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בטיחות
הקדמה	לנושאי	בטיחות

הודעות	ובטיחות
אנא קרא את ההוראות הבאות לפני הפעלת ההתקי ועייי בהז ייל שנדרש ידי לודא את המשך ההפעלה הבטיחותית של ההתקי שלך.

מויר Xerox והייוד הנלווה תויננו ונבדקו ידי לעמוד בדרישות הבטיחות המחמירות ביותר. באלה ילוליז העריה והסמיה מטעז סוינות לנושאי בטיחות, ויפיפות לתקנות אלקטרומגנטיקה 
ותקניז קבועיז לנושאי הסביבה.

בדיקות הבטיחות והסביבה והבייועיז של התקי םה אומתו באמיעות שימוש במוירי Xerox בלבד.
אזהרה: שינוייז שאינז מורשיז, שעשוייז לילול הוספת פונקייות חדשות או חיבור התקניז חייונייז, עלוליז להשפיע על ההסמיה שניתנה למויר. לקבלת מידע נוסף, יור קשר עז נייג 

Xerox שלך.

סימנים	ותגים

סמלים
סמל םה מתריע למשתמש על אםוריז בייוד שבהז קיימת סינת פייעה.אזהרה

סמל םה מתריע למשתמש על אםוריז בייוד בהז קיימיז משטחיז מחוממיז אוט חמיז שאיי לגעת בהז.אזהרה

סמל םה מתריע למשתמש לאםוריז בייוד המיריייז התייחסות מיוחדת ידי למנוע את האפשרות של פייעה או נםק לייוד.התראה

סמל םה מיייי שימוש בלייםר בייוד ומתריע למשתמש לעייי במידע המתאיז לנושא בטיחות.אזהרה

סמל םה מיייי מידע שהנו מודגש ושיש לםיור אותו.הערה

פליטות	תדרי	רדיו

הודעות	FCC	עבור	ארה"ב
.FCC‑בהתאז לפרק 15 של תקנות ה Class B הערה: ייוד םה נבדק ונמיא תואז למגבלות של התקי דיגיטלי מסוג

הגבלות אלה נועדו לספק הגנה סבירה נגד הפרעות שעלולות לגרוז נםק בהתקנה בסביבות מגוריז. ייוד םה מפיק, משתמש ועשוי להקריי אנרגיית תדרי רדיו, ויי עשוי לגרוז הפרעה מםיקה 
לתקשורת רדיו, אז לא הותקי ונעשה בו שימוש בהתאז להוראות. עז םאת, לא מובטח שלא תתרחש הפרעה בתנאי התקנה מסוימיז. אז הייוד איי מחולל הפרעות המםיקות לקליטת שידורי 

רדיו או טלוויםיה, דבר שאותו ניתי לקבוע על ידי ייבוי הייוד והפעלתו לסירוגיי, מומלץ לנסות לתקי את ההפרעות באמיעות אחת או יותר מהפעולות הבאות:
‑ 	ייווי מחדש או מיקוז מחדש של אנטנת הקליטה.

‑ 	הגדל את המרחק שביי הייוד והמקלט.
‑ 	חבר את הייוד לשקע במעגל חשמלי שונה מםה שאליו מחובר המקלט.

‑ 	התייעץ עז הספק או טינאי רדיו/טלוויםיה מנוסה לקבלת עםרה.
שינוייז או התאמות לייוד םה שאינז מאושריז על‑ידי חברת Xerox עשוייז לבטל את אישור המשתמש להפעיל ייוד םה.

כפיפות	EME	עבור	קנדה
.ICES‑003 תואז את התקינה הקנדית "B" התקי דיגיטלי םה בעל סיווג

.Cet appareil numérique de la classe « B » est conforme à la norme NMB‑003 du Canada
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הקדמה	לנושאי	בטיחות	לייזר

בטיחות	לייזר

התראה: השימוש בבקריז, ייוונוניז, או בייוע נהליז חוץ מאלה המופיעיז במדריך םה עשוי לגרוז לחשיפה לאור מסויי. 
.Class 1 Laser product‑ייוד םה יפוף לתקני בטיחות בינלאומייז ומסווג י

 Class 1 Laser‑עז התייחסות ספייפית ללייםריז, ייוד םה יפוף לתקני בייוע מוירי לייםר שנקבעו על‑ידי סוינויות ממשלתיות, לאומיות ובינלאומיות י
Product. ההתקי אינו פולט אור מסויי היות והקרי הינה מסוגרת במשך יל שלבי ההפעלה והאחםקה על‑ידי הלקוח.

מידע	לתפעול	בטיחותי

מידע	לתפעול	בטיחותי
הייוד והאספקה של Xerox תויננו ונבדקו ידי לעמוד בדרישות הבטיחות המחמירות ביותר. ילוליז בהז בדיקות על‑ידי סוינות לנושאי בטיחות, ויפיפות לתקניז סביבתייז קבועיז.

ידי לודא את המשך ההפעלה הבטיחותית של ייוד Xerox שלך, עקוב אחר הנחיות בטיחות אלה ביל עת.

עליך	לבצע	את	הדברים	הבאים	
‑ 	יש לעקוב תמיד אחר יל האםהרות וההוראות המסומניז או הנלוויז לייוד.

 ‑  לפני ניקוי מויר םה, יש לנתק את המויר משקע החשמל. יש להתשמש תמיד בחומריז המיועדיז ספייפית למויר םה, היות והשימוש בחומריז אחריז עשוי לגרוז לבייוע מופחת ולייור 
מיב מסויי. 

‑ 	איי להשתמש בתרסיסי ניקיוי, היות והז עשוייז להיות נפיייז ודליקיז בתנאיז מסויימיז.
‑  יש להיםהר תמיד בעת הםםת או העברת ייוד. אנא התקשר למחלקת השירות של Xerox ידי להעביר את מיונת היילוז לאתר שהנו מחוץ לבניי.

‑ 	יש למקז תמיד את ההתקי על משטח תמייה קשיח )לא שטיח( שהנו חםק מספיק ידי לתמוך במשקל ההתקי.
‑ 	יש למקז את ההתקי באםור שיש בו אוורור בימות מספקת ומקוז לבייוע אחםקה. 

‑ 	יש לנתק את הייוד משקע החשמל לפני ניקוי.

הערה:	התקן	ה-Xerox	שלך	מצויד	במתקן	חסכון	באנרגיה	כדי	לחסוך	בחשמל	כאשר	ההתקן	אינו	בשימוש.	ניתן	להשאיר	את	ההתקן	מופעל	ברציפות.

אזהרה:	המשטחים	המתכתיים	באזור	מנגנון	ההיתוך	עשויים	להיות	חמים.	יש	להיזהר	בעת	הסרת	נייר	תקוע	מאזור	זה	ולהימנע	מנגיעה	במשטחים	מתכתיים.

אין	להשתמש	בדברים	הבאים
‑ 	איי להשתמש במתאז תקע הארקה ידי לחבר את הייוד לשקע חשמלי שאיי בו נקודת חיבור להארקה.

‑ 	איי לנסות לביע פונקייית אחםקה שאינו מתואר בתיעוד.
‑ 	איי לחסוז פתחי אוורור. פתחיז אלה מונעיז התחממות.

‑ 	איי להסיר מיסיז או מגיניז המחוםקיז עז ברגיז. במיסיז אלה איי אםוריז שנדרש בהז טיפול.
‑ 	איי למקז את ההתקי ליד מקרי )רדיאטור( או יל מקור חוז אחר.

‑ 	איי לדחוף חפייז ילשהז לפתחי האוורור.
‑ 	איי לעקוף או "לרמות" מתקני שילוב חשמלייז או מינייז ילשהז.

‑ 	איי להניח את הייוד במקוז בו עשוייז אנשיז לדרוך על יבל החשמל או להיתקל בו.
‑ 	איי להניח את הייוד בחדר שאיי בו אוורור בימות מספקת. אנא התקשר לספק המקומי המורשה שלך לקבלת מידע נוסף.

אזהרה	-	מידע	אודות	בטיחות	בנושאי	חשמל
על ילי‑קיבול החשמל של ההתקי לעמוד בדרישות המופיעות בלוח הנתוניז שעל גב ההתקי. אז אינך בטוח שאספקת החשמל תואז את הדרישות, אהא התייעץ עז חברת החשמל 

המקומית או חשמלאי.
על שקע החשמל להיות מותקי ליד ההתקי ובעל גישה נוחה.

השתמש ביבל החשמל שסופק עז ההתקי שלך. איי להשתמש ביבל מאריך, או להסיר או לשנות את תקע יבל החשמל.
חבר את יבל החשמל ישירות אל תוך שקע חשמל בעל הארקה מתאימה. אז אינך בטוח אז הארקת השקע היא ניונה, עליך להתייעץ עז חשמלאי.

איי להשתמש במתאז ידי לחבר ייוד Xerox ילשהו לשקע חשמל שאיי לו הארקה.
איי להניח את הייוד במקוז בו עשוייז אנשיז לדרוך על יבל החשמל או להיתקל בו.

איי להניח חפייז על יבל החשמל.
איי לעקוף או לנטרל מתקני שילוב חשמלייז או מינייז.

איי להיניס חפייז לחריייז או פתחיז שעל ההתקי. התויאה עלולה להיות התחשמלות או שריפה.
.Xerox‑איי לחסוז פתחי אוורור. פתחיז אלה משמשיז לקירור הדרוש עבור התקי ה

ניתוק	ההתקן: יבל החשמל הנו מתקי הניתוק של ייוד םה. היבל מחובר לגב ההתקי יהתקי תקע. להסרת יל החשמל מההתקי, נתק את יבל החשמל משקע החשמל.
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אספקת	חשמל
יש להפעיל מויר םה באמיעות סוג אספקת החשמל המיופיע על תווית לוח נתוני המויר. אז אינך בטוח שאספקת החשמל תואז את הדרישות, אהא התייעץ עז חברת החשמל המקומית.

 אזהרה: על ייוד םה להיות מחובר למעגל הארקה הגנתי. לייוד םה נלווה שקע בעל פיי הארקה הגנתי. שקע םה יתאיז רק לשקע חשמל בעל הארקה. םהו מאפייי בטיחותי. אז אינך 
ייול להיניס את התקע לשקע, יור קשר עז החשמלאי שלך להחלפת השקע.

יש לחבר תמיד את הייוד לשקע בעל הארקה מתאימה. אז אינך בטוח, על השקע להיבדק על‑ידי חשמלאי מוסמך.

ניתוק	המתקן	
יבל החשמל הנו מתקי הניתוק של ייוד םה. היבל מחובר לגב ההתקי יהתקי תקע. להסרת יבל החשמל מההתקי, נתק את יבל החשמל משקע החשמל. 

כיבוי	חירום
אז אחד מהמיביז הבאיז מתרחש, יש ליבות מיידית את ההתקי ולנתק	את	כבל)י(	החשמל	משקע)י(	החשמל.

יור קשר עז נייג שירות מורשה של Xerox לתיקוי הבעיה.
‑ הייוד פולט ריחות לא רגיליז או משמיע רעשיז לא רגיליז.

‑ יבל החשמל פגוז או שחוק.
‑ מפסק םרז לוח חשמל, נתיך או מתקי בטיחותי אחר הופעל.

‑ חומר נוםלי נשפך אל תוך ההתקי.
‑ ההתקי חשוף למיז.

‑ קייז נםק בחלק ילשהו של ההתקי.

מידע	אודות	אוזון
מויר םה מיייר אוםוי בעת פעילות רגילה. האוםוי המופק יבד יותר מהאוויר וימותו תלויה בנפח ההעתקות המתביעות. יש להתקיי את המערית בחדר שהנו מאוורר היטב. אספקת הפרמטריז 

הסביבתייז הניוניז יבטיח שרמות רייום האוםוי הני בתחוז הבטיחותי.
אז יש לך יורך במידע נוסף אודות אוםוי, יש לבקש את החוברת של Xerox עובדות	אודות	אוזון )מס' חלק 610P64653( באמיעות התקשרות למספר 6571‑828‑800‑1 בארה"ב וקנדה. 

בשווקיז אחריז, יש להתקשר לנייג Xerox המקומי.

מידע	אודות	אחזקה
יל נהלי אחםקת המויר על‑ידי מפעיל יתוארו בתיעוד המיורף למויר. 

איי לביע במויר פעילות אחםקה ילשהיא שאינה מתוארת בתיעוד ללקוח.
איי לנקות באמיעות תרסיסיז. השימוש בחומרי ניקוי שאינז מאושריז עשוי לגרוז לתפקוד לקוי של הייוד ועלול לגרוז למיב מסויי.

יש להשתמש רק בחומרי ניקוי בהתאז למדריך םה. 
איי להסיר מיסיז או מגיניז המחוםקיז עז ברגיז. איי חלקיז מאחורי המיסיז שניתי לתחםק או לטפל בהז. 

איי לביע נהלי אחםקה אלא אז הודרית על‑ידי הספק המורשה המקומי, או שנוהל ספייפי מתואר במדריייז למשתמש.

מידע	אודות	חומרים	מתכלים
יש לאחסי חומריז מתיליז בהתאז להוראות המופיעות על החבילה או המיל.

יש להרחיק את יל החומריז המתיליז ממגע יד של ילדיז. 
איי להשליך טונר, מחסניות או מילי טונר לאש.
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אסמכת	בטיחות	המוצר
מויר םה הנו מוסמך על‑ידי הסוינות הבאה העושה שימוש בתקני הבטיחות הרשומיז:

תקןסוכנות

Underwriters Laboratory Inc.)ארה"ב, קנדה( 1st )2003( First Edition UL60950‑1
Intertek ETL SemkoFirst Edition IEC60950‑1: 2001

מידע	אודות	תקינה

הסמכה	באירופה
CE סימי ה‑CE הניתי למויר םה, מסמל את היהרת ההתאמה של Xerox להנחיות המקובלות של איחוד האירופאי, בהתאז לתאריייז המיוייניז:

�1	דצמבר,	Council Directive 2006/95/EC :�006 יפי שתוקי. הערית החוקיז הקשוריז לייוד בעל מתח נמוך של המדינות החברות.

15	דצמבר,	Council Directive 2004/108/EC :�004 יפי שתוקי. הערית החוקיז הקשוריז לתאימות אלקטרומגנטית של המדינות החברות.

