסקפהתויורשפאתאםאתה.5

ףרוצמץבוקכךמסמהתאתחלושןכמרחאלו,םיפדהתאתקרוסתספדמה.קוריה)לחתה(Startןצחלהלעץחל.6
.םיפדהלכתקירסםותבינורטקלאראודל
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בשחמהמסקפתחילש
.הספדההלשןקתההלהנמתרזעב,סקפכבשחמבןסחואמהךמסמחולשלןתינ

להנמלעותיתילכת-ברהתספדמבתנקתומתויהלסקפהתורשפאלע,בשחמהמסקפחולשלידכ:הרעה
.הנימזלהתואךופהלתכרעמה

.)ספדה(.Printלעןכמרחאלו)ץבוק(Fileלעץחל,ךלשהנכותהםושייב.1

.המישרהמתספדמהתארחב.2

Preferences-בוא)םינייפאמ(Properties-בהריחבידי-לעתספדמהלשםינקתההלהנמתורדגהלשג.3
Xeroxוא)Windows-ב()תופדעה( Features)ינייפאמXerox(רובעMacintosh.תונתשהליושעןצחלהםש
.םושיילםאתהב

.תספדמתונוכתרחב.4

•Windows:הייסיטרכהלעץחלPaper/Output)טלפ/ריינ(.

•Macintosh:לעץחלCopies and Pages)לעץחלןכמרחאלו)םיפדוםיקתעהXerox Features)תונוכת
Xerox(.

Jobטירפתהלעץחל.5 Type)הדובעגוס(לעץחלןכמרחאלוFax)סקפ(.

Addלעץחל.6 Recipients)םינעמנףסוה(.

.ףסונהעדימהתאםלשה,ןיינועמהתאםא.ןעמנהלשסקפהרפסמוםשהתאןזה.7

Coverהייסיטרכהלעץחל,ןיינועמהתאםא.8 Sheet)רעשףד(,לעץחלןכמרחאלותורשפארחבOK)רושיא(.

OKלעץחלןכמרחאלותויוצרהתויורשפאהתארחב,)תויורשפא(Optionsהייסיטרכהלעץחל,ןיינועמהתאםא.9
.)רושיא(

.)רושיא(OKלעץחל.10

:סקפהתאחלש.11

•Windows:לעץחלOK)רושיא(.

•Macintosh:לעץחלPrint)ספדה(.

.'סקפ'ןולחב)הרזע(Helpןצחלהלעץחל,םיטרפתלבקל
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םיסקפתלבק
Embeddedתועצמאבסקפסיפדהלולבקללכותשינפלתספדמהתרוצתתאעובקלשי Fax)עבטומסקפ(,Server

Fax)ו)תרשסקפ-Internet Fax)ףסונעדימתלבקל.תכרעמהלהנמלהנפ,תכרעמהתרוצתתלבקל.)טנרטניאסקפ,
Xeroxןזה,)שופיח(Searchהדשב.www.xerox.com/supportתבותכבתכרעמהלהנמלךירדמבןייע PrimeLink

C9065/C9070 Printerשורדהדועיתהתארחבןכמרחאלו.
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סקפתורדגהתריחב

ידדצ-ודסקפתחילשלשהרדגה

.)סקפ(Faxתורשפאבעג,עגמהךסמב.1

Sided-2תורשפאבעג.2 Scanning)תידדצ-ודהקירס(2:תשרדנהתורשפאבעגןכמרחאלו-Sided)וא)ידדצ-וד
2-Sided, Rotate Side .)2דצבבוס,ידדצ-וד(2

רוקמהךמסמגוסתריחב

.עגמהךסמב)סקפ(Faxתורשפאבעג.1

Originalתורשפאבעג.2 Type)(היוצרהתורשפאבעגןכמרחאלו)רוקמךמסמגוסText,Photo and Text,
Photo()הנומת,טסקטוהנומת,טסקט(.

סקפהתייצולוזרתרדגה

.עגמהךסמב)סקפ(Faxתורשפאבעג.1

:היוצרהתורשפאבעגןכמרחאלו)היצולוזר(Resolutionתורשפאבעג.2

200x100תיטרדנטס• dpi

200הדח• dpi

400דחוימבהדח• dpi

600דחוימבהדח• dpi

Serverרובע:הרעה Fax)תרשסקפ(,תורשפאבעגStandard)תיטרדנטס(ואFine)הדח(.

הסירפתמאתה

ואןיטקהלוםירפסתחילשרובעםיפדתקירסרידגהל,רוקמהךמסמלדוגתאםיאתהלךלתורשפאמהסירפהתורדגה
.סקפהתנומתתאלידגהל

רוקמהךמסמלשלדוגתמאתה

.עגמהךסמב)סקפ(Faxתורשפאבעג.1

Layoutהייסיטרכבעג.2 Adjustment)תורשפאבעגןכמרחאלו)הסירפתמאתהOriginal Size)ךמסמלדוג
.)רוקמ

:םיאבהםיטירפהמדחאבעג.3

•Auto Detect)רוקמיכמסמלשםייטרדנטסםילדגיטמוטואןפואבתוהזלידכ,)יטמוטואיוהיז.

•Manual Size Input)םייטרדנטסריינידממתועצמאבהקירסהרוזאלשתינדיהרדגהל,)ינדילדוגטלק.

•Mixed Size Originals)םינושםילדגבםיפדםיליכמהםיכמסמתקירסל,)םיברועמםילדגברוקמיכמסמ.

.)רומש(Saveתורשפאבעג.4
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סקפברפסתרבעה

.עגמהךסמב)סקפ(Faxתורשפאבעג.1

Layoutהייסיטרכבעג.2 Adjustment)בעגןכמרחאלו)הסירפתמאתה-Book Faxing)סקפברפסתרבעה(.

:תואבהתויורשפאהמתחאבעג.3

•Off)לדחמהתרירבתורשפאוז-יובכ(.

•Left Page then Right)בעגןכמרחאלו,)ינמיכ"חאוילאמשדומע-Both Pages, Left Page Only)ינש
Rightוא)דבלבילאמשדומע,םידומעה Page Only)דבלבינמידומע(.

•Right Page then Left)בעגןכמרחאלו,)ילאמשכ"חאוינמידומע-Both Pages, Left Page Only)ינש
Rightוא)דבלבילאמשדומע,םידומעה Page Only)דבלבינמידומע(.

•Top Page then Bottom)בעגןכמרחאלו,)ןותחתכ"חאוןוילעדומע-Both Pages, Top Page Only
Bottomוא)דבלבןוילעדומע,םידומעהינש( Page Only)דבלבןותחתדומע(.

.)רומש(Saveתורשפאבעג.4

הלדגה/הנטקה

.עגמהךסמב)סקפ(Faxתורשפאבעג.1

Layoutהייסיטרכבעג.2 Adjustment)הסירפתמאתה(תורשפאבעגןכמרחאלוReduce/Enlarge)ןטקה/
.)לדגה

.הנושרועישןויצל'-'וא'+'םינצחלבעגואשארמםירדגומההנטקהה/הלדגההירועישמדחאבעג.3

.)רומש(Saveתורשפאבעג.4

תוהכהל/ריהבהל

.עגמהךסמבסקפבעג.1

.ההכה/רהבהבעגןכמרחאלוהסירפתמאתההייסיטרכבעג.2

.סקפהתאתוהכהלואריהבהלידכתורדגההתאםאתה.3

.רומשבעג.4

סקפתויורשפא

.רדושיסקפהדציכןייצללכותןתרזעבשתויורשפאתללוכ'סקפתויורשפא'הייסיטרכה

Priorityתורשפאהדבלמ:הרעה Send/Delay Start)אלהלאתורדגה,)תיהשומהלחתה/תופידעיפלהחילש
Serverרובעתונימז Fax)תרשסקפ(.

:הלאתורדגהתמאתהל

Faxהייסיטרכבעגןכמרחאלו)סקפ(Fax-בעג,עגמהךסמב.1 Options)סקפתויורשפא(.

.)רומש(Save-בעגןכמרחאלותויוצרהתורדגהבעג,היוצרהתורשפאבעג.2
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םיכרעתורשפא

.סקפלשהרבעהלכרחאלחודתספדה;לעופ/יובכרושיאתויורשפא

4800,יטמוטואG3הלחתהבצק bpsיופכ

עג(תיפיצפסהעש,יובכ:תיהשומהלחתה;לעופ/יובכ:תופידעיפלהחילשתיהשומהלחתה/תופידעיפלהחילש
)תויוצרהתורדגהבעגןכמרחאלו'תיפיצפסהעש'ב

הנוילעתרתוכגצה,יובכהרבעהלשהנוילעתרתוכטסקט

'+'םינצחלבעגןכמרחאלו'תובורמתוכרע'בעג(תובורמתוכרע,1הכרעןעמנלהספדהתוכרע
)תומכהתארידגהלידכ'-'ו

)תומכהתארידגהלידכ'-'ו'+'םינצחלבעג(לעופ/יובכדצלכלםידומע

ץבוקתחילשתרשפאמ(הייקיתתמסיס;לעופ/יובכ:הייקיתלהחילשתקחורמהייקית
'הייקיתהרפסמ'תרדגהידי-לעקחורמסקפרישכמבהייקיתלתורישי
)ירמונ-אפלאהםישקמהחולתרזעב'הייקיתהתמסיס'ו

הנימזלהתואךופהלןתינשםיצבקתרבעהלהטישאוהFדוק(לעופ/יובכFדוק
-אפלאהםישקמהחולתרזעב'הייקיתתמסיס'ו'Fדוק'תרדגהידי-לע
)עגמהךסמלשתדלקמהואירמונ

תופסונסקפתויורשפא

:הלאתורדגהתמאתהל.תופסונתוילנויצפואסקפתורדגהתומייק

Moreהייסיטרכבעגןכמרחאלו)סקפ(Faxתורשפאבעג,עגמהךסמב.1 Fax Options)תופסונסקפתויורשפא(.

.)רומש(Save-בעגןכמרחאלותויוצרהתורדגהבעג,היוצרהתורשפאבעג.2

Serverרובעתונימזןניאהלאתורדגה:הרעה Fax)תרשסקפ(.

םיכרעתורשפא

סקפרישכמבםינסחואמהםיצבקרוזחא(קחורמןקתהלשלואשת,יובכקחורמלואשת
)'תקחורמהייקית'הנוכתהתועצמאבבחורמ

יכמסמ(חטבואמןוסחאךרוצלןוסחאוישפוחלואשתךרוצלןוסחא,יובכלואשתלןוסחא
ידי-לעקחורמלואשתלםינימזלםיכפוהתספדמבםינסחואמהסקפ
תונימזל'חטבואמימוקמלואשת'וא'ישפוחלואשת'תורשפאהתכיפה
)ץבוקבוהייקיתבהעיגנו

Manual)תינדיהחילש/הלבק(תחנומתרפופש Send)תינדיהחילש(:בעג-On-Hook)תחנומתרפופש(
המסיסודעיןיזהלידכעגמהךסמלעשתדלקמבשמתשהןכמרחאלו

Manual Receive)בעג:)תינדיהלבק-On Hook)תחנומתרפופש(,
Manual-בעג Receive)ןצחלהלעץחלןכמרחאלו)תינדיהלבק

Start)קוריה)לחתה
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טנרטניאסקפתויורשפא

:הלאתורדגהתמאתהל.תופסונטנרטניאסקפתויורשפאתומייק

Internetתורשפאבעג,עגמהךסמב.1 Fax)הייסיטרכבעגןכמרחאלו)טנרטניאבסקפInternet Fax Options
.)טנרטניאבסקפתויורשפא(

.)רומש(Save-בעגןכמרחאלותויוצרהתורדגהבעג,היוצרהתורשפאבעג.2

.תכרעמהלהנמלךירדמבןייע,םיטרפתלבקל:הרעה

םיכרעתורשפא

שקב:האירקירושיא;סקפרודישלכרחאלחודספדה,יובכ:רושיאתויורשפארושיאחוד
תאצותןויצךותחלושלחלשיישןעמנהלשסקפהתרשמהאירקרושיא
.MDNןקתבךומתלבייחןעמנהלשתרשה;רודישה

A4,210לדוגברוקמיכמסמלשמשמ:TIFF-Sטנרטניאבסקפליפורפ x 8.5(מ"מ297 x )'ץניא11
לדוגברוקמיכמסמלשמשמ:TIFF-JואTIFF-Fהדחואהליגרהיצולוזרםע

A3,297x42011(מ"מ x דחוימבהדחהיצולוזרםע)'ץניא17

)תומכהתארידגהלידכ'-'ו'+'םינצחלבעג(לעופ,יובכדצלכלםידומע

4800,יטמוטואG3הלחתהבצק bpsיופכ,G4יטמוטוא

הנוילעתרתוכגצה,יובכהרבעהלשהנוילעתרתוכטסקט
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תובותכהסקנפבםיכרעתפסוה
םישנארובעתובותכןסחאלןתינ.טנרטניאסקפוסקפ,םיתרש,ינורטקלאראודתובותכןסחאלןתינתובותכהסקנפב
.םיבורמםישנאתוליכמהתוצובקרובעואםייטרפ

ךירדמבןייע,םיטרפתלבקל.עבטומהטנרטניאהתרשךרדתובותכהסקנפבםיכרעהתאלהנלןתינ:הרעה
Xeroxןזה,)שופיח(Searchהדשב.www.xerox.com/supportתבותכבתכרעמהלהנמל PrimeLink

C9065/C9070 Printerשורדהדועיתהתארחבןכמרחאלו.

הדיחיתבותכתפסוה

Machineןצחלהלעץחל,הרקבהחולב.1 Status)ןקתההבצמ(.

.)םילכ(Toolsהייסיטרכבעג,עגמהךסמב.2

Setupתורשפאבעג.3 and Calibration)לויכוהרדגה(,בעג-Setup)בעגןכמרחאלו)הרדגה-Add Address
Book Entry)תובותכסקנפתמושרףסוה(.

.תללגנההמישרבתונימזהתובותכהתחאבעג,אבהךסמב.4

Addressתורשפאבעג.5 Type)תבותכגוס(,בעגןכמרחאלויוצרהתבותכהגוסבעג-Save)לשגוסלכ.)רומש
.תונושתורדגהשרודתובותכהסקנפבךרע

,עגמהךסמלשתדלקמהואירמונ-אפלאהםישקמהחולתועצמאבעדימהתאןזה,המישרבשורדטירפלכבעג.6
.)רומש(Saveתורשפאבעגןכמרחאלו

.תובותכהסקנפתמושרלשהנזההתאםילשהלידכ)רומש(Saveתורשפאבעג,תויוצרהתורדגההלכתעיבקםותב.7

הדיחיתבותכתקיחמ

Machineןצחלהלעץחל,הרקבהחולב.1 Status)ןקתההבצמ(.

.)םילכ(Toolsהייסיטרכבעג,עגמהךסמב.2

Setupתורשפאבעג.3 and Calibration)לויכוהרדגה(,בעג-Setup)בעגןכמרחאלו)הרדגה-Add Address
Book Entry)תובותכסקנפתמושרףסוה(.

.תללגנההמישרבתשרדנהתבותכבעג,אבהךסמב.4

Deleteתורשפאבעג.5 Entry)המושרקחמ(בעגןכמרחאלו-Delete)רשאלידכ)קחמ.

הצובקתפסוה

.הצובקהלשםיכרעןהוןכלםדוקונסחואשםישנאןהלולכלתולוכיתוצובק.םיבורמםישנאלסקפחולשלידכהצובקרוצ

.תוצובקתרדגהינפלםידדובםיכרעלשהרוצתעובקלשי:הרעה

Machineןצחלהלעץחל,הרקבהחולב.1 Status)ןקתההבצמ(.

.)םילכ(Toolsהייסיטרכבעג,עגמהךסמב.2

Setupתורשפאבעג.3 and Calibration)לויכוהרדגה(,בעג-Setup)בעגןכמרחאל,)הרדגה-Create Fax
Group Recipients)סקפתצובקבםינעמנרוצ(.

.תללגנההמישרב)תונימזה(תוצובקהתחאבעג,אבהךסמב.4
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Groupהדשבעג,אבהךסמב.5 Name)עגמהךסמבשתדלקמהתועצמאבהצובקהרובעםשןזה,)הצובקםש
.)רומש(Saveתורשפאבעגןכמרחאלו

Speedהדשבעג.6 Dial)תדלקמהתועצמאבשקובמהםדאהרובעריהמגויחלרפסמןזהןכמרחאלו,)ריהמגויח
.תירמונאפלאה

Addתורשפאבעג.7 to this Group)וזהצובקלףסוה(.

.הצובקלםישנאהלכלשהפסוההםותלדע7-ו6םיבלשהלערוזח.8

.)רוגס(Close-בעגןכמרחאלו)רומש(Save-בעג,םיכרעהלכלשהפסוההםותב.9

הצובקתקיחמ

Machineןצחלהלעץחל,הרקבהחולב.1 Status)ןקתההבצמ(.

.)םילכ(Toolsהייסיטרכבעג,עגמהךסמב.2

Setupתורשפאבעג.3 and Calibration)לויכוהרדגה(,בעג-Setup)בעגןכמרחאל,)הרדגה-Create Fax
Group Recipients)סקפתצובקבםינעמנרוצ(.

.תללגנההמישרבהיוצרההצובקבעג,אבהךסמב.4

.רשאלידכ)קחמ(Delete-בעגןכמרחאלו)הקיחמ(Deleteתורשפאבעג.5

רשרושמגויחבשומיש

ןתינ,המגודל.דיחירפסמידכלרתויואסקפירפסמינשרוביחידי-לעסקפןעמנלשדיחיןופלטרפסמרצוי'רשרושמגויח'
.תובותכהסקנפךרד'רשרושמגויח'לשג.ןופלטהרפסמראשמדרפנבהחולשרפסמואגויחרוזאתמודיקןסחאל

.)סקפ(Faxתורשפאבעג,עגמהךסמב.1

Addressתורשפאבעג.2 Book)תובותכסקנפ(.

Listתורשפאבעג.3 all public entries)תחתפנההמישרהמ)םיירוביצהםיכרעהלכתאגצה.

Chainתורשפאבעג.4 Dial)רשרושמגויח(.

:תואבהתויורשפאהמתחארחב,םירפסמףיסוהלידכ.5

.ךרוצהתדימבהלילגהיצחבעג.תללגנההמישרהמיוצרהריהמהגויחהךרעבעג•

.ירמונ-אפלאהםישקמהחולתועצמאברפסמןזה•

.)רומש(Saveתורשפאבעגןכמרחאלועגמהךסמלשתדלקמהתועצמאברפסמןזה,תדלקמהןצחלבעג•

Recipient-בדחיםירבחתמםירפסמה.)ףסוה(Addתורשפאבעג.6 List)םינעמנהתמישר(.

.)םינעמנ(Recipient(s)המישרבדיחיןעמנכעיפומבלושמהרפסמה.)רומש(Saveתורשפאבעג.7

.סקפהתאחולשלןתינתעכ.)רוגס(Closeתורשפאבעג.8
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סקפתורעהתריצי
Machineןצחלהלעץחל,הרקבהחולב.1 Status)ןקתההבצמ(.

.)םילכ(Toolsהייסיטרכבעג,עגמהךסמב.2

Add-בעגןכמרחאלו)הרדגה(Setupתורשפאבעג.3 Fax Comment)סקפתרעהףסוה(.

.תללגנההמישרבתונימזהתורעההמתחאבעג,אבהךסמב.4

.)רומש(Saveתורשפאבעגןכמרחאלוםיוות18דעלשךרואבהשדחהרעהןזה,עגמהךסמבשתדלקמב.5

.שומישלהנכומהרעהה.)רוגס(Closeתורשפאבעג.6
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הספדהירמוחוריינ
:ליכמהזקרפ

124....................................................................................................................םיכמתנהספדהירמוח

129......................................................................................................................הספדהירמוחתניעט

הספדההתוכיאתאחיטבהלידכהזףיעסבתויחנהלתייצ.םיגוסןווגממהספדהירמוחםעשומישלתדעוימוזתספדמ
םידעוימהXeroxלשהספדהירמוחבקרשמתשה,תויבטימתואצותתלבקל.ריינתומיסחמענמיהלידכורתויבהבוטה
.וזתספדמםעשומישל
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םיכמתנהספדהירמוח

םיצלמומהספדהירמוח

:תבותכבהנימזםיצלמומההספדההירמוחיגוסלשהאלמהמישר

•www.xerox.com/rmlna.רחבDigital Color Presses)ןקתההתארחבןכמרחאלו)ינועבצילטיגידסופד
.םיאתמה

•www.xerox.com/rmleu.רחבColor Presses)םיאתמהןקתההתארחבןכמרחאלו)ינועבצסופד.

הספדהירמוחתניעטלתויללכתויחנה

:םימיאתמהםישגמבהספדהירמוחוריינתניעטתעבתואבהתויחנהלםאתהבלעפ

.ריינהשגמבםתניעטינפלףונפנתועצמאבריינהתונויליגתאדרפה•

.יברמהיולימהוקללעמריינןועטלןיא.הדימהלערתיריינהישגמתאןעטתלא•

.ריינהלדוגלומיאתישךכריינהינווכמתאםאתה•

.תופטעמלעסיפדהלידכ1שגמבשמתשה.דבלבדחאהןדצבתופטעמלעספדה.דבלבריינתופטעמבשמתשה•
Mediaתארדגה Type)ל)הספדהרמוחגוס-Heavyweight .)2דבכ(2

.תספדמהלשעגמהךסמבןוכנהריינהגוסרחבנשאדו,שגמבריינתניעטרחאל•

תויוותלעהקתעה/הספדה

.)הפיקעשגמ(5-ו1,2,3,4םישגמהךותמתויוותלעסיפדהלןתינ

:תואבהתויחנהלתייצ,תויוותלעהספדהתעב

עקתיהלולגלגתהלתויוותלםורגלתולולעםיינוציקםיאנתבתוכוראןוסחאתופוקת.תובורקםיתעליאלמהתאףלחה•
.תספדמב

.רזיילתספדהלתודעוימהתויוותבשמתשה•

.ליניותויוותבשמתשהלןיא•

.הקבדההינפלביטרהלשישקבדםעתויוותבשמתשהלןיא•

.תויוותהןויליגלשדבלבדחאדצלעספדה•

.תספדמלקיזהלםילולעתורסחתויוותםעתונויליג.תויוותהמקלחובתורסחשןויליגבשמתשהלןיא•

תירוקמההזיראהךותבתויוותהתונויליגתאראשה.תירוקמההזיראב,ןזואמבשומישןהבהשענאלשתויוותןסחא•
הזיראהתאםוטאותירוקמההזיראלשומישםהבהשענאלשתויוותתונויליגרזחה.םהבשמתשהלןכומהיהתשדע
.שדחמ

םיאנתבתויוותןוסחא.ינוציקןפואבםירקואםימחםיאנתבואינוציקןפואבםיחלואםישביםיאנתבתויוותןסחאלןיא•
.תספדמבתומיסחלואהספדההתוכיאבתויעבלםורגללולעםיינוציק
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קירבמריינלעהקתעה/הספדה

.)הפיקעשגמ(5-ו1,2,3,4םישגמהךותמקירבמריינלעסיפדהלןתינ

:תואבהתויחנהלתייצ,קירבמריינלעהספדהתעב

.תספדמבריינהתאןועטלןכומהתאשינפלקירבמריינלשתומוטאתוליבחחותפלןיא•

.ולשתירוקמההזיראב,ןזואמבקירבמריינןסחא•

.ריינהיגוסראשלכתאשגמהמאצוה,קירבמריינלשהניעטינפל•

ובתשמתשהאלשריינהתאאצוה,הספדההתמלשהתעב.הבשמתשהלתננכתשקירבמהריינהתומכתאקרןעט•
.רתוירחואמדעומברזוחשומישלהתואםוטאותירוקמההזיראלםהבתשמתשהאלשתוריינהתארזחה.שגמהמ

לגלגתהלקירבמריינלםורגלתולולעםיינוציקםיאנתבתוכוראןוסחאתופוקת.תובורקםיתעלריינהתאףלחה•
.תספדמבעקתיהלו

תספדמלקיזהלםילולעשהספדהירמוח

טלפתוכיאלםורגלםילולעםימיוסמהספדהירמוח,תאזםע.הספדהירמוחותוריינלשןווגמלעסיפדהלןתינוזתספדמב
.תספדמלקזנלואתופוכתריינתומיסחל,הכומנ

:םיאבהםירמוחבשמתשהלןיא

םייבובקנואםיסגהספדהירמוח•

וידתקרזהתספדמלשריינ•

םוליצתנוכמבקתעוהשריינ•

טמוקמואלפוקמריינ•

בקונמואררוחמריינ•

תוכיסבקדוהמריינ•

ףוליקתעוצרםעקבדואדצירפת,תכתמינספת,ןולחתולעבתופטעמ•

תודפורמתופטעמ•

קיטסלפירמוח•

ריינןוסחאלתויחנה

.תיבטימהספדהתוכיאלםרותםיבוטםיאנתבםירחאההספדההירמוחוריינהןוסחא

,לוגס-הרטלוארוא.הארנרואלולוגס-הרטלוארואלםישיגרריינהיגוסבור.תיסחישביורירק,ךושחםוקמבריינןסחא•
.ריינלדחוימבקיזמאוה,טנצסרואולפתורונידי-לעושמשהידי-לעןרקומה

.םיכשוממןמזיקרפךשמבהארנרואלוא,םיקזחתורואלריינהלשהפישחהתאתחפה•

.תועובקתורוטרפמטותיסחיתוחללערומשלשי•

.תוביטרלרתויהובגןוכיסשיהלאםירדחב.םיפתרמבואםיחבטמב,גגתוילעבריינןסחאלןיא•

.תונוראךותבואםיפדמואםיזגרא,עונישיחטשמיבגלעןזואמבריינהתוליבחתאןסחא•

.לפוטמואןסחואמריינהובשרוזאבתואקשמואןוזמלשתוחכונענמ•
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.ולשתירוקמההזיראבןסחואמריינריאשהלשי.תספדמבןתואןועטלןתינשינפלתומוטאריינתוליבחחותפלןיא•

דעתיקשהךותבהספדההרמוחתאןסחא.שדחמהמיטאלתונתינהקיטסלפתויקשבםיזוראםימיוסמםידחוימתוריינ•
תיקשהתאםוטאותיקשהךותבשומישםהבהשענאלשהספדההירמוחתאראשה.ובשמתשהלןכומהיהתש
.הנגהקפסלידכשדחמ

םישגמבןועטלןתינשםילקשמותורייניגוס

ישגממדחאלכבהנזהלםירתומהריינהילקשמויגוסרותיאלהאבההלבטבןייע,ריינשגמבהספדהירמוחתניעטתעב
.ובשמתשהלךנוצרבשהספדההרמוחיפלםיאתמהשגמהתארחב.םינימזהריינהתנזה

שומישבטרפב,רתויבםיבוטההנזההיעוציבתאקפסמ)OHCF(גירחלדוגבההובגתלוביקבןיזמה:הרעה
.םיפוצמהספדהירמוחב

:תואבהםיכרדהיתשמתחאבריינהגוסלשלקשמהחווטתארוחבלןתינ

תונימזשתויורשפאהתועצמאבםיאתמהלקשמהחווטתאלחהןכמרחאלוןלהלשהלבטהיפלריינהגוסתאעבק•
.הרקבהחולךסמב

Otherתורשפאהתארחב• Media Selection)לקשמהחווטתארחבןכמרחאלו)רחאהספדהרמוחתריחב
שגמתפלחהואהספדהתוחודןוגכ,תומיוסמתונוכת.הרקבהחולךסמבהנימזההמישרהמריינהלשיפיצפסה
.תורייניגוסלשתלבגומהמישרתוקפסמתיטמוטוא

להנמלךירדמבןייע,הנומתהתוכיאתאבטמלידכרחאריינלקשמחווטםעהנומתהתוכיאתארידגהלידכ:הרעה
.ריינשגמתורדגהףיעסב,תכרעמה

םירתומםילקשמוםיגוסריינישגמ

רחאהספדהרמוחתריחבםישגמהלכ

*)ר"מ/'ג64-79(ליגר

*)ר"מ/'ג64-79(שדחמןועטליגר

*)ר"מ/'ג64-79(רזחוממ

*)ר"מ/'ג64-79(ררוחמריינ

שארמספדומ

םיבתכמריינ

רחאגוס

*)ר"מ/'ג128–106(1דבכלקשמ

*)ר"מ/'ג64-79(שדחמןועט1דבכלקשמ

)ר"מ/'ג220–177(2דבכלקשמ

)ר"מ/'ג177-220(שדחמןועט2דבכלקשמ

)ר"מ/'ג256–221(3דבכלקשמ

)ר"מ/'ג256–221(שדחמןועט3דבכלקשמ

*)ר"מ/'ג128–106(1דבכלקשמםעררוחמריינ
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םירתומםילקשמוםיגוסריינישגמ

)ר"מ/'ג220–177(2דבכלקשמםעררוחמריינ

)ר"מ/'ג256–221(3דבכלקשמםעררוחמריינ

*)ר"מ/'ג128–106(1הפוצמ

*)ר"מ/'ג128–106(שדחמןועט1הפוצמ

*)ר"מ/'ג176–151(2הפוצמ

*)ר"מ/'ג176–151(שדחמןועט2הפוצמ

*)ר"מ/'ג128–106(תויוות

)ר"מ/'ג220–177(דבכלקשמבתויוות

*)ר"מ/'ג128–106(תינושלםעסיטרכ

)ר"מ/'ג177-220(דבכלקשמבתינושלםעסיטרכ

)ר"מ/'ג221-256(דחוימבדבכלקשמבתינושלםעסיטרכ

)ר"מ/'ג79–64(1תישיאםאתומגוס

)ר"מ/'ג79–64(2תישיאםאתומגוס

)ר"מ/'ג79–64(3תישיאםאתומגוס

)ר"מ/'ג79–64(4תישיאםאתומגוס

)ר"מ/'ג79–64(5תישיאםאתומגוס

)ר"מ/'ג300–257(4דבכלקשמOHCF-ו5,6,7םישגמ

)ר"מ/'ג257-300(שדחמןועט4דבכלקשמ

)ר"מ/'ג300–257(4דבכלקשמםעררוחמריינ

*)ר"מ/'ג256–221(3הפוצמ

*)ר"מ/'ג256–221(שדחמןועט3הפוצמ

)ר"מ/'ג221-256(דחוימבדבכלקשמםעתויוות

ףקש5שגמ

*)ר"מ/'ג150–129(הרבעה

)ר"מ/'ג257-300(דחוימבדבכלקשמבתינושלםעסיטרכ

Paperרובעהספדההרמוחלקשמ*:הרעה Type)תוכיאבוטימל.לבגומשמתשמהקשממבגצומה)ריינגוס
.ריינשגמתורדגהףיעסב,תכרעמהלהנמלךירדמבןייע.לקשמהחווטתאהנש,הנומתה
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םישגמהתולוכי

.ר"מ/םרג90לקשמבריינלשתונויליג500דעקיזחהלדחאלכםילוכי2-ו1םישגמ•

.ר"מ/םרג220–60לשלקשממלחהריינהיגוסלכלםימיאתמ4-ו1,2,3םישגמ•

139.7לשלדוגמלחהריינליכהללוכי1שגמ• x Statement)5.5ואמ"מ215.9 x 320(SRA3דע,)'ץניא8.5 x
12וא,)מ"מ450 x .'ץניא18

139.7לשלדוגמלחהריינליכהללוכי2שגמ• x Statement)5.5ואמ"מ215.9 x 297(A3דע,)'ץניא8.5 x 420
12(Tabloidוא,)מ"מ x .)'ץניא18

.ר"מ/םרג90לקשמבריינלשתונויליג870דעליכהללוכי3שגמ•

A4)210םיללוכשריינילדוגליכהללוכי3שגמ• x 176(B5,)מ"מ297 x 8.5(Letter,)מ"מ250 x -ו)'ץניא11
Executive)7.25 x .)'ץניא10.5

.ר"מ/םרג90לקשמבריינלשתונויליג1140דעליכהללוכי4שגמ•

A4)210םיללוכשריינילדוגליכהללוכי4שגמ• x 176(B5,)מ"מ297 x 8.5(Letter,)מ"מ250 x -ו)'ץניא11
Executive)7.25 x .)'ץניא10.5
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הספדהירמוחתניעט

1-4םישגמבריינתניעט

:ריינןועטלידכ

.תולבחלםורגלוהמידקלופילהלולעתספדמה.ןמזהותואבםישגמהלכתאחותפלןיא:הרעה

.ריינתומיסחלםורגלהלולערתיתניעט.יברמהיולימהוקללעמריינןועטלןיא:הרעה

.רצעיישדעהצוחהשגמהתאףולש.1

וזהלועפ.הזלהזוקבדנשריינתונויליגןיבדירפהלידכתווצקבריינהתמירעתאףנפנ,ריינהישגמבריינתניעטינפל.2
.ריינתומיסחליוכיסהתאהתיחפמ

םיידצהםינווכמהתאןנווכלידכ.ריינהתאןועטלידכץוחיפלכריינהשגמלשםינווכמהתאזזה,ךרוצהתעב.3
,םמוקמבםינווכמהתאלוענלידכ.שדחהםוקימלםינווכמהתאקלחהוןווכמלכבןווכמהתידיתאטובצ,םיימדקהו
.תוינושלבךתזיחאתאררחש

.שגמהלשילאמשהדצלדומצאוהשכריינהתאןעט.4
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.המירעהתווצקבועגיישךכםינווכמהתאםאתה.5

.ףוסהדעתספדמלשגמהתאסנכה.6

:הרקבהחוללשעגמהךסמבתורשפארחב,ריינהגוסתאתינישםא.7

Paperתורשפאבעג,עבצהתאואריינהגוסתא,ריינהלדוגתארוחבלידכ• Supply)ריינתקפסא(.

Paperתורשפאבעג,יפיצפסריינגוסרוחבלידכ• Catalog)ריינהתארחבןכמרחאלו)תוריינגולטק.