היהרת תאימות מלאה, המגדירה את ההנחיות והתקניז הנוגעיז לדבר, ניתי לקבל מנייג Xerox Limited או באמיעות ייירת קשר עז:
Environment, Heath and Safety

Xerox Limited
Bessemer Road

Welwyn Garden City
Herts

AL7 1BU
England, טל: 353434 1707 )0( 44+

.ISM-ה	ציוד	של	מיוחדשים	הקלה	באמצעי	לנקוט	או	החיצונית	הקרינה	את	להגביל	צורך	ויהיה	ייתכן	,)ISM(	ורפואי	מדעי	תעשייתי,	לציוד	מקום	בקרבת	לפעול	זה	לציוד	לאפשר	כדי	אזהרה:

.Council Directive 2004/108/EC‑אזהרה: יש להשתמש ביבלי ממשק מוגניז עז מויר םה ידי לשמור על היפיפות ל

מיחזור	וסילוק	המוצר

ארה"ב	וקנדה
Xerox מפעילה תינית החםרת ייוד ושימוש מחדש ברחבי העולז. יור קשר עז נייג המיירות של ASK‑XEROX( Xerox‑800‑1( ידי לבדוק אז מויר םה של Xerox שייך לתינית. למידע 

.www.xerox.com/environment.html בקר באתר ,Xerox נוסף אודות תיניות סביבתיות של
אז המויר שלך אינו שייך לתינית של Xerox ואתה מסלק אותו באופי עימאי, שיז לב ליך שהמויר עשוי להייל עופרת וחומריז אחריז שסילוקז עשוייז להיות מוסדריז בהתאז לשיקוליז 

.www.eiae.org :Electronic Industries Alliance סביבתייז. למידע אודות מחםור וסילוק, יור קשר עז הרשויות המקומיות שלך. בארה"ב, באפשרותך לבקר באתר

האיחוד	האירופאי
WEEE	Directive	2002/96/EC

ניתי להשתמש בייוד מסויז ייישוז ביתי ומקיועי/עסקי.

http://www.xerox.com/environment.html
www.eiae.org
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סביבה	מקצועית/עסקית
יישוז של סמל םה על הייוד שלך הנו אישור ליך שעליך לסלק ייוד םה ביפיפות לנהליז לאומייז מוסימיז. בהתאז לחקיקה האירופאית, בסוף 

חיי ייוד חשמלי ואלקטרוני, יש לסלק בהתאז לנהליז מוסימיז. 

סביבה	ביתית	
יישוז סמל םה על הייוד שלך הנו אישור ליך שאיי לסלק ייוד םה עז האשפה הביתית הרגילה. בהתאז לחקיקה האירופאית, בסוף חיי ייוד 

חשמלי ואלקטרוני, יש לסלק בהתאז לנהליז לסילוק אשפה ביתית. 
בתיז פרטייז במדינות האיחוד האירופאי, ייוליז להחםיר ייוד חשמלי ואלקטרוני לאתרי איסוף המיועדיז ליך ללא תשלוז. במדינות מסויימות, 

בעת ריישת ייוד חדש, ייתיי והקמעונאי המקומי מחוייב לקבל חםרה את הייוד הישי ללא תשלוז. אנא בקש מידע מהקמעונאי שלך. 
לפני סילוק, אנא התקשר לספק המקומי או לנייג Xerox לקבלת מידע אודות החםרת ייוד ישי.

	
י

מידע	התקשרות	בנושאי	ברירות	ובטיחות	סביבתית

מידע	ליצירת	קשר
למידע נוסף אודות סביבה, בריאות ובטיחות בהקשר למויר Xerox םה, אנא יור קשר באמיעות מספרי הטלפוי הבאיז:

ארה"ב: 6571‑828 800‑1

קנדה: 6571‑828 800‑1

אירופה: 434 353 1707 44+
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אודות מדריך למשתמש םה
מדריך למשתמש םה מספק מידע להיירות בסיסית עז ההתקי ימו גז הסבר מפורט ליל שלב במהלך השימוש הממשי. מדריך םה הוא בעל 

ערך עבור משתמשיז חדשיז ומשתמשיז מקיועייז יאחד שייוליז לעייי במדריך לשז התקנת ההתקי ושימוש בו.

קרא את מידע הבטיחות לפני השימוש בהתקי.   
אז נתקלת בבעיה בעת השימוש בהתקי, עייי בפרק העוסק בפתרוי בעיות. )ראה "אבחוי ותיקוי תקלות" בעמוד 53.(

המונחיז במדריך למשתמש םה מוסבריז בפרק מילוי המונחיז. )ראה "מילוי מונחיז" בעמוד 68.(
השתמש באינדקס לחיפוש מידע.

יל האיוריז במדריך למשתמש םה עשוייז להיות שוניז מההתקי שלך, בהתאז לאפשרויות או לדגמיז שלו.
.Windows XP הנהליז במדריך למשתמש םה מבוססיז בעיקר על מערית ההפעלה

•
•
•
•
•
•

מוסכמה
במדריך םה מונחיז מסוימיז משמשיז באופי חליפי ידלהלי:

המונח "מסמך" מקביל למונח "מסמך מקור".
המונח "נייר" מקביל למונח "מדיה" או "מדיית הדפסה".

המילה התקי מתייחסת למדפסת או למדפסת רב תיליתית.
הטבלה שלהלי מייגה את המוסימות של מדריך םה:

דוגמהתיאורמוסכמה

ביטולנועדה להדגיש טקסטיז המופיעיז בתיוגה או על שמות יפתוריז בהתקי.הדגשה

תבנית התאריך עשויה להשתנות ממדינה מספקת מידע נוסף או מפרטיז מפורטיז אודות פונקייה או מאפייי של ההתקי.הערה	
למדינה.

 הודעה םו משמשת ידי להעניק למשתמשיז מידע יייד להגי על ההתקי מנםק או תקלה התראה
מינית אפשרית.

אל תיגע בחלק התחתוי הירוק של מחסנית 
הטונר.

א. עמודיז לדקה.מספקת מידע מפורט יותר אודות מיליז מסוימות או ביטוי.הערת	שוליים

)ראה "איתור מידע נוסף" בעמוד 13.(מפנה את המשתמשיז לעמוד אחר לקבלת מידע מפורט נוסף.)"הפניה	מקושרת"(

•
•
•
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איתור	מידע	נוסף
תויל למיוא מידע אודות התקנה ושימוש בהתקי במקורות הבאיז, המודפסיז או המויגיז על‑גבי המסך.

תיאורשם	החומר

מדריך םה מספק מידע אודות התקנת ההתקי ולשז יך עליך לפעול לפי ההנחיות במדריך ידי להייי את ההתקי.

מספק הנחיות שלב‑אחר‑שלב לשימוש ביל המאפייניז של ההתקי ומייל מידע אודות תחםוקת ההתקי, פתרוי בעיות והתקנת אביםריז. מדריך	למשתמש

אז ברשותך דגז רשת, באפשרותך להגדיר את סביבת הרשת מהמחשב שלך באמיעות תיניות ניהול רשתות, יגוי CentreWare IS ,SetIP, ויו'. אתר םה אתר	אינטרנט	ברשת
יהיה נוח לשימוש עבור מנהלי רשתות שעליהז לנהל התקניז רביז בו‑םמנית. התינית SetIP ילולה בתקליטור התוינה. 

	עזרה	למנהל	ההתקן	
של	ההתקן

עםרה םו מספקת מידע מסייע עבור מנהל התקי המדפסת ויי הוראות להגדרת אפשרויות ההדפסה. )ראה "שימוש בעםרה" בעמוד 39.(

Xerox	אז יש לך גישה לאינטרנט, באפשרותך לקבל עםרה, תמייה, מנהלי התקניז, גרסאות חדשות של תוינה וקושחה, מדריייז ומידע אודות הםמנות באמיעות אתר
.www.xerox.com/office/support ביתובת Xerox האתר של

www.xerox.com/office/support
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מאפייני המויר החדש שלך
ההתקי החדש שלך מיוייד במספר מאפייניז מיוחדיז המשפריז את אייות המסמייז שאתה מדפיס.

מאפיינים	מיוחדים

הדפסה	באיכות	מעולה	ובמהירות	גבוהה

 dpi 600 x 1,200 ניתי להדפיס ברםולוייית פלט יעילה של עד 
 dpi 1,200 x 1,200 ועד )Phaser 3155 ‑ ו Phaser 3140( 

 .)Phaser 3160N ‑ ו Phaser 3160B(
 ,A4 מדפיסה עד 18 עמודיז לדקה של נייר בגודל Phaser 3140 

 ,Phaser 3155 או 19 עמודיז לדקה של נייר בגודל "מיתב". מדפסות
Phaser 3160B ו ‑ Phaser 3160N מדפיסות עד 24 עמודיז לדקה 

של נייר בגודל A4 ו‑"מיתב".

•

•

טיפול	בסוגים	שונים	ורבים	של	חומרי	הדפסה

מגש ידני שתומך בנייר רגיל מסוגיז שוניז, נייר חברה, מעטפות, 
מדבקות, חומר הדפסה מותאז אישית, גלויות ונייר יבד.

המגש ל‑250 גיליונות תומך בנייר רגיל.

•

•

צור	מסמכים	מקצועיים	)Windows	בלבד(

הדפסת סימני מיז. באפשרותך להתאיז אישית את המסמייז שלך 
באמיעות מיליז, יגוי "סודי". )ראה "שימוש בסימני מיז" בעמוד 41.(
הדפסת פוסטריז. הטקסט והתמונות ביל עמוד של המסמך מוגדליז 

ומודפסיז על‑גבי מספר גיליונות נייר, ולאחר מיי תויל להדביק אותז םה 
לםה לייירת פוסטר. )ראה "הדפסת ירםות" בעמוד 40.(

באפשרותך להשתמש בטפסיז מודפסיז מראש ובנייר חברה יחד עז 
נייר רגיל. )ראה "שימוש בריבוד" בעמוד 42.(

•

•

•

חיסכון	בזמן	ובכסף

באפשרותך להדפיס מספר עמודיז על‑גבי גיליוי נייר יחיד ידי לחסוך 
בנייר. )ראה "הדפסת ריבוי דפיז על גיליוי נייר אחד" בעמוד 39.(

התקי םה חוסך בחשמל באופי אוטומטי על‑ידי הפחתת יריית החשמל 
יאשר אינו בשימוש.

תויל להדפיס משני יידי הנייר ידי לחסוך נייר )ידני(. )ראה "הדפסה על 
שני יידי הנייר )ידני(" בעמוד 40.(

•

•

•

הדפסה	בסביבות	שונות

 Windows 2000 ניתי להדפיס ממעריות ההפעלה 
.Macintosh‑ו Linux ויי ממעריות ,Windows XP/2003/2008/Vista‑ו

.USB ההתקי מיויד בממשק
.Base TX 10/100 ,יוללת ממשק רשת מובנה Phaser 3160N מדפסת

•

•
•

IPv6

התקי םה תומך ב‑Phaser 3160N( IPv6 בלבד(.
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מאפיינים	לפי	דגמים
ההתקי תויני לתמוך ביל יוריי המסמייז שלך, החל מהדפסה ועד לפתרונות רשת מתקדמיז יותר עבור העסק שלך.

המאפייניז לפי דגמיז יולליז:

3160N	3160BPhASER	3155PhASER	3140PhASER	PhASERמאפיינים

●●●○א2.0	USB	במהירות	גבוהה

	ממשק	רשת	–	רשת	LAN	קווית	מסוג	
Ethernet	10/100	Base	TX

●

●●●●הדפסת	דופלקס	)דו-צדדית(	)ידנית(

●●dpi( 600 x 1,200( רזולוציה	יעילה

 )dpi( 1,200 x 1,200●●

●עד 19 עמודיז לדקהמהירות	הדפסה

●●●עד 24 עמודיז לדקה

USB 1.1 א. 
)●: ילול, ריק: לא ישיז(
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הקדמה
פרק םה מעניק לך סקירה יוללת של ההתקי שלך.

פרק	זה	כולל:

סקירה יללית של ההתקי
לוח בקרה מבט יללי

הירת לוח הבקרה

סקירה	כללית	של	ההתקן

מבט	מלפנים

איור םה עשוי להיות שונה מההתקי שלך, בהתאז לדגז שלו.

מםיי ידני6מגש פלט מסמייז1

מיווי המםיי הידני7לוח בקרה�

תמייה בפלט8ידית אחיםה למיסה הקדמי�

מחסנית טונר9מיסה קדמי4

מגש 51

•
•
•
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מבט	מאחור

איור םה עשוי להיות שונה מההתקי שלך, בהתאז לדגז שלו.

יייאת �USBמיסה אחורי1

שקע חשמל4יייאת רשתא�

Phaser 3160N בלבד. א. 
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סקירה	כוללת	של	לוח	הבקרה	

להיגת מיב ההתקי. )ראה "LEDs" בעמוד 19.(שגיאה1

להיגת מיב ההתקי. )ראה "LEDs" בעמוד 19.(מקוון	�

עויר פעולה ביל עת וקיימות גז פונקייות נוספות. )ראה "הירת לוח הבקרה" בעמוד 19.(ביטול�

באפשרותך גז להדליק וגז ליבות את ההתקי באמיעות לחיי םה. )ראה "הירת לוח הבקרה" בעמוד 19.(הפעלה4
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הכרת לוח הבקרה
LEDs

הצבע של הנוריות ה-LEDs קציין את הקצב הנוכחי של ההתמן.

תיאורמצבנורית

 שגיאה 
) (

הקכסה פתוח. סגור את הקכסה.דלוקאדום
אין נייר בקגש. טען נייר בקגש.

ההתמן נעצר עמב שגיאה חקורה.
יש קספר בעיות בקערכת שלך. אם 

קתרחשת בעיה זו, צור משר עם נציג 
השירות שלך.

קחסנית טונר הגיעה לסיום התמופה 
 הקוערכת של הקחסניתא )ראה 

"החלפת קחסנית הטונר" בעקוד 62.(

•
•
•
•

•

ארעה תמלה מלה והקכשיר קחכה מהבהבת
לאיפוס השגיאה. לאחר תימון השגיאה, 

ההתמן קחדש את פעולתו. 
נותרה בקחסנית רמ כקות מטנה של 

טונר. סיום החיים הקשוער של קחסנית 
הטונר מרוב. יש להזקין קחסנית חדשה 

 להחלפה. באפשרותך לשפר באופן 
זקני את איכות ההדפסה על-ידי פיזור 

קחדש של הטונר. )ראה "פיזור הטונר" 
בעקוד 53.(

•

•

אירעה חסיקת נייר. )ראה "הוצאת דפים דלוקכתום
שנתמעו" בעקוד 54.(

 מקוון 
)  (

ההתמן בקצב קמוון ויכול למבל נתונים דלוקירוק
קהקחשב.

כאשר האור האחורי קהבהב באיטיות, מהבהבת
ההתמן קמבל נתונים קהקחשב.

כאשר האור האחורי קהבהב בקהירות, 
ההתמן קדפיס נתונים.

•

•

אורך החיים הקשוער או הצפוי של קחסנית הטונר, הקצביע על ההספמ הקקוצע של  א. 
תדפיסים, תוכנן בהתאם ל-ISO/IEC 19752. ייתכן שקספר העקודים יושפע קסביבת 

ההפעלה, קפסמ הזקן בין ההדפסות, קסוג חוקר ההדפסה, וקגודל חוקר ההדפסה. 
כקות קסוייקת של טונר עשויה להישאר בקחסנית גם כאשר נורית אדוקה נדלמת 

והקדפסת קפסימה להדפיס.