.)רשא(Confirmתורשפאבעגןכמרחאלו)רומש(Saveתורשפאבעג.8

.)לוטיב(Cancelתורשפאבעגתומדוקהתורדגההלערומשלידכ,ריינהגוסתאתינישאלםא.9

)הפיקעשגמ(שגמבריינתניעט

הנושארבושארבדעוימהפיקעהשגמ.תישיאםימאתומםילדגוהספדהירמוחיגוסלשןווגמלהפיקעהשגמבשמתשה
ולתפרוצמ.תספדמהלשלאמשדצבאצמנהפיקעהשגמ.םידחוימהספדהיעצמאתועצמאבתונטקהספדהתודובעל
ךסמבשגמהתורדגהשאדו,הפיקעהשגמבריינתניעטרחאל.רתויםילודגריינתונויליגבשומישךרוצלשגמתכראה
.ןעטנשריינהגוסלולדוגלתומיאתמעגמה

םישגמהתולוכי

.ר"מ/'ג90לקשמבריינלשתונויליג250דעליכהללוכי5שגמ•

.ר"מ/'ג300–64לקשמבריינלבקללוכי5שגמ•

4(היולגמלחהרייניגוסליכהללוכי5שגמ• x 320(SRA3-לדע)'ץניא6 x 13.2וא,)מ"מ450 x .'ץניא19.2

:)הפיקעשגמ(5שגמבריינןועטלידכ

.יברמהיולימהוקללעמריינןועטלןיא:הרעה

ולדוגשריינהתארסה,ריינברבכןועטשגמהםא.רתויםילודגםילדגרובעהבחרההשגמתאךושמו5שגמתאחתפ.1
.םינושולשגוסהוא

.שגמהתוצקלבחורהינווכמתאזזה.2
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םילודגריינילדוגןיזהלןתינ.הלעמיפלכהנופריינהוןושאררצקההצקהשכואןושארךוראההצקהשכריינהתאסנכה.3
יפלכםינופםהשכםיפקשותויוותןעט.ןימידצמםירוחהשכררוחמריינןעט.ןושאררצקההצקהשכרשאכקררתוי
.שגמהלשימדקהקלחהלאהנופןוילעההצקהוהלעמ

.ריינהתמירעלשתווצקבועגיישךכבחורהינווכמתאםאתה.4

:הרקבהחוללשעגמהךסמבתורשפארחב,ךרוצהתדימב.5

Paperתורשפאבעג,עבצהתאואריינהגוסתא,ריינהלדוגתארוחבלידכ• Supply)ריינתקפסא(.

Paperתורשפאבעג,תיפיצפסהמרערוחבלידכ• Catalog)ריינהתארחבןכמרחאלו)תוריינגולטק.

.)רשא(Confirmתורשפאבעגןכמרחאלו)רומש(Saveתורשפאבעג.6

.תומדוקהתורדגההלערומשלידכ)לוטיב(Cancelתורשפאבעג,ריינהגוסתאתינישאלםא.7

)הפיקעשגמ(5שגמבתופטעמתניעט

.ר"מ/'ג90-לדעור"מ/'ג75-מלחהריינלקשמםע10לדוגבתוירחסמתופטעמוMonarchתופטעמלבקמ5שגמ

:)הפיקעשגמ(5שגמבתופטעמןועטלידכ

.ררגנההצקלהנופוהחותפתינושלהשכ)LEF(ךוראהצקתנזהב)הפיקעשגמ(5שגמלתופטעמהתאסנכה.1

.המירעהתווצקבועגיישךכםינווכמהתאםאתה.2

.)רשא(Confirmתורשפאבעגןכמרחאלו,הפטעמהלדוגתארחב,תספדמהלשהרקבהחולב.3

Change-בעג,עיפומוניאהפטעמהלדוגםא Settings)רובע.)תורדגההנשMedia Type)הספדהירמוחיגוס(,
HeavyWeightרחב Custom-ו)2דבכלקשמ(2 Size)תישיאםאתומלדוג(.

.)רומש(Saveתורשפאבעג.)-(סונימהלמסבו)+(סולפהלמסבעג,הפטעמהלדוגתאןיזהלידכ
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.הפיקעהשגמבתופטעמ30-50-מהלעמלןועטלןיא,תומיסחעונמלידכ:הרעה

בקעםרגנשקזנ.תספדמלקיזהלםילולעםה;תכתמינספתואתונולחתולעבתופטעמבשמתשהלןיא:הרעה
תועיבשלתובייחתהבואתורישהםכסהב,תוירחאבהסוכמאלןהבתכמותהניאתספדמהשתופטעמבשומיש
תונתשהליושעיוסיכה.הדנקבותירבהתוצראבהנימזהאלמןוצרתועיבשלתובייחתהה.Xeroxלשהאלמןוצר
.םיטרפתלבקלימוקמהגיצנלהנפ;הלאםירוזאלץוחמ

תופטעמגתומהסנ,וגשוהאלתויוצרהתואצותהםא.תופטעמהלשהנבמבותוכיאבהיולתתחלצומתופטעמתספדה•
.רחא

.תועובקתורוטרפמטותיסחיתוחללערומשלשי•

םילולערשאשבוימואהרתיתוחלמענמיהלידכןהלשתירוקמההזיראבשומישןהבהשענאלשתופטעמןסחא•
ואהספדההינפלםתחיהלתופטעמלםורגלהלולעהרתיתוחל.תוטמקתהלםורגלוהספדההתוכיאלעעיפשהל
.הכלהמב

.תודפורמתופטעמבשמתשהלןיא•

.םיטילבתואטומיקלשתמיוסמהדימלםורגלהלולעתופטעמלעהספדה•

ההובגתלוביקלעבןיזמבריינתניעט

ריינליכהללוכיאוה.תולודגתויומכלןיזמכשומישלהנושארבושארבדעוימילנויצפואה)HCF(ההובגתלוביקלעבןיזמה
סוחדר"מ/'ג64לשלקשמבריינליכהללוכיההובגהתלוביקהלעבןיזמה.)LEF(ךוראהצקתנזה,הפטעמואA4לדוגב
.ר"מ/'ג75לשלקשמבריינתונויליג2,000לשתיברמתומכליכהללוכיו,ר"מ/'ג220לקשמבהכירכלדעו

.)LEF(ךוראהצקתנזהבקרריינהתאןועטלןתינ:הרעה

.יברמהיולימהוקללעמריינןועטלןיא:הרעה

.רצעיישדעהצוחהשגמהתאתויטיאבףולש.1

.שגמלםתואסנכהותונויליגהתאףנפנ.2

.שגמהלשינמיהדצלםתוארשיוהספדההירמוחואריינהתמירעתאןעט.3

.ריינהתווצקבועגיישדעריינהינווכמתאזזה.4

לדוגוגוסתארשאלואתונשלךממתשקבמההעדוהעיפות,ההובגהתלוביקהלעבןיזמהלאריינהתניעטרחאל.5
.ריינהלדוגוגוסתארשאואהנש,שגמהתאליעפהלידכ.ריינה

:הרקבהחוללשעגמהךסמבתורשפארחב,ריינהגוסתאתינישםא.6

Paperתורשפאבעג,עבצהתאואריינהגוסתא,ריינהלדוגתארוחבלידכ• Supply)ריינתקפסא(.

Paperתורשפאבעג,יפיצפסריינגוסרוחבלידכ• Catalog)ריינהתארחבןכמרחאלו)תוריינגולטק.

.)רשא(Confirmתורשפאבעגןכמרחאלו)רומש(Saveתורשפאבעג.7

.)רשא(Confirmתורשפאבעג,ריינהגוסתאתינישאלםא.8
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גירחלדוגבההובגתלוביקבןיזמבריינתניעט

לדוגבריינןיזמOHCF-ה.ההובגתלוביקבןיזמלהפולחקפסמילנויצפואה)OHCF(גירחלדוגבההובגתלוביקבןיזמה
330-לדעגירח x 13(מ"מ488 x הריגמלכ.ר"מ/'ג300לשלקשמבהכירכור"מ/'ג64לקשמבסוחדריינ,)'ץניא19
.תוריגמיתשלעבןיזמואתחאהריגמלעבןיזממבכרומתויהללוכיOHCF.ליגרלקשמבריינלשתונויליג2,000הליכמ

.יברמהיולימהוקללעמריינןועטלןיא:הרעה

םיאנתהלעטולשלםירזועםיררוואמה.שגמבםיררוואמהםעבולישבםידבועריינהלקשמיגתמ:הרעה
.תיבטימהנזהתלוכילערומשלוריינהישגמבםייתביבסה

.רצעיישדעהצוחהשגמהתאתויטיאבףולש.1

תארבעה.ריינהשגמלשימדקהינמיהדצלדומצבהספדההירמוחואתוריינהתמירעתארשי,שגמהתחיתפרחאל.2
.םימיאתמהםימוקימלריינהלקשמיגתמינש

לשימדקהקלחהלומ)םיגתמ(ריוואהתמאתהתוידיתאםקמ,ר"מ/'ג256-לר"מ/'ג60ןיבאוהריינהלקשמםא.3
קלחהלומ)םיגתמ(ריוואהתמאתהתוידיתאםקמ,ר"מ/'ג300-לר"מ/'ג257ןיבאוהריינהלקשמםא.שגמה
.שגמהלשירוחאה

דבכהלקשמהםוקימלריינהלקשמיגתמינשתארבעה,ר"מ/'ג256לעהלועהלקשמבריינרובע:הרעה
.ריינתומיסחלםורגללולעוזהלועפלעגוליד.ר"מ/'ג257-300

ןוויכביטמוטואןפואבםאתומשגמהםוקימ,ןועטהשגמהתריגסרחאל.ףוסהדעתונידעבהמינפשגמהתאףוחד.4
רמוחלדוגוגוסתארשאלךממתשקבמההרקבהחולבהעדוהעיפות.ריינהלדוגלםאתהב,ירוחאואימדקה
.הספדהה

:הרקבהחוללשעגמהךסמבתורשפארחב,ריינהגוסתאתינישםא.5

Paperתורשפאבעג,עבצהתאואריינהגוסתא,ריינהלדוגתארוחבלידכ• Supply)ריינתקפסא(.

Paperתורשפאבעג,יפיצפסריינגוסרוחבלידכ• Catalog)ריינהתארחבןכמרחאלו)תוריינגולטק.

.)רשא(Confirmתורשפאבעגןכמרחאלו)רומש(Saveתורשפאבעג.6

.תומדוקהתורדגההלערומשלידכ)לוטיב(Cancelתורשפאבעג,ריינהגוסתאתינישאלםא.7

דוביערחאלץבשמבריינתניעט

ןיזמה.תורבוחהרצויםעהליגרהרומיגהתדיחילשוהליגרהרומיגהתדיחילשיטרדנטסביכראוהדוביעהרחאלןיזמה
.תונויליג200דעליכמןיזמה.תוכירכוםידירפמםיפדכשמשמהשארמספדומואקירריינןועטלרשפאמדוביעהרחאל
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.ןיזמבןועטראשנשריינהלכתאאצוה.1

.שורדהריינהלדוגלםאתהבםתואזזהוריינהינווכמלשזכרמבזוחא.2

.שגמהלשימדקהקלחלםאתהבותוארשייוריינהתאןעט.3

ןושארסנכיישךכןווכמתינושלהםעדצהוהלעמיפלכהנופספדומהדצהשכריינהתאןעט,שארמספדומריינהםא.4
.תספדמל

לדוגהוגוסהתארשאלואתונשלםאלאשיתובשךסמעיפוהליושע,דוביעהרחאלןיזמבהספדההרמוחתניעטרחאל.5
.םינוכנםהםיגצומשהספדההרמוחגוסוריינהלדוגשרשא,ךישמהלידכ.הספדההרמוחלש

:הרקבהחוללשעגמהךסמבתורשפארחב,ריינהגוסתאתינישםא.6

Paperתורשפאבעג,עבצהתאואריינהגוסתא,ריינהלדוגתארוחבלידכ• Supply)ריינתקפסא(.

Paperתורשפאבעג,יפיצפסריינרוחבלידכ• Catalog)ריינהתארחבןכמרחאלו)תוריינגולטק.

.)רושיא(Confirmתורשפאבעגןכמרחאלו)רומש(Saveתורשפאבעג.7

.תומדוקהתורדגההלערומשלידכ)לוטיב(Cancelתורשפאבעג,ריינהגוסתאתינישאלםא.8
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םייללכתוחיטביעצמא

ךופשלןיא.יוקיניסיסרתבואםיימיכואםיינגרואםיסיממםירמוחבשמתשהלןיא,תספדמהיוקינתעב:הרהזא
שי.דועיתבטרופמהןפואבקריוקינירמוחבוםילכתמםירמוחבשמתשהלשי.אוהשרוזאלכלעתורישיםילזונ
.םידלילשםדיגשיהמקחרהיוקינהירמוחלכתארומשל

.םיחותפםיסכמהותותלדהרשאכתוריהזבטוקנ.םימחתויהלםילולעתספדמהלשםיימינפהםיקלחה:הרהזא

לשםימיוסמםילכמ.הכותבואתספדמהלעסוחדריוואםעםיסיסרתביוקינירזעבשמתשהלןיא:הרהזא
ירמוחבשומיש.למשחירישכמבשומישלםימיאתמםניאותוציפנתובורעתםיליכמסוחדריוואםעםיסיסרת
.הפירשואץוציפלםורגללולעהלאכיוקינ

לפטלואקזחתלךתורשפאבןיא.םיגרבתועצמאבםיקדוהמהםינגמהוםיסכמהתאריסהלןיא:הרהזא
דועיתבשרופמבראותמוניאשהקוזחתךילהףאעצבלתוסנלןיא.םינגמהוםיסכמהירוחאמםיאצמנשםיקלחב
.תספדמלףרוצמה

:תואבהתויחנההתארוכז,תספדמלקזנתעינמל

.תספדמהלעםיצפחחינהלןיא•

הלולערואלהפישחה.בטיהםיראומתומוקמבדחוימב,ךשוממןמזלםיחותפתותלדהוםיסכמהתאריאשהלןיא•
.ףותהתוינסחמלקיזהל

.הספדההךלהמבתותלדהוםיסכמהתאחותפלןיא•

.שומישהךלהמבתספדמהתאתוטהלןיא•

םורגלותספדמלקיזהליושעהלאםיביכרבעגמ.רזיילהינקתהבואםילגלגב,םיילמשחהםיעגמבתעגלןיא•
.הספדההתוכיאבתורדרדתהל

.למשחלתספדמהרוביחינפליוקינהךילהתבתאצוהשביכרלכםוקמלריזחהלדפקה•

®Xeroxתספדמ PrimeLink™ C9065/C9070136שמתשמלךירדמ

הקוזחת



שומישובויחלעגונבעדימ
.תספדמבשומישהוםיבויחהלעעדימגיצמ'בויחיטרפ'ךסמה

Machineןצחלהלעץחל.1 Status)רישכמהבצמ(.

Billingהייסיטרכבעג.2 Information)בויחיטרפ(.

.ךסמהלשילאמשהקלחבגצומתוספדההךסהנומ

Usageתורשפאבעג.3 Counters)גיצהלידכ.יוצרההנומהתארוחבלידכהטמלץחבעגןכמרחאלו)שומישינומ
.הלילגהיצחבעג,האלמההמישרהתא

.)רוגס(Closeתורשפאבעג.4
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תספדמהיוקינ

םיכמסמההסכמוםיכמסמהלשתיכוכזהחטשמיוקינ

םעטלפמענמיהלעייסמיוקינ.תספדמהלשתיכוכזהירוזאתאעובקןפואבהקנ,תיבטימהספדהתוכיאחיטבהלידכ
.םיכמסמתקירסתעבתיכוכזהרוזאמרובעלםייושעשםירחאםינמיסותוחירמ,םימתכ

םיאתמהרחאיוקינרמוחבואXeroxלשיטטסלמשחענומיוקינלזונטעמבהבטרוהשךומתלוטנתילטמבשמתשה
.העובקתוריהמבהרבעהלתיכוכזהחטשמתאוםיכמסמהלשתיכוכזהחטשמתאתוקנלידכטרושוניאותיכוכזל

הסכמלשןותחתהקלחהיוקינלXeroxלשךולכלתויראשריסמבואXeroxלשיוקינלזונבוךומתלוטנתילטמבשמתשה
.םיכמסמהןיזמוםיכמסמה

ינוציחהקלחהיוקינ

ךסמתאתוקנלשי,תוחירמועבצאתועיבטתרסהל.ךולכלוקבאמםייקנםישקמהחולועגמהךסמלערמושיתרגשיוקינ
.ךומתלוטנהכרתילטמתרזעבהרקבהחולועגמה

.תספדמהלשםירחאםיינוציחםירוזאוריינהישגמ,טלפהישגמ,םיכמסמהןיזמיוקינלתילטמבשמתשה
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םילכתמםירצומלשהפלחהוהנמזה
:ליכמהזףיעס

םילכתמםירמוח•

םילכתמםירמוחןימזהלשייתמ•

רנוטהתוינסחמתפלחה•

.הנקתהתוארוהללוכיאלמטירפלכ.תיתרגשהקוזחתלםיטירפוםימיוסמםילכתמםירמוחןימזהלשיתעלתעמ

םילכתמםירמוח

שדחלודומןימזהלשירשאכךלתועידומתספדמהלשהרקבהחולבתועדוה.םילכתמםירמוחהמכםעהעיגמתספדמה
.ותואןיקתהלשירשאכו

רנוטתוינסחמ

.רנוטתלוספלכימףרוצמרנוטתינסחמלכל.תלעופתספדמהשןמזברנוטתוינסחמףילחהלוןיקתהלןתינ

.רוחשובוהצ,הטנגמ,ןאיצםיעבצב®Xeroxלשתוירוקמרנוטתוינסחמבשמתשה

.הנקתהתוארוהתללוכרנוטתינסחמלכ:הרעה

והז.תספדמהתונימאוהספדההתוכיאלעעיפשהללולע®Xeroxלשירוקמרנוטוניאשרנוטבשומיש:תוריהז
.וזתספדמביפיצפסשומישךרוצלXeroxלשתינדפקתוכיאתרקבתרגסמברצוימהוןנכותמהדיחיהרנוטה

םילכתמםירמוחןימזהלשייתמ

ןימזהלבושח.ןימזףילחתהשאדו.הלכתמרמוחףילחהלהעשהתברקתמרשאכהרהזאגיצמתספדמהלשהרקבהחול
גיצמעגמהךסמ.הספדההתדובעתקספהמענמיהלידכהנושארהםעפבהעדוההלשהגצההםעםילכתמםירמוח
.הלכתמרמוחףילחהלשירשאכהאיגשתעדוה

Xeroxרתאהמואימוקמקוושממםילכתמםירמוחןמזה Suppliesתבותכב:www.xerox.com/office/PLC9065_
PLC9070supplies.

תורישהימכסה,תוירחאה.Xeroxתרצותמםניאשםילכתמםירצומבשמתשהלץלמומאל:תוריהז
האצותכםימרגנשתוכיאבתורדרדתהואהלקת,קזנםיסכמםניאXeroxלשהאלמןוצרתועיבשלתובייחתההו
םידעוימםניאשXeroxלשםילכתמםירמוחבשומישואXeroxתרצותמםניאשםילכתמםירמוחבשומישמ
ץוחמתונתשהליושעיוסיכה.הדנקבותירבהתוצראבהנימזהאלמןוצרתועיבשלתובייחתהה.וזתספדמל
.םיטרפתלבקלימוקמהגיצנלהנפ;הלאםירוזאל
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רנוטהתוינסחמתפלחה

ןיקתהלןמזהעיגמרשאכ.השדחרנוטתינסחמבהתפלחהותשמושמרנוטתינסחמלשהרסההןפואתאטרפמהזךילה
בוהצוהטנגמ,ןאיצםיעבצבתוינסחמרובעםיפד1,200-כסיפדהלןתינ.הרקבהחולבהעדוההעיפומ,רנוטתינסחמתא
ךישממהתאךא,רנוטתפלחהלעגונבהרקבהחולבהעדוהההעיפומםא.רוחשעבצבתינסחמהרובעםיפד1,800-ו
.קיספתתספדמה,סיפדהלואקיתעהל

.תשמושמהתינסחמהרובעהכלשההתוארוהיפללעפ,השדחתינסחמלבקתשכ

העיגנתעבתויווכלםורגלהלולעידמהרצקהנתמה.הרקתספדמהשאדו,הזךילהעוציבינפל:הרהזא
.תספדמהלשםימיוסמםיקלחב

.ימדקההסכמהלעמשממםקוממה,רנוטההסכמתאחתפ.רנוטהתינסחמתאףלחה,תקלודתספדמהשןמזב.1

,הרקבהחולבןיוצמשינועבצהרנוטהרובע.הפצרהלעריינחנה,הדובעהרוזאלעןגהלידכ,תינסחמהתרסהינפל.2
תידיהתאהארתשדעתספדמלץוחמתינסחמהתאתיקלחךושמ.תינסחמההצקברנוטהתינסחמתידיבזוחא
הצוחהקילחמהתאשןמזבהנוילעהתידיבותימדקהתידיבהבזוחא,אלמןפואבתינסחמהתאאיצוהלידכ.הנוילעה
.תספדמהמתונידעבהתואאיצומהתאשןמזבתנזואמתינסחמהשאדו.תינסחמהתאתונידעב

.תינסחמהתארזחמואהליגרתידרשמתלוספכרנוטהתינסחמתאךלשה.3

.רנוטבםידגבהתאךלכללאלשרהזיה:הרעה

.הזיראהמהשדחהרנוטהתינסחמתאאצוה.4

.לאמשדצלוןימידצלןכמרחאלו,הטמלוהלעמלהשדחהתינסחמהתאתונידעבהטה,רנוטהתאשדחמרזפלידכ.5
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דעתינסחמהתאהמינפסנכה.תספדמהםעתינסחמהלשםיצחהתארשי,השדחהרנוטהתינסחמתאןיקתהלידכ.6
.השיקנלילצתעמשהל

תנקתומרנוטהתינסחמשוהמוקמבהלוענתינסחמהשאדו,ףוסהדעתרגסנאלתלדהםא.רנוטההסכמתארוגס.7
.םיאתמהרנוטהםוקימב

באושתאאלממרנוטרשאכץוציפםרגיהללולע.ךפשנשרנוטיוקינלקבאבאושבשמתשהלןיא:הרהזא
יוקינלזונטעמבהבטרוהשתילטמבואאטאטמבשמתשה,ךפשנשרנוטתוקנלידכ.תוצוצינרצויוקבאה
.ילרטינ
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תיתרגשהקוזחתלםיטירפ
םיקלחןהתופלחה.יתפוקתןפואבהפלחהםישרודולבגומםייחךשמילעבתספדמיקלחםהתיתרגשהקוזחתלםיטירפ
.חוקלהידי-לעהפלחהלתודיחיללכךרדבםהתיתרגשהקוזחתיטירפ.תוכרעוא

:תיתרגשהקוזחתלםיטירפםהםיאבהםיטירפה

ףותתינסחמ•

רנוטתלוספלכימ•

•Fuser Assembly

•Corotronהניעטלש

ףותתוינסחמ

ועיגהשתוארוהלםאתהבואשמתשמלךירדמבואהרקבהחולבתוארוהלםאתהבלעפ,השדחףותתינסחמןיקתהלידכ
.השדחהףותהתינסחמםע

ףותהתוינסחמתפלחה

ףילחהלןמזהעיגמרשאכ.השדחףותתינסחמבהתפלחהותשמושמףותתינסחמלשהרסההןפואתאטרפמהזךילה
םעוחלשנשתוארוהלםאתהבלעפ,רוזחימוהפלחהלעעדימתלבקל.הרקבהחולבהעדוההעיפומ,ףותהתינסחמתא
.השדחהףותהתינסחמ

.תוקדיתשמרתויךשמלהקזחתימינפטנסרולפתרואתלוארישישמשרואלףותתוינסחמףושחלןיא:הרעה
.רואלתופשחנףותהתוינסחמרשאכתדרלהלולעהנומתהתוכיא

.אבהבלשלךשמהולעופבצמברישכמהתאראשה.1

.תימדקהתלדהתאחתפןכמרחאלולועפלקיספהרישכמהשאדו.2
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.R1-R4תידיהתאהטמיפלכךושמ.3

.רורחשהתידיתאםרה.4

.רישכמהדילהשדחהףותהתינסחמתאחנה.השדחהףותהתינסחמלשהזיראהתאחתפ.5

תאצוהתעבותואטורשלןיאוהימדההףותחטשמבתעגלןיא,ףותהתינסחמלקזנעונמלידכ:תוריהז
.הזיראהמתינסחמה

.תוקדיתשמרתויךשמלהקזחתימינפטנסרולפתרואתלוארישישמשרואלףותתוינסחמףושחלןיא:הרעה
.רואלתופשחנףותהתוינסחמרשאכתדרלהלולעהנומתהתוכיא
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תעיריתמייקםא.תינסחמלתחתמריינהתזיראתאחנהוהשדחהףותהתינסחמתאהסכמהריינהתזיראתאחתפ.6
.ףותהתינסחממהתוארסה,תדמצנקיטסלפ

.ףותהתריגמתאחתפ.7

םרהןכמרחאלותינסחמהתווצקינשבתואצמנשעבצאהתועבטבזוחא,תשמושמהףותהתינסחמתארסה.8
.תונידעב
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לאהשדחהףותהתינסחמתאסנכהןכמרחאל.רישכמהלשימדקהדצהלאהנופימדקהקלחכןמוסמשרוזאהשאדו.9
.רישכמהךות

תווצקהינש,יוארכהמוקמבתאצמנתינסחמהשכ.תרצענאיהשדעףותהתינסחמתווצקינשבהטמיפלכץחל.10
.יקפואןפואבםירשוימ

.רואהמתורחאףותתוינסחמלעןגהלידכףותהתריגמתאידיימןפואברוגס.11

.ירוקמהםוקימלרורחשהתידיתארזחה.12

.תימדקהתלדהתארוגסוירוקמהםוקימלR1-R4תידיהתארזחה.13

.רוזחימלקירלכימבתשמושמהףותהתינסחמתאסנכה.14

רנוטתלוספלכימ

.6%לשחטשיוסיכבםיקתועואתוספדה30,000-כרחאלרנוטהתלוספלכימתאףילחהלשי

רנוטהתלוספלכימתפלחה

ןמזהעיגמרשאכ.שדחרנוטתלוספלכימבולשהפלחההושמושמרנוטתלוספלכימלשהרסההןפואתאטרפמהזךילה
.הרקבהחולבהעדוההעיפומ,שדחלכימןיקתהלואןימזהל

.תימדקהתלדהתאחתפולועפלהקיספהתספדהשאדו.1
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.1שגמלןימימאצמנש,רנוטהתלוספלכימלשהסכמהתאחתפ.2

.ךרדהתיצחמלדעתספדמהמהצוחהךושמןכמרחאלו,לכימהלשןוילעהקלחהלשיזכרמהעטקבזוחא.3

באושתאאלממרנוטרשאכץוציפםרגיהללולע.ךפשנשרנוטיוקינלקבאבאושבשמתשהלןיא:הרהזא
יוקינלזונטעמבהבטרוהשתילטמבואאטאטמבשמתשה,ךפשנשרנוטתוקנלידכ.תוצוצינרצויוקבאה
.ילרטינ

לכימהתאחנה.תספדמהמהצוחהותואךושמלתנמלעםיידיהיתשבהקזוחבשמושמהרנוטהתלוספלכימבזוחא.4
.הקפוסשקיטסלפהתיקשב

.רצענאוהשדעהמינפותואףחדןכמרחאלו,שדחהלכימהלשןוילעהקלחהלשיזכרמהעטקבזוחא.5

.רנוטהתלוספלכימלשהסכמהתארוגס.6

.תספדמהלשתימדקהתלדהתארוגס.7
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FUSER

.םיקתועואתוספדה200,000-כקפסמFuser-ה

Fuser-הלודומתפלחה

,Fuser-התאףילחהלןמזהעיגמרשאכ.שדחFuser-בותפלחהושמושמFuserלשהרסההןפואתאטרפמהזךילה
.שדחהFuser-הםעוחלשנשתוארוהלםאתהבלעפ,רוזחימוהפלחהלעעדימתלבקל.הרקבהחולבהעדוההעיפומ

.תימדקהתלדהתאחתפולועפלהקיספהתספדהשאדו.1

.הליענהלוטיבבצמלהתואבבוסו2תידיבזוחא.2

Fuser-לרשפאלידכתוחפלתוקד5-10ןתמהןכמרחאלותספדמהתאהבכ,תויווכתעינמל:הרעה
.תספדמהךותבהרהזאהתויוותלתייצלשי.ררקתהל
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.הרבעההלודומתאתוריהזבהצוחהךושמ.3

.הרבעההלודומלץוחמוהלעמלFuser-התאךושמןכמרחאלו,רבנע-בהזבהעובצשתידיהתאקרםרהוזוחא.4

.ותוארזחמואהליגרתידרשמתלוספכFuserתאךלשה.5

.ותזיראמשדחהFuser-התאאצוה.6

.הרבעההלודומלאFuser-התאסנכהןכמרחאלושדחהFuser-הלשרבנע-בהזהתידיבזוחא.7

.הרבעההלודומתארוגס.8

.הליענבצמל2תידיתאבבוס.9

.תספדמהלשתימדקהתלדהתארוגס.10
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COROTRONהניעטלש

.שמתשמלךירדמבואהרקבהחולבתוארוהלםאתהבלעפ,הניעטלששדחCorotronןיקתהלידכ

הניעטהCorotronתפלחה

.ימדקההסכמהתאחתפוסיפדהלהקיספהתספדהשאדו.1

.R1-R4תידיהתאהטמיפלכךושמ.2

.רורחשהתידיתאםרה.3

חטשמלעשדחההניעטהCorotronתאתונידעבחנה,ןכמרחאל.שדחההניעטהCorotronרובעהזיראהתאחתפ.4
.תספדמהדילחוטש

.תוקדיתשמרתויךשמלהקזחתימינפטנסרולפתרואתלוארישישמשרואלףותתוינסחמףושחלןיא:הרעה
.רואלתופשחנףותהתוינסחמרשאכתדרלהלולעהנומתהתוכיא

.התואחותפלידכףותהתריגמתאקלחה.5

.R1ףותהתינסחמללעמלכתסה,הניעטהCorotronתארתאלידכ.6

קלחהןוויכלCorotron-התאףוחדורבנע-בהזבםיעובצששמושמההניעטהCorotronלשםיזראמהינשבזוחא.7
.ררחושמהניעטהCorotron-שןייצמהשיקנהלילצ.השיקנלילצעמשיישדעתספדמהלשירוחאה

.תספדמהמשמושמההניעטהCorotronתאאצוה.8
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.הטומאלו,רשוימהניעטהCorotronתאראשה.תספדמהלאשדחההניעטהCorotronתאתוריהזבדרוה.9

לשימדקהקלחהןוויכלCorotron-התאףוחדורבנע-בהזבםיעובצששדחההניעטהCorotronלשםיזראמבזוחא.10
.ומוקמבאצמנהניעטהCorotron-שןייצמהשיקנהלילצ.השיקנלילצעמשיישדעתספדמה

.ירוקמהםוקימלרורחשהתידיתארזחה.ףוסהדעהמינפףותהתריגמתאףוחד.11

.תימדקהתלדהתארוגסוירוקמהםוקימלR1-R4תידיהתארזחה.12

.רוזחימלקירלכימלשמושמההניעטהCorotronתאסנכה.13
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םילכתמםירמוחרוזחימ
םיטירפהמקלח.www.xerox.com/gwaתבותכברקב,Xeroxלשםילכתמהםירמוחהרוזחימתוינכותלעעדימתלבקל
ידכראודברזחהלשארמתמלושמהתיוותבשמתשה.ראודברזחהלשארמתמלושמתיוותםיללוכתיתרגשהקוזחתל
.רוזחימךרוצלתוירוקמהםהיתוזיראבםישמושמםיביכרריזחהל
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יללכתויעבןורתפ
הלעפהידי-לעטושפהיעבהתארותפלןתינםירקמהמקלחב.תויעברותפלורתאלךלורזעישםיכילהליכמהזףיעס
.תספדמהלששדחמ

.רתויבבוטהןפואבהיעבהתאתראתמההזקרפבהלבטבןייע,היעבהתאתרתופאלתספדמהלששדחמהלעפהםא

תקלדנאלתספדמה

תונורתפתוירשפאתוביס

חולבתוארלןתינשהלעפההגתמתועצמאבתספדמהתאהבכ.הנוכנהרוצבלעפומאלהלעפההגתמ
אדו.תספדמהתאלעפהןכמרחאלותוקדיתשןתמה.הרקבה
תספדמהלשימדקההסכמהירוחאמישארהיוביכ/הלעפההגתמש
.)לעופ(Onבצמבאצמנ

.עקשלבטיהחתמהלבכתארבחןכמרחאלותספדמהתאהבכ.עקשלבטיהרבוחמוניאחתמהלבכ

.הכלהכלעופרישכמהםאקודבועקשלרחאילמשחרישכמרבח.וילאתרבוחמתספדמהשעקשבהיעבשי
.רחאעקשהסנ

רדתואחתמלעבעקשלתרבוחמתספדמה
.תספדמהטרפמלםימאותםניאש

.ילמשחהטרפמבתומושרהתונוכתהלעבחתמרוקמבשמתשה

לא.קראומACעקשלקרוךאותורישיהקראהןיפללוכהםיניפהתשולשלעבחתמהלבכתארבח:תוריהז
.םיאתמקראומעקשלשהנקתהךרוצלךמסומיאלמשחלהנפ,ךרוצהתדימב.לצפמבשמתשת

ידמתיטיאהספדהה

תונורתפתוירשפאתוביס

לשמל,תיסחייטיאבצמרדגומתספדמב
.דבכריינלעהספדה

גוסשאדו.רתויברןמזתכשמנםידחוימהספדהירמוחלעהספדה
חולבוהספדההלשםינקתההלהנמבהרושכרדגומהספדההרמוח
.תספדמהלשהרקבה

.הספדההתליחתלהנתמהתשרדנלמשחבןוכסיחבצמב.למשחבןוכסחבצמבתאצמנתספדמה

.הלועפלכעצבלךרוצןיא.ןתמה.תבכרומהדובעה

תובורקםיתעלהמצעתאהבכמואתלחתאמתספדמה

תונורתפתוירשפאתוביס

תספדמלהניקתהרוצברבוחמחתמהלבכשאדו,תספדמהתאהבכ.עקשלבטיהרבוחמוניאחתמהלבכ
.תספדמהתאשדחמלעפהןכמרחאלועקשלו

תאקודב.הלקתהיטרפתאולרוסמוXeroxלשימוקמתורישגיצנלהנפ.תכרעמתאיגשהעריא
.הרזעתלבקהאר,םיפסונםיטרפתלבקל.תולקתהתיירוטסיה
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תידדצ-ודהספדהבתויעב

תונורתפתוירשפאתוביס

,םיפסונםיטרפתלבקל.ןוכנההספדההרמוחבשומישהשענשאדו.תורדגהבואהספדההירמוחבהאיגשתמייק
,תויוותב,תופטעמבשמתשהלןתינאל.םיכמתנהספדהירמוחהאר
לשןקתההלהנמב.תידדצ-ודהספדהךרוצלידדצ-דחקירבמריינב
Sided-2רחב,הספדהה Printing)תידדצ-ודהספדה(.