Xerox אינה קקליצה להשתקש בקחסנית טונר לא קמורית של Xerox כגון    
קחסנית טונר שקולאה קחדש או ששוחזרה. Xerox אינה אחראית לאיכות של 

קחסנית טונר לא קמורית של Xerox. שירות או תימון שיידרשו כתוצאה קשיקוש 
בקחסנית טונר לא קמורית של Xerox לא תכוסה באחריות עבור ההתמן. 

אם הבעיה נקשכת, פנה למבלת שירות.   

לחצן
  )לחצן ביטול(

באקצעות לחיצה על  )לחצן ביטול( באפשרותך:

תיאורפונקציה

בקצב "קוכן" ,לחץ והחזמ לחצן זה לקשך בערך הדפסת דף לדוגמהא
2 שניות, עד שנורית הקצב תהבהב לאט, ואז 

שחרר. )ראה "הדפסת דף לדוגקה" בעקוד 21.(
 בקצב "קוכן", לחץ והחזמ לחצן זה קשך בערך הדפסת גיליון תצורהב

7 שניות עד שנורית הסטטוס תהבהב בקהירות, 
ואז שחרר. )ראה "הדפסת דו"ח התמן" בעקוד 51.(

 בקצב "קוכן" ,לחץ והחזמ לחצן זה לקשך כ- הדפסת גיליון ניקויב
 10 שניות, עד שנורית הקצב )LED( תהבהב 
לאט, ואז שחרר. )ראה "נימוי פנים הקדפסת" 

בעקוד 51.(

לחץ על  )לחצן ביטול( בזקן הדפסה. נורית ביטול עבודת הדפסה
הקצב האדוקה קהבהבת בזקן שעבודת 

ההדפסה נקחמת קההתמן וקהקחשב ולאחר 
קכן ההתמן חוזר לקצב קוכן. אפשר שתהליך זה 
יארך זקן קה, בהתאם לגודל קשיקת ההדפסה.

לחץ על  )לחצן ביטול( בכל פעם שאתה טוען הדפסה ידנית
את גיליון הנייר בתוך הקגש הידני בעודך בוחר 

מזין ידני עבור מקור קיישום התוכנה שלך.

 ,Phaser 3155 - ו Phaser 3140 בעת הדפסת דף לדוגקה עבור קדפסות  א. 
קידע אודות הגדרת התצורה כלול באותו הדף.

Phaser 3160B ו - Phaser 3160N בלבד. ב. 

  )לחצן ביטול(

יש להשתקש בלחצן זה כדי להדלימ או לכבות את ההתמן. כאשר אינו בשיקוש, ההתמן 
יעבור אוטוקטית לקצב חיסכון בחשקל. )ראה "שיקוש בקאפיין חיסכון בחשקל" בעקוד 32.(
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הפעלת	ההתקן
חבר את יבל החשמל.

לחץ על  )חשמל( בלוח הבקרה.
.1
.�
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מתחיליז
פרק םה מספק הוראות שלב‑אחר‑שלב להתקנת ההתקי המחובר ב‑USB והתוינה.

פרק	זה	כולל:
התקנת החומרה

הדפסת עמוד ניסיוי
התוינה המיורפת

•
•
•

דרישות מערית
USB‑התקנת מנהל התקי להתקי המחובר ל

שיתוף ההתקי באופי מקומי

•
•
•

התקנת	החומרה
בסעיף םה מתואריז השלביז להתקנת רייבי החומרה, ימפורט במדריך התקנה מהירה. 

הקפד לקרוא תחילה את מדריך ההתקנה המהירה ולפעול על פי השלביז הבאיז:
בחר במיקוז יייב.

בחר מקוז מאוםי ויייב עז מרחב מספיק עבור םרימת אוויר. השאר מרחב נוסף 
לפתיחת מיסיז ומגשיז. 

על האםור להיות מאוורר היטב ומרוחק מאור שמש ישיר או ממקורות חוז, קור ולחות. 
איי למקז את ההתקי בסמוך לקיה השולחי.

ההדפסה מתאימה לגבהיז נמוייז מגובה 1,000 מטר. למיטוב ההדפסה, בדוק את 
הגדרות הגובה. )ראה "יוונוי גובה" בעמוד 31.(

 מקז את ההתקי על‑גבי משטח שטוח ויייב שהשיפוע המרבי בו אינו עולה על 
2 מ"מ. אחרת, אייות ההדפסה עלולה להיפגע.

הויא את ההתקי מהאריםה ובדוק את יל הפריטיז המיורפיז אליו.
הסר את נייר הדבק ממגש הנייר.

.1

.�

.�

הסר את פס הסגירה של הטונר.

התקי את מחסנית הטונר.
טעי נייר. )ראה“"טעינת נייר במגש" בעמוד 34.(

ודא שיל היבליז מחובריז להתקי. 
הפעל את ההתקי על‑ידי לחייה על  )לחיי הפעלה(.

ייוד םה לא יעבוד בעת ישל ברשת החשמל.   

הדפסת	עמוד	ניסיון
הדפס עמוד ניסיוי ידי לוודא שההתקי פועל יהליה.

כדי	להדפיס	עמוד	ניסיון:
במיב מויי, לחץ על  )לחיי ביטול( למשך י‑2 שניות, ולאחר מיי, שחרר.

.4

.5

.6

.7

.8
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התוכנות	המצורפות
לאחר הגדרת ההתקי שלך וחיבורו למחשב, עליך להתקיי את תוינת המדפסת באמיעות 

התקליטור המיורף. תקליטור התוינה מספק את התוינות הבאות.

מערכת	
הפעלה

תוכן

Windows יש להשתמש במנהל התקי םה ידי לניל	מדפסת:	התקן	מנהל
באופי מלא את מאפייני ההתקי שלך.

מסך	מצב:	תוינית םו מאפשרת לך לעקוב אחר מיב ההתקי, 
ומתריעה יאשר מתרחשת שגיאה במהלך ההדפסה.

	Phaser	-	ו	Phaser	3160B(	מדפסת	הגדרות	שירות	תוכנית
3160N	בלבד(: תוינית םו מאפשרת לך להגדיר אפשרויות אחרות 

במדפסת משולחי העבודה של המחשב.
SetIP	3160N(	Phaser	בלבד(:	השתמש בתוינה םו ידי להגדיר 

את יתובות ה‑TCP/IP של ההתקי שברשותך.

•

•

•

•

Macintosh יש להשתמש במנהל התקי םה ידי לניל	מדפסת:	התקן	מנהל
באופי מלא את מאפייני ההתקי שלך.

	Phaser	3160N	-	ו	Phaser	3160B(	Printer	Settings	Utility
בלבד(:	תוינית םו מאפשרת לך להגדיר אפשרויות אחרות במדפסת 

משולחי העבודה של המחשב.
SetIP	3160N(	Phaser	בלבד(:	השתמש בתוינה םו ידי להגדיר 

את יתובות ה‑TCP/IP  של ההתקי שברשותך.

•

•

•

Linux יש להשתמש במנהל התקי םה ידי לניל	:Unified	Linux	Driver
באופי מלא את מאפייני ההתקי שלך.

	Phaser	3160N	-	ו	Phaser	3160B(	Printer	Settings	Utility
בלבד(:	תוינית םו מאפשרת לך להגדיר אפשרויות אחרות במדפסת 

משולחי העבודה של המחשב.
SetIP	3160N(	Phaser	בלבד(: השתמש בתוינה םו ידי להגדיר 

את יתובות ה‑TCP/IP  של ההתקי שברשותך.

•

•

•

דרישות	מערכת
לפני שתתחיל בעבודה, ודא שהמערית שלך עומדת בדרישות הבאות:

Windows
.Windows ההתקי תומך במעריות ההפעלה הבאות של

מערכת	הפעלה
דרישות	)מומלץ(

מקום	פנוי	זיכרון	RAMמעבד
בדיסק	הקשיח

Windows	2000 Pentium II 400 MHz
)Pentium III 933 MHz(

 64 MB
)128 MB(

 600 MB

Windows	XP Pentium III 933 MHz
)Pentium IV 1 GHz(

 128 MB
)256 MB(

 1.5 GB

	Windows
Server	2003

 Pentium III 933 MHz
)Pentium IV 1 GHz(

 128 MB
)512 MB(

GB 1.25 דע 
 2 GB

	Windows
Server	2008

Pentium IV 1 GHz
 )Pentium IV 2 GHz(

 512 MB
) 2,048 MB(

10 GB

Windows	VistaPentium IV 3 GHz  512 MB
) 1,024 MB(

 1.5 GB

גרסת דפדפי Internet Explorer 5.0 או גבוה ממנה היא דרישת המינימוז    
.Windows ביל מעריות ההפעלה של

משתמשיז בעלי הרשאות מנהל מערית ייוליז להתקיי את התוינה.
Services	Terminal	Windows תואז להתקי םה.

•

•
•

Macintosh

מערכת	הפעלה
דרישות	)מומלץ(

מקום	פנוי	זיכרון	RAMמעבד
בדיסק	הקשיח

	Mac	OS	X
10.4-10.�

Intel מעבדי
 PowerPC

G4/G5

•
•

MB 128 עבור 
PowerPC מבוססת 

)512 MB( Mac
MB 512 עבור 

 Mac מערית
Intel מבוססת 

)1 GB(

•

•

 1 GB

Mac	OS	X	10.5Intel מעבדי
PowerPC G4/

G5 במהירות 
 867 MHz

ומעלה

•
•

)1 GB( 512 MB 1 GB

Mac	OS	X	10.6Intel מעבדי •)2 GB( 1 GB 1 GB

Linux
דרישותפריט

RedHat Enterprise Linux WS 4, 5 )32/64 סיביות(מערכת	הפעלה
Fedora Core 2‑10 )32/64 סיביות(

SuSE Linux 9.1 )32 סיביות(
 OpenSuSE 9.2, 9.3, 10.0, 10.1, 10.2, 10.3, 11.0, 11.1

)32/64 סיביות( 
Mandrake 10.0, 10.1 )32/64 סיביות(

 Mandriva 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 
)32/64 סיביות( 

 Ubuntu 6.06, 6.10, 7.04, 7.10, 8.04, 8.10 
)32/64 סיביות(

SuSE Linux Enterprise Desktop 9, 10 )32/64 סיביות(
Debian 3.1, 4.0, 5.0 )32/64 סיביות( 

IntelCore2( Pentium IV 2.4 GHz(מעבד
RAM	1,024(זיכרון MB( 512 MB

מקום	פנוי	בדיסק	
הקשיח

)2 GB( 1 GB
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USB-ל	המחובר	להתקן	התקן	מנהל	התקנת
התקי המחובר מקומית הוא התקי המחובר ישירות למחשב באמיעות יבל USB. אז 
ההתקי מחובר לרשת, דלג על השלביז הבאיז ועבור להתקנת מנהל התקי המחובר 

לרשת. )ראה "התקנת מנהלי התקניז עבור התקי המחובר לרשת" בעמוד 26.(

השתמש ביבל USB באורך מרבי של 3 מטריז.   

Windows
באפשרותך להתקיי את תוינת ההתקי באמיעות התקנה רגילה או מותאמת אישית.

השלביז הבאיז מומלייז לרוב המשתמשיז אשר משתמשיז בהתקי המחובר ישירות 
למחשב. יל הרייביז הדרושיז לפעולת ההתקי יותקנו.

ודא שההתקי מחובר למחשב ומופעל.

אז החלוי אשף	חומרה	חדשה	שזוהתה מופיע במהלך ההתקנה, לחץ על     
בפינה השמאלית העליונה של החלוי ידי לסגור אותו, או לחץ עלביטול.

הינס ליוני התקליטוריז את תקליטור התוינה המיורף.
תקליטור התוינה אמור להתחיל לפעול באופי אוטומטי וחלוי התקי תוינה יופיע.

לחץ על התקן	תוכנה.

במידת היורך, בחר שפה מהרשימה הנפתחת.
 אז חלוי ההתקנה אינו מופיע, לחץ על התחל ולאחר מיי על הפעל. הקלד 

X:\Setup.exe, יאשר אתה מחליף את האות "X" באות המיייגת את היוני 
שלך. לחץ על אישור.

 אז אתה משתמש ב‑Windows Vista, לחץ על התחל < כל	התוכניות < 
עזרים < הפעל.

הקלד X:\Setup.exe, יאשר אתה מחליף את האות "X" באות המיייגת את 
היוני שלך, ולחץ על אישור.

 Setup.exe	לחץ הפעל ,Windows Vista‑אוטומטית מופיע ב	אז חלוי הפעלה
בשדה התקן	או	הפעל	תוכנית, ולחץ המשך בחלוי בקרת	חשבון	משתמש.

בחר התקנה רגילה של מדפסת רשת. לאחר מיי לחץ על הבא.

מותאמת	אישית מאפשרת לך לבחור את חיבור ההתקי ולבחור ברייב בודד    
להתקנה. פעל על‑פי ההוראות שבחלוי.
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•
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אז ההתקי שלך לא מחובר למחשב יופיע החלוי הבא.   

לאחר חיבור ההתקי, לחץ על הבא.
אז אינך רויה להתחבר למדפסת יעת, לחץ הבא, ו‑לא במסך הבא. 

לאחר מיי, ההתקנה תתחיל ודף ניסיוי יודפס בסוף ההתקנה.
ייתיי שחלוי ההתקנה המופיע במדריך למשתמש ייראה שונה בהתאז 

להתקי ולממשק שבהז נעשה שימוש.

•
•

•

לאחר השלמת ההתקנה, יופיע חלוי המבקש ממך להדפיס עמוד ניסיוי. אז אתה 
בוחר להדפיס עמוד ניסיוי, בחר את תיבת הסימוי ולחץ הבא.

אחרת, יל שעליך לעשות הוא ללחוץ על הבא ולעבור לשלב 7.
אז עמוד הניסיוי הודפס ביורה ניונה, לחץ על כן.

אז לא, לחץ על לא להדפסה חוםרת.
לחץ על סיום.

אז מנהל התקי המדפסת לא עובד יראוי, ביע את היעדיז המפורטיז מטה    
ידי לתקי או להתקיי מחדש את מנהל ההתקי. 

ודא שההתקי מחובר למחשב ומופעל.
מתפריט	התחל	בחר תכניות או כל	התכניות < שם	מנהל	התקן	

המדפסת	שלך < תחזוקה.
בחר באפשרות המבוקשת, ביע את ההוראה שמופיעה בחלוי.
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Macintosh
 תקליטור התוינה שהגיע עז ההתקי שלך מספק לך את קובץ ה‑PPD המאפשר 

לך להשתמש במנהל התקי CUPS או מנהל התקי Apple LasweWriter להדפסה 
.Macintosh במחשב

ודא שההתקי מחובר למחשב ומופעל.
הינס ליוני התקליטוריז את תקליטור התוינה המיורף.

.Macintosh לחץ פעמייז על סמל התקליטור המופיע על שולחי העבודה של
.MAC_Installer לחץ פעמייז על התיקייה

.Installer	OS	X לחץ פעמייז על הסמל
.OK הםי את הסיסמה ולחץ על

.Continue נפתח. לחץ על Xerox Installer חלוי
בחר Install	Easy ולאחר מיי לחץ על Install. האפשרות Install	Easy מומלית 

לרוב המשתמשיז. יל הרייביז הדרושיז לפעולת ההתקי יותקנו. 
אז תבחר באפשרות Install	Custom, תויל לבחור ברייביז נפרדיז להתקנה.

.Continue ישתופיע ההודעה המתריעה יי יל היישומיז במחשב ייסגרו, לחץ על
.Quit עז השלמת ההתקנה, לחץ על

.Print	Setup	Utility > Utilities > Applications פתח את תיקיית
עבור מערית ההפעלה Mac OS X 10.5‑10.6, פתח את תיקיית היישומיז 

.Print	&	Fax	ולחץ System	Preferences
.Printer	List‑שב Add לחץ על

עבור Mac OS X 10.5‑10.6, לחץ על הסמל "+"; חלוי תיוגה יקפוץ. 
 .USB בחר בירטיסיה ,Mac OS X 10.3 עבור

.USB‑וחפש את חיבור ה Default	Browser לחץ על ,Mac OS X 10.4 עבור
.USB‑וחפש את חיבור ה Default לחץ על ,Mac OS X 10.5‑10.6 עבור

 Xerox אז בחירה אוטומטית איננ פועלת יהליה, בחר את ,Mac OS X 10.3 עבור
.Model	Name ואת שז ההתקי שברשותך מתוך Printer	Model מתוך

עבור Mac OS X 10.4, אז בחירה אוטומטית אינה פועלת יהליה, בחר את 
.Model ואת שז ההתקי שברשותך מתוך Print	Using מתוך Xerox

עבור Mac OS X 10.5‑10.6, אז בחירה אוטומטית אינה פועלת יהליה, בחר 
.Print	Using ואת שז ההתקי שלך מתוך Select	a	driver	to	use... את

ההתקי שברשותך מופיע ב‑List	Printer ומוגדר יהתקי ברירת המחדל.
.Add לחץ על

אז מנהל התקי המדפסת אינו פועל יראוי, הסר את ההתקנה שלו והתקי אותו מחדש.    
.Macintosh ביע את השלביז הבאיז להסרת ההתקנה של מנהל התקי של

ודא שההתקי מחובר למחשב ומופעל.
הינס ליוני התקליטוריז את תקליטור התוינה המיורף.

.Macintosh לחץ פעמייז על סמל התקליטור שמופיע על שולחי העבודה של
.MAC_Installer לחץ פעמייז על התיקייה

.Installer	OS	X לחץ פעמייז על הסמל
.OK הםי את הסיסמה ולחץ על

.Continue נפתח. לחץ על Xerox Installer חלוי
 .Uninstall ולאחר מיי לחץ על Uninstall בחר באפשרות

ישתופיע ההודעה המתריעה יי יל היישומיז במחשב ייסגרו, לחץ על 
.Continue

.Quit עז סיוז ההסרה, לחץ על
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Linux
ביע את השלביז הבאיז להתקנת מנהל התקי עבור Linux. בםמי התקנת מנהל ההתקי, 

החבילה Unified Linux Driver תותקי גז יי באופי אוטומטי.

תקליטור התוינה המיורף מספק לך את חבילת Unified Linux Driver ידי לאפשר    
 שימוש קל בהתקי עז מחשב Linux  בילי ניהול מבוסס UI. )ראה "השימוש 

ב‑Unified Linux Driver Configurator" בעמוד 49.(

ודא שההתקי מחובר למחשב ומופעל.
יאשר מופיע החלוי Login	Administrator, הקלד root בשדה Login והםי את 

סיסמת המערית.

 ידי שתויל להתקיי את תוינת ההתקי, עליך להיינס למערית ימשתמש    
ראשי )root(. אז אינך משתמש ראשי, פנה למנהל המערית שלך.

הינס ליוני התקליטוריז את תקליטור התוינה המיורף.
תקליטור התוינה יופעל באופי אוטומטי.

אז תקליטור התוינה אינו מתחיל לפעול באופי אוטומטי, לחץ על סמל  
שבתחתית שולחי העבודה. יאשר מופיע המסך Terminal, הקלד:

, mnt/cdrom/ אז תקליטור התוינה מוגדר ימאסטר משני והמיקוז הוא
 [root@localhost root]#mount ‑t iso9660 /dev/hdc /mnt/cdrom

 [root@localhost root]#cd /mnt/cdrom/Linux
 [root@localhost Linux]#./install.sh

 אז ביל םאת לא הילחת להפעיל את תקליטור התוינה, הקלד את הייתוב 
שלהלי בריף:

[root@localhost root]#umount/dev/hdc
[root@localhost root]#mount ‑t iso9660 /dev/hdc /mnt/cdrom

תוינית ההתקנה תופעל באופי אוטומטי אז ברשותך חבילת תוינית הפעלה    
מותקנת ומוגדרת.

.Next עז הופעת מסך הפתיחה , לחץ על

.Finish עז סיוז ההתקנה, לחץ על
לנוחותך, תוינית ההתקנה הוסיפה את סמל Unified Driver Configurator לשולחי 

העבודה ואת Unified Driver Group לתפריט המערית. אז אתה נתקל בקשייז, היעםר 
בעםרה שעל‑גבי המסך הםמינה בתפריט המערית או בעםרה מתוך יישומי Windows של 

.Image	Manager או Unified	Driver	Configurator חבילת מנהל ההתקי, יגוי

התקנת מנהל ההתקי במיב טקסט:   
אז אינך משתמש בממשק הגרפי או שלא הילחת להתקיי את מנהל ההתקי, 

עליך להשתמש במנהל ההתקי במיב טקסט.
 [root@localhost Linux]# פעל לפי השלביז 1 עד 3, ולאחר מיי הקלד

.install.sh/. פעל בהתאז להוראות המופיעות על‑גבי מסך המסוף. ההתקנה 
הושלמה.

יאשר בריונך להסיר את התקנת מנהל ההתקי, פעל לפי הוראות ההתקנה 
שלעיל, אך הקלד uninstall.sh/. #[root@localhost Linux] במסך המסוף.
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אז מנהל התקי המדפסת אינו פועל יראוי, הסר את ההתקנה שלו והתקי אותו    
מחדש. 

ביע את השלביז שלהלי ידי להסיר את ההתקנה של מנהל ההתקי במערית 
.Linux הפעלה

ודא שההתקי מחובר למחשב ומופעל.
 Login בשדה "root" הקלד ,Administrator	Login יאשר מופיע החלוי

והםי את סיסמת המערית.
ידי שתויל להסיר את התקנת מנהל התקי המדפסת, עליך להיינס למערית 
ימשתמש ראשי )root(. אז אינך משתמש ראשי, פנה למנהל המערית שלך.

הינס ליוני התקליטוריז את תקליטור התוינה המיורף.
תקליטור התוינה יופעל באופי אוטומטי.

אז תקליטור התוינה אינו מתחיל לפעול באו פי אוטומטי, לחץ על סמל  
שבתחתית שולחי העבודה. יאשר מופיע מסך Terminal, הקלד:

,mnt/cdrom/ אז תקליטור התוינה מוגדר ימאסטר משני והמיקוז הוא
[root@localhost root]#mount ‑t iso9660 /dev/hdc /mnt/cdrom

[root@localhost root]#cd /mnt/cdrom/Linux
[root@localhost Linux]#./uninstall.sh

תוינית ההתקנה תופעל באופי אוטומטי אז ברשותך חבילת תוינית הפעלה 
מותקנת ומוגדרת.

.Uninstall לחץ על
 .Next לחץ על

.Finish		 לחץ על
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שיתוף	ההתקן	באופן	מקומי
ביע את השלביז הבאיז ידי להגדיר את המחשביז לשתף את ההתקי באופי מקומי.

אז המחשב המארח מחובר ישירות להתקי באמיעות יבל USB והוא מחובר לסביבת 
הרשת המקומית גז יי, מחשב הלקוח המחובר לרשת המקומית ייול להשתמש בהתקי 

המשותף באמיעות המחשב המארח ליורך הדפסה.

מחשב המחובר ישירות להתקי באמיעות יבל USB.מחשב מארח1

מחשביז המשתמשיז במישיר באמיעות שיתוף מחשבי לקוח�
דרך מחשב מארח.

Windows
הגדרת	מחשב	מארח

 .Windows לחץ על תפריט התחל של
במערית הפעלה Windows 2000, בחר הגדרות < מדפסות. 

במערית הפעלה Windows XP/2003, בחר לוח	הבקרה < מדפסות	ופקסים. 
במערית הפעלה Windows 2008/Vista, בחר לוח	הבקרה < חומרה	וקול < 

מדפסות. 
לחץ לחייה יפולה על סמל מנהל התקי המדפסת שלך. 

בתפריט מדפסת, בחר שיתוף…
סמי את התיבה שתף	מדפסת	זו.

מלא את השדה שם	שיתופי. לחץ על אישור.

הגדרת	מחשב	לקוח
 .Windows לחץ על תפריט התחל של

.Windows	התוכניות < עזרים < סייר	בחר כל
הםי יתובת IP של המחשב המארח בסרגל היתובת ולחץ על Enter בלוח 

המקשיז שלך. 

אז המחשב המארח דורש שם	משתמש וסיסמה, מלא את םהות    
המשתמש והסיסמה של חשבוי המחשב המארח.

לחץ לחייה ימנית על סמל המדפסת שאתה רויה לשתף ובחר התחבר.
אז מופיעה הודעה שההתקנה הושלמה, לחץ על אישור. 

פתח את הקובץ שבריונך להדפיס והתחל להדפיס.

Macintosh

השלביז הבאיז נועדו עבור Mac OS X 10.5‑10.6. עייי ב‑Mac Help עבור    
גרסאות OS אחרות. 

הגדרת	מחשב	מארח
התקי את מנהל ההתקי של המדפסת. )ראה "Macintosh" בעמוד 24.(

 פתח את התיקייה Preferences > Applications	System ולחץ 
 .Print	&	Fax

 .Printers	list בחר את המדפסת אותה בריונך לשתף מתוך
.Share	this	printer בחר

הגדרת	מחשב	לקוח
התקי את מנהל ההתקי של המדפסת. )ראה "Macintosh" בעמוד 19.(

פתח את תיקיית היישומיז < העדפות	מערכת ולחץ הדפסה	ופקס. 
לחץ על הסמל "+". 

מופיע חלוי תיוגה עז שז המדפסת המשותפת.
.Add בחר את ההתקי ולחץ על
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) גתד תרד הP) תש  תרדגה דרדגה
פתק ז) מספק )ותאוד ררד-אחת-ררד ר) גתד ))דקן )מחודת רתרד ו)דוכנ).

פרק זה כולל:
סדידד תרד

)צ ד דוכניוד תרד רימוריוד
)דקנד מנ)רי )דקנים ר)דקן )מחודת רתרד

•
•
•

רימור דתרד קוויד
 Iהv  דצותד

•
•

סביבת רשת
עריך ר) גית אד )פתוטוקורים רר )תרד ד)דקן כגי ר)רדמר דו כ)דקן )תרד ררך. 

דאפרתודך רקדוע אד ) גתוד )תרד )דסיסיוד דאמצעוד רוח )דקת) רר ))דקן.
)טדר) )דא) מצי ) אד סדידוד )תרד ר))דקן דומך ד)ן:

דרישותפריט

TX-תרדB ))ת/)ת tתn תגEtממשק רשת
דtרVi/8))2/ש))2/הX/)))2 רWindowמערכת הפעלה של הרשת

Linux מעתכוד )פער) רונוד רר
Mדc OS X ת-ש.)ת(. 

•
•
•

v4הI/הTCפרוטוקולי רשת
Stדtic ,BOOTה ,DHCה

UPnP ,SLה ,Bonjou ת ,WIPSת ,DPS
 ,Stדndד d TCה/Iה ה inting הRAWה 

IPP ,LהR
IהSתc ,HTTה ,SPMהv ש/2/ת

 ,LהR ,RAW, DPS ,DHCהה TCה/Iהv 
)IהSתc ,HTTה ,SPMהv ש/2/ת

התא) ") גתד דצותד  vהI" דעמוג )ש.(

•
•
•
•

•
•

•

הצגת תוכניות רשת שימושיות
יר כמ) דוכניוד )זמינוד רקדיעד ) גתוד )תרד דקרוד דסדידד תרד. דמיוחג עדות 

מנ)ר )תרד, נידן רנ)ר כמ) )דקנים דתרד.

   .IP-( רפני רדרדמר דדוכניוד רר)רן, ) גת דחיר) אד כדודד

Phaser 3160N( CentreWare IS בלבד(
רתד אינטתנט )מוטדע ד)דקן )תרד ררך, )מאפרת רך:

ר) גית אד פתמטתי )תרד )גתורים ר)דקן רצותך חידות רסדידוד תרד רונוד.
 )דאמד איריד רר ) גתוד )דקן.

התא) "רימור ד - IS ת דWת ntתC   הP) תש  תרדגה דרדגה" דעמוג 47.(

•
•

SetIP
 IP-( דוכניד ריתוד זו מאפרתד רך רדחות ממרק תרד ור) גית יגניד אד כדודוד

 )מיועגוד ררימור עם פתוטוקור הI/הTC. התא) ") גתד IP דאמצעוד דוכניד 
הtIתWindows( S(" דעמוג 28, ") גתד IP דאמצעוד דוכניד הtIתMacintosh( Sה" 

דעמוג 29 או ") גתד IP דאמצעוד דוכניד הtIתLinux( Sה" דעמוג 29.(

 vהI/הTC רא נדמכים דדוכניד זו.   

התקנת מנהלי התקנים להתקן המחובר לרשת

Windows
כגי ר) גית אד מנ)ר )דקן )תרד, דצע אד )ררדים )דאים. 

ריטד )דקנ) זו מומרצד עדות תוד )מרדמרים. כר )תכידים )גתורים רפעורד ))דקן 
יודקנו.

וגא ר))דקן מחודת רתרד ומופער. נותיד )מחוון )יתוק) צתיכ) ר)יוד גרוק).
)כנס רכונן )דקריטותים אד דקריטות )דוכנ) )מצותף.

דקריטות )דוכנ) אמות ר)דחיר רפעור דאופן אוטומטי וחרון )דקן דוכנ) יופיע.
רחץ ער התקן תוכנה.

דמיגד )צותך, דחת רפ) מ)תרימ) )נפדחד.
 אם חרון ))דקנ) אינו מופיע, רחץ ער התחל וראחת מכן ער הפעל. )קרג 

X:\Setup.exe, כארת אד) מחריף אד )אוד "X" דאוד )מייצ ד אד )כונן 
ררך. רחץ ער אישור.

אם אד) מרדמר ד - דtרVi רWindow, רחץ התחל < כל התכניות < עזרים < 
 הפעל.