קרוסתאיגש

תונורתפתוירשפאתוביס

תוארלןתינש,יוביכ/הלעפההןצחלתועצמאבתספדמהתאהבכ.קרוסהםעתרושקתןיא
רחאלותוקדיתשןתמה.תספדמהלשןוילעהחולהלשינמיהקלחב
ירוחאמישארהיוביכ/הלעפההגתמשאדו.תספדמהתאלעפהןכמ
.)לעופ(Onבצמבאצמנתספדמהלשימדקההסכמה
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ריינתומיסח
.דבלבXeroxידי-לעםירשואמההספדהירמוחבשומישתעבתוילמינימריינתומיסחהבושחרתישךכתננכותמתספדמה
תופוכתםיתעלעקתנרשואשהספדהרמוחםא.רתויההובגתורידתבתומיסחלםורגלםילולעםירחאהספדהירמוח
.הזרוזאןקתלואתוקנלשישןכתיי,םיוסמרוזאב

ריינתומיסחלשתורידתהםוצמצ

רייניגוס.Xeroxידי-לעךמתנהריינבשומישהשענרשאכריינתומיסחתוחפשהמכהבושחרתישךכתננכותמתספדמה
.תומיסחלםורגלםילולעםירחא

:תואבהתויחנהלתייצ

.ריינהביתנבהזרוזאהקנ,רוזאותואבתובורקםיתעלעקתנךמתנריינםא•

רומאאוהובשןוויכותואבריינהתאאיצוהלהסנ.ותואעורקלילב,תונידעבעוקתהריינהתאאיצוהלשי,קזנתעינמל•
.המיסחלםורגלהלולעתספדמבתרתונשריינלשהנטקהכיתחםג.תספדמהךרדעונל

.עקתנשריינשדחמןעטתלא•

:ריינתומיסחלםיירשפאםימרוגןלהל

.הספדההןקתהלהנמביוגשריינגוסתריחב•

.םוגפריינבשומיש•

.ךמתנאלריינבשומיש•

.הנוכנאלריינתניעט•

.שגמבידמבררייניולימ•

.ריינהינווכמלשהנוכנאלהמאתה•

:הטושפםיללכתמישרלתויצידי-לעתומיסחהבורתאעונמלןתינ

םיצלמומההספדההירמוחתמישרבןייע,הקירמאןופצוב"הרארוזאב,םיטרפתלבקל.ךמתנריינבקרשמתשה•
.www.xerox.com/rmleu,הפוריאבואwww.xerox.com/rmlna:האבהתבותכב

.ריינתניעטלוריינבלופיטלתונוכנתוקינכטםשיי•

.םוגפוניאשיקנריינבקרשמתשה•

דחיבתונויליגהמכתכשומתספדמה

תונורתפתירשפאהביס

.יברמהיולימהוקללעמריינןועטלןיא.ריינהמקלחאצוה.ידמאלמריינהשגמ

ןעטןכמרחאלוםיימדקהתווצקהתארשי,הספדההירמוחתארסה.םידיחאאלריינהלשםיימדקהתווצקה
.הספדההירמוחתאשדחמ

ירמוחבםתואףלחהןכמרחאלושגמהמהספדההירמוחתאאצוה.םיחלהספדההירמוח
.םישביוםישדחהספדה

.השדחריינתליבחבשמתשהלהסנ.ידמבריטטסלמשחשי

®Xeroxתספדמ PrimeLink™ C9065/C9070156שמתשמלךירדמ

תויעבןורתפ

https://www.office.xerox.com/cgi-bin/printer.pl?APP=udpdfs&Page=color&PgName=rmlna&Language=English
https://www.office.xerox.com/cgi-bin/printer.pl?APP=udpdfs&Page=color&PgName=rmleu&Language=English


תונורתפתירשפאהביס

ירמוחהאר.Xeroxידי-לעםירשואמהספדהירמוחבקרשמתשה.םיכמתנאלהספדהירמוח
.םיכמתנהספדה

.ןויליגרחאןויליגריינהתאןזה.הפוצמריינלידמההובגתוחלה

תיבכנאלריינתמיסחלעהעדוהה

תונורתפתוירשפאתוביס

ריינהלכתאתאצוהשאדווהספדההירמוחביתנתאבושקודב.תספדמבתועוקתריינתויראשורתונ
.עוקתה

הספדהירמוחלשתויוגשתונזה

.ריינהישגמבוםיכמסמהןיזמב,תידדצ-ודהספדהלהדיחיבריינתומיסחלתונורתפתטרפמןלהלהלבטה

תונורתפתוירשפאתוביס

,לדוגהשםירתומאלהספדהירמוחבשומישהשענ
.ןוכנוניאםהלשגוסהואיבועה

קרשמתשה.םירתומאלהספדהירמוחבשמתשהלןיא
ןייע,םיטרפתלבקל.Xeroxידי-לעםירשואמהספדהירמוחב
ךותבריינהביתנתאבושקודב.'םירתומהספדהירמוח'אשונב
ירמוחןיאשאדו.ריינהתומיסחלכתארסהןכמרחאלוהדיחיה
סיפדתלא.שגמותואבםיברועמהםינושםיגוסמהספדה
-ודהספדהבקירבמריינוא,דחוימבדבכריינ,תויוות,תופטעמ
.תידדצ

.שגמבםינועטםיטמוקמואםימקועמהספדהירמוח
.םיחלהספדההירמוח

םא.שדחמםתואןעטוםתוארשיי,הספדההירמוחתאאצוה
.םהבשמתשתלא,הספדההירמוחלשהיוגשהנזהשיןיידע
םישדחהספדהירמוחןעטוםיחלההספדההירמוחתאאצוה
.םמוקמבםישביו

לעםילועםיכמסמהןיזמבםינועטהםיכמסמה
.תרתומהתיברמהתלוביקה

.םיכמסמהןיזמבםיכמסמלשרתויןטקרפסמחנה

הרוצבםימאתומםניאםיכמסמהןיזמלשםינווכמה
.הנוכנ

ירמוחלבטיהםידומצהספדההירמוחלשםינווכמהשאדו
.םיכמסמהןיזמבםינועטההספדהה

םקמןכמרחאלוהנוכנונזוהאלשהספדההירמוחתארסה.שגמבהנוכנהרוצבםימקוממאלהספדההירמוח
ירמוחלשםינווכמהשאדו.שגמבהנוכנהרוצבשדחמםתוא
.ןוכנהםוקמבםיאצמנשגמבהספדהה

תיברמהתלוביקהלעהלועשגמבתונויליגהרפסמ
.תרתומה

.יברמהיולימהוקללעמריינןועטלןיא.ריינהמקלחאצוה

לדוגליוארכםימאתומאלהספדההירמוחינווכמ
.הספדההירמוח

ירמוחלדוגיפלשגמבהספדההירמוחינווכמתאםאתה
.הספדהה
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תונורתפתוירשפאתוביס

.ןרציהתויחנהלםאתהבתויוותהתונויליגתאןעט.שגמבןוכנאלהןוויכלהנופתויוותהןויליג

שגמ(5שגמבןוכנאלהןוויכלתונופתופטעמה
.)הפיקע

יפלכתונופןהשכ)הפיקעשגמ(5שגמבתופטעמהתאןעט
.ליבומההצקב,תורוגסתוינושלהוהטמ

ריינתומיסחיוקינ

.המיסחהםוקימתאהגיצמהתשפנומהקיפרגגיצמהרקבהחוללשעגמהךסמ,ריינתמיסחתשחרתמרשאכ

ובשןוויכבריינהתאאיצוהלהסנ.ותואעורקלילב,תונידעבהכלהכןזוהאלשהספדההרמוחתאריסהלשי,קזנתעינמל
תאםוסחלהלולע,הלודגואהנטקאיהםאןיב,תספדמבתרתונההספדהרמוחלשהכיתחלכ.ןזומתויהלרומאריינה
.הרושכןזוהאלשהספדהרמוחשדחמןעטתלא.תופסונתויוגשתונזהלםורגלוהספדההרמוחביתנ

ספדומהדצבעגיתלא.שמתשמהידילקבדיהללולערנוטהולוזנללולעועקתנשםיפדלשספדומהדצה:הרעה
.תספדמהךותברנוטךופשלאלדפקה.ותאצוהתעבהספדההרמוחלש

לערנוטרתונשהרקמב.ךתלוכיבטימכתונידעברנוטהתאבגנ,רנוטבםידגבהתמתכהלשהרקמב:הרהזא
רוזאהתאףוטש,רנוטברועהתמתכהלשהרקמב.ותואףוטשלידכםימחאלוםירקםימבשמתשה,םידגבה
.אפורלהנפוםירקםימבדימןתואףוטש,םייניעברנוטלשעגמלשהרקמב.ןידעןובסבוםירקםימב

4שגמוא3שגמ,2שגמ,1שגממריינתומיסחיוקינ

.רצעיישדעהצוחהשגמהתאףולש.1

.שגמהמריינהתאאצוה.2

.תועורקריינתוסיפרתאלידכתספדמהלשימינפהקלחהתאקודבוירמגלשגמהתאאצוה,עורקריינהםא.3

.רצעיישדעהמינפשגמהתאףוחדןכמרחאלוםגפנאלשריינבשגמהתאשדחמןעט.4

.)רושיא(Confirmתורשפאבעג,תספדמהלשעגמהךסמב.5
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)הפיקעשגמ(5שגממריינתומיסחיוקינ

רבחתמשגמהובשםוקמב,ריינהתנזהלהסינכהרוזאבריינתונויליגורתונאלשאדו.שגמהמעוקתהריינהתאאצוה.1
.תספדמל

.תועורקריינתוסיפרותיאלתספדמהלשימינפהקלחהתאקודב,עורקריינהםא.2

.ריינהתנזהלהסינכבתולקתעגלריינהלשןושארההצקהלע.םגפנאלשריינבשגמהתאשדחמןעט.3

.)רושיא(Confirmתורשפאבעג,תספדמהלשעגמהךסמב.4

םיכמסמהןיזמבריינתומיסחיוקינ

.רצענאוהשדעםיכמסמהןיזמלשןוילעההסכמהתאחתפ.1

.רצענאוהשדעילאמשההסכמהתאחתפ.2

.הצוחהךמסמהתאךושמ,םיכמסמהןיזמבעוקתוניאךמסמהםא.3

.השיקנלילצבומוקמבלעניישדעןוילעההסכמהתארוגס.4

.השיקנלילצבומוקמבלעניישדעילאמשההסכמהתארוגס.5

.תויטיאבםיכמסמהןיזמתאםרה,ךמסמהתאאוצמלןתינאלםא.6

.ירוקמהומוקמלםיכמסמהןיזמשגמתאתונידעברזחה.7

ההובגהתלוביקהלעבןיזמבריינתומיסחיוקינ

.ועקתנשתוריינאצוהו6שגמתאחתפ.1

.תועורקריינתוסיפרותיאלרישכמהלשימינפהקלחהתאקודב,עורקריינהםא.2

.6שגמתאתונידעברוגס.3

.רוצעישדעהלאמשתונידעב6שגמתאזזה.4

.ועקתנשתוריינאצוהו6שגמלשןוילעההסכמהתאחתפ.5

.ירוקמהומוקימל6שגמתאתונידעברזחהו6שגמלשןוילעההסכמהתארוגס.6

גירחלדוגבההובגהתלוביקהלעבןיזמבריינתומיסחיוקינ

.ריינתמיסחהעריאובששגמהתאחתפ.1

.תוארלןתינשועקתנשתוריינהתאאצוה.2

.תועורקריינתוסיפרותיאלרישכמהלשימינפהקלחהתאקודב,עורקריינהםא.3

.שגמהתאתונידעברוגס.4

Fuser-התדיחיבריינתומיסחיוקינ

םיעוקתהתונויליגהלכתאהקנ.עוקתןויליגלכמליבומההצקהתאערקןכמרחאלו,ןותחתהינמיההסכמהתאחתפ.1
.ימדקההסכמהתאחתפ.)5שגמ(הפיקעהןיזממ
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.הרבעההתדיחיתאהצוחהךושמו,יקפואבצמבהיהתשדעהנימי2תידיתאבבוס.2

High-בןמוסמהרוזאבעגיתלא,וילאםיבורקםיביכרבואFuser-ב:הרעה Temperature)הרוטרפמט
.הייווכלהנכסתמייק.)תוריהז(Caution-ו)ההובג

.תוארלןתינשועקתנשתוריינהתאאצוה.3

.תועורקריינתוסיפרותיאלןקתההלשימינפהקלחהתאקודב,עורקריינהםא.4

.םיעוקתהתוריינהלכתאאצוהוהנימי2aתידיהתאזזה.5

.םיעוקתהתוריינהלכתאאצוהוהטמיפלכ2bתידיהתאךושמ.6

.ןהלשירוקמהםוקימל2bתידיהו2aתידיהתארזחה.7

.הלאמש2תידיתאבבוסוףוסהדעהמינפהרבעההתדיחיתאףחד.8

.ימדקההסכמהתארוגס.9
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הספדההתוכיאבתויעב

םרגנשקזנםיסכמםניאXeroxלשהאלמןוצרתועיבשלתובייחתההואתורישהםכסה,תוירחאה:תוריהז
הנימזהאלמןוצרתועיבשלתובייחתהה.םידחוימהספדהירמוחבואךמתנוניאשריינבשומישמהאצותכ
.םיטרפתלבקלימוקמהגיצנלהנפ;הלאםירוזאלץוחמתונתשהליושעיוסיכה.הדנקבותירבהתוצראב

לועפלתוקיספמןהשךכתוננכותמםיברדויצימגדלשהספדהורנוטתוינסחמ,הספדההתוכיאתחטבהל:הרעה
.שארמהעובקןמזתדוקנב

שומישהשענשןוויכמעבציפדלתובשחנ'בכרומרוחש'הרדגההתועצמאבתוספדומהרופאינווגבתונומת:הרעה
.תוספדמהבורבלדחמהתרירבתרדגהיהוז.םיינועבצםילכתמםירמוחב
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הקירסוהקתעהתויעב
.ןלהלשהלבטהךותמרתויבהמודהםוטפמיסהתארחב,היעבהתאןקתלידכ,הדוריהקירסהואהקתעההתוכיאשכ

.ךלשקוושמלואXeroxלשתוחוקלבהכימתלהנפ,המיאתמההלועפהעוציברחאלתרפתשמאלהקתעההתוכיאםא

ןורתפהעפות

ושענשםיקתעהבקרתוחירמואםיווקםימייק
.םיכמסמהןיזמתרזעב

ריינה,הקירסהתעב.םיכמסמהלשתיכוכזהחטשמלעךולכלשי
תאהקנ.תוחירמואםיווקרצויוךולכלהלעמרבועםיכמסמהןיזממ
.ךומתלוטנתילטמתועצמאבתיכוכזהיחטשמלכ

חטשמתרזעבושענשםיקתעהבםימתכםימייק
.םיכמסמהלשתיכוכזה

ךולכלה,הקירסהתעב.םיכמסמהלשתיכוכזהחטשמלעךולכלשי
תילטמתועצמאבתיכוכזהיחטשמלכתאהקנ.הנומתבםתכרצוי
.ךומתלוטנ

קתעהברוקמהךמסמלשינשהדצבןיחבהלןתינ
.הקירסבוא

Backgroundתורשפאהשאדו:הקתעה Suppression)שוטשט
Backgroundתורשפאהשאדו:הקירס.תלעפומ)עקר

Suppression)תלעפומ)עקרשוטשט.

,תוהכהל,ריהבהלידכהנומתתוכיאתורדגהבשמתשה:הקתעה.ידמההכואהריהבהנומתה
תומדקתמהתורדגהבשמתשה:הקירס.תוידוגינהתאםיאתהלוא
.תוידוגינהתאםיאתהלוא,תוהכהל,ריהבהלידכ

ןוזיאתאםיאתהלידכהנומתתוכיאתורדגהבשמתשה:הקתעה.םינוכנאלםיעבצה
.הנוכנההרוצברוקמהךמסמגוסתאתרדגהשאדו:הקירס.עבצה
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סקפתויעב
ןתינאלןיידעםא.הבתניוצמההלועפהתאעצבוהאבההלבטבןייע,הניקתהרוצבםיסקפלבקלואחולשלןתינאלםא
.תורישהגיצנלהנפ,ןאכתוראותמהתולועפהעוציברחאלםג,הניקתהרוצבםיסקפלבקלואחולשל

םיסקפתחילשבתויעב

ןורתפםרוגהעפות

ןיזמךרדקרסנאלךמסמה
.םיכמסמה

ןטקואידמקד,ידמהבעךמסמה
.ידמ

םיכמסמהלשתיכוכזהחטשמבשמתשה
.סקפהתחילשל

אלםיכמסמהןיזמלשםינווכמה.תיווזבקרסנךמסמה
.ךמסמהבחורלםימאתומ

םיכמסמהןיזמלשםינווכמהתאםאתה
.ךמסמהבחוריפל

ןעמנהידי-לעלבקתמהסקפה
.שטשוטמ

.הנוכנהרוצבךמסמהתאםקמ.יוגשךמסמהםוקימ

םיכמסמהלשתיכוכזהחטשמ
.ךלכולמ

.םיכמסמהלשתיכוכזהחטשמתאהקנ

תאםאתה.היצולוזרהתאםאתה.ידמריהבךמסמבטסקטה
.תוידוגינה

.סקפהתאבושחלשוןופלטהוקתאקודב.ןופלטהרוביחבהיעבשישןכתיי

סקפהרישכמבהיעבהנשישןכתיי
.חלושה

,יוארכתלעופךלשתספדמהשאדוולידכ
,הרושכספדוהקתעההםא.קתעהרוצ
רישכמבצמתאקודבלןעמנהמשקב
.לבקמהסקפה

ןעמנהידי-לעלבקתמהסקפה
.קיר

החילשלךמסמהתאםקמ:םיכמסמהןיזמ.הניקתהרוצבןעטנאלךמסמה
חטשמ.הלעמיפלכהנופאוהשכסקפב
ךמסמהתאםקמ:םיכמסמהלשתיכוכזה
.הטמיפלכהנופאוהשכסקפבהחילשל

סקפהרפסמתאקודב.יוגשסקפהרפסמשןכתיי.רבעוהאלסקפה

וקהםא.ןופלטהוקרוביחתאקודב.יוגשןפואברבוחמןופלטהוקשןכתיי
.ותוארבח,קתונמ

סקפהרישכמבהיעבהנשישןכתיי
.לבקמה

.סקפהתאלבקישםדאהםערשקרוצ

םיסקפתלבקבתויעב

ןורתפםרוגהעפות

ואןופלטהרוביחבהיעבשישןכתיי.קירלבקתמהסקפה
.חלושהסקפהרישכמםע

.םיקתעהסיפדהלהלוכיתספדמהשאדו
שקב,םיקתועסיפדהלהלוכיתספדמהםא
.בושסקפהתאחולשלחלושהמ
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ןורתפםרוגהעפות

הרוצבםיפדהתאןעטחלושהשןכתיי
.הנוכנאל

.חלושהםערשקרוצ

הניאךא,החישלהנועתספדמה
.םיסנכנםינותנתלבקמ

,הקיפרגיטירפרפסמתללוכהדובעהםא.ןורכיזקיפסמןיא
.ןורכיזקיפסמןיאתספדמלשןכתיי
קיפסמןיאםא,החישלהנועאלתספדמה
.םינסחואמםיכמסמותודובעקחמ.ןורכיז
תמייקההדובעהשןתמהןכמרחאל
ןורכיזהתאלידגתוזהלועפ.םלשות
.ןימזה

אלתספדמבריינהתקפסאשןכתיי.ןטקומלבקתמהסקפה
.חלשנשךמסמהלדוגלתמאות

תספדמה.רוקמהךמסמלדוגתאאדו
ןטקומלדוגבםיכמסמקיפהלהיושע
.הנימזהריינהתקפסאלםאתהב

ןפואבםילבקתמםניאםיסקפ
.יטמוטוא

םיסקפתלבקלתרדגומתספדמה
.תינדי

.תיטמוטואהלבקלתספדמהתארדגה

ןכמרחאלוריינןעט,קירריינהשגמםא.אלמןורכיזה
.ןורכיזבםיאצמנשםיסקפספדה

אוהםא.ןופלטהוקרוביחתאקודב.יוגשןפואברבוחמןופלטהוק
.ותוארבח,קתונמ

סקפהרישכמבהיעבהנשישןכתיי
.חלושה

,יוארכתלעופךלשתספדמהשאדוולידכ
,הרושכספדוהקתעההםא.קתעהרוצ
רישכמבצמתאקודבלןעמנהמשקב
.לבקמהסקפה
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הרזעתלבק
עגמהךסמ,הרהזאבצמהלועואהאיגשתשחרתמרשאכ.תויעבןורתפבהרזעועדימקפסמהרקבהחולבעגמהךסמ
.ריינתמיסחלשהמוקימלשמל,היעבלשםוקימהגצומובששפנומרויאעיפוהליושעעגמהךסמב.העדוהגיצמ

הנשמהתכרעמתארתאלםירזועהלקתידוק.הלקתידוקםיכיושמתספדמהלשאלמהדוקפתהתאתוענומהתויעבל
.תעלכבתולקתהתיירוטסיהתאוםייחכונםידוקרזחאלןתינ.היעבהררועתההבשתקיודמה

:תספדמבוגצוהשהלקתהתועדוהלשהמישרתגצהל

Machineןצחלהלעץחל.1 Status)רישכמהבצמ(.

.)תולקת(Faultsהייסיטרכבעג,עגמהךסמב.2

Currentתויורשפאבעג.3 Faults)תויחכונתולקת(,Current Messages)וא)תויחכונתועדוהFault History
.)תולקתתיירוטסיה(

.)רוגס(Closeתורשפאבעג.4

ירודיסהרפסמהרותיא

.ירודיסרפסמקפסלשקבתת,Xerox-מעויסתלבקלהיינפואםילכתמםירצומתנמזהתעב

:עגמהךסממתספדמהלשירודיסהרפסמהתגצהל

Machineןצחלהלעץחל.1 Status)הייסיטרכההעיפומ.)רישכמהבצמDevice Information)ןקתהיטרפ(.

Deviceךסמהלשילאמשהדצבירודיסהרפסמהתאשפח.2 Information)ןקתהיטרפ(.

לשימינפהקלחבואתספדמהלשןותחתהילאמשההסכמהלשימינפהקלחב,ןקתההףוגבםגגצומירודיסהרפסמה
.תימדקהתלדה

הרקבהחוללשתועדוה

Xeroxעדימקפסמהרקבהחול.ההובגתוכיאבהספדהרמשלוקיפהלךלרוזעלידכםייטמוטואןוחבאילכהמכתקפסמ
לעךלהעידומההעדוהגיצמהרקבהחוללשעגמהךסמ,הרהזאבצמואהאיגשםישחרתמרשאכ.תויעבןורתפבהרזעו
.ריינתמיסחלשםוקימןוגכ,היעבהםוקימתאהגיצמהתשפנומהקיפרגגיצמעגמהךסמ,םיברםירקמב.היעבה

תוארתה

:תוארתהגיצהלןתינ.תויעברותפלךלתורזועהתויחנהותועדוהתוקפסמתוארתה

.עבטומהטנרטניאהתרשב)בצמ(Statusףדב•

ץחל,בצמהיבגלטרופמעדימתלבקל.הספדההלשןקתההלהנמלש)םינייפאמ(Propertiesןולחבתויסיטרכהלכב•
Moreלע Status)םיפסונבצמיטרפ(.

Online Support Assistant

Online Support Assistantתספדמבתויעברותפלךלרוזעלידכ,תויעבןורתפבהרזעותויחנהקפסמהעדירגאמאוה.
.דועוהנכותתנקתה,הספדהירמוחלשתומיסח,הקתעההתוכיא,הספדההתוכיאלרשקבתויעבלתונורתפאוצמלןתינ
Onlineלאתשגלידכ Support Assistant,לארובעwww.xerox.com/office/PLC9065_PLC9070support.
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םייטנרטניאםיבאשמ

Xeroxתפסונהרזעםיעיצמהטנרטניאירתאהמכתקפסמ.

רושיקבאשמ

וזתספדמרובעתינכטההכימתהעדימ
ירמוחתמישר,תנווקמתינכטהכימתללוכ
Onlineעדיהרגאמ,םיצלמומהספדה

Support Assistant,ילהנמלשתודרוה
.דועודועית,םינקתה

Onlineלאתשגלידכ Support Assistant,לארובעwww.xerox.
com/office/PLC9065_PLC9070support.הדשבSearch)שפח(,

Xeroxןזה PrimeLink C9065/C9070 Printer.

www.xerox.com/office/PLC9065_PLC9070suppliesתספדמהרובעםילכתמםירמוח

,הספדהתוינבתןוגכ,עדימוםילכלבאשמ
תישיאתומאתומתונוכתותוליעומתוצע
ךלשםיישיאהםיכרצהיולימל

www.xerox.com/office/businessresourcecenter

www.xerox.com/office/worldcontactsימוקמהכימתותוריכמזכרמ

www.xerox.com/office/registerתספדמהםושיר

םיהזמםירמוחתוחיטבלשםינותנתונויליג
ןוסחאולופיטלעעדימםיקפסמוםירמוח
.םינכוסמםירמוחלשחוטב

www.xerox.com/msds)הדנקוב"הרא(www.xerox.com/
environment_europe)יפוריאהדוחיאה(

/www.xerox.com)הדנקוב"הרא(www.xerox.com/gwaםילכתמםירמוחרוזחימתודואעדימ
environment_europe)יפוריאהדוחיאה(

/www.xerox.com)הדנקוב"הרא(www.xerox.com/gwaתספדמהרוזחימתודואעדימ
environment_europe)יפוריאהדוחיאה(
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תספדמתורוצת
רואיתתספדמםגד

Xerox® PrimeLink™ C9065רוחשבםגועבצב,הקדבםיפד65דעלשתוריהמבהסיפדמוזתספדמ
.ןבלו

Xerox® PrimeLink™ C9070הקדבםיפד75דעו,הקדבםיפד70דעלשתוריהמבהסיפדמוזתספדמ
.ןבלורוחשב

תויטרדנטסתונוכת

תדיינהספדה,הספדה,הקתעה•

טנרטניאסקפ,ליגרסקפ•

ל"אודלואUSB-ל,בשחמלהקירס•

תשרבתונובשחלוהינ•

דחארבעמבתידדצ-ודהספדהליטמוטואםיכמסמןיזמ•

2,400x2,400dpiלשהיצולוזר•

תיטמוטואתידדצ-ודהספדה•

בלושמקרוס•

תונויליג3260:)הפיקעשגמוםישגמ4(תיטרדנטסריינתלוביק•

בלושמההרקבהחולבינועבצעגמךסמ•

Xeroxתמרופטלפ• Extensible Interface Platform®עגמהךסמךרדישילשדצתונכותרוביחל

רזןקתהקשממ•

PCL-לPDLתכימת• PCL-לו5 6

Ethernetרוביחבהכימת• 10/100BaseTX

)דנואפ110רעש(ר"מ\םרג300דע,הפוצמאלוהפוצמהספדהרמוחבהכימת•

הספדההירמוחגוסתריחבךרוצל,הנימזתורשפאהםא,תוריינגולטק•
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םייזיפםיטרפמ
תספדמהרובעתונימזהתוגציימטלפוטלקתורוצתלשהמגודלםיטרפמללוכהזףיעס,תיפיצפסהרוצתלכטרפלםוקמב
.רומיגהתודיחיו

סיסבתדיחי

הדיחיהדיחירואית/הדימ

מ"מ620'ץניא24.41םינקתומםישגמאלל,בחור

מ"מ1574'ץניא61.96טסיהתדיכלשגמו5שגמםע,בחור

מ"מ807'ץניא32קמוע

מ"מ1153.9'ץניא45.43םיכמסמהןיזמלשןוילעהקלחהדעהבוג

מ"מ1390'ץניא54.72הרקבהחוללשןוילעהקלחהדעהבוג

ג"ק247דנואפ544לקשמ

תיטרדנטסרומיגתדיחיוקשממתדיחי,ההובגתלוביקבןיזמ,סיסבתדיחי

הדיחיהדיחירואית/הדימ

מ"מ2481'ץניא97.7בחור

מ"מ807'ץניא32קמוע

ג"ק440.6דנואפ969.3לקשמ

לעבגירחלדוגבההובגתלוביקבןיזמםעתורבוחהרצוי/םיקסעלהנכומרומיגתדיחיוסיסבתדיחי

תוריגמינש

הדיחיהדיחירואית/הדימ

מ"מ2567'ץניא105םיביכרהלכבחור

מ"מ807'ץניא32קמוע

ג"ק515.1דנואפ1,133לקשמ
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םייתביבסםיטרפמ

תיסחיתוחלוהרוטרפמט

28°C-10°:הלעפהתרוטרפמט•

הטמו28°Cתויהלהרוטרפמטהלע,85%תוחלהרשאכ•

85%-15%:הלעפהלתיסחיתוחל•

.הטמו62.5%תויהלתוחלהלע,32°Cהרוטרפמטהרשאכ•

®Xeroxתספדמ PrimeLink™ C9065/C9070170שמתשמלךירדמ

םיטרפמ



למשחיטרפמ
:הקירמאןופצל

•110–127 VAC+10/-6 %

1.936:למשחתכירצ• kVAהטמו

50/60רדת• (Hz(+/-3%

5-20R:עקשהלשNEMAרפסמ•

60לשםירוזחמ• Hz

:הפוריאל

•220-240 VAC+/-10%

2.2:למשחתכירצ• kVAהטמו

50/60רדת• (Hz(+/-3%

50לשםירוזחמ• Hz
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םיעוציביטרפמ

הספדהתייצולוזר

600x600:תיברמהספדהתייצולוזר dpi

הספדהתוריהמ

יפדואעבציפד–סיפדהלתרחבשםיפדהגוסלםאתהבותספדמהםגדלםאתהבתונתשמתויברמההספדההתויוריהמ
.ןבל-רוחש

Xeroxתספדמ PrimeLink C9065:

הקדלםידומע65:עבצב•

הקדלםידומע65:ןבל-רוחשב•

Xeroxתספדמ PrimeLink C9070:

הקדלםידומע70:עבצב•

הקדלםידומע75:ןבל-רוחשב•

®Xeroxתספדמ PrimeLink™ C9065/C9070172שמתשמלךירדמ
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הניקתאשונבעדימ

:ליכמהזחפסנ

174.............................................................................................................................תויסיסבתונקת

180..............................................................................................................................הקתעהתונקת

183..................................................................................................................................סקפתונקת

187.....................................................................................................................תוחיטבינותנתונויליג
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תויסיסבתונקת
Xeroxתוערפהםוצמצלםידעוימהלאםינקת.תוניסחותיטנגמורטקלאהטילפינקתבתדמועוזתספדמיכהקדב

.תיסופיטתידרשמהביבסבהדי-לעתוטלקנואתספדמהידי-לעתומרגנה

תירבהתוצראבFCC-התונקת

Classגוסמילטיגידןקתהרובעתולבגהלםאותאצמנוקדבנהזדויצ A,התונקתלש15קלחלםאתהב-FCC.תולבגה
ירדתתייגרנאקיפמהזדויצ.תירחסמהביבסבדויצהתלעפהתעבתוקיזמתוערפהדגנהריבסהנגהקפסלודעונהלא
ןקתהה,הלאתוארוהלםאתהבםיעצבתמאלדויצהלשהלעפההוהנקתההםא.התואןירקהללוכיושומישהבהשוע,וידר
םישמתשמה.הקיזמהערפהלהובגיוכיסשיםירוגמרוזאבדויצהתלעפהב.וידרתרושקתבתוקיזמתוערפהלםורגללולע
.םנובשחלעהערפההתאןקתלםישרדנ

דויצהיוביכידי-לעעובקלןתינותואשרבד,היזיוולטואוידרירודישתטילקלתוקיזמתוערפהללוחמןכאדויצהםא
:םיאבהםיעצמאהמרתויואדחאתועצמאבתוערפההתאןקתלותוסנלשמתשמלץלמומ,ןיגוריסלותלעפהו

.המוקימיונישואהטילקהתנטנאלששדחמןוויכ•

.טלקמהודויצהןיבקחרמהתלדגה•

.טלקמהרבוחמוילאשהזמהנושלגעמבעקשלדויצהרוביח•

.הרזעתלבקל,הסונמהיזיוולט/וידריאנכטםעואדויצהקפסםעתוצעייתה

תאליעפהלשמתשמהלשותוכמסתאלולשלםילולעXeroxידי-לעתושרופמורשואאלשרצומבתומאתהואםייוניש
.דויצה

.םיככוסמקשממילבכבשמתשהלךילע,FCC-היקוחלש15קלחלתומיאתחיטבהלידכ:הרהזא

Xerox® PrimeLink® C9065ו-PrimeLink® C9070

:םיאבהםיאנתהינשלהפופכהלעפהה.FCC-התונקתלש15ףיעסלשתושירדבדמועהזןקתה

ןכו,הקיזמהערפהלםורגיאלהזןקתה.1

.היוצראלהלועפלםורגלתויושעהתוערפהתוברל,טלקיתשהערפהלכלבקלבייחהזןקתה.2

Xerox:יארחאהדצה Corporation

800:תבותכ Phillips Road, Webster, NY 14580

www.xerox.com:טנרטניאברשקיטרפ

הדנק

Classגוסמהזילטיגידןקתה AםינקתלםאותICES-003ו-ICES-001הדנקב.

Cet appareil numérique de la classe A est conforme à la norme NMB-003 et NMB-001 du Canada.

:םיאבהםיאנתהינשלהפופכהלעפהה.הדנקבהיישעתהדרשמלשןוישירמםירוטפRSSיטרפמלםאותהזןקתה

ןכו,הערפהלםורגיאלהזןקתה.1

.ןקתההלשהיוצראלהלועפלםורגלתויושעהתוערפהתוברל,הערפהלכלבקלבייחהזןקתה.2

®Xeroxתספדמ PrimeLink™ C9065/C9070174שמתשמלךירדמ
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Le présent appareil est conforme aux CNR d’Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts
de licence. L’exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:

1.l’appareil ne doit pas produire de brouillage, et

2.l’utilisateur de l’appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est
susceptible d’en compromettre le fonctionnement.

הפוריאבםירושיא

תואבהתויטנוולרהתויחנהלXeroxלשתומיאתהתרהצהתאלמסמהזרצומלעלחומהCEןומיס
:טרופמהךיראתהמלחה,יפוריאהדוחיאהלש
EU/2014/53וידרדויצתייחנה:2014לירפאב16•

XeroxםגדמוידרהדויציכתאזבהריהצמXerox® PrimeLink™ C9065/C90702014/53היחנהלםאות/EU.חסונה
_www.xerox.com/environment:האבהטנרטניאהתבותכבתאצמניפוריאהדוחיאהלשתומיאתהתרהצהלשאלמה

europe.

.הביבסלואןכרצלתנכוסמאלאיה,תוארוהלםאתהבוהכלהכתשמשמוזתספדמםא

:הרהזא

Xeroxידי-לעתושרופמורשואאלשרצומבתומאתהואםייוניש• Corporation,ותוכמסתאלולשלםילולע
.דויצהתאליעפהלשמתשמהלש

הנירקםא.הזXeroxןקתהלשהלועפלעירפהלהלולע)ISM(יאופרויעדמ,יתיישעתדויצמתינוציחהנירק•
.עויסתלבקלXeroxגיצנלהנפ,הזןקתהתלועפלהעירפמISMדויצמתינוציח

Classרצומוהז• A.ןכתייהזהרקמבו,וידרירדתבתוערפהלםורגללולעהזרצומ,תיתיבהביבסב
.םימיאתמםיעצמאבטוקנלשרדיישמתשמהש

יפוריאהדוחיאהלש4ץבקמלשהימדהדויצתודואםכסהיבגליתביבסעדימ

תויולעבםוצמצוםייתביבסתונורתפעיצמהיתביבסעדימ

םירושקהםירצומרבדב)EU(יפוריאהדוחיאהלשהיחנהלסחיבץפוהוםישמתשמלעייסלהרטמבחתופאבהעדימה
לשםייתביבסהםיעוציבהתארפשלםינרציהמשרודהזעדימ.הימדהדויצתודוא4ץבקמרקחמטרפבו,היגרנאב
.היגרנאבןוכסיחליפוריאהדוחיאהלשהלועפהתינכותבךמותאוהוםיללכנהםירצומה

:םיאבהםינוירטירקלםאותהיתיבוידרשמדויצםיווהמםיללכנהםירצומה

.הקדלA4לדוגבתונומת66-מהכומנתיברמתוריהמילעבןבל-רוחשטמרופבםיליגרםירצומ•

הקדלA4לדוגבתונומת51-מהכומנתיברמתוריהמילעבינועבצטמרופבםיליגרםירצומ•

Lotהיחנה יגולוקאבוציערבדביפוריאהדוחיאהלש19

ךרוצלשומישלדעוימולשםיביכרבואהזרצומבלולכהרואהרוקמ,יגולוקאבוציערבדבתיפוריאהתוביצנהתייחנהיפל
.תורחאתורטמלדעוימוניאודבלבהנומתתנרקהואהנומתתדיכל
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EPEAT

הנישבצמתלעפהתורשפאללוכרצומה.תיגולוקאהתיוותהינייפאמבותדימעםשבEPEATתיירפסבםושרהזןקתה
.טאו1-מתוחפלשקפסהבתשמתשמתספדמה,הנישבצמב.ןרציהידי-לעתרדגומולדחמתרירבהווהמה

/www.xerox.com/about-xeroxלארובע,תומייקלשתומזויבXeroxלשתופתתשההלעףסונעדימתלבקל
environment/enus.htmlואwww.xerox.co.uk/about-xerox/environment/engb.html.

סקלפודתספדהתקפסמשםייתביבסתונורתי

ךלתרשפאמוזתלוכי.תידדצ-ודהספדהםגתארקנה,סקלפודתספדהלתלוכיילעבXerox®לשםירצומהתיברמ
תכירצםוצמצךותךרעירקיםיבאשמבשומישהתאתיחפהלתעייסמאיהןכלו,יטמוטואןפואבריינהידצינשמסיפדהל
הקדלעבצבםידומע40-להוושואהלודגהתוריהמםעםימגדביכשרוד4ץבקמתחתהימדהדויצלעגונבםכסהה.ריינה
להנמתנקתהךלהמביטמוטואןפואבלעפותתידדצ-ודההספדההתייצקנופ,הקדלןבל-רוחשבםידומע45-להוושוא
תורדגהםעהלאתוריהמיחווטמםיכומנםיכרעילעב®Xeroxלשםימגדהמקלחליעפהלםגןתינ.ותרדגהוןקתהה
העפשההתאתיחפיתידדצ-ודההספדההתייצקנופבשומישהךשמה.הנקתההתעבלדחמתרירבכתידדצ-ודהספדהל
.הספדההןקתהלהנמבתורדגההתאתונשלןתינ,תידדצ-דחהספדהתשרדנםא,תאזםע.ךתדובעלשתיתביבסה

רייניגוס

לוהינתינכותלרשואמה,םדוקשומישובהשענאלשריינורזחוממרייניבג-לעהספדהלהזרצומבשמתשהלןתינ
רתוילקריינבשמתשהלםירשפאמםימיוסמםימושיי.המודתוכיאןקתואEN12281ןקתתושירדבתדמועה,תיתביבס
וזתורשפאםאקודבלץלמומ.הספדהלכבםיבאשמבןוכסיחלהאיבמהרתויהנטקםלגרמוחתומכליכמה,)ר"מ/'ג60(
.ךלשהספדההיכרוצלהמיאתמ

ENERGY STAR

ENERGYתינכותה STARםימגדלשהשיכרהוחותיפהםודיקלתיתובדנתהתינכותאיה
תינכותהלעםיטרפ.הביבסהלעהעפשההתאתיחפהלםירזועש,היגרנאבםיינוכסח

ENERGY STARלשםיאנתבםידמועשםימגדהלעוENERGY STARרתאבםיעיפומ
.www.energystar.gov:אבהטנרטניאה

ENERGY STARןמיסוENERGY STARב"הראבםימושרםיירחסמםינמיסםה.

ENERGYלשהימדההדויצתינכות STARב"הראתולשממלשףתושמץמאמאיה,
,סקפירישכמ,תוספדמ,םוליצתונוכמםודיקלידרשמהדויצהתיישעתוןפיויפוריאהדוחיאה
תכירצתתחפה.היגרנאבםיינוכסחםיגצוםיישיאםיבשחמ,תויתילכת-ברתוספדמ
יכוראםייונישבויצמוחהםשגהוחיפרעהתועפותבקבאיהלתרזועםירצומלשהיגרנאה
.למשחתקפהמתועבונשתוטילפהםוצמצידי-לעםילקאבחווטה

/www.xerox.com/about-xerox/environmentלארובע,םירחאםירושקםיאשונואהיגרנאלעףסונעדימתלבקל
enus.htmlואwww.xerox.co.uk/about-xerox/environment/engb.html.

היגרנאבןוכסיחבצמבהלעפהןמזולמשחתכירצ

תאםצמצלךלתרשפאמההרוצברדגומוןנכותמהזרצומ.ןקתהבשומישהןפואבהיולתךרוצםיוסמרצומשלמשחהתומכ
.למשחהןובשחימולשת
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אלםא.ידיימןפואבתפסונהספדהלןכומןקתהההזבצמב.'ןכומ'בצמלרבועןקתהההנורחאההספדההתלועפרחאל
תוינויחהתויצקנופהקר,היגרנאבןוכסיחבצמב.היגרנאבןוכסיחבצמלרבועןקתהה,המןמזךשמבןקתהבשומישהשענ
.רצומהלשלמשחהתכירצםוצמצברוזעלידכתוליעפתורתונ

בצמלהאוושהבהיגרנאבןוכסיחבצממהאיצירחאלהנושארההספדההתאקיפהלידכרתויטעמברןמזשרדנרצומל
.קושבהימדההירצומבורלינייפואאוהוהיגרנאבןוכסיחבצממתכרעמהלשתוררועתההלשהאצותאוהבוכיעה.'ןכומ'

ENERGY-לםיאנתבדמועהזןקתה STAR®תינכותהתושירדתרגסמבENERGY STARרידגהלןתינ.הימדהדויצל
לשןמזהתארידגהלןתינ.הקדאוהלדחמהתרירבךרע.רתויהלכלתוקד60-להכומנלמשחתכירצבצמלשןמזהתא
ולשרדגומהתוליעפהרסוחןמזרחאלליחתמהנישבצמ.הקדאוהלדחמהתרירבךרע.רתויהלכלתוקד60-להנישבצמ
.הכומנלמשחתכירצבצמרחאלןמזאלו

ןייעואתכרעמהלהנמלהנפ,תיטמוטואההנתמההתלוכיתאליעפהלואהיגרנאבןוכסיחהתורדגהתאתונשלידכ
®Xeroxלשתכרעמהלהנמךירדמב PrimeLink® C9065/C9070תבותכבwww.xerox.com/office/PLC9065_

PLC9070docs.

.רצומהלשלמשחהתכירצתאלידגירבדהשןובשחבחק,ךוראהלעפהןמזתרדגהואהיגרנאבןוכסיחבצמיוביכינפל

.www.xerox.com/environment:תבותכברקב,תומייקלשתומזויבXeroxלשתופתתשההלעףסונעדימתלבקל

הינמרג

Blue Angel–הינמרג

RAL,תיתביבסהתיוותהתאהזהרישכמלקינעה,גוויסותוכיאתחטבהלינמרגהדסומהBlue
Angel.לשםינוירטירקבדמוערישכמהשתנייצמוזתיוותBlue Angelתוכיאלעגונב

:תבותכלרובעלןתינ,ףסונעדימתלבקל.לועפתורוציי,רישכמהבוציעתניחבמ,הביבסה
www.blauer-engel.de.

למשחיטרפמ

220-240:חתמגוריד• VAC

10:ילמשחםרז• A

50/60:רדת• Hz

Blendschutz

Das Gerהt ist nicht f r die Benutzung im unmittelbaren Gesichtsfeld am Bildschirmarbeitsplatz
vorgesehen. Um stצrende Reflexionen am Bildschirmarbeitsplatz zu vermeiden, darf dieses Produkt

nicht im unmittelbaren Gesichtsfeld platziert werden.

Lärmemission

Maschinenlהrminformations-Verordnung 3. GPSGV: Der hצchste Schalldruckpegel betrהgt 70 dB(A)
oder weniger gemהEN ISO 7779.
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Importeur

Xerox GmbH

Hellersbergstraße 2-4

41460Neuss

Deutschland

היקרוטבROHSתנקת

7ףיעסלףופכב (d),לשהניקתלםאותאוה"יכםיזירכמונאEEE".

“EEE yönetmeliðine uygundur.”

תיתאייסא-וריאהתילכלכההליהקהלשרושיא

-וריאהתילכלכההליהקה",תפתושמסכמתושרםיקהלתוננכתמןטסחזקוסורלב,היסור
תמיכסשבגלםיפאושתיתאייסא-וריאהתילכלכההליהקהירבח.EurAsECוא"תיתאייסא
.EACןומיסה,EurAsECלשףתושמרושיאןומיסותפתושמהניקת

.רישכמהלשירוחאהקלחב)ןומיסהתיוות(םיילמשחהםינותנהתיחוליבג-לעאצמנרוצייהךיראת

EU/2014/53יפוריאהדוחיאהלשוידרדויצתייחנה

שמתשמיטרפ

Xerox2014/53היחנהלםאותוידרהדויציכתאזבהריהצמ/EU.דוחיאהלשתומיאתהתרהצהלשאלמהחסונה
www.xerox.com/environment_europe:האבהטנרטניאהתבותכבהנימזיפוריאה

13.56גוסמRFIDרובעהניקתאשונבעדימ MHz

13.56גוסמ)RFID(וידררדתיוהיזןקתהליכמהזרצומ MHzב"הראבתילרדפהתרושקתהתושרלשתושירדלםאותה
)FCC(ידנקההיישעתהןקת,15קלחRSS-2102014/53תיפוריאההצעומהוצו/EU.וידרהרדתלשהקופתהתמצוע
)RF(13.5לעהלעתאלהזהןקתהב dBm.

EHS-Europe@xerox.com:תולאש

ןומיסתושירד

ב"הרא

.RFID-הןקתהלשםגדהוןרציהםשבןמוסמתויהלבייח)RFID(וידררדתלשיוהיזהןקתה
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יפוריאהדוחיאה

היהעדוימףוגםהבשםירקמבCE-הןומיסדצלעדוימףוגרפסמשורד.CEןמיסבןמוסמתויהלחראמהרצומהלע
.עדוימףוגברעלהבוחןיא.RFID-הלשרושיאהךילהתבברועמ

ליזרב

.וידררדתיוהיזןקתהלשםגדםשבןמוסמתויהלבייחןקתהה
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הקתעהתונקת

ב"הרא

לוחלםייושערסאמותוסנקישנוע.תומיוסמתוביסנב,ןלהלשםיטירפהלשקותעשלערסא,קוחהיפל,ב"הראבסרגנוקה
.הלאםיקותעשיעצבמלע

:ןוגכ,תירבהתוצראתלשממלשךרעתוריינואתויובייחתה.1

.תובחירושיא•

.ימואלהקנבהלשףסכ•

.בוחתורגאמםיחפס•

Federal(ב"הראביזכרמהקנבהלשףסכתורטש• Reserve(.

.ףסכירושיא•

.בהזירושיא•

.תירבהתוצראלשבוחתורגא•

.רצואהדרשמלשתורטש•

Federal(ב"הראביזכרמהקנבהלשתורטש• Reserve(.

.םינטקםימוכסתורטש•

.ןודקיפתודועת•

.ףסכתורטש•

.האלהןכוFHAןוגכ,תומיוסמלשממתויונכוסלשתויובייחתהובוחתורגיא•

תורגיאלשהריכמלתורושקהתוימוסרפתורטמלקרב"הראבתונוכסחלשבוחתורגיאםלצלרתומ.בוחתורגיא•
.הזגוסמבוח

קותעשדועלכתאזעצבלןתינ,לטובמהסנכהלובללוכהימשרךמסמקיתעהלךרוצשיםא.םיימינפהסנכהילוב•
.תויקוחתורטמלהשענךמסמה

ןבל-רוחשבעצבתמקותעשהדועלכ,ראודילובםלצלןתינ,םילובדועיתתורטמל.םיפקתואםילטובמ,ראודילוב•
.רוקמהךמסמידמממ150%-מלודגוא75%-מןטקוניאשלדוגבו

.ראודהלשףסכתואחמה•

.ב"הראבםינוממהאשרהילעבידי-לעועצובשםיפסכתוכישמואתואחמה,תונובשח•

סרגנוקהלשקוחלכלםאתהב,ומסרופשןכתיישוא,ומסרופש,הבוגלכב,םיכרעלשםירחאםיגציימוםילוב•
.ב"הראב

.םלועהתומחלמבומחלשאבציאצוילשתומאתומיוציפתודועת•

.םירזהרבחואקנב,לשממלכלשךרעתוריינואתויובייחתה.2

שומיש"הרדגהבתללכנהקתעההשואםירצויהתויוכזלעבמרושיאגשוהםאאלא,םירצויתויוכזבםינגומהםירמוח.3
גישהלןתינהלאםיאנתתודואףסונעדימ.םירצויהתויוכזקוחלםאתהבהירפסיכרוצלקותעשיאנתלתמאותוא,"ןגוה
Copyrightתבותכב Office, Library of Congress, Washington, D.C. .R21רזוחהתאשקבלשי.20559

.תורזתוחרזאתהתודועתםלצלןתינ.תוחרזאתהואתוחרזאתדועת.4
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.םירזםינוכרדםלצלןתינ.םינוכרד.5

.הריגהיכמסמ.6

.סויגתודועת.7

:םשרנהלעםיאבהםיטרפהתאםיפשוחהםירחבנםיתורישתגצהיכמסמ.8

.הסנכהואםיחוור•

.ילילפקית•

.ישפנואינפוגבצמ•

.תולתבצמ•

.םדוקיאבצתוריש•

.ב"הראאבצמרורחשתודועתםלצלןתינ:ללכהןמאצוי•

ןוגכ,םינושהםיילרדפהםידרשמבותוקלחמבתווצישנאואאבצישנאלשתוגרדוארבעמירושיא,תוהזתודועת,םיגת.9
.)דרשמהואהקלחמהשארידי-לעתנמזומהנומתהםהבשםירקמלטרפ(המודכורצואהדרשמ,FBI-ה

:תומיוסמתונידמבאוהףארוסאםיאבהםיטירפהלשקותעש

.בכרתונוישיר•

.הגיהנתונוישיר•

.םיבכרלשתולעבתרבעהיכמסמ•

.ןידךרועםערשקרוצ,קפסלשהרקמב.הקוידואהתומלשיבגלתוירחאןיאוהאלמהניאליעלהמישרה

Copyrightתבותכבלהנפ,הלאםיאנתתודואףסונעדימתלבקל Office, Library of Congress, Washington, D.C.
.R21רזוחהתאשקבלשי.20559

הדנק

לוחלםייושערסאמותוסנקישנוע.תומיוסמתוביסנב,ןלהלשםיטירפהלשקותעשלערסא,קוחהיפל,ב"הראבטנמלרפה
.הלאםיקותעשיעצבמלע

.םיינכדעףסכתורטש•

קנבואהלשממלשךרעתוריינואתויובייחתה•

הנידמהרצואלשתרוכשמשולתואתוינובשחריינ•

טפשמהתיבלשוא,הדנקבתוכמסואירוביצףוגלשםתוחהוא,הדנקלשירוביצהםתוחה•

לשיתוכלמהסיפדמהידי-לעוספדוהשםינפדימעהלהנווכב(םהיבגלתועדוהוא,םייונימואתונקת,תונמזה,תוזרכה•
)הנידמבךרעהוושסיפדמוא,הדנק

תרחאהלשממ,הנידמהואהדנקתלשממםעטמואשומישבםיאצמנשםיבוציעואתוזירא,תומתוח,םיגתומ,םינמיס•
לשהלשממידי-לעואהנידמהואהדנקתלשממידי-לעודסונשתונכוסואהדעו,הצעומ,הקלחמואהדנקלשהניאש
הדנקהניאשהנידמ

לשהלשממידי-לעואהנידמהואהדנקתלשממידי-לעחוורתרטמלםישמשמהםיקיבדםילובואועבטוהשתומתוח•
הדנקהניאשתרחאהנידמ
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םירשואמםיקתועקיפנהלוארוצילםדיקפתשתוירוביצתורשמילעבידי-לעםירמשנהתומושרואתומישר,םיכמסמ•
םהלשרשואמקתועתויהלרמייתמקתועהרשאכ,םהלש

ירחסמהןמיסהואםירצויהתויוכזילעבתמכסהאלל,אוהשגוסלכמםיירחסמםינמיסואםירצויתויוכזבןגומהרמוח•

,קפסלשהרקמבהקוידואהתומלשיבגלתוירחאןיאוהמלשהניאלבא,ךלעייסלידכוךתויחונלתקפוסמליעלהמישרה
.ןידךרועםערשקרוצ

תורחאתונידמ

םיקותעשיעצבמלעלוחלםייושערסאמותוסנקישנוע.ךלשהנידמבתיקוחיתלבתויהלהיושעםימיוסמםיכמסמתקתעה
.הלא

ףסכתורטש•

םייאקנבתואחמהותורטש•

הלשממוקנבלשךרעתוריינובוחתורגיא•

תוהזתודועתוםינוכרד•

תויוכזהילעבתמכסהאלל,םיירחסמםינמיסוםירצויתויוכזבןגומהרמוח•

םירחאםיריחסםיכמסמואראודילוב•

.יטפשמץעויםערשקרוצ,קפסלשהרקמב.הקוידואהתומלשיבגלתוירחאןיאוהמלשהניאוזהמישר
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סקפתונקת

ב"הרא

חלשנשסקפתרתוכלתושירד

Telephoneקוח Consumer Protection Actתוברל,רחאינורטקלאןקתהואבשחמבשומישלערסוא1991תנשמ
קסעהלשההזמורודישהלשהעשהוךיראתהתארורבןפואבליכתהעדוההשילבמתועדוהתחילשךרוצל,סקפירישכמ
,חלושהםדאהואתושיה,קסעה,רישכמהלשןופלטהרפסמתאםגומכ,העדוההתאחלושהרחאםדאלכוא,תושיהוא
וניאקפוסמהןופלטהרפסמ.ןושארהרדושמהףדהיבג-לעוארדושמףדלכלשןותחתהואןוילעהקלחבםיילושהיבג-לע
.ץוחתוחישואתוימוקמתוחישלשרודישהיפירעתלעםילועויפירעתשרפסמלכוא1-700ןוגכרפסמתויהללוכי

תורירבתרדגה'בקסועהףיעסב,תכרעמהלהנמלךירדמבןייע,סקפהתחילשלשתרתוכהיטרפתונכתלתויחנהתלבקל
.'הרבעההלשלדחמה

םינותנדומיצתודואעדימ

Administrative-הידי-לעוצמואשתושירדלו)FCC(תילרדפהתרושקתהתושרהיקוחלש68ףיעסלתייצמהזדויצ
Council for Terminal Attachments)ACTA(.תינבתברצומההזמ,רתיהןיב,הליכמשתיוותתאצמנדויצההסכמב

US:AAAEQ##TXXXX.םינופלטהתרבחלהזרפסמקפסלשי,שרדנאוהםא.

לש68קלחבםימישיהםיקוחלםימאותתויהלםינופלטהתשרלורתאבטוויחלדויצהרוביחלםישמשמהעקשהועקתהלע
עקשלרבחתמרצומה.ירלודומעקתוםאותןופלטלבכםיפרוצמרצומל.ACTAידי-לעוצמואשתושירדלוFCC-היקוח
.הנקתההתוארוהבןייע,םיטרפתלבקל.םאותירלודומ

USOC:אבהינקתהירלודומהעקשלהחטבבתספדמהתארבחלןתינ RJ-11Cםע(םאותהןופלטהוקלבכתועצמאב
.הנקתההתוארוהבןייע,םיטרפתלבקל.הנקתההתכרעלףרוצמה)םיירלודומםיעקת

REN)Ringer-בשומישהשענ Equivalence Number(ףדוע.ןופלטוקלרבחלןתינשםינקתההרפסמתעיבקךרוצל
RENןיא,םלוכבאלךא,םירוזאהתיברמב.תסנכנהחישלהבוגתכולצלציאלםינקתההשךכלםורגללולעןופלטוקלע

הנפ,REN-הידי-לעעבקנשיפכ,וקלרבחלןתינשםינקתההרפסמתאררבלידכ.)5.0(יברמהRENםוכסמגורחל
רצומהההזממקלחאוהרצומהרובעREN-ה,2001ילויב23רחאלורשואשםירצומרובע.תימוקמהםינופלטהתרבחל
אוה03,רמולכ(תינורשעההדוקנהאללREN-הןה##-בתוגצוימשתורפסה.US:AAAEQ##TXXXXתינבתבןיוצמש

RENה,רתויםינשיםירצומרובע.)0.3לש-RENתיוותהיבג-לעדרפנבןיוצמ.

:ןלהלםיטרופמהםידוקהתאקפסלךילעהיהישןכתיי,תימוקמהםינופלטהתרבחמםיאתמהתורישהתאןימזהלידכ

FIC(=02LS2(ילכקשממדוק•

SOC(=9.0Y(תורישתנמזהדוק•

רוביח.וקהלעןקתומהירלודומהעקשהגוסתודואםיטרפתלבקלתימוקמהםינופלטהתרבחלהנפ:תוריהז
בקעםרגנשקזנלכלעתובחהותוירחאה.םינופלטהתרבחלשדויצלקזנםורגללולערשואמאלעקשלרישכמה
.Xeroxלעאלוךילעתולח,רשואמאלעקשלרישכמהרוביח

וקלתורישהןתמתאינמזןפואבקיספהלהיושעםינופלטהתרבח,ןופלטהתשרלקזנםרוג®Xeroxלשהזדויצםא
.ירשפאהםדקהבקותינהלעךתואעדייתםינופלטהתרבח,שארמהעדוהתתלןתינאלםא.רבוחמדויצהוילאשןופלטה
.ךרוצההרקמבFCC-להנולתשיגהלךתוכזיבגלךתואעדיילהתורשפאב,תורישהתאהקיספמןופלטהתרבחםא
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.דויצהלועפתלעעיפשהלםייושעש,הלשםיכילהבואתולועפב,דויצב,םינקתמבםייונישךורעלהיושעםינופלטהתרבח
םייונישהתאעצבתשידכךכלעךלעידוהלהילע,דויצהתלעפהלעעיפשמרשאיונישתעצבמןופלטהתרבחםא
.תוערפהאללתורישלעהרימשלםישורדה

תודואעדימתלבקלואןוקיתךרוצלםיאתמהתורישהזכרמלהנפ,®Xeroxלשהזדויצםעתויעבתוררועתמםא
Machineטירפתבםיעיפומרשקהיטרפ.תוירחאה Status)ןורתפ'ףיעסהלשירוחאהקלחבותספדמב)רישכמהבצמ
דעדויצהתאקתנלךממשקבתםינופלטהתרבחשןכתיי,ןופלטהתשרלקזנםרוגדויצהםא.שמתשמלךירדמב'תויעב
.היעבהןורתפל

תעלכבהלחוזהנקת.תספדמבםינוקיתעצבלםישרומXeroxלשהשרומתורישקפסואXeroxלשתורישגיצנקר
.תוירחאהתפוקתךשמהלשלוטיברורגירשואמיתלבןוקית.הירחאלותורישהלעתוירחאהתפוקתךלהמב

,עדימתלבקל.הנידמבםיגוהנהםיפירעתלןותנםיפתושמםיווקתורישלרוביח.םיפתושמםיווקבהזדויצבשמתשהלןיא
.םידיגאתלעתיארחאההדעוולואלהקהתורישלהדעוול,הנידמבירוביצתורישלהדעוולהנפ

הניא®Xeroxלשהזדויצתנקתהשאדו.ןופלטהוקלרבוחמהדחוימטווחמהקעזאדויצבשמתשהליושעךלשדרשמה
.הקעזאהדויצתאהתיבשמ

.ךמסומןיקתמבואםינופלטהתרבחבץעוויה,הקעזאהדויצתאותיבשישתולועפלעגונבתולאשךלשיםא

הדנק

.הדנקבהיישעתהלשםימישיהםיינכטהםיטרפמבדמועהזרצומ

ומכ,שמתשמהידי-לעושענשןקתהבםייונישואםינוקית.קפסהידי-לעךכלדעוישגיצנידי-לעעצבתיהשרומדויצבןוקית
.דויצהתאקתנלשמתשמהןמשקבלהביסהיצקינומוקלטהתרבחלקפסלםייושע,ןקתהבתולקתםג

יווק,חתמהקפסלשםיקראומהלמשחהירוביחשאדוולשי.הכלהכתקראומתספדמהשאדו,שמתשמהלעהנגהל
ינויחתויהליושעהזתוחיטביעצמא.הזלהזםירבוחמ,תמייקםא,םיימינפהםייתכתמהםימהתורוניצתכרעמוןופלטה
.םיירפכםירוזאב

.הקראההעוציבליאלמשחלואהמיאתמהלמשחהתושרלהנפ.ךמצעבהלאםירוביחעצבלהסנתלא:הרהזא

REN)Ringerרפסמ Equivalence Number,רפסמלעעיבצמףוסמןקתהלכלהצקומש)לוצלצתוליקשרפסמ
.םינקתהלשבולישלכמתבכרומתויהלהיושעקשממבםיפוסמלהקולחה.ןופלטקשממלרבחלןתינשיברמהםיפוסמה
ךרעתלבקל.5לעהלעיאלםינקתההלכלשRENירפסמםוכסשהשירדהאיהםינקתההרפסמלעהדיחיההלבגמה

RENדויצהלעתיוותבןייע,ידנקה.

9הרודהמCS-03,הדנק

.ןקתלםאותאוהו9הרודהמCS-03ןקתיפ-לעקדבנרצומה

יפוריאהדוחיאה

היצקינומוקלטיפוסמדויצווידרדויצלעגונבהיחנה

תירוביצהםינופלטהתשרליפוריא-ללכדיחיףוסמרוביחרובע®Xeroxלשימצערושיאלביק®Xeroxלשהזןקתה
.EC/1999/5היחנהלםאתהב)PSTN(תגתוממהתיגולנאה

:תואבהתונידמבםימאותPBXינקתהםעותוימואלהתוגתוממהתוירוביצהםינופלטהתותשרםעהדובעלןנכותהזןקתה
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PAN-EUROPEANירושיא ANALOG PSTNתודיחיוPBXתומאות

דנלוהןוויהירטסוא

היגוורונהירגנוההיגלב

ןילופדנלסיאהירגלוב

לגוטרופדנלריאןיסירפק

הינמורהילטיאתיכ'צההקילבופרה

היקבולסהיבטלקרמנד

הינבולסןייטשנטכילהינוטסא

דרפסאטילדנלניפ

הידוושגרובמסקולתפרצ

הינטירבהטלמהינמרג

,TBR21טרפמלםאותאצמנוקדבנרצומה ES 103 ESוא021-1/2/3 203 דויצרובעםיינכטםיטרפמ,021-1/2/3
.יפוריאהילכלכהרוזאבתויגולנאתוגתוממםינופלטתותשרבשומישליפוסמ

תונידמבתותשרלםיאתתשךכתרדגומרצומהתרוצתשןכתיי.ימוקמהXeroxגיצנלהנפ,רצומהםעתויעבלשהרקמב
.עויסתלבקלXeroxגיצנלהנפ,תרחאהנידמבתשרלןקתההלששדחמרוביחינפל.תורחא

-Xerתרבח,)ילילצ(DTMFתותיאוא)יפקתמ(האלולקותינבתותיאבשומישתושעללוכירצומהשףאלע:הרעה
oxתותיאבשמתשהלהצילממDTMF.תותיאDTMFרתויהריהמוהנמיהמהחישתרדגהקפסמ.

,Xeroxידי-לעםירשואמםניאשינוציחהרקברישכמלואתינוציחהרקבתנכותלורוביחוארצומהלשיוניש:הרעה
.רצומהרושיאתאוללשי

דנליזוינ

טירפהשהנעטהתאתלבקמTelecomיכקרתנייצמףוסמדויצלשוהשלכטירפרובעTelepermitןוישרתקנעה.1
תקפסמוארצומהלעהצילממTelecomיכדיעמוניארבדה.Telecomלשתשרלרוביחלםיילמינימהםיאנתבדמוע
.TelecomלשתשרהיתורישלכלםאותTelepermitןוישרלהכזשוהשלכרצומשךכמעמתשמאלויהשלכתוירחאול
ןוישרלעברחאדויצטירפםעםיטביההלכבהרושכלעפיוהשלכטירפשתובייחתהונניאןוישרהיכדחוימבשגדוי

Telepermitרחאםגדמוארחאןרצילש.

33.6ירוביחשריבס.וניוצשרתויתוהובגהםינותנהתויוריהמבדויצהלשהנוכנהלועפלתורשפאהיהתאלשןכתיי kb-
ps56-ו kbpsימושיילרוביחתעברתויתוכומנתויוריהמלולבגויPSTNםימיוסמ.Telecomלעתוירחאבאשיתאל
.הלאכתוביסנבולעישםיישק

.ונוקיתלואותכלשהלתושורדהתונכההתאעצבודימותואקתנ,תיזיפקוזינדויצהשהרקמב.2

.Telecomלשםירחאתוחוקללדרטמתווהלהלולעשהרוצלכבהזםדומבשמתשהלןיא.3

Telecomיווקשתובייחתהןיא.ילילצDTMFאוהTelecom-בליגרהגויחהשדועב,יפקתמגויחבדיוצמהזןקתה.4
.דימתיפקתמגויחבךומתלוכישמי

איבמהשערוא"ןומעפלוצלצ"לםורגללולערחאדויצםגוילארבוחמשוקלרבוחמדויצהרשאכיפקתמגויחבשומיש.5
.Telecomלשתולקתהתורישלהנפתלא,הזגוסמתויעבלשהרקמב.ףיוזמהנעמלשבצמל
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טעמכדואמןימזו)ידאקד(יפקתמגויחמרתויריהמאוהשןוויכמתפדעומההטישהאוהDTMFילילצתועצמאבגויח.6
.דנליזוינבןופלטהתויזכרמלכב

.למשחתקספהתעבהזןקתהמתורחאתוחישוא111דקומלתוחישעצבלןתינאל:הרהזא

.וקהותואלרבוחמהרחאןקתהלהחישלשתיביטקפאהרבעהלתורשפאקפסיאלהזדויצשןכתיי.7

Telecomלשתושירדבהדימעלםישורדהםירטמרפהמקלח.8 Telepermitהזןקתהלךיושמה)בשחמ(דויצבםייולת.
:Telecomיטרפמםעתומיאתךרוצלםיאבהתולובגבהלועפלרדגויךיושמהדויצה

:רפסמהותואלתורזוחתוחישל

ןכו,הדיחיתינדיהחישתלחתהלכלתוקד30לשחווטברפסמותואלהחישתונויסינ10-מרתויועצבתיאל•

.אבהןויסינהלשהלחתהלדחאןויסינלשופוסןיבתוחפלתוינש30לשןמזקרפלתקתונמהיהתהחישה•

:םינושםירפסמלתויטמוטואתוחישל

תוינששמחמתוחפאלורבעישךכתוחוורמויהיםינושםירפסמלתויטמוטואתוחיששהחיטבמההרוצברדגוידויצה
.אבהןויסינהלשהלחתהלדחאהחישןויסינלשופוסןיב

.5לעהלעיאלתעלכבדחאוקלםירבוחמהםינקתההלכלשRN-היכרעךסשדיפקהלשי,הרושכלעפיןקתההשידכ.9

הקירפאםורד

.חתמתציפקינפמהנגהלרשואמןקתהםעבולישבהזםדומבשמתשהלשי
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תוחיטבינותנתונויליג
:לארובע,ךתושרבשתספדמלעגונבםירצומתוחיטבעדימתלבקל

/https://safetysheets.business.xerox.com/en-us:טנרטניאתבותכ•

)ASK-XEROX)1-800-275-9376-1-800:הדנקותירבהתוצרא•

EHS-Europe@xerox.comלאינורטקלאראודבהשקבחלש,םירחאםיקוושב•
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תונידמהלכ
תירולכ-לעהצמוח,תרפועליכהלהיושעתספדמהשתעדלךילע,ךתושרבשXeroxרצומתכלשהלעיארחאהתאםא
תמאותרצומבהלאםירמוחתואצמיה.םייתביבסםילוקישלשבתונקתלהפופכתויהלהיושעםתכלשהשםירחאםירמוחו
ססובמרמוח.תוימוקמהתויושרלהנפ,הכלשהורוזחימתודואעדימתלבקל.רצומהקווישתעבולחשתוימלועהתונקתל
ץוחנםאקודבלידכ.תוללוסןוגכ,טארולכרפיססובמםירמוחםיליכמהרתויואדחאןקתהליכהליושעהזרצומ:טארולכרפ
.www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorateתבותכברקב,דחוימלופיט
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הקירמאןופצ
Xeroxגיצנלהנפ.דויצלשרוזחימ/רזוחשומישוהרזחהלתינכותהליעפמXerox)1-800-ASK-XEROX(םאעובקלידכ

.wwwתבותכברקב,Xeroxלשתויתביבסהתוינכותהתודואףסונעדימתלבקל.תינכותבללכנXeroxלשהזרצומ
xerox.com/gwa;תוימוקמהתויושרהםערשקרוצ,הכלשהורוזחימתודואעדימתלבקל.
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יפוריאהדוחיאה
.תיקסע/תיעוצקמהביבסבןהויטרפתיבקשמלש/תיתיבהביבסבןהשומישבתויהלםייושעםימיוסמםירצומ

תיבקשמתביבסותיתיבהביבס

.ליגרההפשאהחפלהזדויצךילשהלןיאשךכלרושיאהווהמדויצהלעהזלמסתלחה

דעוימהינורטקלאוילמשחדויצתיתיבההפשאהראשמדירפהלשי,תיפוריאההקיקחלםאתהב
.וייחםותבהכלשהל

ףוסיאינקתמלשמושמינורטקלאוילמשחדויצבישהלםילוכייפוריאהדוחיאבםייטרפתיביקשמ
.הכלשהלתויארחאהתוימוקמהתויושרהםערשקרוצ,עדימתלבקל.םולשתאללםיידועיי

תחקלביוחמהיהיקוושמהשןכתיי,שדחדויצתשיכרתעב,דוחיאבתורבחהתונידמהמקלחב
.קוושמלהנפ,עדימתלבקל.םולשתאללןשיהדויצהתאהרזחב

תיקסעותיעוצקמהביבס

םימכסומהםיכילהלםאתהבהזדויצךילשהלשישךכלרושיאהווהמדויצהלעהזלמסתלחה
.הנידמב

הכלשהלדעוימהינורטקלאוילמשחדויצלשהכלשההתאלהנלשי,תיפוריאההקיקחלםאתהב
.םימכסומהםיכילהלםאתהב,וייחםותב

הרזחהתודואעדימתלבקלXeroxגיצנואימוקמהקוושמהםערשקרוצילשי,הכלשההינפל
.רצומהייחםותב

תוללוסודויצלשהכלשהוףוסיא

םישמושמהקינורטקלאולמשחירצומבברעלןיאשםינייצמהוולנדועיתוא/וםירצומהלעהלאםילמס
.הליגרתיתיבהפשאםעתושמושמתוללוסו

ףוסיאתודוקנלםתואחק,תושמושמתוללוסוםינשיםירצומלשרוזחימוןוקית,תואנלופיטל
Directiveתונקתלותימוקמההקיקחלםאתהב,תומיאתמ 2002/96/EC2006/66-ו/EC.