)קרג X:\Setup.exe ו)חרף אד )אוד "X" דאוד )מייצ ד אד )כונן ררך ורחץ 
אישור.

 Setup.exe רחץ הפעל ,Windowר Viרtאם חרון הפעלה אוטומטית מופיע ד-ד
.lדרג) דכניד )דקנ) או )תצ), ורחץ המשך דחרון בקרת חשבון משתמש
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דחת התקנה רגילה של מדפסת רשת. ראחת מכן רחץ ער הבא.

')דקנ) מודאמד איריד' מאפרתד רך רדחות אד חידות ))דקן ורדחות    
דתכיד דוגג ר)דקנ). פער ער-פי ))ותאוד רדחרון.

תרימד )מגפסוד )זמינוד דתרד מופיע). דחת אד )מגפסד רדתצונך ר)דקין 
מ)תרימ) וראחת מכן רחץ ער הבא.

אם אינך תוא) אד )מגפסד דתרימ), רחץ עדכן כגי רתענן אד )תרימ), או 
דחת הוסף יציאת TCP/IP ר)וספד )מגפסד ררך רתרד. ר)וספד )מגפסד 

רתרד, )זן אד רם )יציא) וכדודד )-IP עדות )מגפסד.
כגי רווגא אד כדודד )-IP רר )מגפסד, )גפס גף דצותד תרד. דאמצעוד 

 IP רחיצ) ער  הרחצן דיטורה רמרך כ - 5 רניוד, וראחת מכן רחתת. הכדודד
רגו מ) )ינ) 4)ת.52.ת2ת.שת(

 )UNC( ה, דחת מדפסת משותפתUPC ראידות מגפסד מרודפד הנדיד 
 ו)זן יגניד אד )רם )מרודף, או אדת מגפסד מרודפד דאמצעוד רחיצ) 

ער )רחצן עיון.

אם אינך יכור ראדת אד ))דקן ררך דתרד, דטר אד פעורד קית )אר ורחץ    
ער עדכן.

עדות מעתכד )פער) Windows, התחל < לוח הבקרה ו)דחר אד חומד 
)אר רר Windows, ו) גת אד אפרתוד זו כדרדי פעיר). דמעתכד )פער) 

אחתד, )יעזת דמגתיך )מקוון רר).
דסיום ))דקנ), רחץ "סיום". אם דדחת ר)גפיס עמוג ניסיון, דחת אד דידד )סימון.

 אם )גפסד עמוג )ניסיון )יא נכונ), רחץ כן.
אם רא, רחץ לא כגי ר)גפיס רוד.

.4

.5
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•

•

.6

.7

רחץ ער סיום.

ראחת רמנ)ר ))דקן )ו גת, דוכר ר)פעיר חומוד אר.   
אם מנ)ר )דקן )מגפסד רא פוער כ)רכ) ראחת )ררמד )) גת), דקן או 

)דקן אודו מחגר. התא) ")דקנד מנ)ר )דקן עדות )דקן )מחודת דאמצעוד 
USB" דעמוג ש2.(

•
•

Macintosh
וגא ר))דקן מחודת רתרד ומופער. כמו כן, כדודד )-IP רר ))דקן כדת אמות) 

ר)יוד מו גתד. 
)כנס רכונן )דקריטותים אד דקריטות )דוכנ) )מצותף.

.Macintosh רחץ פעמיים ער סמר )דקריטות )מופיע ער רורחן )עדוג) רר
.MAC_Installer (רחץ פעמיים ער )דיקיי

.Installer OS X רחץ פעמיים ער )סמר
.OK זן אד )סיסמ) ורחץ ער(

.Continue נפדח. רחץ ער Xת ox Inרtדllחרון  ת
דחת Easy Install וראחת מכן רחץ ער Install. )אפרתוד Easy Install מומרצד 

רתוד )מרדמרים. כר )תכידים )גתורים רפעורד ))דקן יודקנו. 
אם דדחת דאפרתוד Custom Install, דוכר רדחות דתכידים נפתגים ר)דקנ).

.Continue וגע) )מדתיע) כי כר )יירומים דמחרד ייס תו מופיע). רחץ ער(
.Quit עם )ררמד ))דקנ), רחץ ער

.Print Setup Utility > Utilities > Applications פדח אד דיקייד
עדות מעתכד ))פער)  .)ת-5.)ת c OS XדM, פדח אד דיקייד )יירומים 

.Print & Fax ורחץ System Preferences
.Printer List-רד Add רחץ ער

עדות  .)ת-5.)ת c OS XדM, רחץ ער )סמר "+"; חרון דצו ) יקפוץ. 
 .IP Printing (דחת אד )כתטיסי ,Mדc OS X עדות ש.)ת

.IP Printer רחץ ער ,Mדc OS X ד-4.)ת

.IP רחץ ער ,Mדc OS X עדות  .)ת-5.)ת
.Printer Type-ד Socket/HP Jet Direct דחת

דעד )גפסד מסמך )מכיר עמוגים תדים, נידן ררפת אד דיצועי ))גפס)    
.Printer Type דאפרתוד Socket-ער-יגי דחית) ד

.Printer Address (רר ))דקן דרג IP-( זן אד כדודד(
 )זן אד רם )דות דרג) Queue Name. אם אין דאפרתודך רדגוק מ)ו רם 

)דות רר רתד ))דקן ררך, נס) ר)רדמר דחיר) דדתיתד )מחגר.
 Xerox אם דחית) אוטומטיד איננ פוערד כ)רכ), דחת אד ,Mדc OS X עדות ש.)ת

.Model Name ואד רם ))דקן רדתרודך מדוך Printer Model מדוך
עדות 4.)ת c OS XדM, אם דחית) אוטומטיד אינ) פוערד כ)רכ), דחת אד 

 .Model ואד רם ))דקן רדתרודך מדוך Print Using מדוך Xerox
עדות  .)ת-5.)ת c OS XדM, אם דחית) אוטומטיד אינ) פוערד כ)רכ), דחת 

.Print Using ואד רם ))דקן ררך מדוך Select a driver to use... אד
))דקן רדתרודך מופיע ד-Printer List ומו גת כ)דקן דתיתד )מחגר.
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.Add רחץ ער

אם מנ)ר )דקן )מגפסד אינו פוער כתאוי, )סת אד ))דקנ) ררו ו)דקן אודו    
מחגר. 

.Macintosh דצע אד )ררדים )דאים ר)סתד ))דקנ) רר מנ)ר )דקן רר
וגא ר))דקן מחודת רמחרד ומופער.

)כנס רכונן )דקריטותים אד דקריטות )דוכנ) )מצותף.
.Macintosh רחץ פעמיים ער סמר )דקריטות רמופיע ער רורחן )עדוג) רר

.MAC_Installer (רחץ פעמיים ער )דיקיי
.Installer OS X רחץ פעמיים ער )סמר

.OK זן אד )סיסמ) ורחץ ער(
.Continue נפדח. רחץ ער Xת ox Inרtדllחרון  ת

 .Uninstall וראחת מכן רחץ ער Uninstall דחת דאפרתוד
 כרדופיע ))וגע) )מדתיע) כי כר )יירומים דמחרד ייס תו, רחץ 

.Continue ער
.Quit עם סיום ))סת), רחץ ער

אה
דה
 ה
גה
)ה
וה
זה
חה
טה

יה

Linux
וגא ר))דקן מחודת רתרד ומופער. כמו כן, כדודד )-IP רר ))דקן כדת אמות) 

ר)יוד מו גתד. 
)כנס רכונן )דקריטותים אד דקריטות )דוכנ) )מצותף.

.Linux רחץ פעמיים ער סמר )דקריטות )מופיע ער רורחן )עדוג) רר
.Linux (רחץ פעמיים ער )דיקיי

.install.sh רחץ פעמיים ער )סמר
.Continue נפדח. רחץ ער Xת ox Inרtדllחרון  ת

.Next יופיע. רחץ ער Add ה intחרון ארף  ת
.Search דחת מגפסד תרד ורחץ ער רחצן

כדודד )-IP ורם )ג ם רר )מגפסד מופיעים דרג) )תרימ).
.Next דחת אד ))דקן רדתרודך ורחץ ער

שימוש ברשת קווית
י)י) עריך ר) גית אד )פתוטוקורים רר )תרד ד)דקן ררך, כגי רדוכר ר)רדמר דו 

דתרד ררך. פתק ז) יתא) רך כיצג רערוד זאד דקרוד.
דאפרתודך ר)רדמר דתרד ראחת חידות כדר תרד ריציא) דואמד ד)דקן.

הדפסת דוח תצורת רשת
דוכר ר)גפיס דו"ח תצורת רשת מדוך רוח )דקת) רר ))דקן, ריצי  אד ) גתוד 

)תרד )נוכחיוד רר ))דקן. גוח ז) יסייע רך ר) גית תרד וראדת דקרוד.
להדפסת הדוח:

 MAC-( דמצד מוכן, רחץ ער  הרחצן דיטורה רמרך כ- 7 רניוד. דוכר רמצוא אד כדודד
ואד כדודד )-IP רר ))דקן ררך.

רגו מ):
כדודד IP: 92ת.).).92ת

.81
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IP הגדרת כתובת
תאריד, ) גת כדודד IP עדות )גפס) דתרד וני)ור )מעתכד. דמתדיד )מקתים רתד 

 הDHC הרתד גינמי רר פתוטוקור דצותד מאתחה )נמצא דתרד, יקצ) רך כדודד 
IP חגר) דאופן אוטומטי.

דכמ) מצדים י)י) עריך ר) גית אד כדודד )-IP דאופן יגני. כדודד כזו נקתאד כדודד 
IP סטטיד, ורעידים קתודוד )יא נגתרד דאינטת)-נט דא יגי רמטתוד דטחון.

הקצאת IP באמצעות DHCP: חדת אד ))דקן ררך רתרד, חדת אד כדר )חרמר 
ו)מדן מספת גקוד עג ררתד הDHC יקצ) ר)דקן ררך כדודד IP. דררד ז), )גפס 

תצורת דוייח רשת כפי ר)וסדת רעיר. אם )גו"ח מתא) רכדודד )-IP רונד), 
))קצא) עדת) ד)צרח). דתא) אד כדודד )-IP )חגר) דגו"ח.

הקצאה של כתובת IP סטטית: )רדמר דדוכניד הtIתS כגי ררנוד אד כדודד 
).DHCמדוך )מחרד ררך. התק אם אינך תוצ) ר)רדמר ד - ה IP-(

דסדיד) מרתגיד, אנו ממריצים רדיצות קרת עם מנ)ר )תרד ררך כגי רי גית עדותך 
כדודד זו.

)Windows( SetIP באמצעות תוכנית IP הגדרת
דוכניד זו מיועגד ר) גת) יגניד רר כדודד IP רר )תרד עדות ))דקן ררך דוך 
רימור דכדודד )-MAC ררו כגי ריצות דקרותד עם ))דקן. כדודד MAC )יא 

מספת )סגת) רר )חומת) רר ממרק )תרד, ונידן רמצוא אוד) דאמצעוד דו"ח 
תצורת רשת.

כגי ר)רדמר דדוכניד הtIתS, נדק אד חומד )אר רר )מחרד רפני רדמריך, 
דאמצעוד )פעורוד )דאוד:

פדח אד התחל < כל התוכניות < לוח הבקרה.
רחץ פעמיים ער מרכז האבטחה.

רחץ חומת האש של Windows דחרקו )דחדון רר )מסך.
)פוך אד חומד )אר ררא זמינ).

התקנת התוכנה
וגא ר))דקן מחודת רמחרד ומופער.

)כנס רכונן )דקריטותים אד דקריטות )דוכנ) )מצותף.
דקריטות )דוכנ) אמות ר)דחיר רפעור דאופן אוטומטי ויופיע חרון )דקנ).

אם חרון ))דקנ) אינו מופיע, רחץ ")דחר" וראחת מכן הפעל. )קרג 
X:\Setup.exe, כארת אד) מחריף אד )אוד "X" דאוד )מייצ ד אד )כונן 

ררך. רחץ ער אישור.
אם אד) מרדמר ד-דtרVi רWindow, רחץ ער התחל < כל התוכניות < 

עזרים < הפעל.
)קרג X:\Setup.exe, כארת אד) מחריף אד )אוד "X" דאוד )מייצ ד 

אד )כונן ררך, ורחץ ער אישור.
 אם חרון )פער) אוטומטיד מופיע ד-דtרVi רWindow, רחץ הפעל 

Setup.exe דרג) תכנית התקנה או הרצה, ורחץ המשך דחרון בקרת 
חשבון משתמש.

רחץ התקן את תוכנית השירות SetIP )אופציה(.
רחץ הבא < הבא.

רחץ ער סיום.

הפעלת התוכנה
חדת אד ))דקן רתרד דאמצעוד כדר תרד.

)פער אד ))דקן.
.SetIP > SetIP > דחת כל התוכניות ,Windows מדפתיט התחל רר

רחץ ער )סמר  הררירי מרמארה דדוך חרון הtIתS רפדיחד חרון ) גתד 
.TCה/Iה

)זן אד )מיגע )חגר רר ))דקן רדוך חרון )דצות) כגר)רן. דאינטת)-נט 
דא יגי, אפרת רדצטתך רדקר ממנ)ר תרד ר)קצוד מיגע ז) רפני רדמריך.
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כתובת MAC: מצא אד כדודד )-MAC רר ))דקן מדוך דו"ח תצורת 
רשת ו)זן אוד) ררא )נקוגודיים. רגו מ): A8:ת5:99:29:5ת:)) )ופך ר: 

A8ת599295ת)).
כתובת IP: )זן כדודד IP חגר) עדות )מגפסד ררך.

כך רמרר, אם כדודד )-IP רר )מחרד ררך )יא )5ת.ת.8 ת.92ת, )זן 
X.ת.8 ת.92ת. הX מייצ  מספת דין ת רדין 254 )רונ) מכדודד )מחרד.ה

מסכת תת-רשת: )זן מסכד דד-תרד.
שער ברירת מחדל: )זן אד רעת דתיתד )מחגר.

דחת החל, וראחת מכן רחץ ער אישור. ))דקן יגפיס דאופן אוטומטי אד דו"ח 
תצורת הרשת. וגא כי כר )) גתוד נכונוד.
.SתtIכגי רס ות אד דוכניד ה Exit רחץ ער

דמיגד )צותך, )פער מחגר אד חומד )אר רר )מחרד.

)Macintosh( SetIP באמצעות תוכנית IP הגדרת
כגי ר)רדמר דדוכניד הtIתS, נדק אד חומד )אר רר )מחרד רפני רדמריך, 

דאמצעוד )פעורוד )דאוד:
.System Preferences פדח אד

.Security רחץ ער
.Firewall רחץ ער דפתיט

כד) אד חומד )אר.

))ותאוד )דאוד ערויוד ר)רדנוד ד)דאם רג ם רדתרודך.   