תעינמבוךרעירקיםיבאשמלעהרימשבעייסת,יוארכהלאתוללוסוםירצומלשהכלשהידי-לע
אללופיטמהאצותכםרגיהלתולולעש,הביבסהוםדאהתואירבלעתוילאיצנטופתוילילשתועפשה
.תלוספביואר

תורישל,תימוקמהתושרלהנפ,תוללוסוםירצומלשרוזחימוףוסיאתודואףסונעדימתלבקל
.ךתושרבשםיטירפהתאתשכרהבשהריכמהתדוקנלואתלוספהתכלשה

.תימוקמההקיקחלםאתהב,יוארכאלשוזתלוספתכלשהלעםישנועולוחישןכתיי

יפוריאהדוחיאבםייקסעםישמתשמ

.ףסונעדימתלבקלךלשקפסהלאואקוושמהלאהנפ,הקינורטקלאולמשחדויצךילשהלךנוצרבםא
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יפוריאהדוחיאלץוחמהכלשה

קוושמהלאואתימוקמהתושרהלאהנפ,הלאםיטירפךילשהלךנוצרבםא.דבלביפוריאהדוחיאבםיפקתהלאםילמס
.המיאתמההכלשההתטישתודואלאשוךלשימוקמה

הללוסלמס

למסבשומישה.ימיכרמוחלשלמסםעבולישבםילגלגהםעהפשאהחפלמסבשומישהשעיישןכתיי
.היחנהבועבקנשתושירדבדמועהז

תוללוסתרסה

.דבלבןרציהידי-לערשואמהתורישףוגידי-לעעצבתתתוללוסהתפלחה
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תורחאתונידמ
.הכלשהלתויחנהשקבוהפשאתכלשהלעתיארחאהתושרלהנפ
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תורבוחרצויוםיקסעלהנכומרומיגתדיחילשהריקס
חטשתפסותתשרודו,ךלשתספדמלתיעוצקמהמרברומיגתויורשפאלשהרדסהפיסומםיקסעלהנכומהרומיגהתדיחי
לגלגילוענמםיללוכתורבוחהירצויורומיגהתודיחי.ילנויצפואהתורבוחהרצויילבואםעהנימזרומיגהתדיחי.תילמינימ
.םיביכרהיוהיזהאר.םילגלגללעמםיאצמנש

םיקסעלהנכומרומיגתדיחי

תורבוחרצויםעםיקסעלהנכומרומיגתדיחי
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םיביכרהיוהיז

רומיגהתדיחילשימדקהסכמ.1

ןוילעינמישגמ.2

ינמייעצמאשגמ.3

קודיהתינסחמ.4

תורבוחהרצוישגמ.5

םילגלגילוענמ.6

תורבוחהקודיהתדיחי.7

תורבוחהרצויתדיחי.8
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הקוזחת

תישארהקודיההתדיחיבתוכיסתפלחה

:תישארהקודיההתדיחיבתוכיסףילחהלידכ

.םיקסעלהנכומהרומיגהתדיחילשתימדקהתלדהתאחתפ.1

.הנימיR1המותכהתידיהתאךושמ,קדהמהלולכמב.2

.ךנוויכלתינסחמהתאךושמןכמרחאלו,תינסחמהיבג-לעשהמותכהתידיבזוחא,קודיההתינסחמתאאיצוהלידכ.3

.תינסחמהמיולימהלכימתאאצוהו,תועבצאהתוצקתועצמאבקודיההתוכיסלשיולימהלכימלשםידדצהינשבזוחא.4
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קלחהתאףחדןכמרחאלו,קודיההתינסחמךותלקודיההתוכיסלששדחהיולימהלכימלשימדקהדצהתאסנכה.5
.תינסחמהךותללכימהלשירוחאה

תורבוחהרצויביכרבתוכיסתפלחה

:תורבוחהרצויביכרבתוכיסףילחהלידכ

.םיקסעלהנכומהרומיגהתדיחילשתימדקהתלדהתאחתפ.1

הצקבתועיפומקודיההתוינסחמשדעךנוויכלתורבוחהרצויתאךושמןכמרחאלו,תורבוחהרצוילשתידיבזוחא.2
.הדיחיהלשןוילעה

.הנומתבגצומכהטמיפלכקודיההתינסחמלשתידיהתאךושמ,תורבוחהרצוימקודיההתינסחמתאריסהלידכ.3
.הלעמלוהצוחהקודיההתינסחמתאךושמ

.קודיההתינסחמתאבבוס.4
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תאהמינפףחד,קודיההתוכיסלשיולימהלכיממקחרהוהצוחהחתפיהלקודיההתינסחמלשתידילרשפאלידכ.5
.הרוחאתידיהתאךושמןכמרחאלותוקוריהתוינושלה

.רויאבגצומכיולימהלכימלשירוחאהקלחהלעץחל,קודיההתוכיסלשיולימהלכימתאאיצוהלידכ.6

.תורבוחהרצוילקודיההתינסחמתארזחהןכמרחאלו,קודיההתוכיסלשיולימהלכימתאףלחה.7

רוריחהתלוספלכימןוקיר

.הרקבהחולבהעדוהתגצומ,אלמרוריחהתלוספלכימרשאכ

.הסיפדמואהקיתעמתספדמהשןמזבוזהלועפעצבלןיא:הרעה

:רוריחהתלוספלכימתאןקורלידכ

.םיקסעלהנכומהרומיגהתדיחילשתימדקהתלדהתאחתפ.1

.R4רוריחהתלוספלכימתאאצוה,רומיגהתדיחילשןוילעהילאמשהקלחהדילץירחהמ.2
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.R4רוריחהתלוספלכימתאקחור.3

.תספדמלהרזחברוריחהתלוספלכימתסנכהינפלתוינש10ןתמה.4
.ספאתהלידכתוינש10תושורדרוריחהתלוספלכימל

תלוספתאןקורלשי,תאזןייצמלודומהלשהרקבהחולשינפלתלוספהלכימתרסהלשהרקמב:הרעה
.רומיגהתדיחילהרזחבתלוספהלכימתסנכהינפלרוריחה

.רצענלכימהשדערומיגהתדיחיךותלR4לכימהתאסנכה.5

.םיקסעלהנכומהרומיגהתדיחילשתימדקהתלדהתארוגס.6
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תויעבןורתפ

3Aםוקימברומיגהתדיחיבתומיסחיוקינ

:תואבהתולועפהתאעצב,3aםוקימבתומיסחתוקנלידכ

.גצומהןוויכבתונידעבריינהתאךושמ,טלפהשגמלשהאיציבריינהתאתוארלןתינםא.1

.םיקסעלהנכומהרומיגהתדיחילשתימדקהתלדהתאחתפ.2

.3aהקוריהתידיהתאםרה.3

.ועקתנשתוריינהתאתוריהזבאצוה.4

.רומיגהתדיחימריינהלשתועורקהתוסיפהלכתאאצוה,עורקריינהםא•

.גצומהןוויכב3bהקוריההגוחהתאבבוס,ריינהתאררחשלשישןייצמהרקבהחולםאוא,ריינלתשגלןתינםא•
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.הלשירוקמהםוקימל3aהקוריהתידיהתארזחה.5

.םיקסעלהנכומהרומיגהתדיחילשתימדקהתלדהתארוגס.6

3Cםוקימברומיגהתדיחיבתומיסחיוקינ

:3cםוקימבתומיסחתוקנלידכ

.םיקסעלהנכומהרומיגהתדיחילשתימדקהתלדהתאחתפ.1

.הלאמש3cהקוריהתידיהתאזזה.2
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.ועקתנשתוריינהתאתוריהזבאצוה.3

.רומיגהתדיחימעורקהריינהלשתונטקהתוסיפהלכתאאצוה,עורקריינהםא•

.גצומהןוויכב3bהקוריההגוחהתאבבוס,ריינהתאררחשלשישןייצמהרקבהחולםאוא,ריינלתשגלןתינםא•

.הלשירוקמהםוקימל3cהקוריהתידיהתארזחה.4

.םיקסעלהנכומהרומיגהתדיחילשתימדקהתלדהתארוגס.5

3Dםוקימברומיגהתדיחיבתומיסחיוקינ

:3dםוקימבתומיסחתוקנלידכ
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.3dהקוריהתידיהתארתאורומיגהתדיחילשתימדקהתלדהתאחתפ.1

.הנימי3dהקוריהתידיהתאזזה.2
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.ועקתנשתוריינהתאתוריהזבאצוה.3

.רומיגהתדיחימעורקהריינהלשתונטקהתוסיפהלכתאאצוה,עורקריינהםא:הרעה

.הלשירוקמהםוקימל3dהקוריהתידיהתארזחה.4

.םיקסעלהנכומהרומיגהתדיחילשתימדקהתלדהתארוגס.5

4םוקימברומיגהתדיחיבתומיסחיוקינ

:תואבהתולועפהתאעצב,4םוקימבתומיסחתוקנלידכ

.םיקסעלהנכומהרומיגהתדיחילשתימדקהתלדהתאחתפ.1
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.תרצענאיהשדע4aהדיחיהתאהצוחהךושמןכמרחאלו,הקוריהתידיבזוחא.2

.גצומכוהשלכןוויכב4הקוריההגוחהתאבבוס,עוקתהריינהתאריסהלידכ.3

.רומיגהתדיחימתועורקהתוסיפהלכתארסה,עורקריינהםא.4

.הלשירוקמהםוקימל4הדיחיהתארזחה.5

.םיקסעלהנכומהרומיגהתדיחילשתימדקהתלדהתארוגס.6

תורבוחהשגמבתומיסחיוקינ

:תורבוחהשגמבתומיסחתוקנלידכ
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.םיקסעלהנכומהרומיגהתדיחילשתימדקהתלדהתאחתפ.1

.ןועשהןוויכב4aהקוריההגוחהתאבבוס,ועקתנשתוריינהתאאיצוהלידכ.2

.גצומהןוויכבותואךושמ,ריינהתאריסהלידכ.3

.רומיגהתדיחימריינהלשתועורקהתוסיפהלכתאאצוה,עורקריינהםא:הרעה

.םיקסעלהנכומהרומיגהתדיחילשתימדקהתלדהתארוגס.4
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תרשיימהקשממהתדיחי

:ליכמהזחפסנ
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212..........................................................................................................תרשיימהקשממהתדיחייביכר
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תרשיימהקשממהתדיחילשתיללכהריקס
קשממהתדיחי.תספדמהםעםינקתומשםינבומהרומיגהילודומבורםעתשרדנ)IDM(תרשיימהקשממהתדיחי
.טסיההתדיכלשגמםעתשרדנהניאתרשיימה

:תואבהתויצקנופהתאתקפסמתרשיימהקשממהתדיחי

רבוחמהרומיגהלודומןיבלתספדמהןיבתרושקת•

רבוחמהרומיגהלודומןיבלתספדמהןיברשוימריינביתנ•

תספדמהמאצויאוהשכריינהלשרושייורוריק•
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תרשיימקשממתדיחיבשומישםיבייחמהרומיגילודומ
:תרשיימהקשממהתדיחיבשומישםיבייחמםיאבהרומיגהירזיבא

ןיזמהתדיחי•

ידדצ-ודךותיחולופיק•

C/Zלופיקהתדיחי•

)PR(רוציילהנכומהרומיגהתדיחי•

PRתורבוחרצוילשרומיגהתדיחי•

®Xeroxךתוחתדיחי• SquareFold®:ךתוחSquareFoldתורבוחרצוילשרומיגהתדיחיבשומישבייחמPR
תרשיימהקשממהתדיחיבו
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תרשיימהקשממהתדיחייביכר

ריינתומיסחותואיגשינווחמחול.1

תרשיימהקשממהתדיחילשימדקההסכמה.2

תרשיימהקשממהתדיחיבהרקבהחול

Curlןצחלה.1 Up)הלעמיפלכלוסלס(

Curlןצחלה.2 Down)הטמיפלכלוסלס(

ןווחמהו)יטמוטוא(Autoןצחלה.3
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תרשיימהקשממהתדיחיבלוסלסןוקית
עיגמאוהשינפלותספדמהמאצויריינהרשאכריינהלוסלסתאןקתלאיהלוסלסהןוקיתלשהרטמה:הרעה
ןמזב)IDM(תרשיימהקשממהתדיחילשלוסלסהןוקיתתנוכתבשמתשה.אבההנבומהרומיגהלודומל
.הסיפדמתספדמהש

תספדמהמספדומריינ.1

קשממהתדיחיבהלעמיפלכלוסלסלריינהביתנ.2
תרשיימה

קשממהתדיחיבהטמיפלכלוסלסלריינהביתנ.3
תרשיימה

תדיחילתרשיימהקשממהתדיחימספדומריינ.4
תינבומהרומיגה

תדיחי.ריינילוסלסןקתלתנמלעתרשיימהקשממהתדיחיךרדענןכמרחאלו,תינבומהרומיגהתדיחילסנכנריינ
םאתהבריינהלעץחלםיליעפמרשא,ןותחתהוןוילעהקלחבלסלוסמריינרושייילילגתללוכתרשיימהקשממה
:םיאבהםינוירטירקל

Auto-כתרדגומתכרעמהלשלדחמהתרירב• on)תיטמוטואלעפומ(

תרשיימהקשממהתדיחיבהרקבהחולמועצבתהתוינדיתוריחב•

ריינהתאריבעמלסלוסמהריינהרשיימלשרעשה,תרשיימהקשממהתדיחיבריינהילוסלסןוקיתלשתורדגההסיסבלע
:םיאבהריינהיביתנמדחאל

הלעמיפלכלוסלסהםעריינהביתנ•

הטמיפלכלוסלסהםעריינהביתנ•

.לסלוסמהריינהרשיימלשתונותחתהותונוילעהתועורזלהרושקאלריינהלעתלעפומשץחלהתדימ

Curlםילמסבעג,לסלוסמהריינהרשיימתדיחיב,ספדומהטלפהיבג-לעתוריהמבריינהלוסלסתאםיאתהלךנוצרבםא
Up)וא)הלעמיפלכלסלסCurl Down)הטמיפלכלסלס(.

תינבומהרומיגהתדיחילאהדיחיהמהספדההתאתבתנמןכמרחאלו,םיסיפדתהתאתררקמתרשיימהקשממהתדיחי
.ןכמרחאלהאבשתילנויצפואה
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לסלוסמריינרשיימלשקשממהלודומבלסלוסמריינןוקיתיבצמותויצקנופ

ןויליגלעשדחהבצמהתאהליחמתספדמה,)IDM(תרשיימקשממתדיחיבלוסלסןוקיתבצמתריחבתעב:הרעה
.תרשיימהקשממהתדיחילקפוסמשאבהריינה

ןווחמ
ןקתהלהנמלשםיבצמ
היצקנופהספדהה

Auto)יטמוטוא(בצמהAuto)תרירבתאהווהמ)יטמוטוא
.לדחמה
ריינהלוסלסתאיטמוטואןפואבןקתמאוה•

תוריחבה.לוסלסהןוויכותומכתריחבידי-לע
רומיגהלודומו,ןוויכהוריינהלדוגלעתוססובמ
.טלפהתאלבקמש

ןווחמה,)יטמוטוא(Autoבצמבתריחבתעב•
.ראומןמסלןימידצמאצמנש

תורדגהעבששי)יטמוטוא(Autoבצמל•
שולש:ריינהלוסלסבהטילשלתויטמוטוא
תורדגההשולש,הלעמיפלכלוסלסלתורדגה
.יוביכלהרדגהו,הטמיפלכלוסלסל

,)יטמוטוא(Autoבצמתארחובהתאשכ•
םיבוהבהה.עגרלבהבהמהרקבהחולבןווחמ
ןוויכתאוםילוסלסהתומכתאםינייצמ
.ריינהלעולחוהושארמורחבנשםילוסלסה

בצמהרובעוא,ראומ)יובכ(Offןווחמהרשאכיובכ
Auto)יטמוטוא(בצמהרובעואManual)ינדי(,

.ספדומהטלפהלעםילוסלסהןוויכלחויאל
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ןווחמ
ןקתהלהנמלשםיבצמ
היצקנופהספדהה

עג,הלעמיפלכלסלתסמספדומהטלפהשכ•הלעמיפלכינדילוסלס
Curlלמסב Up)הלעמיפלכלוסלס(

.הלעמיפלכלוסלסןוקיתלםיכרעהשולששי•
םיארמתאםיארמםינוילעהםינווחמההשולש•

יפלכלוסלסהןוקיתלהרחבנשהמרהתא
.הלעמ

רתויבהלודגהתומכהתאשיןוילעהןווחמב•
לעליחהלןתינשהלעמיפלכלוסלסןוקיתלש
.ספדוהשטלפ
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ןווחמ
ןקתהלהנמלשםיבצמ
היצקנופהספדהה

עג,הטמיפלכלסלתסמספדומהטלפהשכ•הטמיפלכינדילוסלס
.)הטמיפלכלוסלס(Curl-Downלמסב

.הטמיפלכלוסלסןוקיתלםיכרעהשולששי•
המרוזיאםיארמםינוילעהםינווחמההשולש•

.הטמיפלכלוסלסהןוקיתלהרחבנ
הנטקהתומכהתאקפסמןותחתהןווחמה•

ליחהלןתינשהטמיפלכלוסלסןוקיתלרתויב
.הספדהלע

תומדקתההידי-לעגצומשיפכתונתשמלוסלסהןוקיתתומר,)הלעמיפלכלוסלס(Curl-Upלמסהלעהציחלתעב
:םיראומהםינווחמב

תומדקתההידי-לעגצומשיפכהנתשמלוסלסהןוקיתתמר,)הטמיפלכלוסלס(Curl-Downלמסהלעהציחלתעב
:םיראומהםינווחמב
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תרשיימהקשממהתדיחיבתויעבןורתפ

תרשיימהקשממהתדיחיבריינתומיסח

:תועצבתמתואבהתולועפה,תספדמבהלקתואםיחותפהסכמואתלד,ריינתמיסחלשמל,הלקתתשחרתמרשאכ

.הרקבהחולבהעיפומהלקתתעדוהוסיפדהלהקיספמתספדמה•

.הלקתבלפטלידכעצבלשישתולועפןכו,הלקתהםוקימתאהארמהרויאתללוכהעדוהה•

רשאכ.תספדמלתורבוחמשתוילנויצפואהתודיחיהלכבו,תספדמבםירוזאהמכבשחרתהלתויושעריינתומיסח•
.ןוקיתךרוצלתושרדנהתולועפהתאוםיבורמםימוקימגיצהלידכהנתשמרויאה,תומיסחהמכתושחרתמ

ובשהדיחיברוזאהגצומןווחמב.הדיחיהלשהרקבהחולבןווחמקלדנ,תילנויצפואהדיחיבהלקתתשחרתמםא•
.השחרתההלקתה

:ריינתומיסחלשרורחשעצבתמהבשםעפלכבאבהעדימבןייעלשי

עדימהלכתקיחמלםרוגתספדמהיוביכ.לעפומבצמבתספדמהתאריאשהלשי,ועקתנשתוריינתאצוהתעב•
.תכרעמהןורכיזבןסחואמש

.תספדמהךותבםיאצמנשםיביכרבתעגלןיא,הספדהימגפםצמצלידכ•

.וררחושריינהתומיסחלכשאדוולשי,הספדההתודובעלשךשמההינפל•

.םיעורקהתוריינהלשתונטקהתוכיתחהלכתאתאצוהשאדו.תונידעבעורקריינאצוה•

אל,תוחותפתותלדואםיחותפםיסכמםנשיםא.םיסכמהותותלדהלכתארוגס,ועקתנשתוריינהלכתאצוהירחא•
.תספדמהתועצמאבסיפדהלןתינ

.המיסחהינפלםייקהיהשבצמהמיטמוטואןפואבהכישממהספדהה,תררחתשמריינתמיסחשירחא•

ריינהתומיסחלכתאררחשלידכ.הרקבהחולבעיפוהלךישמתהאיגשתעדוה,ריינהתומיסחלכתאררחשתאלםא•
.הרקבהחולבתועיפומשתוארוההתאעצב,ורתונש
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תרשיימהקשממהתדיחיבריינהתמיסחיוקינ

.)IDM(תרשיימהקשממהתדיחילשימדקההסכמהתאחתפ.1

:ריינתמיסחתרסהל.2

a.1תידיהתאךושמaהטמיפלכ.

b.1הגוחהתאבבוסbןועשהןוויכדגנ.

.תוחפלםימעפ10הגוחהתאבבוס,רוזאהמאצייעוקתהריינהשאדוולידכ:הרעה

c.ועקתנשתוריינהתאאצוה.

.הלשירוקמהםוקימל1aתידיהתארזחה.3
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תוריינהתאתוריהזבאצוהןכמרחאלו,1cתידיתאהלעמיפלכםרה,ריינתמיסחתאצוהתעבםיישקבתלקתנםא.4
.ועקתנש

.ירוקמההמוקימל1cתידיהתארזחה.5

.תרשיימהקשממהתדיחילשימדקההסכמהתארוגס.6

.תספדמהלשהרקבהחולבתועיפומהתוארוההיפללעפ,תכרעמבםירחאםירוזאתוקנלידכ,ךרוצהתדימב.7

תרשיימהקשממהתדיחירובעהאיגשתועדוה

רותפלידכ.סיפדהלהקיספמתספדמה,הלקתואחותפהסכמואהחותפתלד,ריינתמיסחןוגכהאיגשתשחרתמרשאכ
לשהרקבהחול,םימוקימהמכבתואיגשתושחרתמםא.תספדמהלשהרקבהחולבתוארוהלםאתהבלעפ,האיגשהתא
.תונקתמהתולועפהתאוםימוקימהתאגיצמתספדמה

.תרשיימהקשממהתדיחילשהרקבהחולבראומהאיגשןווחמהזיאןייצמהאיגשהתעדוהבעיפומשEדוק

תרשיימהקשממהתדיחיבהאיגשדוקיטרפ

.תרשיימהקשממהתדיחיבתולקתםיהזמ048תורפסהשולשבםיליחתמשהאיגשידוק
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ןיזמהתדיחי

:ליכמהזחפסנ

222...........................................................................................................ןיזמהלודומלשתיללכהריקס

223..................................................................................................................................ןיזמהיביכר

224..........................................................................................ןיזמהלשT1שגמרובעהספדהירמוחוריינ

T1.............................................................................................................227שגמרובעיוקינתייצקנופ

229.........................................................................................................................ןיזמבתויעבןורתפ
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ןיזמהלודומלשתיללכהריקס
.הזילנויצפוארומיגרזיבאםעתשרדנ)IDM(תרשיימקשממתדיחי:הרעה

טלפלתסנכהש,שארמםיספדומואםידחוימ,םיקירהספדהירמוחןוגכ,הספדהירמוחןועטלידכןיזמהלודומבשמתשה
ירמוחלעהסיפדמהניאתספדמה.רמגומהטלפהרובעתוכירכלוהדרפהיפדלםישמשמהספדההירמוח.רמגומה
םימוקימבספדומהטלפבהספדההירמוחתאתמקממתספדמה,תאזםוקמב.ןיזמהלודומךרדונזוהשהספדהה
.ורחבנש

."ץצוח"וא"דוביערחאלןיזמ"םהןיזמהרובעםיפסונתומש:הרעה
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ןיזמהיביכר

ןיזמהשגמואT1שגמ.1

ןיזמהלשהרקבהחול.2

ןיזמהלשימדקההסכמה.3

ןיזמהלשהרקבהחול

רואיתביכררפסמ

.ראומהזןווחמ,ןיזמבריינתמיסחתשחרתמרשאכריינתמיסחלשהאיגשןווחמ1

הלעמיפלכלוסלסינווחמ2
הטמיפלכו

תאםיגיצמהלאםינווחמ,)IDM(תרשיימהקשממהתדיחילהמודב
ןוקיתלתויורשפאשולשקרןנשי,םלוא.לוסלסהןוקיתלשןוויכה
:ןיזמהרובעלוסלס
.ןוילעהןווחמבהלעמיפלכלוסלסןוקית•
.ןותחתהןווחמבהטמיפלכלוסלסןוקית•
.יעצמאהןווחמב,לוסלסןוקיתןיאוא,יובכ•

הכומנהוארתויבההובגההרדגהללוסלסהןוקיתתמרתארידגמהתאשרחאלריינלוסלסשחרתמםא:בושח
.תואבהתויורשפאהמתחאבשמתשה,תרשיימהקשממהתדיחיברתויב

לוסלסהתורשפאבעג,הלעמיפלכלסלתסמספדומהטלפהשכהלעמיפלכינדילוסלס3
.הלעמיפלכ

יפלכלוסלסהתורשפאבעג,הטמיפלכלסלתסמספדומהטלפהשכהטמיפלכינדילוסלס4
.הטמ

ןוויכותומכתריחבידי-לעריינהלוסלסתאיטמוטואןפואבןקתמאוהיטמוטואלוסלס5
.לוסלסה
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ןיזמהלשT1שגמרובעהספדהירמוחוריינ
ספדומהטלפבריינהתאתמקממתספדמה,תאזםע.ןיזמהלודומךרדןזוהשריינלעהסיפדמהניאתספדמה:הצע
.ורחבנשםימוקימב

T1ןיזמהשגמהרובעךמתנריינ

שגמתלוביקריינלקשמריינלדוג

182 x 330-מ"מ148 x 488
7.2(מ"מ x 12.3-'ץניא5.8 x

)'ץניא19.2

-72ואיופיצאללר"מ/םרג52-350
*יופיצםער"מ/םרג350

תונויליג250

Colotech+90ריינלעססובמ

:םייתשללופיקואלופיקהךרואלקודיהתונוכתםעםיאבהריינהיגוסבולישתעב5שגמבשמתשה:הרעה

תוחפואר"מ/'ג127לשלקשמבהפוצמריינ•
תוחפואר"מ/'ג80לשלקשמבספדומאלריינואםיקירתונויליג•

.תוטמקתהלולופיקהימוקימלשלשוכרושיילםורגללולעבולישה,5שגמוניאששגמבשמתשתםא

T1ןיזמשגמבריינתניעט

:תואבהתויחנהבןייע,T1שגמבשמתשתשינפל

.שגמבראשנשריינלכאצוה•

.שגמבהדובעלשורדהריינהלכתאןעט•

ומכלדוגהותואבאוהישארהןיזמהשגמבןעטנשריינהשאדו,לופכלופיקוהכירכהקודיהתויורשפאבשמתשהלידכ•
.T1שגמבריינה

.T1ןיזמהשגמהרובעךמתנריינ-בןייע,ךמתנריינלעעדימתלבקל•

תספדמה.T1ןיזמהשגמבשמתשה,שארמספדומואקירןויליגןוגכ,הכירכלתונויליגואםידירפמתונויליגףיסוהלידכ
ריינםעתונויליג250לשתיברמתלוביקשיT1שגמל.רומגהוספדומהטלפהלאT1שגמבןועטהריינהתאהסינכמ

Colotech+90.

ספדומהטלפבריינהתאתמקממתספדמה,תאזםע.ןיזמהלודומךרדןזוהשריינלעסיפדהלהלוכיהניאתספדמה:הצע
.ורחבנשםימוקימב
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.תווצקהלכתארשיןכמרחאלוריינהתאןעט.1

.הלעמיפלכהנופספדומהדצהשכריינהתאןעט,שארמספדומריינהםא

.יברמהיולימהוקללעמריינןועטלןיא,תספדמבתולקתוריינתמיסחעונמלידכ:הרעה

תווצקבםיעגונםינווכמהשאדו.םיאתמהריינהלדוגלםינווכמהתאתונידעבקלחה.ריינהינווכמזכרמתאקזחה.2
.ריינה

.שחרתהלתויושעריינתומיסח,ריינלסחיבידמרצקואלודגםינווכמהןיבקחרמהםא

.תספדמהלשהרקבהחולב1שגמלשןולחהעיפוי,תכרעמהלהנמידי-לעעבקנרבדהםא

.םתואתמאואםינוכנהריינהיטרפתאןזה,1שגמלשןולחהמ.3

.)רושיא(OKלעץחל,1שגמלשןולחהתארוגסלוםיטרפהתארומשלידכ.4

םידחוימהספדהיעצמאלעהספדה

ררוחמריינ

ימדקהקלחהלומאצמנהתארשאכןימימםיאצמנםירוחהשאדו.T1שגמלש)LEF(ךוראהצקתנזהבררוחמריינןעט
.ןיזמהלודומלש
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תינושלםעסיטרכ

לומאצמנהתארשאכלאמשמתואצמנתוינושלהשאדו.T1שגמלש)LEF(ךוראהצקתנזהבתינושלםעםיסיטרכןעט
.ןיזמהלודומלשימדקהקלחה
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T1שגמרובעיוקינתייצקנופ

תספדמהמאצוישספדומהטלפה,סיפדהלהקיספמתספדמהרשאכ.סיפדהלהקיספמתספדמה,T1שגמבריינןיאםא
.הנבומהרומיגהלודומלשטלפהשגמלרבוע

.יוקינהתייצקנופידי-לעטלפנשטלפברזוחשומישתושעלןיא,ריינתומיסחעונמלידכ:הצע

.)םילכ(Toolsרחב,הרקבהחולב,T1שגמבריינןיארשאכיוקינהתייצקנופתאעונמלידכ

.T1שגמלשיוקינהתייצקנופרובעהרדגההתאתונשללוכיתכרעמלהנמקר:בושח

T1שגמלשלוטיבהתייצקנופתרדגה

יתששילוטיבהתייצקנופל.T1שגמבשומישהךלהמבתגהנתמתספדמהךיאןייצלךלתרשפאמלוטיבהתייצקנופ
:תורדגה

Standard)ליגר(
ךותלריינתפסוהתשרודשהספדהתכרעלכלT1שגמבןועטריינשיםאתקדובתספדמה,הספדההתליחתינפל
.המלשההכרעה
לוטיבשחרתמאל,תאזםע.תויביטקודורפבהדיריתמרגנשךכ,תוכרעהןיבהנתמההןמזתאהלידגמוזהרדגה
.T1שגמבריינהרמגנםאםגתוריינ

Speed First)הליחתתוריהמ(
.T1שגמבריינהבצמלרשקילב,סיפדהלהליחתמתספדמה
שגמבריינהלזוארשאכ.תספדמהלשתויביטקודורפהתרדגהסיסבלעתויביטקודורפהתמרלעתרמושוזתורשפא

T1,ריינהתאתלטבמוסיפדהלהקיספמתספדמה.

Speed:הרעה First)שגמלשיוקינהתייצקנופרובעלדחמהתרירבתרדגהאיה)הליחתתוריהמT1.

T1שגמרובעיוקינהתייצקנופתרדגהיוניש

.תכרעמלהנמלשהשיגתואשרהתושרדנ,סנכיהלידכ:הרעה

.תכרעמלהנמכרבחתה,הרקבהחולב.1

.)םילכ(Toolsהייסיטרכבעג.2

.)םילכ(Toolsלמסבעג.3

Systemלעץחל.4 Settings)תכרעמתורדגה(<Common Service Settings)תוצופנתורישתורדגה(.

.)הקוזחת(Maintenanceתורשפאבעג.5

.עיפומ)הקוזחת(Maintenanceךסמה

Printתורשפאהתאהארתשדע)הקוזחת(Maintenanceלשםיכסמבלולגלידכהטמלוהלעמלםיצחבשמתשה.6
Action When Using Tray T1 (Inserter))שגמבשומישתעבהספדהתלועפT1)ןיזמ((.

Print-בעג.7 Action When Using Tray T1 (Inserter))שגמבשומישתעבהספדהתלועפT1)ןיזמ((.

Trayךסמה T1 purge function)שגמליוקינתייצקנופT1(עיפוי.
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:יוקינהתייצקנופלהמיאתמהתורשפאהתארחב.8

•Standard)תיטרדנטס(:תורשפאה.יוקינהתייצקנופתאתיבשהלידכוזתורשפארחבStandard)תיטרדנטס(
הלוכיתספדמהשךכ,T1שגמבריינהלזארשאכםגלועפלהכישממתספדמה.תויביטקודורפהתאהתיחפמ
.דעוימהרומיגתדיחישגמלא,תופסותילבתוספדומטלפתוכרעקפסל

•Speed First)תורשפאהתארחב.תויביטקודורפלעתרמושוזתורשפא:)הליחתתוריהמSpeed First
.T1שגמבריינהלזואשכריינלטבלוסיפדהלמתספדמהתארוצעלידכ)הליחתתוריהמ(

Speed:הרעה First)לדחמהתרירבתרדגהאיה)הליחתתוריהמ.

.)רושיא(OKתורשפאבוא)רומש(Saveתורשפאבעג.9

.עיפומ)הקוזחת(Maintenanceךסמה

.)רוגס(Closeתורשפאבעג.10

.עיפוי)םילכ(Toolsהייסיטרכלישארהךסמה

.תכרעמלהנמבצממאצ.11
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ןיזמבתויעבןורתפ

ןיזמבריינתומיסח

:תועצבתמתואבהתולועפה,תספדמבהלקתואםיחותפהסכמואתלד,ריינתמיסחלשמל,הלקתתשחרתמרשאכ

.הרקבהחולבהעיפומהלקתתעדוהוסיפדהלהקיספמתספדמה•

.הלקתהתאןקתלידכעצבלשישתולועפןכו,הלקתהםוקימתאהארמהרויאתללוכהעדוהה•

רשאכ.תספדמלתורבוחמשתוילנויצפואהתודיחיהלכבו,תספדמבםירוזאהמכבשחרתהלתויושעריינתומיסח•
.ןוקיתךרוצלתושרדנהתולועפהתאוםיבורמםימוקימגיצהלידכהנתשמרויאה,תומיסחהמכתושחרתמ

ובשהדיחיברוזאהגצומןווחמב.הדיחיהלשהרקבהחולבןווחמקלדנ,תילנויצפואהדיחיבהלקתתשחרתמםא•
.הלקתההשחרתה

:ריינתומיסחלשרורחשעצבתמהבשםעפלכבאבהעדימבןייעלשי

עדימהלכתקיחמלםרוגתספדמהיוביכ.לעפומבצמבתספדמהתאריאשהלשי,ועקתנשתוריינתאצוהתעב•
.תכרעמהןורכיזבןסחואמש

.ריינהתומיסחלכתאררחשלשיהספדההתודובעךשמהינפל•

.תספדמהךותבםיאצמנשםיביכרבתעגלןיא,הספדהימגפםצמצלידכ•

.םיעורקתוריינלשתונטקתוכיתחתאצוהללוכ,ריינהתומיסחלכתאתררחיששאדו,הספדההתודובעךשמהינפל•

.תועורקהתוסיפהלכתאתאצוהשאדו.תונידעבעורקריינאצוה•

ןתינאל,תוחותפתותלדואםיחותפםיסכמםנשיםא.םיסכמהותותלדהלכרוגס,ועקתנשתוריינהלכתאצוהירחא•
.תספדמהתועצמאבסיפדהל

.המיסחהינפלםייקהיהשבצמהמיטמוטואןפואבהכישממהספדהה,תררחתשמריינתמיסחשירחא•

ריינהתומיסחלכתאררחשלידכ.הרקבהחולבעיפוהלךישמתהאיגשתעדוה,ריינהתומיסחלכתאררחשתאלםא•
.עדימותוארוהלבקלידכהרקבהחולבשהעדוהבןייע,ורתונש
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ןיזמבE1רוזאמריינתומיסחיוקינ

.שגמבםינועטשתוריינהוועקתנשתוריינהתאאצוה.T1הסכמהתאחתפ.1

.תונויליגהלכתאאצוה,רתויואריינתונויליגינששגמבונעטנרשאכ:הרעה

.הנוכנהרוצבתורשוימתוניפהעבראלכשאדו.תאצוהשריינהתאףנפנ

.שגמלריינהתארזחה.2

.T1הסכמהתארוגס.3

E2ןיזמרוזאמריינתומיסחיוקינ

.ןיזמהלשימדקההסכמהתאחתפ.1
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.ועקתנשתוריינאצוה.ןועשהןוויכדגנ1bהגוחהתאבבוסןכמרחאל,1aתידיתאםרה.2

.ירוקמההמוקימל1aתידיהתאדרוה.3

ןוויכדגנ1bהגוחהתאבבוסןכמרחאלוןימידצל1cתידיהתאךושמ,ריינתומיסחתרסהתעבםיישקבתלקתנםא.4
.ועקתנשתוריינאצוה.ןועשה
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.ירוקמההמוקימלהרזחב1cתידיהתאףחד.5

.ןיזמהלשימדקההסכמהתארוגס.6

E3ןיזמרוזאמריינתומיסחיוקינ

.ןיזמהלשימדקההסכמהתאחתפ.1

.ועקתנשתוריינהתאאצוה.ןועשהןוויכדגנ1eהגוחהתאבבוס.הטמיפלכ1dתידיהתאךושמ.2

.הסכמהרוזאירוחאמרתסומתויהליושעעוקתהריינה:הרעה
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.ירוקמההמוקימל1dתידיהתארזחה.3

דגנ1eהגוחהתאבבוסןכמרחאלוהלעמיפלכ1aתידיהתאךושמ,ריינתומיסחתרסהתעבםיישקבתלקתנםא.4
.ועקתנשתוריינאצוה.ןועשהןוויכ

.הלשירוקמהםוקימל1aתידיהתארזחה.5

.ןיזמהלשימדקההסכמהתארוגס.6
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ןיזמהרובעהאיגשתועדוה

רותפלידכ.סיפדהלהקיספמתספדמה,הלקתואחותפהסכמואהחותפתלד,ריינתמיסחןוגכתואיגשתושחרתמרשאכ
גיצמהרקבהחול,םימוקימהמכבתואיגשתושחרתמםא.ךסמהיבג-לעתועיפומשתוארוהלםאתהבלעפ,האיגשהתא
.תונקתמהתולועפהתאוםימוקימהתא

.ןיזמהלשהרקבהחולבראומהאיגשןווחמהזיאןייצמהאיגשהתעדוהבעיפומשEדוק

ןיזמהרובעהלקתדוקיטרפ

.ןיזמבתולקתםיהזמ024וא012,013תורפסהשולשבםיליחתמשהלקתידוק
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ידדצ-ודךותיחולופיק

:ליכמהזחפסנ

236...............................................................................................ידדצ-ודהךותיחהולופיקהתדיחיתריקס

237................................................................................................ידדצ-ודהךותיחהולופיקהתדיחייביכר

238......................................................................................................ידדצ-ודךותיחולופיקלשהקוזחת

241....................................................................................................ידדצ-ודךותיחולופיקבתויעבןורתפ

258..............................................................................................................ידדצ-ודךתוחולופיקיטרפמ
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ידדצ-ודהךותיחהולופיקהתדיחיתריקס
.וזתילנויצפוארומיגתדיחיםעתשרדנ)IDM(תרשיימהקשממהתדיחי:הרעה

.טלפהלשםידדצהינשבךותיחולופיקתולוכיתקפסמידדצ-ודךותיחולופיקלתילנויצפואההדיחיה

ואתוספדהלשןותחתהקלחהוןוילעהקלחהמ)'ץניא0.24-0.99(מ"מ6-25תכתוחידדצ-ודהךותיחהולופיקהתדיחי•
.קלחהצקקפסלידכ,תורבוח

םעתורבוחרשפאלתנמלע,הכירכלטרפךותיחםירבועתורבוחהלשםידדצהלכ,®SquareFoldךתוחםעבולישב•
.®SquareFoldךתוחהלודומבשומישלתויחנההאר,עדימתלבקל.האלמהשילג

182לדוגבתוריינלשךותיחעצבמךתוחה• x 7.2(מ"מ257 x 330דע)'ץניא10.1 x 13(מ"מ488 x .)'ץניא19.2

.ר"מ/םרג106-350לקשמבהפוצמרציינואר"מ/םרג52-350לשלקשמבהפוצמאלריינבלפטמךתוחה•
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ידדצ-ודהךותיחהולופיקהתדיחייביכר

רואיתביכררפסמ

.קלדנבצמהןווחמ,ריינתמיסחתשחרתמרשאכהאיגשןווחמוריינתמיסח1

.ריינהתמיסחתאררחש,בהבהמןווחמהםא

תלוספלכימלשתואלמתהןווחמ2
ךתוחה

בצמהןווחמ,ךתוחהתלוספלכימתאןקורלשירשאכ
.בהבהמןווחמה,אלמתלוספהלכימרשאכ.קלדנ

.הסכמהתאחתפ,ריינתומיסחררחשלידכןוילעהסכמ3

.הסכמהתאחתפ,ךתוחהתלוספלכימתאןקורלידכןותחתהסכמ4
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ידדצ-ודךותיחולופיקלשהקוזחת

ידדצ-ודהךותיחהולופיקהלשתלוספהלכימןוקיר

.ידדצ-ודהךותיחהולופיקהלשןוילעהקלחבקלדנבצמןווחמ,ףוסהדעטעמכאלמתמךתוחהלשתלוספהלכימרשאכ

.הסיפדמתספדמהשןמזב,ןיטולחלאלמתמאוהשינפלתלסופהלכימתאןקורללכות:הרעה

:םישחרתמםיאבהםייונישה,ףוסהדעאלמתמתלוספהלכימרשאכ

.בהבהמרואלעובקרואמהנתשמןווחמה•

.אלמתלוספהלכימיכתנייצמשתספדמהלשהרקבהחולבהעדוההעיפומ•

:םיאבהםיבלשהתאעצב,ךתוחהלשתלוספהלכימתאןקורלידכ

.ידדצ-ודהךותיחהולופיקהלשהנותחתהתלדהתאחתפ.1
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.ותוארסהותלוספהלכימתאךושמ.2

.תלוספהלכתאןקור.3

.ךתוחבהלקתםרגיהלהלולע,ךולכלואתלוספלכימבורתונםא.קירתלוספהלכימשאדו:הרעה

.ךתוחהךותמךולכלתוקנלידכיוקינהטומבשמתשה,תרגסמלתחתמךולכלהותלוספהלכתאריסהלידכ.4

.הנותחתהתלדהךותבירוקמהומוקימליוקינהטומתארזחה.5
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.רצעייאוהשדעותואףוחדותלוספהלכימתאשדחמסנכה.6

.הנותחתהתלדהתארוגס.7
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ידדצ-ודךותיחולופיקבתויעבןורתפ

ידדצ-ודהךתוחהוטמקהךתוחתדיחיבריינתומיסח

:תועצבתמתואבהתולועפה,תספדמבהלקתואםיחותפהסכמואתלד,ריינתמיסחלשמל,תולקתתושחרתמרשאכ

.הרקבהחולבהעיפומהלקתתעדוהוסיפדהלהקיספמתספדמה•

.הלקתהתאןקתלידכעצבלשישתולועפןכו,הלקתהםוקימתאהארמהרויאתללוכהעדוהה•

רשאכ.תספדמלתורבוחמשתוילנויצפואהתודיחיהלכבותספדמבםירוזאהמכבשחרתהלתויושעריינתומיסח•
.ןוקיתךרוצלתושרדנהתולועפהתאוםיבורמםימוקימגיצהלידכהנתשמרויאה,תומיסחהמכתושחרתמ

ובשהדיחיברוזאהגצומןווחמב.הדיחיהלשהרקבהחולבקלדנןווחמ,תילנויצפואהדיחיבהלקתתשחרתמםא•
.הלקתההשחרתה

:ריינתומיסחלשרורחשעצבתמהבשםעפלכבאבהעדימבןייעלשי

עדימהלכתקיחמלםרוגתספדמהיוביכ.לעפומבצמבתספדמהתאריאשהלשי,ועקתנשתוריינתאצוהתעב•
.תכרעמהןורכיזבןסחואמש

.ריינהתומיסחלכתאררחשלשיהספדההתודובעךשמהינפל•

.תספדמהךותבםיאצמנשםיביכרבתעגלןיא,הספדהימגפםצמצלידכ•

.םיעורקתוריינלשתונטקתוכיתחתאצוהללוכ,ריינהתומיסחלכתאתררחיששאדו,הספדההתודובעךשמהינפל•

.תועורקהריינהתוסיפלכתאתאצוהשאדו.תונידעבעורקריינהתאאצוה•

ןתינאל,תוחותפתותלדואםיחותפםיסכמםנשיםא.םיסכמהותותלדהלכרוגס,ועקתנשתוריינהלכתאצוהירחא•
.תספדמהתועצמאבסיפדהל

.המיסחהינפלםייקהיהשבצמהמיטמוטואןפואבהכישממהספדהה,תררחתשמריינתמיסחשירחא•

ריינהתומיסחלכתאררחשלידכ.הרקבהחולבעיפוהלךישמתהאיגשתעדוה,ריינהתומיסחלכתאררחשתאלםא•
.עדימותוארוהלבקלידכהרקבהחולבשהעדוהבןייע,ורתונש
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E1ךותיחהרוזאמריינתומיסחיוקינ

.ךתוחהלשןוילעההסכמהתאחתפ.1

תוריינהתאאצוה.הלעמיפלכ1dתידיהתאךושמ.הטמיפלכ1bתידיהתאךושמ.הטמיפלכ1aתידיהתאךושמ.2
.ועקתנש

.ןוילעההסכמהירוחאמרתסומשעוקתריינשיםאקודב:הרעה

תאאצוהןכמרחאלוןועשהןוויכדגנ1cהגוחהתאבבוס,ריינתומיסחתאצוהךלהמבםהשלכםיישקבלקתיתםא.3
.ועקתנשתוריינה
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ידדצ-ודךותיחולופיק



.ןהלשירוקמהםוקימל1d-ו,1a,1bתוידיהתארזחה.4

.ךתוחהלשןוילעההסכמהתארוגס.5

ידכךסמבתועיפומהתויחנההיפללעפ,תספדמהלשהרקבהחולבריינתמיסחיבגלתפסונהעדוההעיפומםא.6
.המיסחהתאריסהל

E2ךותיחהרוזאמריינתומיסחיוקינ

.ךתוחהלשןוילעההסכמהתאחתפ.1

.הליענהלוטיבבצמלהגוחהלעשןמיסהתאןווכוןועשהןוויכדגנ2הגוחהתאבבוס.2
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ידדצ-ודךותיחולופיק



.הטמיפלכ1bתידיהתאךושמ.הטמיפלכ1aתידיהתאךושמ.3

.ועקתנשתוריינהתאאצוהןכמרחאלו,ןועשהןוויכב1cהגוחהתאבבוס.4

.ןהלשירוקמהםוקימהלא1b-ו1aתוידיהתארזחה.5
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ידדצ-ודךותיחולופיק



.לאמשדצל2aתידיתאךושמןכמרחאל,1dתידיתאםרה,ועקתנשתוריינתרסהתעבםיישקבתלקתנםא.6

.ועקתנשתוריינהתאאצוהןכמרחאלו,ןועשהןוויכדגנ2bהגוחהתאבבוס.7

.ןהלשירוקמהםוקימהלא2a-ו1dתוידיהתארזחה.8

.ךתוחהלשןוילעההסכמהתארוגס.9

ידכךסמבתועיפומהתויחנההיפללעפ,תספדמהלשהרקבהחולבריינתמיסחיבגלתפסונהעדוההעיפומםא.10
.המיסחהתאריסהל
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ידדצ-ודךותיחולופיק



E3ךותיחהרוזאמריינתומיסחיוקינ

.ךתוחהלשןוילעההסכמהתאחתפ.1

.הליענהלוטיבבצמלהגוחהלעשןמיסהתאןווכוןועשהןוויכדגנ2הגוחהתאבבוס.2

.םיעוקתהתוריינהתאאצוהו2cתידיהתאהטמלךושמ.3

.ןוילעההסכמהירוחאמרתסומשעוקתריינשיםאקודב:הרעה
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ידדצ-ודךותיחולופיק



.ירוקמההמוקימל2cתידיהתארזחה.4

.ךתוחהלשןוילעההסכמהתארוגס.5

ידכךסמבתועיפומהתויחנההיפללעפ,תספדמהלשהרקבהחולבריינתמיסחיבגלתפסונהעדוההעיפומםא.6
.המיסחהתאריסהל

E4ךותיחהרוזאמריינתומיסחיוקינ

.ךתוחהלשןוילעההסכמהתאחתפ.1

.הנימי2eתידיהתאךושמ.הלעמיפלכ2dתידיהתאךושמ.הטמיפלכ2cתידיהתאךושמ.2
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ידדצ-ודךותיחולופיק



.ועקתנשתוריינהתאאצוהןכמרחאלו,ןועשהןוויכב2fהגוחהתאבבוס.3

.ןויליגהתאתונידעבךושמןכמרחאלוריינההצקבזוחא,עקתנשריינאיצוהלידכ:הרעה

.ןויליגהתאתונידעבךושמןכמרחאלוןויליגהידצבזוחא,עקתנשןויליגהתאתולקבאיצוהללוכיךניאםא.4
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ידדצ-ודךותיחולופיק



.ןהלשירוקמהםוקימל2c-ו,2e,2dתוידיהתארזחה.5

.ךתוחהלשןוילעההסכמהתארוגס.6

ידכךסמבתועיפומהתויחנההיפללעפ,תספדמהלשהרקבהחולבריינתמיסחיבגלתפסונהעדוההעיפומםא.7
.המיסחהתאריסהל

E5ךותיחהרוזאמריינתומיסחיוקינ

.ךתוחהלשןוילעההסכמהתאחתפ.1

.הלאמש3bתידיהתאךושמ.ןימידצלוהלעמןוויכל3aתידיתאםרה.2
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ידדצ-ודךותיחולופיק



.ועקתנשתוריינהתאאצוהןכמרחאלו,ןועשהןוויכב3cהגוחהתאבבוס.3

.ועקתנשתוריינהתאאצוהןכמרחאלו,ןועשהןוויכדגנ2fהגוחהתאבבוס.4

.ןהלשירוקמהםוקמהלא3b-ו3aתוידיהתארזחה.5

.ךתוחהלשןוילעההסכמהתארוגס.6

ידכךסמבתועיפומהתויחנההיפללעפ,תספדמהלשהרקבהחולבריינתמיסחיבגלתפסונהעדוההעיפומםא.7
.המיסחהתאריסהל
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ידדצ-ודךותיחולופיק



E6ךותיחהרוזאמריינתומיסחיוקינ

.ךתוחהלשןוילעההסכמהתאחתפ.1

אצוה.ןימיןוויכל4cתידיתארבעהוםאה.הטמיפלכ4bתידיהתאךושמ.ןימידצלוהלעמןוויכל3aתידיתאםרה.2
.ועקתנשתוריינהתא

®Xeroxתספדמ251 PrimeLink™ C9065/C9070שמתשמלךירדמ

ידדצ-ודךותיחולופיק



.ועקתנשתוריינהתאאצוהןכמרחאלו,ןועשהןוויכדגנ4dהגוחהתאבבוס.3

אצוה.ןועשהןוויכדגנ2fהגוחהתאבבוס,הבגומהםוקימבתראשנ4aתידישןמזבוןימידצל4aתידיתאזזהוםרה.4
.ועקתנשתוריינהתא

.ועקתנשתוריינהתאאצוהןכמרחאלו,ןועשהןוויכב3cהגוחהתאבבוס.5
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ידדצ-ודךותיחולופיק



.ןהלשירוקמהםוקימל4c-ו,3a,4bתוידיהתארזחה.6

.ךתוחהלשןוילעההסכמהתארוגס.7

ידכךסמבתועיפומהתויחנההיפללעפ,תספדמהלשהרקבהחולבריינתמיסחיבגלתפסונהעדוההעיפומםא.8
.המיסחהתאריסהל

E7ךותיחהרוזאמריינתומיסחיוקינ

.ךתוחהלשהנוילעהתלדהתאחתפ.1
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ידדצ-ודךותיחולופיק



.ןועשהןוויכדגנ2fהגוחהתאבבוס.הנימי3aתידיהתאףחד.2

.ןועשהןוויכדגנרתויואםימעפשמח2fהגוחהתאבבוס,ריינהביתנבאצמנוניאריינהשאדוולידכ:הרעה

.רתויואםימעפשולשךתוחהלשתלוספהלכימתאהמינפףחדוהצוחהךושמ,ךולכלואתלוספתוקנלידכ.3

.הלשירוקמהםוקימל3aתידיהתארזחה.4

:םיאבהםיבלשהתאעצב,ראומראשנE7ןווחמהםא.5
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ידדצ-ודךותיחולופיק



a.הנותחתהתלדהתאחתפ.

b.קפוסשיוקינהטומתאאצוה,הנותחתהתלדהךותמ.

c.3תידיהתאףחדa3תידיהתאףחד.הנימיdהנימי.
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ידדצ-ודךותיחולופיק



d.ךתוחהלשתלוספהלכימלאךתוחהךותבורתונשךולכלואתלוספלכאטאטלידכיוקינהטומבשמתשה.

e.תאףוסאלידכיוקינהטומבשמתשה,ךתוחהלשתלוספהלכימלאתלוספאוטאטתעבםיישקבתלקתנםא
.דיהתועצמאבהתואהקנןכמרחאלותלוספה

f.3תוידיהתארזחהa3-וdןהלשירוקמהםוקמהלא.

תלוספריסהלידכיוקינהטומבשמתשה,תרגסמלתחתמדחוימב,ךולכלהותלוספהלכתאתרסהשאדוולידכ.6
.ךתוחהךותבהרתונש

.ידדצ-ודהךותיחהולופיקהלשתלוספהלכימןוקירהאר,עדימתלבקל:הרעה

.ךתוחהלשהנותחתהתלדהתאוהנוילעהתלדהתארוגס.7

ידכךסמבתועיפומהתויחנההיפללעפ,תספדמהלשהרקבהחולבריינתמיסחיבגלתפסונהעדוההעיפומםא.8
.המיסחהתאריסהל

ידדצ-ודךותיחולופיקרובעהאיגשתועדוה

רותפלידכ.סיפדהלהקיספמתספדמה,הלקתואחותפהסכמואהחותפתלד,ריינתמיסחןוגכתואיגשתושחרתמרשאכ
גיצמהרקבהחול,םימוקימהמכבתואיגשתושחרתמםא.ךסמהיבג-לעתועיפומשתוארוהלםאתהבלעפ,האיגשהתא
.תונקתמהתולועפהתאוםימוקימהתא

.ידדצ-ודךותיחולופיקלשהרקבהחולבראומהאיגשןווחמהזיאןייצמהאיגשהתעדוהבעיפומשEדוק
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ידדצ-ודךותיחולופיק



ידדצ-ודךותיחולופיקרובעהלקתדוקיטרפ

.ידדצ-ודךותיחולופיקבתולקתםיהזמ028וא012,013,014,024תורפסהשולשבםיליחתמשהלקתידוק
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ידדצ-ודךותיחולופיק



ידדצ-ודךתוחולופיקיטרפמ
טרפמטירפ

-ודךותיח
ידדצ

A4:210םומינימיטרדנטסלדוגריינלדוג x 8.5:בתכמואמ"מ297 x 11
'ץניא

A3:297םומיסקמ x 13(מ"מ420 x )'ץניא19

מ"מ330.2–194.0הבוגםאתומלדוג

)'ץניא13–7.7(

מ"מ488.0–10.0בחור

)'ץניא19.2–8.26(

ר"מ/'ג52-350הפוצמאלריינהלקשמ

ר"מ/'ג106-350הפוצמ

מ"מ25–6ךותיחלדוג

)'ץניא0.99–0.24(

וא)'ץניא0.275(מ"מ7לדוגבהטמלהלעמלמךותיחרוזאתרדגה:הרעה
.םיכותחהתווצקלקזנםורגלהלולעתוחפ
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ידדצ-ודךותיחולופיק



C/Zלופיקהתדיחי

:ליכמהזחפסנ

C/Z................................................................................................................260לופיקהתדיחיתריקס

C/Z..............................................................................................................................261לופיקיגוס

C/Z.................................................................................................................262לופיקהתדיחייביכר

C/Z.......................................................................................................264לופיקהתדיחיבתויעבןורתפ

C/Z................................................................................................................269לופיקהתדיחייטרפמ
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C/Zלופיקהתדיחי



C/Zלופיקהתדיחיתריקס

,עדימתלבקל.תוילנויצפואה)PR(רוציילתונכומהרומיגהתודיחימתחאםעקרהנימזC/Zלופיקהתדיחי:הרעה
.רוציילתונכומהרומיגהתודיחילשהריקסהאר

210לדוגבהספדהירמוחרובעZלופיקוCלופיקטלפתקפסמהתילנויצפוארומיגתדיחיאיהC/Zלופיקהתדיחי x 297
8.5(מ"מ x 297-ו)'ץניא11 x 11(מ"מ432 x .)'ץניא17

.לפוקמטלפתקפסמלופיקהתנוכת

.)לופיק(Foldהנוכתהתארחב,הספדההלשןקתההלהנממ,תשרבהספדהתודובעל•

.)לופיק(Foldהנוכתהתארחב,קרוסהמ,הקירסוהקתעהתודובעל•

.קרוסתללוכתספדמהםאקרהקירסוהקתעהתודובעעצבלןתינ:הרעה

.)SEF(רצקהצקתנזהאוהםיכמסמהלשןוויכהשאדו,)לופיק(Foldהנוכתבשמתשהלידכ•

.SEFגוסמהספדהירמוחליכמששגמרחב•

.ןויליגיצחלשZלופיקוZלופיק,Cלופיק:םילופיקלשםינימזםיגוסהשולשםנשי•
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C/Zלופיקהתדיחי



C/Zלופיקיגוס

Cלופיק
.םיקלחינשבטלפםירצוישםילופיקינשםנשיCלופיקב

Zלופיק
.הפינמלופיקןיעמרצונשךכ,םיכפוהמםינוויכבםילופיקינשםנשיZלופיקב

שלושמבוקינםעןויליגיצחלשZלופיק
לופיקןיבלליגרZלופיקןיבלדבהה.םיכפוהמםינוויכבםילופיקינשללוכןויליגיצחלשZלופיק,ליגרZלופיקלהמודב
ZלופיקבשאוהןויליגיצחלשZךכ,םיוושאלםילופיקהינש.םיוושםיקלחינשללפוקמאלןויליגה,ןויליגיצחלש
בוקינואקודיהרשפאמרתויךוראההצקה.דחאדצברתויךוראתויהללוכיZלופיקםעןויליגהיצחלשתווצקהדחאש
.םירוח
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C/Zלופיקהתדיחי



C/Zלופיקהתדיחייביכר

רובעתכרעמהלהנמלךירדמבלופיקהםוקימתמאתהףיעסבןייע,לופיקהתנוכתלעטרופמעדימתלבקל:הרעה
Xerox® PrimeLink™ C9065/C9070.

רואיתביכררפסמ

.טלפתונויליגלבקמC/Zלופיקהתדיחילשטלפהשגמ1

.הזהןצחלהלעץחל,טלפהשגמתאחותפלידכC/Zלופיקהתדיחילשטלפהשגמןצחל2

C/Zלופיקהתדיחיטלפ
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C/Zלופיקהתדיחי



רואיתביכררפסמ

לופיקהתדיחילשטלפהשגמןצחללעהציחלתעבC/Zלופיקהתדיחילשטלפהשגמןצחל1
C/Z,טלפהשגמלשהליענהרשאכ.בהבהמןווחמה
ואעובקןפואבהריאמןווחמהלשהרונהו,תלטבתמ
.טלפהשגמתאהצוחהךושמ,תבהבהמאל

לשטלפהשגמלתוחלשנZלופיקואCלופיקתודובעC/Zלופיקהתדיחילשטלפהשגמ2
.דבלבC/Zלופיקהתדיחי

ףאלC/Zלופיקתודובעקפסלןתינאל:הרעה
.רחאשגמ
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C/Zלופיקהתדיחי



C/Zלופיקהתדיחיבתויעבןורתפ

C/Zלופיקהתדיחיבריינתומיסח

:אבהעדימבןייע,סיפדהלהקיספמתספדמהרשאכ

.תספדמהלשהרקבהחולבהעיפומהאיגשתעדוהוסיפדהלהקיספמתספדמה•

.האיגשהתאןקתלידכעצבלשישתולועפןכו,האיגשהםוקימתאהארמהרויאתללוכהאיגשהתעדוה•

רשאכ.תספדמלתורבוחמשתוילנויצפואהתודיחיהלכבותספדמבםירוזאהמכבשחרתהלתויושעריינתומיסח•
.ןוקיתךרוצלתושרדנהתולועפהתאוםיבורמםימוקימגיצהלידכהנתשמרויאה,םירוזאהמכבתומיסחתושחרתמ

ןווחמב.רוציילהנכומהרומיגהתדיחילשהרקבהחולבקלדנןווחמ,C/Zלופיקהתדיחילהרושקההאיגששחרתמםא•
.האיגשההשחרתהובשC/Zלופיקהתדיחיברוזאהגצומ

:ריינתומיסחרורחשתעבאבהעדימלםאתהבלועפלשי

יוביכ.תלעפומןיידעתספדמהרשאכריינתומיסחררחשלןתינ.תספדמהתאתובכלןיא,ריינתומיסחרורחשתעב•
.תכרעמהןורכיזבןסחואמשעדימהלכתקיחמלםרוגתספדמה

.ריינהתומיסחלכתאררחשלשיהספדההתודובעךשמהינפל•

.תספדמהךותבםיאצמנשםיביכרבתעגלןיא,הספדהימגפעונמלידכ•

.םיעורקתוריינלשתונטקתוכיתחתאצוהללוכ,וררחושריינהתומיסחלכשאדו,הספדההתודובעךשמהינפל•

תוסיפלכתאתאצוהשאדו,תוריינםיערקנםא.ותואעורקלאלידכתוריהזלעהדפקהךותריינהתאאצוה,תונידעב•
.תועורקהריינה

ןתינאל,תוחותפתותלדואםיחותפםיסכמםנשיםא.םיסכמהותותלדהלכרוגס,ועקתנשתוריינהתאצוהירחא•
.תספדמהתועצמאבסיפדהל

.המיסחהינפלםייקהיהשבצמהמתיטמוטואהכישממהספדהה,תררחתשמריינתמיסחשירחא•

לכתאררחשלידכ.תספדמהלשהרקבהחולבעיפוהלךישמתהאיגשתעדוה,ריינהתומיסחלכתאררחשתאלםא•
.עדימותוארוהלבקלידכהרקבהחולבןייע,ורתונשריינהתומיסח
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E10לופיקהתדיחירוזאמריינתומיסחיוקינ

.לופיקהתדיחילשתימדקהתלדהתאחתפ.1

.ועקתנשתוריינהתאאצוה.הלאמש2bתידיהתאךושמ.הלעמיפלכ2aתידיהתאךושמ.2

.הטמיפלכ2aתידיהתאךושמ.הנימי2bתידיהתאךושמ.3

.לופיקהתדיחילשתימדקהתלדהתארוגס.4

ררחשלידכךסמהלעשתוארוההתאעצבלשי,תופסונריינתומיסחיבגלהאיגשתעדוההרקבהחולבהעיפומםא.5
.תומיסחהתא
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E11לופיקהתדיחירוזאמריינתומיסחיוקינ

.לופיקהתדיחילשתימדקהתלדהתאחתפ.1

.ועקתנשתוריינהתאאצוה.ןועשהןוויכדגנ2cהגוחהתאבבוסןכמרחאלו,הנימי1cתידיהתאךושמ.2

.ירוקמההמוקימלהרזחב2gתידיהתאךושמ.3

.לופיקהתדיחילשתימדקהתלדהתארוגס.4

.תומיסחהתאררחשלידכךסמהלעשתוארוההתאעצב,תופסונריינתומיסחיבגלהעדוהתגצומםא.5
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E12לופיקהתדיחירוזאמריינתומיסחיוקינ

.C/Zלופיקהתדיחילשתימדקהתלדהתאחתפ.1

.C/Z2dלופיקהתדיחילשטלפהשגמתאהצוחהךושמ.2

,ךרוצהתעב.ועקתנשתוריינהתאאצוהןכמרחאלוןימידצל2eתידיהתאךושמ,ןוילעהרוזאהמריינתומיסחיוקינל.3
.ירוקמההמוקימל2eתידיהתארזחה.ועקתנשתוריינהתאאצוהןכמרחאלו,ןועשהןוויכדגנ2cהגוחהתאבבוס
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תאבבוס,ךרוצהתעב.ועקתנשתוריינהתאאצוהןכמרחאלו2fתידיהתאםרה,ןותחתהרוזאהמריינתומיסחיוקינל.4
.ירוקמההמוקימל2fתידיהתארזחה.ועקתנשתוריינהתאאצוהןכמרחאלו,ןועשהןוויכדגנ2cהגוחה

.ףוסהדעC/Z2dלופיקהתדיחילשטלפהשגמתאףחד.5

C/Zלופיקהתדיחילשתימדקהתלדהתארוגס.6

.תומיסחהתאררחשלידכךסמהלעשתוארוההתאעצב,תופסונריינתומיסחיבגלהעדוהתגצומםא.7

C/Zלופיקהתדיחירובעהאיגשתועדוה

.סיפדהלהקיספמתספדמה,תספדמבהלקתואחותפהסכמואהחותפתלד,ריינתמיסחןוגכתואיגשתושחרתמרשאכ
חול,םימוקימהמכבתואיגשתושחרתמםא.ךסמהיבג-לעתועיפומשתוארוהלםאתהבלעפ,האיגשהתארותפלידכ
.תונקתמהתולועפהתאוםימוקימהתאגיצמהרקבה

.C/ZלופיקהתדיחילשהרקבהחולבראומהאיגשןווחמהזיאןייצמהאיגשהתעדוהבעיפומשEדוק

C/Zלופיקהתדיחירובעהאיגשדוקיטרפ

.C/Zלופיקהתדיחיבתולקתםיהזמ013וא012תורפסהשולשבםיליחתמשהאיגשידוק
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C/Zלופיקהתדיחייטרפמ

טרפמטירפ

Tabloid,11•ריינלדוגןויליגיצחלשZלופיק x 'ץניא17
•A3,297 x מ"מ420
•JIS B4,257 x מ"מ364

הפוצמאל,ר"מ/'ג60-90ריינהלקשמ

השולשללופיק
Zלופיקרובעםיקלח
Cלופיקוא

8.5,בתכמ•ריינלדוג x 'ץניא11
•A4,210 x מ"מ297

הפוצמאל,ר"מ/'ג60-90ריינהלקשמ

תונויליג30שגמתלוביק

.Colotech+90ריינלעםיססובמםיכרעה:הרעה
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רוציילתונכומרומיגתודיחי

:ליכמהזחפסנ

272.............................................................................................רוציילתונכומהרומיגהתודיחילשהריקס

275.....................................................................................................רוציילהנכומהרומיגהתדיחייביכר

PR.............................................................................................281תרפושמהרומיגהתדיחילשהקוזחת

PR..........................................................................................290תרפושמהרומיגהתדיחיבתויעבןורתפ

PR(....................................................................................314(רוציילתונכומהרומיגהתודיחילשםיטרפמ
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רוציילתונכומהרומיגהתודיחילשהריקס
:תספדמהםעתונימזש)PR(רוציילתונכומרומיגתודיחישולשןנשי

)PR(רוציילהנכומהרומיגהתדיחי•

תורבוחהרצוילש)PR(רוציילהנכומהרומיגהתדיחי•

)PR(רוציילהנכומהתרפושמהרומיגהתדיחי•

.תוילנויצפואהרומיגהתודיחיםעתשרדנתרשיימהקשממהתדיחי:הרעה

רומיגהתדיחילוPRתורבוחהרצוילשרומיגהתדיחיל,PRרומיגהתדיחילונסחייתה,הזקרפךרואל:הרעה
רומיגתדיחילכלשםשבםיניוצמרומיגהתודיחישולשןיבםילדבהה."רומיגתדיחי"םשבPRתרפושמה
.תיפיצפס

:תואבהתולוכיהתאתקפסמPRרומיגהתודיחי

148ואA5-מםינטקהספדהירמוחבלופיט• x 5.8(מ"מ210 x )'ץניא8.3

הפוצמרייניפד35דעלשקודיה•

330.2דעלשיברמלדוגב,םילודגתוריינבלופיט• x 13(מ"מ488 x )'ץניא19.2

לא–םינבומהרומיגהירזיבאמותספדמהמ–הספדההירמוחטלפתאןיזמPRתרפושמהרומיגהתדיחילשןקתהה
.)DFA(םיכמסמרומיגתרוטקטיכראתדיחי

.PRתורבוחהרצוילשרומיגהתדיחיוPRרומיגהתדיחיםעהנימזתילנויצפואהC/Zלופיקהתדיחי:הרעה

)PR(רוציילהנכומהרומיגהתדיחי

:PRרומיגהתדיחי

םירעמשגמוןוילעשגמ:טלפישגמינש•

קדהמ•
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ילנויצפואיסיסבםירוחבקנמ•

תורבוחהרצוילש)PR(רוציילהנכומהרומיגהתדיחי

רומיגהתדיחי.PRרומיגהתדיחילשתונוכתהלכתאתקפסמתורבוחהרצוילש)PR(רוציילהנכומהרומיגהתדיחי
ןהולאתונוכת.PRרומיגהתדיחימהתואתודחיימשתופסונתונוכתיתשתללוכתורבוחהרצוילש)PR(רוציילהנכומה
.דיחילופיקםגארקנש,םייתשללופיקותונויליג25דעתוללוכשלופיקהךרואלקודיהםעתורבוחרוצילתלוכיה