חדת אד ))דקן רתרד דאמצעוד כדר תרד.
 MAC_Installer כנס אד דקריטות ))דקנ), ופדח אד חרון )דקריטות, דחת(

.SetIPApplet.html > SetIP > MAC_Printer >
 .T uרt ייפדח דאופן אוטומטי. ראחת מכן דחת Sדfד i-רחץ פעמיים ער )קודץ ו
)גפגפן ייפדח דגף tmlג.tתApplהtIתS )מתא) אד רם )מגפסד ואד )מיגע 

 .IP-( ער כדודד
רחץ ער )סמר  הררירי מרמארה דדוך חרון הtIתS רפדיחד חרון ) גתד 

.TCה/Iה
)זן אד )מיגע )חגר רר ))דקן רדוך חרון )דצות) כגר)רן. דאינטת)-נט 

דא יגי, אפרת רדצטתך רדקר ממנ)ר תרד ר)קצוד מיגע ז) רפני רדמריך.
MAC Address: מצא אד כדודד )-MAC רר ))דקן מדוך גו"ח דצותד 
תרד ו)זן אוד) ררא )נקוגודיים. כך רמרר: A8:ת5:99:29:5ת:)) )ופך ר: 

A8ת599295ת)).
IP Address: )זן כדודד IP חגר) עדות )מגפסד ררך.

כך רמרר, אם כדודד )-IP רר )מחרד ררך )יא )5ת.ת.8 ת.92ת, )זן 
X.ת.8 ת.92ת. הX מייצ  מספת דין ת רדין 254 )רונ) מכדודד )מחרד.ה

•

•

•
•
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.4
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.2
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.4

.5

•

•

Subnet Mask: )זן מסכד דד-תרד.
Default Gateway: )זן אד רעת דתיתד )מחגר.

דחת Apply וראחת מכן, דחת OK ורוד OK. )מגפסד דגפיס דאופן אוטומטי 
אד גו"ח דצותד )תרד. וגא כי כר )) גתוד נכונוד. צא מ-Safari. דוכר עד) 
רס ות ור)וציא אד דקריטות ))דקנ). דמיגד )צותך, )פער מחגר אד חומד 

)אר רר )מחרד. ריניד ד)צרח) אד כדודד )-IP, אד מסכד דד-)תרד, ואד 
)רעת.

)Linux( SetIP באמצעות תוכנית IP הגדרת
)דוכניד הtIתS דודקן דאופן אוטומטי דמ)רך )דקנד מנ)ר )דקן )מגפסד.

)גפס אד גוח דצותד )תרד רר ))דקן כגי רדגוק מ)י כדודד )-MAC רר 
))דקן. 

./opt/Xerox/mfp/share/utils/ פדח אד
 .SetIPApplet.html רחץ פעמיים ער )קודץ

.TCה/Iרחץ כגי רפדוח אד חרון ) גתד דצותד ה
)זן אד כדודד )-MAC, כדודד )-IP, מסיכד תרד מרנ) ורעת דתיתד )מחגר 

Apply רר כתטיס )תרד וראחת מכן רחץ ער

דעד )זנד כדודד MAC, )זן אוד) ררא נקוגודיים ה:ה.   

))דקן מגפיס אד גוח דצותד )תרד. וגא כי כר )) גתוד נכונוד. 
.SתtIס ות אד )דוכניד ה

הגדרת הפרמטרים של הרשת
נידן  ם ר) גית אד ) גתוד )תרד )רונוד דאמצעוד דכניוד ני)ור תרד כ ון 

.CentreWare IS

שיחזור הגדרת ברירת המחדל שנקבעו במפעל
אפרת רי)י) עריך ראפס אד ))דקן ר) גתוד דתיתד )מחגר רר )מפער כארת 

מחדתים אד ))דקן ררך רסדידד תרד חגר).

CentreWare IS שחזור הגדרות ברירת המחדל באמצעות
)פער גפגפן אינטתנט כ ון  ת t Exploתn תi , Int דfדS או foxת Fi ו)זן אד 

כדודד )-IP )חגר) רר ))דקן ררך דחרון )גפגפן.
רגו מ),

.General > Properties נפדח, רחץ CentreWare IS כארת חרון
רחץ ער Reset. ראחת מכן, רחץ ער )רחצן )מופיע רמט) כגי ררחזת אד מצדי 

דתיתד )מחגר.

כד) ו)פער מחגר אד ))דקן ררך כגי ר)חיר אד )) גתוד.

•
•
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) גתד תרד הP) תש  תרדגה דרדגה_30

 IPv6 תצורת

TCP/IPv6 נדמך כתאוי תק ד תסד דtרVi רWindow  ואירך.   

אם נתא) רתרד  vהI  אינ) עודגד, ) גת אד כר ) גתד )תרד ר) גתוד דתיתד    
)מחגר רר )יצתן ונס) רוד. התא) "רחזות ) גתוד דדתיתד מחגר רנקדעו דמפער" 

דעמוג 29.(
:Iהv  פער ער-פי ))ריך )דא כגי ר)רדמר דכדודד ,Iהv  כגי ר)רדמר דסדידד תרד

))דקן מסופק עם מאפיין  vהI מופער.
חדת אד ))דקן רתרד דאמצעוד כדר תרד.

)פער אד ))דקן.
.Iהv  גפס דו"ח תצורת רשת מרוח )דקת) רר ))דקן רדגיקד כדודוד(

דמעתכד )פער) )))2 רWindow, דחת הגדרות < מדפסות. 
דמעתכד )פער) ש))2/הX רWindow, דחת לוח הבקרה < מדפסות ופקסים. 
דמעתכד )פער) דtרVi/8))2 רWindow, דחת לוח הבקרה < חומרה וקול < 

מדפסות. 
רחץ ער הוסף מדפסת מקומית רדחרון   הוספת מדפסת.

צות יציא) חגר).
דחת הI/הTC מסו  ת יר.
.Iהv -( זן אד כדודוד(

עקוד אחת ))ותאוד )דסיסיוד.
פער ער-פי ))ותאוד רער- די )מסך.

אם ))דקן רא עודג דסדידד )תרד, )פער אד  vהI. עיין דסעיף )דא.   

הדפסת דוח תצורת רשת
דוכר ר)גפיס דו"ח תצורת רשת מדוך רוח )דקת) רר ))דקן, ריצי  אד ) גתוד 

)תרד )נוכחיוד רר ))דקן. גוח ז) יסייע רך ר) גית תרד וראדת דקרוד.
להדפסת הדוח:

 דמצד מוכן, רחץ ער  הרחצן דיטורה רמרך כ-7 רניוד. דוכר רמצוא אד כדודד 
)-MAC ואד כדודד )-IP רר ))דקן ררך.

רגו מ):
כדודד A2:78 :MAC:ת5:99:4ת:))

כדודד IP: 92ת.).).92ת

 IPv6 הגדרת כתובות
))דקן דומך דכדודוד )- vהI רר)רן עדות )גפס) דתרד וני)ור.

Link-local Address: כדודד  vהI מקומיד רדצותד) )ו גת) דאופן עצמי. 
).FE8(-הכדודד מדחיר) ד

 Stateless Address: כדודד  vהI רדצותד) מו גתד דאופן אוטומטי ער-יגי 
נדד תרד.

.DHCהv  רדצותד) מו גתד ער-יגי רתד Iהv  כדודד :Stateful Address
Manual Address: כדודד  vהI רדצותד) מו גתד יגניד ער-יגי )מרדמר.

הגדרת תצורה של הכתובת באופן ידני
 .URL ככדודד Iהv  רדומך דמיעון ,Intת nתt Explo פער גפגפן אינטתנט, כ ון  ת(

התא) "רימור ד - IS ת דWת ntתP( C) תש  תרדגה דרדגה" דעמוג 47.(

יר רדחום אד )כדודד דסו תיים מתודעים "][".   

עדות v4הI, )זן אד כדודד )-v4הI הttp://xxx.xxx.xxx.xxxגה דרג) )כדודד    
ו)קר Enter או רחץ ער בצע.

.1

.2

.3

.4
•
•

.5
א(
ב(
ג(
ד(

.6

•
•

•

•

•
•

.1

.Protocol > Properties נפדח, רחץ CentreWare IS כארת חרון
.TCP/IP רחץ ער

.TCP/IPv6 דחרק רר Manual Address אפרת

דחת Router Prefix ורחץ ער רחצן Add, ראחת מכן נדד )קיגומד יוזן דאופן 
אוטומטי רדוך רג) )כדודד. 

)זן אד ראת )כדודד. הרגו מ): AAAA::94ת:88:)ת:FFEש. "A" )וא )קסגצימרי 
).F עג A ,9 עג (

.Save changes רחץ ער )רחצן

התקנת מנהל התקן מדפסת
 .TCה/Iהv4 -גומ) ר Iהv  דקנד מנ)ר )דקן עדות מגפסד תרד דסדידד תרד( 

התא) ")דקנד מנ)רי )דקנים עדות )דקן )מחודת רתרד" דעמוג  2.(
דחת יציאד הI/הTC וכארת מוצ ד תרימד ))דקנים, דחת אד כדודד )- vהI רר 

))דקן ררך.

CentreWare IS - שימוש ב
.URL ככדודד Iהv  רדומך דמיעון ,Intת nתt Explo פער גפגפן אינטתנט, כ ון  ת(

 ,Stateless Address ,Link-local Addressה Iהv -( דחת אחד מכדודוד
Manual Address ,Stateful Addressה מדוך דו"ח תצורת רשת.

)זן אד כדודוד )- vהI. הרגו מ): ]ת)5:99FF:FE  :77תttp://]FE8(::2ג.(

.2

.3

.4

.5

.6

.1

.2
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הגדרה בסיסית_�1

הגדרה בסיסית
אחרי השלמת ההתקנה, אפשר שתריה להגדיר את הגדרות ברירת המחדל של ההתקי. עייי בסעיף הבא אז בריונך להגדיר או לשנות ערייז. 

פרק םה מספק הוראות שלב‑אחר‑שלב להתקנת ההתקי.

פרק	זה	כולל:
יוונוי גובה

הגדרת המגש והנייר המהוויז ברירת מחדל
•
•

השימוש במאפייי החיסיוי בחשמל
שינוי הגדרות גופניז )Phaser 3160B ו ‑ Phaser 3160N בלבד(

•
•

כוונון	גובה
אייות ההדפסה מושפעת מהלחץ האטמוספרי, הנקבע לפי הגובה שבו נמיא ההתקי 

מעל פני היז. המידע שלהלי מסביר יייד להגדיר את המדפסת לקבלת אייות ההדפסה 
המיטבית.

לפני הגדרת ערך הגובה, בדוק את הגובה מעל פני היז שבו נמיאת המדפסת.

0

גבוה	1 	1
גבוה	� 	�
גבוה	� 	�
רגיל 	4

עבור	3140	Phaser	ו	-	�155
 "USB‑התקנת מנהל ההתקי. )ראה "התקנת מנהלי התקניז עבור התקניז המחובריז ל

בעמוד 23 או "התקנת מנהלי התקניז עבור התקניז המחובריז לרשת" בעמוד 26.(
.Windows לחץ על תפריט התחל של

במערית הפעלה Windows 2000, בחר הגדרות < מדפסות.
במערית הפעלה Windows XP/2003, בחר לוח	הבקרה < מדפסות	ופקסים.
במערית הפעלה Windows 2008/Vista, בחר לוח	הבקרה < חומרה	וקול < 

מדפסות.
בחר את מנהל ההתקי של ההתקי שלך ולחץ לחייה ימנית ידי לפתוח מאפיינים. 

במאפייני מנהל התקי מדפסת, בחר מדפסת. 
בחר את האפשרויות הדרושות מהרשימה הנפתחת כוונון	גובה.

לחץ על אישור.

3160N	-	ו	Phaser	3160B	עבור
ניתי ליווני גובה בתינית השרות "הגדרות מדפסת".

מתפריטהתחלבחרתכניות או כל	התכניות < שז מנהל התקי המדפסת שלך < 
תכנית	שירות	הגדרות	מדפסת.

בחר את האפשרויות הדרושות מהרשימה הנפתחת כוונון	גובה.
לחץ על הלחיי החל.

ניתי ליווני םאת גז באמיעות Phaser 3160N( CentreWare IS בלבד(.

.1

.�
•
•
•

.�

.4

.5

.6

.1

.�

.�

הגדרת	המגש	והנייר	בברירת	מחדל
באפשרותך לבחור את המגש והנייר שבהז תריה להמשיך ולהשתמש לעבודת ההדפסה.

במחשב
Windows

 .Windows לחץ על תפריט התחל של
במערית הפעלה Windows 2000, בחר הגדרות < מדפסות. 

במערית הפעלה Windows XP/2003, בחר לוח	הבקרה < מדפסות	ופקסים. 
במערית הפעלה Windows 2008/Vista, בחר לוח	הבקרה < חומרה	וקול < 

מדפסות. 
לחץ לחייה ימנית על המישיר שלך ובחר העדפות	הדפסה.

לחץ על הירטיסיה נייר. 
בחר את אפשרויות הנייר, יגוי גודל, מקור וסוג.

לחץ על אישור.

אז בריונך להשתמש בנייר בגודל מיוחד יגוי נייר חשבוניות, בחר מותאם	   
אישית בירטיסיה נייר שבהעדפות	הדפסה. )ראה "פתיחת העדפות הדפסה" 

בעמוד 39.(
Macintosh

Macintosh אינו תומך בפונקייה םו. משתמשי Macintosh יריייז לשנות את הגדרת 
ברירת המחדל באופי ידני ביל פעז שבריונז להדפיס באמיעות הגדרות אחרות. 

פתח יישוז ב‑Macintosh ובחר את הקובץ שבריונך להדפיס.
.Print ולחץ על File פתח את תפריט

.Paper	Feed עבור אל חלונית
.Print פתח את התפריט "קובץ" ולחץ על

.Paper	Feed עבור אל
הגדר את המגש המתאיז שממנו בריונך להדפיס.

.Paper עבור אל חלונית
הגדר את סוג הנייר יך שיתאיז לנייר שנטעי במגש שממנו בריונך להדפיס.

לחץ על Print ידי להדפיס.
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•
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השימוש	במאפיין	החיסכון	בחשמל
יאשר אינך משתמש במישיר משך םמי מה, הפעל מאפייי םה ידי לחסוך חשמל. 

עבור	3140	Phaser	ו	-	�155	
 "USB‑התקנת מנהל ההתקי. )ראה "התקנת מנהלי התקניז עבור התקניז המחובריז ל

בעמוד 23 או "התקנת"מנהלי התקניז עבור התקניז המחובריז לרשת" בעמוד 26.(
.Windows לחץ על תפריט התחל של

במערית הפעלה Windows 2000, בחר הגדרות < מדפסות.
במערית הפעלה Windows XP/2003, בחר לוח	הבקרה < מדפסות	ופקסים.
במערית הפעלה Windows 2008/Vista, בחר לוח	הבקרה < חומרה	וקול < 

מדפסות.
בחר את מנהל ההתקי של ההתקי שלך ולחץ לחייה ימנית ידי לפתוח מאפיינים. 