:PRרומיגהתדיחי

תורבוחטלפשגמ,םירעמשגמ,ןוילעשגמ:טלפישגמהשולש•

תורבוחהרצויתדיחי•

קדהמ•

ילנויצפואיסיסבםירוחבקנמ•

)PR(רוציילהנכומהתרפושמהרומיגהתדיחי

רומיגהתדיחי.PRרומיגתדיחילשתויצקנופהותונוכתהתאתללוכ)PR(רוציילהנכומהתרפושמהרומיגהתדיחי
.תספדמלרבוחמהישילשדצלשרומיגלודומןיבלתספדמהןיבריינתרבעהלקשממכתשמשמPRתרפושמה
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רוציילהנכומהרומיגהתדיחייביכר

תורבוחהרצוילשPRרומיגהתדיחיוPRרומיגהתדיחילשםיביכרה

ריינתמיסחלשהאיגשןווחמ.1

ןוילעשגמ.2

םירעמשגמ.3

*תורבוחלשגמ.4

*תורבוחהטלפןצחל.5

ימדקהסכמ.6

קודיההתלוספלכימ.7

דצבקודיהלתיסיסבקודיהתינסחמ.8

*הכירכקודיהלתורבוחקודיהתוינסחמיתש.9

רוריחתלוספלכימ.10

.תורבוחהרצוילשPRרומיגהתדיחיםעקרןימז*:הרעה
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רומיגתדיחילשטלפישגמ

ןוילעשגמ.1

םירעמשגמ.2

לשPRרומיגהתדיחיםעקרןימז:תורבוחלשגמ.3
תורבוחהרצוי
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ןוילעשגמ

Paperלשבצמרתאתתספדמה,תספדמהמאלמןפואבתופלשנאלתוספדההםא Full)הזבצמםא.)אלמריינ
.ןוילעהשגמהלשתיווזהתאהנש,תובורקםיתעלשחרתמ

:םיאבהםיחנמהםיווקבןייע,ןוילעהשגמהלשתיווזההזתאתונשלידכ

.ולשרתויךומנהלדחמהתרירבםוקימבשגמהתאראשה,ליגרשומישל•

:תואבהתואיגשלםורגללולערתויהובגהםוקימבשגמבךשוממשומיש:הרעה

ריינתומיסח•

הספדההרחאלשגמהמלופילתולולעתוספדהה•

םורגלםילוכיםיאבהתוריינהיגוס.רתויההובגהםוקימלשגמהלשתיווזהתאהנש,םיאבהתוריינהיגוסבשומישתעב•
Paperבצמלתובורקםיתעל Full)אלמריינ(:

תוחפואר"מ/'ג160ולקשמשלקשמלקהפוצמריינ–

רתויםיכוראוא)'ץניא14.3(מ"מ364םהולשתווצקהשהפוצמריינ–

ךוראריינ–

.עיפשיאלשגמהתיווזיוניש,םילסלוסמתונויליגהםא:הרעה

AB

תהבגומורתויההובגתיווזלדחמתרירבב,רתויהכומנתיווז

:שגמהתיווזתאתונשלידכ
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.ןימידצל,Aרתויךומנהםוקימהמןוילעהשגמהתאךושמ.1

.Bרתויהובגהםוקימהלאשגמהלשימדקההצקבםינספתהתאסנכה.2

םירעמשגמ

.דבלבםירעמהשגמהלאלופיקהךרואלקודיהםעתודובעתקפסמתספדמה

סמועה.ריינהלשהטמיפלכםזגומלוסלסלםורגלהלולעםירעמהשגמלרתויואתונויליג2,000תסנכה:הרעה
:תלפונהמירעהםא.םירעמהשגמלץוחמטלפהתמירעלשהליפנלםורגללולעםירעמהשגמהלעברה

.רתויבהכומנההמרללוסלסהןוקיתתמרתארדגה,תרשיימהקשממהתדיחיב•

.)הטמיפלכ(downwardתורשפאללוסלסהןוקיתתארדגה,ןיזמב•

.PRרומיגהתודיחיתועצמאבריינילוסלסןוקיתהאר,עדימתלבקל

תורבוחלשגמ

שגמ,SquareFoldךתוחןקתומרשאכ.PRתורבוחהרצוילשרומיגהתדיחילארבחתמתורבוחהשגמ:הרעה
.SquareFoldךתוחלארבחתמתורבוחה

Bi-Fold-ו)םייתשללופיק(Bi-Foldםעתודובעתקפסמתספדמה with Saddle Stitch)ךרואלקודיהםעםייתשללופיק
.דבלבתורבוחהשגמלא)לופיקה

PRרומיגהתודיחיתועצמאבריינילוסלסןוקית

:אבהעדימבןייע,םילסלוסמתונויליגאיצומריינהישגממדחאםא

148לדוגבA5ריינלעהספדה• x 5.8(מ"מ210 x הלעמיפלכלוסלסםע)LEF(ךוראהצקתנזהגוסמ)'ץניא8.3
:תואבהתולועפהתאעצב,תומיסחתושחרתמםא.ריינתומיסחלםורגלהיושע

.לוסלסהןוקיתתמרלשרתויבההובגההרדגההתאגציימשןווחמבעג,תרשיימהקשממהתדיחיב–

.הלעמיפלכלוסלסןוקיתגציימשלמסבעג,תרשיימהקשממהתדיחיב–

םיבלשהתאעצב,תומיסחתושחרתמםא.ריינתומיסחלםורגלהיושעהטמיפלכלוסלסםעדבכריינלעהספדה•
:םיאבה

.לוסלסהןוקיתתמרלשרתויבהכומנההרדגההתאגציימשןווחמבעג,תרשיימהקשממהתדיחיב–

.הטמיפלכלוסלסןוקיתגציימשלמסבעג,תרשיימהקשממהתדיחיב–
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תשחרתמםא.ריינתומיסחלםורגלהיושעהלעמיפלכלוסלסםערתויואר"מ/םרג157לקוששריינלעהספדה•
:םיאבהםיבלשהתאעצב,המיסח

.לוסלסהןוקיתתמרלשרתויבההובגההרדגההתאגציימשןווחמבעג,תרשיימהקשממהתדיחיב–

.הלעמיפלכלוסלסןוקיתגציימשלמסבעג,תרשיימהקשממהתדיחיב–

לשהרקבהחולאשונבותרשיימהקשממהתדיחיבלוסלסןוקיתאשונבןייע,ריינילוסלסןוקיתלעףסונעדימתלבקל
.ןיזמה

רוציילהנכומהתורבוחהרצוילרומיגהתדיחילשלופכהלופיקהתנוכת

.)םייתשללופיק(Bi-Foldהנוכתהתאהעיצמתורבוחהרצוילש)PR(רוציילהנכומהרומיגהתדיחיקר:הרעה

שגמרחב.)SEF(רצקהצקתנזהלםיאתהלידכםיכמסמהתאןווכ,)לופכלופיק(Bi-Foldהנוכתבשמתשהלידכ.1
.SEFתוריינליכמש

:תספדמהלשםיאתמהןקתההלהנממ)לופכלופיק(Bi-Foldהנוכתהתארחב.2

לופיקהתורשפאתארחבןכמרחאלותספדמהלשםיאתמהןקתההלהנמתארחב,תשרבהספדהתודובעל•
.לופכה

ןכמרחאלו,תורבוחהרצוילשרוציילהנכומהרומיגהתדיחיבאצמנשהרקבהחולבשמתשה,הקתעהתודובעל•
.לופכהלופיקהלשתומיאתמהתורדגההתארחב

לופיקאוהדיחילופיקואםייתשללופיק.םיפדרנםיחנומםה"דיחילופיק"ו"םייתשללופיק":הרעה
.טלפב"תוחול"ינשרצוישדחא

.)Zלופיק(Z-Fold-ו)Cלופיק(C-FoldתויורשפאהתאהעיצמC/Zלופיקהתדיחיקר:הרעה

:)לופכלופיק(Bi-Foldלשתונימזתויורשפאשולשןנשי

דיחיןויליגלשםייתשללופיק•

םיבורמתונויליגלשםייתשללופיק•

קודיהםעםיבורמתונויליגלשםייתשללופיק•

Xeroxרובעתכרעמהלהנמלךירדמבןייע,לופיקהיגוסלעטרופמעדימתלבקל:הרעה PrimeLink C9065/
C9070לופיקהםוקימתמאתהאשונבו.

תורבוחהטלפןצחל

.רומיגהתדיחילשהרקבהחולבןצחלהלעץחל,רומיגהתדיחימתורמגומתורבוחאיצוהלידכ
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PRתרפושמהרומיגהתדיחייביכר

רומיגתדיחי.1

רומיגהתדיחילשריינתומיסחוהאיגשינווחמ.2

ןוילערומיגשגמ.3

םירעמרומיגשגמ.4

רומיגהתרבעה.5

רומיגהתרבעהלשריינתומיסחוהאיגשינווחמ.6

רומיגהתרבעהלשימדקהסכמ.7

רומיגהתדיחילשימדקהסכמ.8

רומיגהתדיחילשקודיההתלוספלכימ.9

דצבקודיהלשמשמ,יסיסברומיגקדהמ.10

רומיגהתדיחילשרוריחהתלוספלכימ.11

.רומיגהתדיחיםעעיגהשךירדמבןייע,רומיגהתדיחיבתויצקנופהיבגלםיטרפתלבקל:הרעה
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PRתרפושמהרומיגהתדיחילשהקוזחת

רומיגהתדיחילשהלכתמדויצ

.www.xeroxתבותכברקב,קודיהתלוספילכימוקודיהתוינסחמ,תוכיסללוכ,Xeroxלשםילכתמםירצומןימזהלידכ
com/office/supplies.םירצומןימזהלידכ.רשקונתיארוצלעץחל,ךרוזאבןופלטירפסמ/םייפיצפסרשקיטרפתלבקל

.םישורדהםיטירפהתאןימזהלידכתויחנההיפללעפוםילכתמםירצומלעץחל,טנרטניאבםילכתמ

תודיחיהלשםיינכדעהםיקלחהירפסמתלבקלwww.xerox.com/office/suppliesתבותכברקבלדפקה:הרעה
.)CRU(חוקלהידי-לעהפלחהל

רומיגהתדיחיבםילכתמהםירמוחהבצמתקידב

ואןימזהלךרוצשייתמתנייצמהעדוהה.הרקבהחולבתגצומהעדוה,הלכתמרמוחלשהפלחההדעומברקתמרשאכ
תספדמהשתנייצמהעדוהה,חוקלהידי-לעהפלחהלתודיחיהמקלחברבודמשכ.הלכתמרמוחלששדחטירפביכרהל
תגצומ,הפלחההןמזעיגמרשאכ,תרחא.ידיימןפואבטירפהתאףילחהלילבהספדהתודובעעצבלוךישמהלהלוכי
.סיפדהלהקיספמתספדמהוהעדוה

:םיאבהםיבלשהתאעצב,םילכתמהםירמוחהבצמתאקודבלידכ

.)תיב(Homeןצחלהלעץחל,הרקבהחולב.1

.)עדימ(Informationןצחלבעג,םהלשבצמהוםילכתמהםירמוחהיבגלףסונעדימגיצהלידכ.2

.)םילכתמםירמוח(Suppliesךסמהעיפומ

Otherרחב,טירפתהמ.3 Consumables)םילכתמםירמוחלשםבצמתאתוארלידכ)םירחאםילכתמםירמוח
.םירחא

Otherןולחה Consumables)לכלשרתונהזוחאהיבגלעדימקפסמהזהןולחה.עיפומ)םירחאםילכתמםירמוח
.הלכתמרמוח

לכימ,רומיגהתדיחילשקודיההתוכיסןוגכ,םירחאםילכתמםירמוחגיצהלידכהטמלוהלעמלםיציחבשמתשה.4
.ונקתוהשתוילנויצפואתודיחיבםילכתמהםירמוחהוקודיההתלוספ

דצבקודיהלתיסיסבהקודיההתינסחמתפלחה

.הסיפדמהניאתספדמהשאדו,הזךילהעוציבינפל:הרעה
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.רומיגהתדיחילשתימדקהתלדהתאחתפ.1

.R1קודיההתינסחמתדיחיתאהצוחהךושמ.2

.הדיחיהמתינסחמהתאאצוהוץחבםינמוסמהםימוקימבקודיההתינסחמבזוחא.3
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.הדיחיהךותלהשדחקודיהתינסחמסנכה.4

.R1קודיההתינסחמתדיחיתאהמינפףחד,ירוקמההמוקימלהדיחיהתאסינכהלידכ.5

.רומיגהתדיחילשתימדקהתלדהתארוגס.6

הכירכקודיהלתורבוחהלשקודיההתינסחמתפלחה

.הסיפדמהניאתספדמהשאדו,הזךילהעוציבינפל:הרעה

.רומיגהתדיחילשתימדקהתלדהתאחתפ.1
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.תרצענאיהשדעךנוויכל3הכירכהקודיהתדיחיהצוחהךושמ.2

.תינסחמהתאהצוחהךושמותינסחמהתוינושלבזוחא,קודיההתינסחמתאריסהלידכ.3

.תינסחמתפלחהיבגלהעדוההתאארק,הרקבהחולב.תורבוחרובעקודיהתוינסחמיתשתומייק:הרעה

.רצעיתשדעתינסחמהתאףחדןכמרחאלוהשדחהקודיההתינסחמלשתוינושלבזוחא.4

.םירשוימםינמיסהשאדו:הרעה
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.רצעיתהדיחיהשדערומיגהתדיחילא3הכירכהקודיהתדיחיתאףחד,תונידעב.5

.רומיגהתדיחילשתימדקהתלדהתארוגס.6

רומיגהתדיחילשקודיהתלוספלכימתפלחה

.תוריהזבקודיההתלוספלכימתאאצוה,ףוגבהעיגפעונמלידכ:תוריהז

לכימבתלוספהלכימתאףלחה,העיפומהעדוההשכ.העדוהגיצמתספדמהלשהרקבהחול,אלמקודיההתלוספלכימשכ
.שדחתלוספ

:הרעה

.הסיפדמהניאתספדמהשאדו,הזךילהעוציבינפל•

ההזתאלאיה,תספדמהתאהבכתםא.קודיההתלוספלכימתפלחהתעבלעפומבצמבתספדמהתאראשה•
.תספדמהלשהרקבהחולבעיפוהלךישמת)אלמ(Fullהעדוההו,לכימהתפלחהתא

תדיחילשתימדקהתלדהתארוגס,תלוספהלכימתפלחהרחאלסיפדהלךישמתתספדמהשאדוולידכ•
.רומיגה

.תיסיסבהקודיההתינסחמםעעיגמקודיהתלוספלכימ:הרעה

.רומיגהתדיחילשתימדקהתלדהתאחתפ.1
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.חותפהלוענמהלשלמסהןוויכללאמשדצלהליענהתידיתאזזה,R5רובע.2

.R5קודיההתלוספהלכימתאהצוחהךושמ.3

.תפרוצמהקיטסלפהתיקשבשמושמהקודיההתלוספלכימתאחנה.4

הכימתהלאםישמושמהתלוספהילכימתאריזחהלשי.םישמושמהתלוספהילכימתאקרפלןיא:הרעה
.Xeroxלשתוחוקללתינכטה
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.םוקמלתונידעבותואףוחדןכמרחאלוולשםוקימהלאלכימהתאךמנה,שדחהקודיההתלוספלכימתאסינכהלידכ.5

.לכימהלשןוילעהקלחהלעתועבצאהתאחינהלןיא,הלבחתעינמל:תוריהז

.רוגסהלוענמהלמסלאןימיןוויכלתידיהתאזזה,R5רובע.6

.רומיגהתדיחילשתימדקהתלדהתארוגס.7

רוריחהתלוספלכימןוקיר

תלוספלכתאןקור,העיפומהעדוההרשאכ.תספדמהלשהרקבהחולבהעדוהתגצומ,אלמרוריחהתלוספלכימרשאכ
.רוריחהתלוספלכיממריינה

:הרעה

.הסיפדמהניאתספדמהשאדו,הזךילהעוציבינפל•

ההזתאלאיה,תספדמהתאהבכתםא.לעפומבצמבתספדמהתאריאשהלשי,תלוספהלכימןוקירתעב•
.תספדמהלשהרקבהחולבעיפוהלךישמת)אלמ(Fullהעדוההו,לכימהתאתנקורש

.רומיגהתדיחילשתימדקהתלדהתארוגס,תלוספהלכימןוקיררחאללועפלךישמתתספדמהשאדוולידכ•
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.רומיגהתדיחילשתימדקהתלדהתאחתפ.1

.R4תלוספהלכימתאהצוחהךושמ.2

.לכימהמתלוספהלכתאךלשה.3

:הרעה

.הסיפדמהניאתספדמהשאדו,הזךילהעוציבינפל•

ההזתאלאיה,תספדמהתאהבכתםא.לעפומבצמבתספדמהתאריאשהלשי,לכימהןוקירתעב•
.תספדמהלשהרקבהחולבעיפוהלךישמת)אלמ(Fullהעדוההו,לכימהתאתנקורש
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תדיחילשתימדקהתלדהתארוגס,תלוספהלכימןוקיררחאלסיפדהלךישמתתספדמהשאדוולידכ•
.רומיגה

.ירוקמהומוקימלR4תלוספהלכימתארזחה.4

.רומיגהתדיחילשתימדקהתלדהתארוגס.5
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PRתרפושמהרומיגהתדיחיבתויעבןורתפ

תורבוחהרצוילשרוציילהנכומהרומיגהתדיחיבורוציילהנכומהרומיגתדיחיבריינתומיסח

:תועצבתמתואבהתולועפה,תספדמבהלקתואםיחותפהסכמואתלד,ריינתמיסחלשמל,הלקתתשחרתמרשאכ

.הרקבהחולבהעיפומהלקתתעדוהוסיפדהלהקיספמתספדמה•

.הלקתהתאןקתלידכעצבלשישתולועפןכו,הלקתהםוקימתאהארמהרויאתללוכהעדוהה•

רשאכ.תספדמלתורבוחמשתוילנויצפואהתודיחיהלכבו,תספדמבםירוזאהמכבשחרתהלתויושעריינתומיסח•
.ןוקיתךרוצלתושרדנהתולועפהתאוםיבורמםימוקימגיצהלידכהנתשמרויאה,תומיסחהמכתושחרתמ

ובשהדיחיברוזאהגצומןווחמב.הדיחיהלשהרקבהחולבןווחמקלדנ,תילנויצפואהדיחיבהלקתתשחרתמםא•
.הלקתההשחרתה

:ריינתומיסחלשרורחשעצבתמהבשםעפלכבאבהעדימבןייעלשי

עדימהלכתקיחמלםרוגתספדמהיוביכ.לעפומבצמבתספדמהתאריאשהלשי,ועקתנשתוריינתאצוהתעב•
.תכרעמהןורכיזבןסחואמש

.ריינהתומיסחלכתאררחשלשיהספדההתודובעךשמהינפל•

.תספדמהךותבםיאצמנשםיביכרבתעגלןיא,הספדהימגפםצמצלידכ•

.םיעורקתוריינלשתונטקתוכיתחתאצוהללוכ,ריינהתומיסחלכתאתררחיששאדו,הספדההתודובעךשמהינפל•

.תועורקהתוסיפהלכתאתאצוהשאדו.תונידעבעורקריינאצוה•

ןתינאל,תוחותפתותלדואםיחותפםיסכמםנשיםא.םיסכמהותותלדהלכרוגס,ועקתנשתוריינהלכתאצוהירחא•
.תספדמהתועצמאבסיפדהל

.המיסחהינפלםייקהיהשבצמהמיטמוטואןפואבהכישממהספדהה,תררחתשמריינתמיסחשירחא•

ריינהתומיסחלכתאררחשלידכ.הרקבהחולבעיפוהלךישמתהאיגשתעדוה,ריינהתומיסחלכתאררחשתאלםא•
.עדימותוארוהלבקלידכהרקבהחולבשהעדוהבןייע,ורתונש

PRתרפושמהרומיגתדיחיבריינתומיסח

תרבעהתדיחיבוארומיגהתדיחיבןווחמקלדנ,רוציילהנכומהתרפושמהרומיגהתדיחיבריינתמיסחתשחרתמרשאכ
.רומיגה
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:תועצבתמתואבהתולועפה,תספדמבהלקתואםיחותפהסכמואתלד,ריינתמיסחלשמל,הלקתתשחרתמרשאכ

.הרקבהחולבהעיפומהלקתתעדוהוסיפדהלהקיספמתספדמה•

.הלקתהתאןקתלידכעצבלשישתולועפןכו,הלקתהםוקימתאהארמהרויאתללוכהעדוהה•

רשאכ.תספדמלתורבוחמשתוילנויצפואהתודיחיהלכבו,תספדמבםירוזאהמכבשחרתהלתויושעריינתומיסח•
.ןוקיתךרוצלתושרדנהתולועפהתאוםיבורמםימוקימגיצהלידכהנתשמרויאה,תומיסחהמכתושחרתמ

ובשהדיחיברוזאהגצומןווחמב.הדיחיהלשהרקבהחולבןווחמקלדנ,תילנויצפואהדיחיבהלקתתשחרתמםא•
.הלקתההשחרתה

:ריינתומיסחלשרורחשעצבתמהבשםעפלכבאבהעדימבןייעלשי

עדימהלכתקיחמלםרוגתספדמהיוביכ.לעפומבצמבתספדמהתאריאשהלשי,ועקתנשתוריינתאצוהתעב•
.תכרעמהןורכיזבןסחואמש

.תספדמהךותבםיאצמנשםיביכרבתעגלןיא,הספדהימגפםצמצלידכ•

.וררחושריינהתומיסחלכשאדוולשי,הספדההתודובעךשמהינפל•

.םיעורקהתוריינהלשתונטקהתוכיתחהלכתאתאצוהשאדו.תונידעבעורקריינאצוה•

ןתינאל,תוחותפתותלדואםיחותפםיסכמםנשיםא.םיסכמהותותלדהלכרוגס,ועקתנשתוריינהלכתאצוהירחא•
.תספדמהתועצמאבסיפדהל

.המיסחהינפלםייקהיהשבצמהמיטמוטואןפואבהכישממהספדהה,תררחתשמריינתמיסחשירחא•

ריינהתומיסחלכתאררחשלידכ.הרקבהחולבעיפוהלךישמתהאיגשתעדוה,ריינהתומיסחלכתאררחשתאלםא•
.עדימותוארוהלבקלידכהרקבהחולבשהעדוהבןייע,ורתונש
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PRרומיגהתודיחיבריינתומיסחיוקינ

E1רומיגהתדיחירוזאמריינתומיסחיוקינ

.רומיגהתדיחילשתימדקהתלדהתאחתפ.1

.ועקתנשתוריינהתאאצוהןכמרחאלו,הלאמש1aתידיהתאךושמ.2

.ריינהתאךושמןכמרחאלועקתנשריינהלשליבומההצקבזוחא:הרעה

אצוהןכמרחאלוןועשהןוויכדגנ1bהגוחהתאבבוס,ועקתנשתוריינהתאצוהךלהמבםהשלכםיישקבלקתיתםא.3
.ועקתנשתוריינהתא
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.הלשירוקמהםוקימל1aתידיהתארזחה.4

.רומיגהתדיחילשתימדקהתלדהתארוגס.5

E2רומיגהתדיחירוזאמריינתומיסחיוקינ

.רומיגהתדיחילשתימדקהתלדהתאחתפ.1

.ועקתנשתוריינהתאאצוה.ןועשהןוויכב1eהגוחהתאבבוסןכמרחאלו,הנימי1cתידיהתאךושמ.2

.ןוילעההסכמהירוחאמעוקתריינןיאשאדו:הרעה
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.ירוקמההמוקימל1cתידיהתארזחה.3

.רומיגהתדיחילשתימדקהתלדהתארוגס.4

E3רומיגהתדיחירוזאמריינתומיסחיוקינ

.רומיגהתדיחילשןוילעהשגמהמעוקתהריינהתאהצוחהךושמ.1
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רוציילתונכומרומיגתודיחי



.התוארוגסןכמרחאלורומיגהתדיחילשתימדקהתלדהתאחתפ.2

E4רומיגהתדיחירוזאמריינתומיסחיוקינ

.רומיגהתדיחילשתימדקהתלדהתאחתפ.1

.ועקתנשתוריינהתאאצוה.ןועשהןוויכב1eהגוחהתאבבוסןכמרחאלו,הנימי1dתידיהתאךושמ.2
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.ירוקמההמוקימל1dתידיהתארזחה.3

.רומיגהתדיחילשתימדקהתלדהתארוגס.4

E5רומיגהתדיחירוזאמריינתומיסחיוקינ

.רומיגהתדיחילשתימדקהתלדהתאחתפ.1

.ועקתנשתוריינהתאאצוה.ןועשהןוויכדגנ1fהגוחהתאבבוסןכמרחאלו,הנימי1dתידיהתאךושמ.2
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.ירוקמההמוקימל1dתידיהתארזחה.3

.רומיגהתדיחילשתימדקהתלדהתארוגס.4

E6רומיגהתדיחירוזאמריינתומיסחיוקינ

.רומיגהתדיחילשםירעמהשגמהמעוקתהריינהתאהצוחהךושמ.1
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.התוארוגסןכמרחאלורומיגהתדיחילשתימדקהתלדהתאחתפ.2

E7רומיגהתדיחיבתורבוחהרוזאמריינתומיסחיוקינ

.רומיגהתדיחילשתימדקהתלדהתאחתפ.1

.ועקתנשתוריינהתאאצוהןכמרחאלו,הלאמש3aתידיהתאךושמ.2
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.ועקתנשתוריינהתאאצוהו3הכירכהקודיהתדיחיתאהצוחהךושמ,ועקתנשתוריינהתאאיצוהלהשקתמהתאםא.3

.הלשירוקמהםוקימל3aתידיהתארזחה.4

.תרצענאיהשדע3הכירכהקודיהתדיחיתאהמינפףחד,תונידעב.5

.רומיגהתדיחילשתימדקהתלדהתארוגס.6
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E8רומיגהתדיחיבתורבוחהרוזאמריינתומיסחיוקינ

.רומיגהתדיחילשתימדקהתלדהתאחתפ.1

איהשדע3הכירכהקודיהתדיחיהצוחהךושמ.תיוותלתחתמשךותיחהרוזאבךדיתאחנה.3תיוותתארתא.2
.תרצענ

.ועקתנשתוריינהתאאצוהןכמרחאלו,ןועשהןוויכדגנ3bהגוחהתאבבוס.3

®Xeroxתספדמ PrimeLink™ C9065/C9070300שמתשמלךירדמ
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.תרצענאיהשדע3הכירכהקודיהתדיחיתאהמינפףחד,תונידעב.4

.רומיגהתדיחילשתימדקהתלדהתארוגס.5

E9רומיגהתדיחיבתורבוחהרוזאמריינתומיסחיוקינ

.רומיגהתדיחילשתימדקהתלדהתאחתפ.1

.תרבוחהשגמרוזאמועקתנשתוריינהתארסהןכמרחאלו,ןועשהןוויכב3bהגוחהתאבבוס.2

.רומיגהתדיחילשתימדקהתלדהתארוגס.3
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PRתרפושמהרומיגהתדיחיבריינתומיסחיוקינ

E7רומיגהתדיחירוזאבריינתומיסחיוקינ

.רומיגהתדיחילשתימדקהתלדהתאחתפ.1

.ועקתנשתוריינאצוה.2

:םיאבהםיבלשהתאעצב,E7רוזאמריינתומיסחררחשלידכ.3

a.3תידיהתאךושמa3תידיהתאךושמ.הלאמשb3הדיחיהתאהצוחהךושמ.הנימי.

b.1הגוחהתאבבוסbועקתנשתוריינהתאאצוהןכמרחאלו,ןועשהןוויכב.
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c.3תידיהתארזחהa3תידיהוbןהלשםיירוקמהםימוקימל.

.רומיגהתדיחילשתימדקהתלדהתארוגס.4

רומיגהתרבעהבריינתומיסחיוקינ

1רומיגהתדיחיבהרבעההרוזאמריינתומיסחיוקינ

.רומיגהתדיחיבהרבעההלשתימדקהתלדהתאחתפ.1

.םיעוקתהתוריינהתאאצוהו1תידיהתאהטמלךושמ.2
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.ירוקמההמוקימל1תידיהתארזחה.3

.רומיגהתדיחיבהרבעההלשתימדקהתלדהתארוגס.4

2רומיגהתדיחיבהרבעההרוזאמריינתומיסחיוקינ

.רומיגהתדיחיבהרבעההלשתימדקהתלדהתאחתפ.1

.ועקתנשתוריינהתאאצוה.ןועשהןוויכדגנהגוחהתאבבוסןכמרחאלו,הנימי2תידיהתאךושמ.2
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.ירוקמההמוקימל2תידיהתארזחה.3

.רומיגהתדיחיבהרבעההלשתימדקהתלדהתארוגס.4

3רומיגהתדיחיבהרבעההרוזאמריינתומיסחיוקינ

.רומיגהתדיחיבהרבעההלשתימדקהתלדהתאחתפ.1

.ועקתנשתוריינהתאאצוה.ןועשהןוויכבהגוחהתאבבוסןכמרחאלו,הלאמש3תידיהתאךושמ.2
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.ירוקמההמוקימל3תידיהתארזחה.3

.רומיגהתדיחיבהרבעההלשתימדקהתלדהתארוגס.4

4רומיגהתדיחיבהרבעההרוזאמריינתומיסחיוקינ

.רומיגהתדיחיבהרבעההלשתימדקהתלדהתאחתפ.1

.ועקתנשתוריינהתאאצוה.ןועשהןוויכבהגוחהתאבבוסו4תידיהתאהטמלךושמ.2
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.ירוקמההמוקימל4תידיהתארזחה.3

.רומיגהתדיחיבהרבעההלשתימדקהתלדהתארוגס.4

רומיגהתדיחיבקודיהבתולקת

:םיאבהםיכילהבשמתשה,ןלהלתומושרשקודיההתולקתמתחאתשחרתמרשאכ

וקדוהאלתונויליגה•

תומוקעתוכיסה•

.ךלשתורישהגיצנלאהנפ,םיאבהתונורתפהתאתיסינשרחאלתוכישממתויעבהםא

תמקועמהכיסקדוהמאל

.ךלשתורישהגיצנלאהנפ,םיאבהםירויאבגצומכםיקדוהמםיספדומתונויליגםא

תחטושמהכיסךופהןוויכבתמקועמהכיסההלעמיפלכהלועהכיסהלשדחאדצ
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המינפץוחלזכרמהרשאכהלעמליפלכהלועהכיסההלעמליפלכהלועהכיסהלכ

תדיחיךותבתועקתנתומקועמתוכיסםא.ומקעתיקודיההתוכיסשןכתיי,קודיהרבועשריינהגוסלםאתהב:בושח
.ריינתומיסחלםורגלתולולעןה,רומיגה

.תומקועמתוכיסהנממאצוה,קודיההתינסחמלשהסכמהתחיתפתעב,ריינתומיסחתיחפהלידכ:תוריהז
תוכיסהתאאיצוהלידכקודיההתינסחמלשהסכמבשמתשה,םיינרופיצבותועבצאבהעיצפעונמלידכ
.תומקועמה

יסיסבקדהמבהכיסתומיסחיוקינ

הסנכהתיסיסבהקודיההתינסחמלששדחמהסנכההאר,תבשותהמתקתנתמקודיההתינסחמםא:הרעה
.תיסיסבהקודיההתינסחמלששדחמ

.הסיפדמהניאתספדמהשאדו,הזךילהעוציבינפל:הרעה

.רומיגהתדיחילשתימדקהתלדהתאחתפ.1

®Xeroxתספדמ PrimeLink™ C9065/C9070308שמתשמלךירדמ
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.R1קודיההתינסחמתדיחיתאהצוחהךושמ.2

.רומיגהתדיחיךותבתוכיסורתונםאקודב,קודיההתינסחמתאאיצותשרחאל:הרעה

.תועוקתהקודיההתוכיסתאאצוהןכמרחאלוקודיההתינסחמתדיחילשהסכמהתאחתפ.3

.תוריהזבתועוקתהתוכיסהתאאצוה,ףוגבהעיגפעונמלידכ:תוריהז

.הלשירוקמהםוקימהלאR1קודיההתינסחמתדיחיתאשדחמסנכה.4

.רומיגהתדיחילשתימדקהתלדהתארוגס.5
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תיסיסבהקודיההתינסחמלששדחמהסנכה

הרוצבתינסחמהתדיחילקודיההתינסחמתאשדחמסנכה,גגושבתרסומואהנוכנאלהרוצבתסנכומקודיהתינסחמםא
.הנוכנ

.רומיגהתדיחילשתימדקהתלדהתאחתפ.1

.R1קודיההתינסחמתדיחיתאהצוחהךושמ.2

.תועוקתהקודיההתוכיסתאאצוהןכמרחאלוקודיההתינסחמתדיחילשהסכמהתאחתפ.3

.תוריהזבתועוקתהתוכיסהתאאצוה,ףוגבהעיגפעונמלידכ:תוריהז

®Xeroxתספדמ PrimeLink™ C9065/C9070310שמתשמלךירדמ
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.קודיההתדיחילשהסכמהתארוגס.4

.R1קודיההתינסחמתדיחיתאהמינפףחד.5

.רומיגהתדיחילשתימדקהתלדהתארוגס.6

תורבוחהקדהמבהכיסתומיסחיוקינ

.הסיפדמהניאתספדמהשאדו,ךילההעוציבינפל:הרעה

.רומיגהתדיחילשתימדקהתלדהתאחתפ.1

.תרצענאיהשדע3הכירכהקודיהתדיחיהצוחהךושמ.2
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.הצוחהתינסחמהתאךושמוקודיההתינסחמלשתוינושלבזוחא.3

.ועקתנשתוכיסהלכתאאצוה.4

.תוריהזבתועוקתהתוכיסהתאאצוה,ףוגבהעיגפעונמלידכ:תוריהז

.רצעיתשדעתינסחמהתאףחדןכמרחאלוקודיההתינסחמלשתוינושלבזוחא.5

.םירשוימקודיההתינסחמיבג-לעםינמיסהשאדו:הרעה
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.רצעיתהדיחיהשדערומיגהתדיחילא3הכירכהקודיהתדיחיתאףחד,תונידעב.6

.רומיגהתדיחילשתימדקהתלדהתארוגס.7

תורבוחהרצוילשPRרומיגהתדיחיבוPRרומיגהתדיחיבהאיגשתועדוה

.סיפדהלהקיספמתספדמה,תספדמבהלקתואחותפהסכמואהחותפתלד,ריינתמיסחןוגכ,תואיגשתושחרתמרשאכ
חול,םימוקימהמכבתואיגשתושחרתמםא.ךסמהיבג-לעתועיפומשתוארוהלםאתהבלעפ,האיגשהתארותפלידכ
.ןיזמהלשהרקבהחולבראומהאיגשןווחמהזיאןייצמהרקבה

.רומיגהתדיחילשהרקבהחולבראומהאיגשןווחמהזיאןייצמהאיגשהתעדוהבEדוק

רומיגהתדיחירובעהלקתדוקיטרפ

.סיפדהלהקיספמתספדמה,תספדמבתולקתואםיחותפםיסכמואתותלד,ריינתומיסחןוגכתולקתתושחרתמרשאכ
.הרקבהחולבהעדוהתגצומ,הספדההתקספהתעב