במאפייני מנהל התקי מדפסת, בחר מדפסת. 
בחר את השעה הריויה ברשימה הנפתחת חיסכון	חשמל.

לחץ על אישור. 

3160N	-	ו	Phaser	3160B	עבור
את חיסיוי בחשמל ניתי לשנות בתינית השירות "הגדרות מדפסת".

מתפריטהתחל בחר תכניות או כל	התכניות < שז מנהל התקי המדפסת שלך < 
תכנית	שירות	הגדרות	מדפסת.

בחר את השעה הריויה ברשימה הנפתחת חיסכון	בצריכת	חשמל.
לחץ על הלחיי החל.

ניתי ליווני םאת גז באמיעות Phaser 3160N( CentreWare IS בלבד(.

שינוי	הגדרות	גופנים	)3160B	PhASER	ו	-	
3160N	PhASER	בלבד(

בהתקי שלך, הגופי של האםור או המדינה בה אתה מתגורר מוגדר מראש.
 ,DOS אז בריונך לשנות את הגופי או להגדיר את הגופי לתנאיז מיוחדיז, למשל סביבת

תויל לשנות את הגדרות הגופי באופי הבא:
הפעל את המחשב שלך המחובר לרשת ופתח את הדפדפי. 

מתפריטהתחלבחרתכניות או כל	התכניות < שם	מנהל	התקן	המדפסת	שלך < 
תכנית	שירות	הגדרות	מדפסת.

לחץ על חיקוי.
ודא שנבחרה שפת	שליטה	במדפסת	)PCL( בהגדרת	חיקוי.

לחץ על הגדרה.
בחר את הגופי המועדף שלך מרשימת ערכת	סמלים.

לחץ על החל.

המידע הבא מייג את רשימת הגופניז התואמיז לשפות השונות.   
רוסית: ISO 8859/5 , CP866 לטינית קירילי

עברית: עברית 15Q,  עברית ‑ 8,  עברית ‑ 7 )ישראל בלבד(
יוונית: ISO 8859/7 יוונית לטינית, PC‑8 לטינית/יוונית

 ,Code Page 864 ,Windows Arabic ,HP Arabic‑8	:ופרסית	ערבית
ISO 8859/6 Latin Arabic ,Farsi

OCR‑B ,OCR‑A :OCR

•
•
•
•

•
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•
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מדיה ומגש
פרק םה מספק מידע על טעינת מדיית הדפסה בהתקי שלך.

פרק	זה	כולל:
בחירת מדיית הדפסה

שינוי גודל המגש
טעינת נייר במגש

•
•
•

הדפסה על מדיה מיוחדת
שימוש בתומך הפלט

•
•

בחירת	מדיית	הדפסה
באפשרותך להדפיס על‑גבי מגווי של מדיית הדפסה, יגוי נייר רגיל, מעטפות, מדבקות 

ושקפיז. השתמש תמיד במדיית הדפסה שתואמת להנחיות השימוש בהתקי םה.

בחירת	מדיית	הדפסה
מדיית הדפסה שאינה עומדת בהנחיות המופיעות במדריך למשתמש םה עשויה לגרוז 

לבעיות הבאות:
אייות הדפסה נמויה.
חסימות נייר תיופות.

בלאי מוקדז של ההתקי.
מאפייניז יגוי המשקל, ההריב, המרקז ותויי הלחות של הנייר, הז גורמיז חשוביז 

המשפיעיז על בייועי המדפסת ועל אייות הפלט. בעת בחירת חומרי הדפסה, שקול את 
הגורמיז הבאיז:

הסוג, הגודל והמשקל של חומרי ההדפסה שמתאימיז להתקי שלך מפורטיז במפרטי 
חומרי ההדפסה. )ראה "מפרט מדיית הדפסה" בעמוד 66.(
תויאה ריויה: בחר חומר הדפסה המתאיז לפרויקט שלך.

בהירות: מדיית הדפסה מסוימת לבנה יותר מאחריז ומפיקה תמונות חדות יותר 
ובעלות יבעיז חייז יותר.

חלקות פני השטח: מידת החלקות של חומרי ההדפסה משפיעה על חדות ההדפסה 
על‑גבי הנייר.

מדיית הדפסה מסוימת עשויה להתאיז ליל ההנחיות המפורטות בסעיף םה    
ועדייי לא לספק תויאות משביעות ריוי. הדבר עשוי להיות תויאה של טיפול 

בלתי נאות, רמות טמפרטורה ולחות בלתי מתאימות, או משתניז אחריז שלא 
ניתי לשלוט עליהז.

לפני ריישת ימות גדולה של מדיית הדפסה, ודא שהמדיה עומדת בדרישות 
המופיעות במדריך למשתמש םה. 

•

•

שימוש במדיית הדפסה שאינה עומדת בדרישות המפורטות עלול לגרוז לבעיות    
המחייבות תיקוניז. תיקוניז מסוג םה אינז ילוליז במסגרת האחריות או הסימי 

השירות.
 ימות הנייר במגש עשויה להשתנות בהתאז לסוג המדיה שבשימוש. 

)ראה "מפרט מדיית הדפסה" בעמוד 66.(

•
•
•

•

•
•

•

גודל	מדיה	הנתמכת	בכל	מצב
מקורסוגגודלמצב

הדפסה	חד	
צדדית

לפרטיז אודות גודל 
נייר, ראה "מפרט 

מדיית הדפסה" 
בעמוד 66.

לפרטיז אודות סוג נייר, 
ראה "מפרט מדיית הדפסה" 

בעמוד 66.

מגש 1
מגש ידני

•
•

הדפסת	דופלקס	
)ידנית(א

 ,Legal ,A4 ,Letter
Oficio ,US Folio

רגיל, יבעוני, מודפס מראש, 
ממוחםר, דחוס, ארייוי

מגש 1 •

נייר 75 עד 90 גרז/מ"ר בלבד. א. 

שינוי	גודל	המגש
המגש מוגדר מראש לגודל Letter או A4, בהתאז למדינה שלך. לשינוי הגודל, עליך 

ליווני את מיווני הנייר.

1		מנחה	תמיכה
�		מנחה	אורך	נייר
�		מנעול	הנחיה

4		מנחה	רוחב	הנייר
5		קו	מילוי	נייר
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בכד אחי לחץ והחםק אי המנעול המיווי, ובכד השנכה החםק כחד אי מיווי אווך 
הנככו ואי יומך הנככו. החלק אי מיווי אווך הנככו ואי יומך הנככו ידכ למקז אויז 

בחוכץ הניוי עבוו גודל הנככו.

יופף או נפנף אי קיה עוכמי הנככו ידכ להפוכד אי הדפכז םה מםה לפנכ טעכני 
הנככו. הינס אי הנככו למגש.

לאחו הםני הנככו במגש, יווני אי מיוונכ הימכיה יך שככגעו בעדכנוי בעוכמי הנככו.

לחץ אי מיוונכ ווחב הנככו והחלק אויז לגודל הנככו המבוקש המסומי ביחיכי המגש.

ודא שאכנך ממלא אי המגש כיו על המכדה. מכלוכ המגש כיו על המכדה    
עשוכ לגווז לחסכמי נככו.

אכי לדחוף אי מנחה ווחב הנככו וחוק מדכ ידכ שהמדכה לא ייקפל. 
אז לא ייווני אי מיווי ווחב הנככו, עלולוי להיוחש חסכמוי נככו.

•

•
•

אל ישימש בנככו עז סלסול של כויו מ‑6 מ»מ.  •

.1

.�

.�

.4

טעינת	נייר	במגש

מגש	1
משוך אי מגש הנככו החויה. והיאז אי גודל המגש לגודל המדכה שאיה טועי. 

)ואה "שכנוכ גודל המגש" בעמוד 33.(
יופף או נפנף אי קיה עוכמי הנככו ידכ להפוכד אי הדפכז םה מםה לפנכ טעכני 

הנככו.

הנח אי הנככו ישהיד להדפסה פונה ילפכ מטה.

הגדו אי סוג הנככו והגודל עבוו מגש 1. )ואה "הגדוי המגשש והנככו בבוכוי מחדל" 
בעמוד 31.(

אז איה ניקל בבעכוי בהםני הנככו, בדוק אז הנככו יואז למפוט המדכה.    
)ואה "מפוט מדככי הדפסה" בעמוד 66.(

מגש	ידני
המגש הכדנכ מסוגל להיכל גדלכז וסוגכז שונכז של חומוכ הדפסה, יגוי גלוכוי, יוטכסכ בויה 

ומעטפוי. מגש םה מיאכז להדפסה של עמודכז בודדכז על נככו חבוה או נככו יבעונכ.

עצות	בנוגע	לשימוש	במגש	הידני
 אז יבחו מזין	ידני עבוו מקור בככשוז היוינה שלך, כהכה עלכך ללחוץ על 

 )לחיי בכטול( ביל פעז שידפכס עמוד וטעי וק סוג אחד, גודל אחד ומשקל 
אחד של חומו הדפסה במגש הכדנכ.

למנכעי חסכמי נככו, אכי להוסכף נככו בעי הדפסה. עיה םו חלה גז על סוגכז 
אחוכז של מדככי הדפסה.

כש לטעוי מדככי הדפסה במוים המגש ישהז פונכז ילפכ מעלה והקיה העלכוי 
מוינס ואשוי למגש הכדנכ.

כש לטעוי ימכד וק אי מדככי ההדפסה המיואוי במפוט ידכ למנוע חסכמוי 
נככו ובעכוי של אכיוי הדפסה. )ואה "מפוט מדככי הדפסה" בעמוד 66.(

שטח יל עכקול בגלוכוי, במעטפוי ובמדבקוי לפנכ שיטעי אויז ליוך המגש 
הכדנכ.

טעי אי הנככו ליוך המגש הכדנכ.

.1

.�

.�

.4

•

•

•

•

•

.1



מדיה ומגש_�5

אל תדחוף את הנייר מעבר למשטח ולסימוי  בעת הטעינה.    
בעת הדפסה על מדיית הדפסה מיוחדת, יש לפעול בהתאז להנחיות 

הטעינה. )ראה "הדפסה על מדיה מיוחדת" בעמוד 35.(
 יאשר ניירות חופפיז בעת הדפסה באמיעות המגש הידני, פתח את 

מגש 1 והויא את הניירות החופפיז ולאחר מיי נסה להדפיס שוב. 
יאשר הנייר אינו מוםי היטב במהלך ההדפסה, דחוף את הנייר פנימה 

ידנית, עד שהוא יתחיל להיות מוםי באופי אוטומטי. 

•
•

•

•

לחץ את מיווני הנייר של המגש הידני ויווי אותז בהתאז לרוחב הנייר. אל 
תפעיל יוח רב מדי, אחרת הנייר יתעקז ויגרוז לחסימת נייר או להדפסה עקומה.

ידי להדפיס ביישוז, פתח את היישוז ופתח את תפריט ההדפסה.
פתח העדפות	הדפסה. )ראה "פתיחת העדפות הדפסה" בעמוד 39.(

לחץ על הירטיסיה נייר בתוך העדפות	הדפסה, ובחר סוג נייר מתאיז.

לדוגמה, אז בריונך להשתמש במדבקה, הגדר את סוג הנייר למדבקות.   

בחר מםיי ידני במקור הנייר ולאחר מיי לחץ על אישור.
התחל להדפיס מהיישוז.

אז אתה מדפיס מספר עמודיז, טעי את הגיליוי הבא בתוז הדפסת הדף הראשוי    
ולחץ על  )לחיי ביטול(. חםור על יעד םה עבור יל עמוד שיש להדפיסו.

הדפסה	על	מדיה	מיוחדת
הטבלה הבאה מייגה את מדיית ההדפסה המיוחדת הםמינה עבור יל מגש. 

 בעת השימוש במדיה מיוחדת, אנו ממליייז על הםנת עמוד אחד ביל פעז. בדוק    
את ימות הקלט המרבית של חומרי הדפסה ביל מגש. )ראה "מפרט מדיית הדפסה" 

בעמוד 66.(

מגש	ידנימגש	1סוגים

●●נייר	פשוט
●●נייר	עבה
●●נייר	דק

●נייר	דחוס
●צבעוני

●כרטיסים
●מדבקות
●שקפים
●מעטפות

●מודפס	מראש
●נייר	בד

●●נייר	ממוחזר
●●נייר	ארכיב

)●: נתמך, ריק: לא נתמך(

.�

.�

.4

.5

.6

.7

סוגי חומרי ההדפסה מויגיז בהעדפות	הדפסה. אפשרות םו של סוג הנייר מאפשרת לך 
להגדיר את סוג הנייר לטעינה במגש. ההגדרה מופיעה ברשימה ידי שתויל לבחור אותה. 
יך יתאפשר לך להשיג את ההדפסיז באייות המיטבית. אז לא תשתמש בה, ייתיי שלא 

תויל לקבל את אייות ההדפסה הריויה.
נייר	פשוט:	נייר פשוט ורגיל. בחר סוג םה אז ההתקי שלך הוא התקי המדפיס 

בשחור‑לבי על נייר במשקל 60 עד 90 גרז/מ"ר.
נייר	עבה:	90 עד 105 גרז/מ"ר נייר עבה.

נייר	דק:	60 עד 70 גרז/מ"ר נייר דק.
נייר	דחוס: 105 עד 120 גרז/מ"ר דחוס. 

צבעוני:	75 עד 90 גרז/מ"ר נייר בעל רקע יבעוני.
כרטיסים:	90 עד 163 גרז/מ"ר נייר בריסטול. 

מדבקות: 120 עד 150 גרז/מ"ר תוויות. 
שקפים:	138 עד 146 גרז/מ"ר נייר שקפיז. 

מעטפות:	75 עד 90 גרז/מ"ר מעטפה.
מודפס	מראש:	75 עד 90 גרז/מ"ר נייר מודפס מראש/יותרת.

נייר	בד:	75 עד 90 גרז/מ"ר נייר בד.
נייר	ממוחזר:	75 עד 90 גרז/מ"ר נייר ממוחםר.

יאשר אתה משתמש בנייר ממוחםר ינייר משומש, ייתיי שהתדפיסיז    
יתקמטו. 

נייר	ארכיב:	70 עד 90 גרז/מ"ר. אז בריונך לשמור את התדפיס למשך תקופה 
ארויה, יגוי בארייוי, בחר אפשרות םו.

מעטפה
הדפסה מוילחת על‑גבי מעטפות תלויה באייות המעטפות. 

להדפסת מעטפה, אםור הבול הנו ביד שמאל וחלקה הסופי של המעטפה אז אםור הבול 
נינסת ראשונה למדפסת, באמיע המגש הידני.

אז מעטפות מודפסות עז קמטיז, קפליז או קוויז שחוריז עביז, פתח את המיסה 
האחורי ומשוך ילפי מטה את ידית הלחץ ונסה להדפיס שוב. השאר את המיסה האחורי 

פתוח בםמי ההדפסה.