Faultsתורשפאבעג,הנורתפלתוארוהוהלקתהיבגלעדימתלבקל.)תולקת(Faultsןצחלהתאגיצמהרקבהחול
.)תולקת(

וא012,013,024,041,112:תואבהתורפסהשולשבםיליחתמשםידוקהיפלרומיגבתולקתהתאתוהזללכות:הצע
124

PRתרפושמהרומיגהתדיחירובעהאיגשתועדוה

רותפלידכ.סיפדהלהקיספמתספדמה,הלקתואחותפהסכמואהחותפתלד,ריינתמיסחןוגכהאיגשתשחרתמרשאכ
גיצמהרקבהחול,םימוקימהמכבתואיגשתושחרתמםא.ךסמהיבג-לעתועיפומשתוארוהלםאתהבלעפ,האיגשהתא
.תונקתמהתולועפהתאוםימוקימהתא

תדיחילודומב:PRתרפושמהרומיגהתדיחילשהרקבהחולבראומהאיגשןווחמהזיאןייצמהאיגשהתעדוהבEדוק
.רומיגהתרבעהירוזאבוארומיגה

PRתרפושמהרומיגהתדיחירובעהלקתדוקיטרפ

.PRתרפושמהרומיגהתדיחיבתולקתםיהזמ051-ו013תורפסהשולשבםיליחתמשהלקתידוק
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)PR(רוציילתונכומהרומיגהתודיחילשםיטרפמ

םיטרפמרואיתטירפ

המירעוףוסיאןוילעשגמשגמ

.ךמתנטסיה:ףוסיאםירעמשגמ
.ךמתנטסיה:המירע

המירעוףוסיאתורבוחלשגמ

100:היולגםומינימיטרדנטסלדוגןוילעשגמריינלדוג x 148
4(מ"מ x )'ץניא6

A3:330.2םומיסקמ x 482.6
13(מ"מ x )'ץניא19

מ"מ330.2–98.0הבוגםאתומלדוג
)3.9 x )'ץניא13.0

A5:148.0–660.4בחור
5.8(מ"מ x 26.0
)'ץניא

A5:148םומינימיטרדנטסלדוגםירעמשגמ x 210.0
5.83(מ"מ x 8.27
)'ץניא

A3:330.2םומיסקמ x 482.6
13(מ"מ x )'ץניא19

מ"מ330.2–148.0הבוגםאתומלדוג
)5.8 x )'ץניא13

מ"מ488.0–148.0בחור
)5.8 x 'ץניא19.2

JISםומינימיטרדנטסלדוגתורבוחלשגמ B5

A3:330.2םומיסקמ x 482.6
13(מ"מ x )'ץניא19

מ"מ330.2–182.0הבוגםאתומלדוג
)'ץניא13–7.2(

מ"מ488.0–257.0בחור
)'ץניא19.2–10.1(

ר"מ/'ג52-350ןוילעשגמריינהלקשמ

ר"מ/'ג52-350םירעמשגמ

ר"מ/'ג60-350תורבוחלשגמ
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םיטרפמרואיתטירפ

תונויליג500ןוילעשגמשגמתלוביק

אללםירעמשגמ
תוכיס

A4:210 x מ"מ297
)8.3 x )'ץניא11.7

:(PR(רוציילהנכומהרומיגהתדיחי 3000
תונויליג

:PRתורבוחרצוילשרומיגהתדיחי 2,000
תונויליג

JIS B41,500תונויליג

תונויליג350תבברועמהמירע

םעםירעמשגמ
תוכיס

A4:210 x מ"מ297
)8.5 x )'ץניא11

:(PR(רוציילהנכומהרומיגהתדיחי 200
תונויליג3,000ואתוכרע

:PRתורבוחרצוילשרומיגהתדיחי 2,000
תונויליג

JIS B4100תונויליג1500ואתוכרע

תוכרע20תורבוחלשגמ

:הרעה

.Colotech+90ריינלעםיססובמםיכרעה•
םינטקהתונויליגהלעמםימקוממרתויםילודגהתונויליגההבשריינתונויליגתכרעאיהתבברועמהמירע•

JISלדוגבריינלעמםקוממשA4לדוגבריינ,המגודל.רתוי B5,לדוגבריינואJIS B4ריינלעמםקוממש
.A4לדוגב

.רתויואתונויליג17תללוכתחאהכרעםא,תוכרע16איהתורבוחהשגמתלוביק•

תונויליג100תלוביקקדהמ

:הרעה

.Colotech+90ריינלעםיססובמםיכרעה•
,)'ץניא8.5x11,מ"מLetter)216x279ואA4לעהלועםלדוגשתונויליגרובע•

.5איהתלוביקה

A5:148.08םומינימיטרדנטסלדוגריינלדוג x
5.83(מ"מ210.05
× )'ץניא8.27

Tabloid:11םומיסקמ x 17
A3:279.4'ץניא x

מ"מ431.8

מ"מ297.0–182.0הבוגםאתומלדוג
)'ץניא11.69–71.6(

מ"מ432.0–148.0בחור
)'ץניא17.00–5.82(
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םיטרפמרואיתטירפ

ר"מ/'ג52-350הפוצמאלריינהלקשמ

ר"מ/'ג72-350הפוצמ

תומוקמהעברא,תומוקמינש,דחאםוקמקודיההםוקימ

טרפמטירפ

רוריח

תדיחיתרזעב
רוריח

A3:279.4םומיסקמיטרדנטסלדוגריינלדוג x :Tabloid.מ"מ431.8
11 x 'ץניא17

ואםירוח2םומינימ
םירוח3

JIS B5

A4:210לדוגבריינםירוח4 x
8.5מ"מ297 x 11
16,000-לדע,)'ץניא
ריינתונויליג

)'ץניא7.99-11.66(מ"מ203-297הבוגםאתומלדוג

)'ץניא7.16-17(מ"מ182-431.8בחור

ר"מ/'ג52-220הפוצמאלריינהלקשמ

ר"מ/'ג72-200הפוצמ

םירוח4וא2:ריינלתוירטמתודימםירוחהרפסמ

םירוח3וא2:ריינלב"הראבתודימ

.ריינהלדוגביולתרוחבלןתינשםירוחהרפסמ:הרעה

/הכירכקודיה
לופכלופיק

תונויליג30הכירכקודיהתלוביק

לשרומיגהתדיחי
PRתורבוחרצוי

תונויליג5לופכלופיק

.Colotech+90ריינלעםיססובמםיכרעה:הרעה

A3:330.2םומיסקמיטרדנטסלדוגריינלדוג x 482.6
13(מ"מ x )'ץניא19

JISםומינימ B5

מ"מ330.2–182.0הבוגםאתומלדוג
)'ץניא13–7.16(

מ"מ488.0–257.0בחורהפוצמאל
)'ץניא19.21–10.11(
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טרפמטירפ

ר"מ/'ג60-350ריינהלקשמ

ר"מ/'ג2-350הפוצמ

הכיסטלפתלוביק

ר"מ/'ג,ריינלקשמ

הכירכקודיהדצבקודיה

A4מרתוילודגרתויןטקוא-A4

אלםידומע
םיפוצמ
תלוביקב
הכיס

םידומע
םיפוצמ
תלוביקב
הכיס

אלםידומע
םיפוצמ
תלוביקב
הכיס

םידומע
םיפוצמ
תלוביקב
הכיס

אלםידומע
םיפוצמ
תלוביקב
הכיס

םידומע
םיפוצמ
תלוביקב
הכיס

52-5910035*6535*30*25*

60-7130

72-80353525

81-90

91-1055030503020

106-1284515

129-1502020202010

151-176

177-2205

221-2564

257-300101010103

301-350

.םיחטבומאלתוריינהתנזהיעוציבואהכירכהקוידםלוא;קודיהלןתינ*

/'ג82:םיאבהריינהיגוסתועצמאבועצובתוכרעהה.קדהלןתינשיברמהתונויליגהרפסמתאםינייצמהלבטבםיכרעה
.ר"מ/'ג350-ור"מ/'ג250,ר"מ/'גColotech+:200,ר"מ

:הרעה

ןעטנשריינהסיסבלעאלו,הדובעהרובערדגוהשעדימלםאתהבריינהלקשמוריינהגוסתאתעבוקתספדמה•
.לעופבשגמב

,תונזההמכתושחרתמרשאכ.הדובעהיטרפסיסבלעהדובעלכרובעתונויליגהרפסמתאתעבוקתספדמה•
,הלבגמהמרתויהובגתונויליגרפסמןיזתםא.הלבגמהמגרוחונזוהשתונויליגהרפסמםאםגקודיהעצבתמ
.תוכיסבתולקתלםורגללולעהתא
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®SquareFoldךתוחתדיחי

:ליכמהזחפסנ
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SquareFold®........................................................................................................321םעךתוחםיביכר

325...........................................................................................................ךותיחו®SquareFoldתונוכת

SquareFold®.......................................................................................................329ךתוחלשהקוזחת

SquareFold®....................................................................................................331ךתוחבתויעבןורתפ

SquareFold®........................................................................................................336םעךתוחיטרפמ
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®SquareFoldךתוחתדיחילשהריקס

.וזתילנויצפוארומיגתדיחיםעתשרדנתרשיימהקשממהתדיחי:הרעה

.תורבוחרצוילשרומיגתדיחיםעקרהנימז®SquareFoldךתוחתדיחי:הצע

לשחטשךותיחתעצבמותורבוחלשהרדשהתאתחטשמשתילנויצפוארומיגתדיחיאיה®SquareFoldךתוחתדיחי
.תרבוחה

:®SquareFoldךתוחתדיחי

רומיגהתדיחילשתורבוחהרצוירוזאמתרבוחהתאתלבקמ•

בטיהךורכרפסלשהארמהלהקינעמותרבוחהלשיבועהתאהניטקמךכו,תרבוחהלשהרדשהתאתחטשמ•

רדוסמויקנרומיגילעבתווצקרוצילידכ,תרבוחהלשתווצקהתאתכתוח•

ירחא®SquareFoldךתוחתדיחילאתסנכנתרבוחה.רומיגהתדיחילשתורבוחהרוזאבקודיהתורבועותורצונתורבוחה
תרשבתומאתההתאעצב,תרבוחהףדבהנומתהםוקימורוקמהךמסמלשהנומתהתאםיאתהלידכ.התבכרה
.הספדהה
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®SquareFoldםעךתוחםיביכר

רואיתביכררפסמ

הסכמהתאחתפ,ריינתומיסחריסהלידכ*ילאמשהסכמ1
.ילאמשה

הסכמהתאחתפ,ריינתומיסחריסהלידכ*ינמיהסכמ2
.ינמיה

,רצקואתילמשחהלקתלשהרקמבהדיחיהלשירוחאהקלחבםרזקספמגתמ3
.יטמוטואןפואבתיבכנתספדמה

תלעבתרבוחהטלפתאלבקמתורבוחהשגמתורבוחלשגמ4
.רומיגהתדיחימעבורמהלופיקה

,תוספדומתורבוחלשיבועהתאםיאתהלידכעבורמלופיקתמאתהןצחל5
.עבורמהלופיקהתמאתהןצחללעץחל

תאיגשןווחמ,ריינתמיסחתשחרתמרשאכ3תומכ:ריינתמיסחלהאיגשינווחמ6
ריסתשדעקלודראשנוראומריינהתמיסח
.האיגשהתארותפתוריינהתמיסחתא

לשךתוחהרוזאמתלוספףסואתלוספהלכימךתוחהלשתלוספהלכימ7
.הדיחיה

קרםיסכמהתאחותפללוכיהתא.הליעפאלתספדמהרשאכואהליגרהלועפךלהמבםיסכמהתאחותפללוכיךניא*
.®SquareFoldלשךתוחהתדיחיהאיגשואהמיסחתשחרתמוראומןווחמהרשאכ
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®SQUAREFOLDךתוחלשםרזהקספמ

.לעופבצמבללכךרדבאצמנםרזהקספמ.לודומהלשירוחאהקלחבםקוממםרזהקספמ

.לודומללמשחהםרזתארצועויטמוטואןפואבהבכנםרזהקספמ,למשחבהערפהההזמןקתההרשאכ:הרעה
®Xeroxלשתספדמהתוחיטבלךירדמבןייע,למשחאשונבעדימתלבקל PrimeLink™ C9065/C9070.

ךכםרזהקספמתארבעה,רחאםוקימלתרבעומתספדמהםא.יוביכ/הלעפההגתמבתעגלןיא,םיליגרהלעפהיאנתב
.לודומהתאהבכיש

טלפישגמ

תדיחילשטלפהשגמלאשומישםהבהשענאלשםילטובמתונויליגתטלופתספדמה:רומיגתדיחילשטלפשגמ.1
.רומיגה

.דבלבתורבוחהשגמלאעבורמלופיקםעואךותיחוםייתשללופיקםעתודובעתקפסמתספדמה:תורבוחלשגמ.2
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הרקבהחול

רואיתרפסמ

ךתוחתדיחילשםיוסמרוזאבהמיסחואהלקתתשחרתמרשאכםיקלדנהאיגשינווחמ:האיגשינווחמ1
SquareFold®.ןווחמהקלדנ,אלמלכימהרשאכוא,הצוחהךשמנךותיחהתלוספלכימרשאכ

.הליענהלמסםעןותחתה

רחאלוםיינמיהוםיילאמשהםיסכמהתאחותפללכות,קלדנE3ואE1,E2ןווחמהםא:הרעה
רשאכואהליגרהלועפךלהמב,תרחא.המיסחהתאתוקנלואהאיגשהתארותפלןכמ
.םיסכמהתאחותפלןתינאל,הנתמהבצמבתספדמה

.וזהלבטב3טירפבןייע,ףסונעדימתלבקל.עבורמהלופיקהלשהמיאתמההרדגההתארחב2

תרוצלשהמאתההןצחללעץחל,עבורמהלופיקהלשרפסהבגתרדגהלשהרוצהתאםיאתהלידכ3
.רפסהבג

®SQUAREFOLDךתוחלשריינביתנ
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רואיתרפסמ

ןשייח.®SquareFoldלשךתוחהתדיחילתסנכנורומיגהתדיחילשתורבוחהרוזאמתאצויתרבוחה1
רחאלותרבוחהלשהליבומההרדשהתארתאמ®SquareFoldלשךתוחהתדיחיךותבתרבוחהתאיצי
.עבורמהלופיקהרוזאלאתרבוחהתאריבעמןכמ

לופיקהתלועפןכמרחאלוםייצחלמלתסנכנתרבוחה,עבורמהלופיקהרוזאלהעיגמתרבוחהתרדששכ2
.ליחתתעבורמה

תעבורמההרוצהתאלבקתהרדשה,תרבוחהתאחטשת®SquareFoldלשךתוחהתדיחישרחאל3
.הרקבהחולבהניוצשעבורמהלופיקהתרדגהלםאתהב

תרבוחה,תעבורמההרדשהתארוציתותרבוחהתאחטשת®SquareFoldלשךתוחהתדיחישרחאל4
.ךתוחהרוזאלארובעת
.ךתוחלעיגיהלשררגנההצקהשדערובעתתרבוחה,הרומגהתרבוחהלדוגלםאתהב•
.ררגנההצקהתאךתוחןקתהה,ךתוחהבצמתרדגהבתנזהשהרומגהתרבוחהלדוגלםאתהב•

.תורבוחלשגמהלאתרבועןכמרחאלו,האיציהרוזאלתרבועתרבוחה5

תוסיפוךותיחתויראשלולכלתויושע®SquareFoldךתוחהלודוממתואצוישתורבוח,יטטסלמשחבקע:הרעה
.הניקתהעפותאיהריינהתוסיפתורבטצה.ןכינפלהכתחנשתרבוחהמריינ

.תרבוחבריינתוסיפשיםאקודב•

.ריינהתוסיפוךותיחהתויראשתאךלשהואצוה•
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ךותיחו®SquareFoldתונוכת

®SQUAREFOLDהנוכתה

Squareהנוכתה Foldךתוחתדיחילןהותורבוחרצויםערומיגתדיחילןהתרבוחמתספדמהרשאכקרהנימז
SquareFold®.

Squareהנוכתהתארוחבלןתינ Foldתרשואתספדמהלשהרקבהחול,הספדההןקתהלהנמךרדהילאתשגלו
.הספדהה

."עבורמלופיק"לףדרנחנומאוה"רפסשבכמ"חנומה,הזשמתשמלךירדמב:הרעה

®SquareFoldלשהמאתהתורדגה

שמחךותמרוחבללכות,תלעפומוזהנוכתרשאכ.עבורמלופיקהנוכתהתאתבשהואלעפה,ךלשתופדעהלםאתהב
.הרומגהתרבוחהתדובערובעךלשתושירדלםאתהב,תויורשפא

.רתויואתחאהקידבתספדהספדה,תולודגתודובעתספדהינפל:הרעה

רואיתרפסמ

,ר"מ/'ג100לשלקשמלקריינלעהספדוהאיהו,תוחפואםיפדהשימחשיהרומגתרבוחבםא1
Lower/Low/2הנוכתהתארחב ןתינשרתויבהכומנהץחלהתדימ.)2ךומנ/רתויךומנ/2(2
.2-איהתרבוחהלעליעפהל

Low/Low/1הרדגהברחב,תרבוחהתרדשלערתויטעומץחלליעפהלןיינועמהתאםא2 1)1/
.)ךומנ/ךומנ1

Auto/Normal.)ליגר/יטמוטוא(Auto/Normalהרדגההתארחב,תודובעהבוררובע3
.לדחמתרירבתרדגהאיה)ליגר/יטמוטוא(

,2+הרדגההומכאללבא,תרבוחהתרדשלערתויהלודגתומכבץחללעפוישןיינועמהתאםא4
High/High/1+הרדגההתארחב .)1הובג/הובג/1+(1

/Higher/2+הרדגהברחב,תיברמההמצועבתרבוחהתרדשלעץחלליעפהלןיינועמהתאםא5
High היהתהלשהרדשה,רתויברץחלתרבוחהלעלעפומשלככ.)2הובג/רתויהובג/2+(2

.רתויתעבורמ
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תרבוחלהמגוד

:תורבוחלםינושםיגוסינשגיצמאבהרויאה

.רתויהבעולגועמהארמשיהרדשל.עבורמלופיקבתלפוקמהניא1תרבוח.1

.בטיהךורכרפסלשהארמתרצויותעבורמוהחוטשתרבוחהתרדש.עבורמלופיקבתלפוקמ2תרבוח.2

ךותיחהתנוכת

.הספדההתרשואתספדמהלשהרקבהחול,בשחמהלשהספדההןקתהלהנמךרדךותיחהתנוכתלאתשגלןתינ

ךותיחהתויורשפא

:םיאבהםיטרפהתארוכזלבושח,ךותיחהתויורשפאבשומישתעב

תרבוחהמריינתוסיפוךותיחתויראשלולכלתויושעןה,®SquareFoldךתוחהתדיחימתואצויתורבוחרשאכ•
,ךותיחתויראשהליכמתרבוחהםא.תיתרגשהעפותברבודמו,הזהתורבטצהלםרוגיטטסלמשח.ןכינפלהכתחנש
.ןתואךלשהותויראשהתארסה

תורדגהה.)'ץניא0.0039(מ"מ0.1לשתופסותבךותיחהתרדגהתאםיאתהלןתינ,ךותיחהתנוכתתריחבתעב•
.הרומגהתרבוחהתדובערובעךלשתושירדבתויולתתויתפסותה

:תואבהתאתוללוכךותיחהתויורשפא

•Trimming On/Off)יובכ/לעפומךותיח(:םיבצמינשםנשיךותיחהתנוכתל:On)תלעפומ(ו-Off)תרדגה.)יובכ
.)יובכ(Offאיהלדחמהתרירב

•Cut to Size)םינצחלבשמתשה,ךתוחהתורדגהתאלידגהלואןיטקהלידכ:)לדוגלךותיחLeft/Right Arrow)ץח
.)'ץניא0.0039(מ"מ0.1לשתופסותבתועצבתמתומאתהה.)הנימי/הלאמש

:םימרוגינשלעססובמךותיחהףקיה,ךותיחתרדגהתרחבנרשאכ

הרומגהתרבוחבתונויליגהרפסמ•

הרומגהתרבוחהלשבחורהלדוג•

טלפתלבקל.תיפיצפסההדובעלרתויבתומיאתמהתויורשפאהתאעובקלידכתונושתורדגההסנ:הרעה
.רתויתולודגתודובעתספדהינפלרתויואדחאהקידבדומעספדה,רתויבבוטהתרבוחה
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מ"מ20-מרתויוא)'ץניא0.078(מ"מ2-מתוחפלשהרסהלךותיחהתורדגהתאםיאתהלןתינאל:הרעה
.הכומנךותיחתוכיאלליבוהלתולולעמ"מ2-מתוחפלשתומאתה.תרבוחהלשהצקהמרמוחלש)'ץניא0.787(
.תרבוחהלשהצקבעצבתמאלךותיחםוששךכלתומרוגמ"מ20-מרתוילשתומאתה

ךותיחתויחנה

תונושתוריחבוהספדהירמוחלשםינושםיגוסב,םינושריינילקשמבםישמתשמשםינושםישיחרתהגיצמןלהלשהלבטה
.ךלשהדובעהרובעךותיחתרדגהתריחבתעבהחנמוקכהלבטבשמתשה.ךותיחתורדגהל

.ירשפאהדובעשיחרתלכתוגציימןניאוהמגודכתושמשמהלבטבתוגצומהתורדגהה:הרעה

רפסמ
תרבוחהלדוגריינלדוגשיחרת

הרומגה
/'ג(ריינלקשמ
)ר"מ

ךותיחתרדגה
תרעושמ

רפסמ
םיפדה
תרבוחב
הרומגה

1
A4:210 x מ"מ298
)8.5 x \)'ץניא11

149 x מ"מ210
)5.5 x ר"מ/'ג75)'ץניא8.5

5.11(מ"מ130
20)'ץניא

2
A4:210 x מ"מ298
)8.5 x )'ץניא11

149 x מ"מ210
)5.5 x ר"מ/'ג90)'ץניא8.5

4.92(מ"מ125
14)'ץניא

3
A4:210 x מ"מ298
)8.5 x )'ץניא11

149 x מ"מ210
)5.5 x ר"מ/'ג120)'ץניא8.5

5.31(מ"מ135
10)'ץניא

4
A4:210 x מ"מ298
)8.5 x )'ץניא11

149 x מ"מ210
)5.5 x ר"מ/'ג75)'ץניא8.5

4.92(מ"מ125
10)'ץניא

5
A4:210 x מ"מ298
)8.5 x )'ץניא11

149 x מ"מ210
)5.5 x ר"מ/'ג120)'ץניא8.5

5.31(מ"מ135
12)'ץניא

6
B4:250 x מ"מ353
)8.5 x )'ץניא14

250 x מ"מ176.5
)8.5 x ר"מ/'ג75)'ץניא7

6.77(מ"מ172
6)'ץניא

7
B4:250 x מ"מ353
)8.5 x )'ץניא14

250 x מ"מ176.5
)8.5 x ר"מ/'ג90)'ץניא7

6.69(מ"מ170
6)'ץניא

8
A3:297 x מ"מ420
)11 x )'ץניא17

A4:210 x מ"מ297
)8.5 x ר"מ/'ג90)'ץניא11

7.87(מ"מ200
14)'ץניא

9
A3:297 x מ"מ420
)11 x )'ץניא17

A4:210 x מ"מ297
)8.5 x ר"מ/'ג216)'ץניא11

8.07(מ"מ205
5)'ץניא

10
A3:297 x מ"מ420
)11 x )'ץניא17

A4:210 x מ"מ297
)8.5 x ר"מ/'ג80)'ץניא11

8.26(מ"מ210
22)'ץניא

11
A3:297 x מ"מ420
)11 x )'ץניא17

A4:210 x מ"מ297
)8.5 x ר"מ/'ג90)'ץניא11

8.26(מ"מ210
8)'ץניא

12
A3:297 x מ"מ420
)11 x )'ץניא17

A4:210 x מ"מ297
)8.5 x ר"מ/'ג120)'ץניא11

8.07(מ"מ205
10)'ץניא
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רפסמ
תרבוחהלדוגריינלדוגשיחרת

הרומגה
/'ג(ריינלקשמ
)ר"מ

ךותיחתרדגה
תרעושמ

רפסמ
םיפדה
תרבוחב
הרומגה

13
305 x 12(מ"מ458 x

)'ץניא18
152 x 6(מ"מ229 x

ר"מ/'ג120)'ץניא9
8.66(מ"מ220
6)'ץניא

14
305 x 12(מ"מ458 x

)'ץניא18
152 x 6(מ"מ229 x

ר"מ/'ג120)'ץניא9
8.46(מ"מ215
5)'ץניא

15
305 x 12(מ"מ458 x

)'ץניא18
152 x 6(מ"מ229 x

ר"מ/'ג120)'ץניא9
8.26(מ"מ210
4)'ץניא

16
305 x 12(מ"מ458 x

)'ץניא18
152 x 6(מ"מ229 x

ר"מ/'ג105)'ץניא9
8.66(מ"מ220
16)'ץניא

17
305 x 12(מ"מ458 x

)'ץניא18
152 x 6(מ"מ229 x

ר"מ/'ג120)'ץניא9
8.26(מ"מ210
14)'ץניא
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®SquareFoldךתוחלשהקוזחת

®SQUAREFOLDלשךתוחהלשתלוספהלכימןוקיר

.תספדמהלשהרקבהחולבהרעההעיפומו®SquareFoldלשךתוחהלודומבןווחמקלדנ,אלמתלוספהלכימשכ
.ריינהתלוספתאךלשה,העיפומהעדוההשכ

תנקורשההזתאלאיה,תספדמהתאהבכתםא.תלוספהתכלשהתעבלעפומבצמבתספדמהתאראשה:הרעה
.תלוספהלכימתא

.םיאבהםיבלשהתאעצב,ךתוחהתלוספלכימתאןקורלידכ

לשתלוספהלכימתא,ריסתלאךא,הצוחהךושמ,תויטיאב.הדובעהסיפדמהניאםלואתלעופתספדמהשאדו.1
.ךתוחה
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.ךתוחהמתלוספהלכימתאאצוה.לכימההצקבוהעוצרבזוחא,תלוספהלכימב.2

.ריינהתויראשותלוספהלכתאןקור.3

לכימה,תלוספואריינתויראשלכימבוראשייםא.קירתלוספהלכימשאדו,תספדמבהלקתעונמלידכ:הרעה
םרגית,הרקבהחולבהעדוהעיפותשינפלאלמתילכימהםא.הרקבהחולבהעדוהעיפותשינפלאלמתי
.תספדמבהלקת

.רצעייאוהשדעלכימהתאתויטיאבףחדןכמרחאלוךתוחהלאקירהתלוספהלכימתאבושסנכה.4
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®SquareFoldךתוחבתויעבןורתפ

®SQUAREFOLDךתוחבריינתומיסח

:תועצבתמתואבהתולועפה,תספדמבהלקתואםיחותפםיסכמואתותלד,ריינתמיסחלשמל,תולקתתושחרתמרשאכ

.הרקבהחולבהעיפומהלקתתעדוהוסיפדהלהקיספמתספדמה•

.הלקתהתאןקתלידכעצבלשישתולועפןכו,הלקתהםוקימתאהארמהרויאתללוכהעדוהה•

רשאכ.תספדמלתורבוחמשתוילנויצפואהתודיחיהלכבו,תספדמבםירוזאהמכבשחרתהלתויושעריינתומיסח•
.ןוקיתךרוצלתושרדנהתולועפהתאוםיבורמםימוקימגיצהלידכהנתשמרויאה,תומיסחהמכתושחרתמ

.הלקתהםוקימתאהארמהןווחמגצומהדיחיהלשהרקבהחולב,תילנויצפואהדיחיבתשחרתמהלקתםא•

:ריינתומיסחלשרורחשעצבתמהבשםעפלכבאבהעדימבןייעלשי

עדימהלכתקיחמלםרוגתספדמהיוביכ.לעפומבצמבתספדמהתאריאשהלשי,ועקתנשתוריינתאצוהתעב•
.תכרעמהןורכיזבןסחואמש

.ריינהתומיסחלכתאררחשלשיהספדההתודובעךשמהינפל•

.תספדמהךותבםיאצמנשםיביכרבתעגלןיא,הספדהימגפםצמצלידכ•

.םיעורקתוריינלשתונטקתוכיתחתאצוהללוכ,ריינהתומיסחלכתאתררחיששאדו,הספדההתודובעךשמהינפל•

.םיעורקהתוריינהלשתוכיתחהלכתאתאצוהשאדו.תונידעבעורקריינאצוה•

אל,תוחותפתותלדואםיחותפםיסכמםנשיםא.םיסכמהותותלדהלכתארוגס,ועקתנשתוריינהלכתאצוהירחא•
.תספדמהתועצמאבסיפדהלןתינ

.המיסחהינפלםייקהיהשבצמהמתיטמוטואהכישממהספדהה,תררחתשמריינתמיסחשירחא•

ריינהתומיסחלכתאררחשלידכ.הרקבהחולבעיפוהלךישמתהאיגשתעדוה,ריינהתומיסחלכתאררחשתאלםא•
.עדימותוארוהלבקלידכהרקבהחולבשהעדוהבןייע,ורתונש

E2-וSquareFold®E1ךתוחירוזאמריינתמיסחרורחש

.הסיפדמהניאתספדמהשאדו,ךילההעוציבינפל:הרעה
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.הסכמהלעשןצחלהלעץחל,ךתוחהתדיחילשילאמשההסכמהתאחותפלידכ.1

.ועקתנשתוריינהתאאצוה.2

.רומיגהתדיחילשימדקההסכמהתאחתפ,ועקתנשתוריינהתאאיצוהלהשקתמהתאםא.3
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.ועקתנשתוריינהתאאצוהןכמרחאלוהנימי3bהגוחהתאבבוס.4

.רומיגהתדיחילשימדקההסכמהתארוגס,ךרוצהתדימב.5

.ךתוחהתדיחילשילאמשההסכמהתארוגס.6

.המיסחהתאררחשלידכךסמהלעשתוארוההתאעצב,הרקבהחולבהאיגשתעדוההעיפומםא.7

SquareFold®E3ךתוחרוזאמריינתומיסחיוקינ

.תוליעפתודובעהסיפדמהניאוהנתמהבצמבתאצמנתספדמהשאדו,הזךילהעוציבינפל:הרעה

.הסכמהלעשןצחלהלעץחל,ךתוחהתדיחילשינמיההסכמהתאחותפלידכ.1
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.ועקתנשתוריינהתאאצוה.2

.ךתוחהתדיחילשינמיההסכמהתארוגס.3

ררחשלידכךסמהלעשתוארוההתאעצב,תספדמהלשהרקבהחולבתופסונריינתומיסחיבגלהעדוהתגצומםא.4
.תומיסחהתא

®SQUAREFOLDךתוחרובעהאיגשתועדוה

רותפלידכ.סיפדהלהקיספמתספדמה,הלקתואחותפהסכמואהחותפתלד,ריינתמיסחןוגכהאיגשתשחרתמרשאכ
גיצמהרקבהחול,םימוקימהמכבתואיגשתושחרתמםא.ךסמהיבג-לעתועיפומשתוארוהלםאתהבלעפ,האיגשהתא
.תונקתמהתולועפהתאוםימוקימהתא

.®SquareFoldךתוחלשהרקבהחולבעיפוההאיגשןווחמהזיאןייצמהאיגשהתעדוהבEדוק

®SquareFoldךתוחרובעהלקתדוקיטרפ

רותפלידכ.סיפדהלהקיספמתספדמה,הלקתואחותפהסכמואהחותפתלד,ריינתמיסחןוגכתואיגשתושחרתמרשאכ
גיצמהרקבהחול,םימוקימהמכבתואיגשתושחרתמםא.ךסמהיבג-לעתועיפומשתוארוהלםאתהבלעפ,האיגשהתא
.תונקתמהתולועפהתאוםימוקימהתא

.®SquareFoldךתוחלשהרקבהחולבעיפוההאיגשןווחמהזיאןייצמהאיגשהתעדוהבEדוק

®SQUAREFOLDךתוחהלודומבשומישלתויחנה

תורבוחבאלמףדלעתונומת

.תכתחנתרבוחהרשאכתועטקנןניאתונומתהשךכ,אלמףדלעתונומתלםיאתמתרמגומהתרבוחהלדוגשאדו

:םינושרייניגוסלעתוספדומה,אלמףדלעהנומתםעשארמתוספדומתירוחאותימדקהכירכםעתרבוחלתואמגודןלהל
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250לדוגבB4ריינלעתספדומ1תרבוח.1 x 8.5(מ"מ353 x לכלהמיאתמהכותחהתימדקההכירכה:)'ץניא14
.אלמףדלעהעיפומשהנומתה

210לדוגבA4ריינלעתספדומ2תרבוח.2 x 8.5(מ"מ297 x לעהנומתה,תימדקההכירכהךותיחרחאל:)'ץניא11
.העוטקאלמףד

תורבוחיבגלםילוקיש

:תואבהתולאשהתאלוקשלשי,תרבוחתספדהינפל

ומיאתיןהשאדוולידכןתואזיזהלשיםאה,תוזכרוממןניאתונומתהםא.ירוקמהךמסמבתונומתםקמלשיןכיה•
?תרמגומהתרבוחל

?תרמגומהתרבוחהלשםיאתמהלדוגההמ•

?אלמףדלעתונומתהליכמתרבוחהםאה•

?אלמףדלעתונומתןהילעששארמתוספדומתוכירכבשמתשמהתאםאה•

?ךותיחרובעתתרבוחהםאה•

םיאתמהתורבוחהטלפתלבקלםילוקיש

:םיאתמהטלפהתאלבקתשאדוולידכתואבהתוצעברזעיה

.הדובעהרובערתויואדחאהקידבדומעדימתספדה,הלודגטלפתומכתספדהינפל•

.ועטקנשטסקטואתונומתםיליכמהקידבהידומעםאקודב•

ןייע,ףסונעדימתלבקל.הספדההןקתהלהנמלשתורדגהבשמתשה,טסקטואתונומתזיזהלידכ,ךרוצהתדימב•
.הספדההןקתהלהנמלשהרזעב

.יוצרהטלפהתגשהינפלרתויואתחאהקידבתספדהושרדיישןכתיי:הרעה
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®SquareFoldםעךתוחיטרפמ

םיטרפמטירפ

330:םומיסקמריינלדוג x 13(מ"מ457 x )'ץניא18

SEF216:ילמינימ x 8.5(מ"מ270 x )'ץניא11

ריינםעםיספדומםידדצ80-לדעואתונויליג20–5הליכמשתרבוח•ךותיחתלוביק
)תורביל24(ר"מ/'ג90לקשמב

ריינםעםיספדומםידדצ100-לדעואתונויליג5-25הליכמשתרבוח•
)תורביל200(ר"מ/'ג80לקשמב

מ"מ0.1לשתופסותבהמאתהלןתינ,)'ץניא0.78–0.078(מ"מ20–2ךותיחלדוג
)'ץניא0.003(

16;הפוצמריינלר"מ/'ג300–106ואהפוצמאלריינלר"מ/'ג300–64תוריינלקשמ
הכירכףדלתורביל90ואסוחדריינלתורביל
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