1		ידית	לחץ

בעת בחירת מעטפות יש להביא בחשבוי את הגורמיז הבאיז:
משקל: משקל המעטפה אינה ירייה לחרוג מעבר ל ‑ 90 גרז/מ"ר אחרת 

חסימת נייר עשויה להתרחש.
נייר	הרכבה: לפני הדפסה, יש להניח את המעטפות באופי שטוח ולודא שאיי 

אויר בתויי.
מצב: אסור שהמעטפות תהיינה מקומטות, חתויות או פגומות.

טמפרטורה: יש להשתמש במעטפות התואמות לחוז וללחץ שמפיק ההתקי 
במהלך פעולה.

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•
‑

‑

‑
‑
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יש להשתמש רק במעטפות בנויות היטב, בעלות קיפוליז חדיז ומהודקיז.
איי להשתמש במעטפות מבוילות.

אל תשתמש במעטפות עז סייות, מהדקיז, חלוניות, ריפוד פנימי, דבק נדבק מעימו 
או חומריז סינתטייז אחריז.

אל תשתמש במעטפות פגומות או מאייות ירודה.
ודא יי החיבור בשני הקיוות מגיע עד לפינות המעטפה.

1		מקובל
�		לא	מקובל

מעטפות עז פס דביק מתקלף או בעלות יותר מלשונית אחת המתקפלת ידי לאטוז 
את המעטפה, חייבות להיות בעלות סוגי דבק המסוגל לעמוד במשך 0.1 שניות 

בטמפרטורת מנגנוי ההיתוך של ההתקי )י‑170° ילםיוס(. הלשוניות הנוספות ופסי 
ההדבקה עשוייז לגרוז לקימוטיז, לקיפוליז או לחסימות נייר ואף עלוליז לגרוז נםק 

למנגנוי ההיתוך.
ידי להבטיח את אייות ההדפסה הטובה ביותר, יש למקז את השולייז במרחק שלא 

יעלה על 15 מ"מ מקיוות המעטפה.
הימנע מהדפסה על‑גבי אםורי החיבור של הקיפוליז.

שקפים
השתמש אך ורק בשקפיז המיועדיז להדפסה במדפסות לייםר על מנת שלא לגרוז נםק 

להתקי.

שקפיז המיועדיז לשימוש בהתקי חייביז להיות מסוגליז לעמוד בטמפרטורת מנגנוי 
ההיתוך של ההתקי.

הנח את השקפיז על‑גבי משטח שטוח לאחר הסרתז מההתקי.
אל תשאיר שקפיז שאינז בשימוש במגש הנייר לפרקי םמי ממושייז. אבק ולילוך 

עשוייז להיטבר על השקפיז ולגרוז ליתמיז בהדפסה.
ידי להימנע ממריחות הנגרמות מטביעות איבעות, אחום בשקפיז בםהירות.

ידי למנוע דהייה, איי לחשוף שקפיז שהודפסו לאור השמש לפרק םמי ממושך.
ודא שהשקפיז אינז מקומטיז, מסולסליז או בעלי קיוות קרועיז.

אל תשתמש בשקפיז שנפרדיז מהגיליוי האחורי.
ידי למנוע משקפיז להידבק םה לםה, אל תאפשר לגליונות להיערז םה על‑גבי םה 

לאחר ההדפסה.

•
•
•

•
•

•

•

•

•

•
•

•
•
•
•
•

תוויות
השתמש אך ורק במדבקות המיועדות להדפסה בהתקני לייםר ידי לא לגרוז נםק להתקי.

בעת בחירת מדבקות, שקול את הגורמיז הבאיז:
דבקים: חומר ההדבקה חייב לשמור על יייבות בטמפרטורת מנגנוי ההיתוך של 

ההתקי שלך )י‑170° ילםיוס(.
סידור: השתמש רק בגיליונות ללא רווח חשוף ביי המדבקות. מדבקות עלולות 

להתקלף מגיליוי שיש בו רווחיז ביי המדבקות ולגרוז לחסימות חמורות.
סלסול: לפני ההדפסה, על המדבקות להיות מונחות במאוםי עז סלסול של פחות 

מ‑13 מ"מ ביל ייווי.
מצב: איי להשתמש במדבקות מקומטות או בעלות בועות או יל סימי אחר המעיד 

על היפרדות.
ודא שאיי חומר הדבקה חשוף ביי המדבקות. אםוריז חשופיז עלוליז לגרוז למדבקות 

להתקלף במהלך ההדפסה ולגרוז לחסימות נייר. דבק חשוף עלול גז לגרוז נםק 
לרייבי ההתקי.

איי להעביר בהתקי גיליוי מדבקות יותר מפעז אחת. הגב הדביק מיועד למעבר אחד 
בלבד בהתקי.

אל תשתמש במדבקות הנפרדות מהגיליוי או במדבקות מקומטות, בעלות בועות או 
פגומות ביל אופי אחר.

בריסטול/נייר	בגודל	מותאם	אישית
ניתי להדפיס גלויות, ירטיסיז וחומריז מותאמיז אישית אחריז בהתקי םה.

איי להדפיס על‑גבי מדיה שרוחבה קטי מ‑76 מ"מ או שאוריה עולה על 127 מ"מ.
ביישוז שבו אתה משתמש, הגדר את השולייז במרחק של 6.4 מ"מ לפחות מקיה 

חומר ההדפסה.
אז משקל המדיה עולה על 160 גרז/מ"ר, נסה להדפיס במיסה האחורי )פלט פונה 

ילפי מעלה(.

•
‑

‑

‑

‑

•

•

•

•
•

•
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נייר	חברה/מודפס	מראש
דו-צדדיחד-צדדי

פניז ילפי מעלהפניז ילפי מטהמגש	1

ילפי מטהילפי מעלהמגש	ידני

נייר חברה/נייר מודפס מראש חייב להיות מודפס עז דיו עמיד בחוז שאינו    
נמס, מתאדה או פולט חומריז מסויניז בטמפרטורת מנגנוי ההיתוך של 

ההתקי למשך 0.1 שניות )י‑170° ילםיוס(.
הדיו שעל‑גבי נייר החברה/הנייר המודפס מראש חייב להיות עשוי מחומר 

שאינו דליק ואסור שיםיק לגלגלות ההתקי.
במהלך אחסוי, על טפסיז וניירות חברה להיות ארוםיז באריםה אטומה ללחות 

ידי למנוע שינוייז באייות הנייר.
לפני שתטעי נייר מיתביז/נייר מודפס מראש, ודא שהדיו התייבש. דיו רטוב 

עלול לנםול מנייר מודפס מראש במהלך פעולת ההיתוך ולפגוז באייות 
ההדפסה.

•

•

•

•

תמונה
הקפד שלא להשתמש בנייר יילוז להםרקת דיו בהתקי םה. הדבר עלול לגרוז נםק 

למישיר. 

מבריק
טעי לתוך המגש הידני דף אחד ביל פעז, ישהיד המבריק פונה ילפי מעלה.

•

•

שימוש	בתומך	הפלט

פני השטח של מגש הפלט עשוייז להתחמז אז אתה מדפיס מספר גדול של דפיז    
בבת אחת. אנא היםהר לא לגעת בפני השטח, ואל תאפשר לילדיז להתקרב אליו.

העמודיז המודפסיז נערמיז בתומך הפלט, אשר יסייע ליישור העמודיז. יברירת מחדל, 
המדפסת שולחת את הפלט למגש הפלט. ידי להשתמש במגש הפלט, ודא שהמיסה 

האחורי סגור.

אז אתה משתמש בנייר בגודל A5, קפל את מגש הפלט. אחרת, דפיז מודפסיז    
עלוליז להיות עקומיז, או עשוייז להיתקע.
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הדפסה
פרק םה מספק הסבריז בנוגע למשימות הדפסה נפויות.

פרק	זה	כולל:
מאפייני מנהלי ההתקי של המדפסת

הדפסה בסיסית
פתיחת העדפות הדפסה

שימוש בעםרה
שימוש במאפייני הדפסה מיוחדיז

•
•
•
•
•

שינוי הגדרות ברירת המחדל של ההדפסה
הגדרת ההתקי שלך יהתקי ברירת המחדל

)PRN( הדפסה לקובץ
Macintosh‑הדפסה ב

Linux‑הדפסה ב

•
•
•
•
•

   .Windows XP הנהליז בפרק םה מבוססיז בעיקר על

מאפייני	מנהל	התקן	של	המדפסת
מנהלי ההתקי של המדפסת תומייז במאפייניז הסטנדרטייז הבאיז:

בחירת ייווי הדפסה, גודל, מקור וסוג של חומרי הדפסה.
מספר עותקיז.

בנוסף, באפשרותך להשתמש במגווי מאפייני הדפסה מיוחדיז. הטבלה הבאה מייגה 
סקירה יללית של המאפייניז שמנהלי ההתקי של המדפסת תומייז בהז:

אפשר שימה דגמיז או מעריות הפעלה אינז תומייז במאפייניז מסויימיז    
בטבלה הבאה.

מנהל	התקן	מדפסת
WINDOWSMACINTOShLINUXמאפיין

●●●אפשרות	איכות	התקן
●הדפסת	כרזה

●●●עמודים	מרובים	לגיליון	
●הדפסת	חוברת	)ידני(

●●הדפסה	בהתאם	לגודל	העמוד
●הקטן	והגדל	את	ההדפסה
●●מקור	שונה	לעמוד	הראשון

●סימן	מים
●שכבה

●הדפסה	דו-צדדית	)ידנית(
)●: נתמך, ריק: לא נתמך(

הדפסה	בסיסית
 ,Windows ההתקי שלך מאפשר לך להדפיס מיישומיז שוניז במעריות הפעלה

Macintosh או Linux. השלביז המדויקיז להדפסת מסמך עשוייז להשתנות בהתאז 
ליישוז שבו אתה משתמש.

ייתיי שהחלוי העדפות	הדפסה המופיע במדריך למשתמש םה ייראה שונה,    
בהתאז להתקי שבשימוש. עז םאת, ההריב של חלוי העדפות	הדפסה דומה. 

בדוק מהי מעריות ההפעלה התואמות להתקי שברשותך. 
בעת בחירת אפשרות ב "העדפות הדפסה", ייתיי יתראה את סימי האםהרה 

( מיייי שבאפשרותך לבחור באפשרות הספייפית  . סימי קריאה )  או 
( מיייי שאינך ייול לבחור באפשרות  אך הפעולה אינה מומלית, והסימי )

בשל הגדרות ההתקי או הסביבה.

•

•

•
•

ההליך הבא מתאר את השלביז היללייז הדרושיז להדפסה מיישומי Windows שוניז.

הדפסה בסיסית ב‑Macintosh. )ראה "הדפסה ב‑Macintosh" בעמוד 43.(   
הדפסה בסיסית ב‑Linux. )ראה "הדפסה ב‑Linux" בעמוד 45.(

 .Windows XP הדפסה שלהלי נועד עבור פנקס הרשימות במערית הפעלה	חלוי העדפות
החלוי העדפות	הדפסה עשוי להשתנות בהתאז למערית ההפעלה או ליישוז שבו אתה 

משתמש. 
פתח את המסמך שבריונך להדפיס.

בחר הדפס מתוך התפריט קובץ. מופיע חלוי הדפס. 
בחר את ההתקי שלך מהרשימה בחירת	מדפסת.

 הגדרות ההדפסה הבסיסיות, לרבות מספר עותקיז וטווח הדפסה, נבחרות 
בחלוי הדפס. 

ידי לניל את מאפייני המדפסת שמספק מנהל התקי המדפסת שלך, לחץ    
על מאפיינים או העדפות בחלוי הדפס של היישוז, ידי לשנות את הגדרות 

ההדפסה. )ראה "פתיחת העדפות הדפסה" בעמוד 39.(
ידי להתחיל את עבודת ההדפסה, לחץ על 		אישור או הדפס בחלוי הדפס.

.1

.�

.�

.4
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ביטול	עבודת	הדפסה
אז משימת ההדפסה ממתינה בתור הדפסה או בםירוי הדפסה םמני, בטל את משימת 

ההדפסה באופי הבא:
.Windows לחץ על תפריט התחל של

במערית הפעלה Windows 2000, בחר הגדרות < מדפסות.
במערית הפעלה Windows XP/2003, בחר לוח	הבקרה < מדפסות	ופקסים.
במערית הפעלה Windows 2008/Vista, בחר לוח	הבקרה < חומרה	וקול < 

מדפסות.
לחץ פעמייז על ההתקי שלך.

מתוך תפריט מסמך בחר ביטול.

    ) תויל גז לגשת לחלוי םה פשוט באמיעות לחייה יפולה על סמל ההתקי )
 .Windows בסרגל המשימות של

תויל גז לבטל את המשימה הנויחית באמיעות לחייה על  בלוח הבקרה.

פתיחת	העדפות	הדפסה
 תויל ליפות בהגדרות שבחרת בתיוגה מוקדמת בפינה הימנית העליונה של 

העדפות	הדפסה.
פתח את המסמך שבריונך להדפיס.

בחר הדפס מתפריט 'קובץ'. מופיע חלוי הדפס. 
בחר את ההתקי שברשותך מתוך בחירת	מדפסת. 

לחץ על מאפיינים או העדפות. 

שימוש	בהגדרה	מועדפת
 ,Xerox אפשרות מועדפים, אותה ניתי לראות ביל ירטיסית העדפות, פרט לירטיסיה

מאפשרת לך לשמור את ההעדפות הנויחיות שלך לשימוש עתידי. 
לשמירת פריט ממועדפים:

.1
•
•
•

.�

.�

.1

.�

.�

.4

שנה את ההגדרות ביל ירטיסיה בהתאז ליורך. 
הםי שז של הפריט בתיבת הקלט מועדפים. לחץ על שמור. 

בעת שמירת מועדפים נשמרות יל ההגדרות העדיניות של מנהל ההתקי.
ידי להשתמש בהגדרה שנשמרה, בחר אותה מתוך הרשימה הנגללת המועדפים. 

ההתקי מוגדר יעת להדפיס בהתאז להגדרה שנבחרה.
ידי למחוק הגדרה שמורה, בחר אותה מתוך הרשימה הנגללת מועדפים ולחץ על מחק. 
תויל גז לשחםר את הגדרות ברירת המחדל של מנהל התקי המדפסת באמיעות בחירת 

ברירת	מחדל	מדפסת מתוך הרשימה הנגללת מועדפים.

שימוש	בעזרה
לחץ על סימי השאלה בפינה הימנית העליונה של החלוי ולחץ על יל אפשרות שבריונך 

 ללמוד אודותיה. בשלב םה ייפתח חלוי קופץ ובו מידע על מאפייי האופייה שמספק 
מנהל ההתקי. 

למדפסת שלך יש מסך עםרה שניתי להפעיל באמיעות לחייה על לחיי עזרה בחלוי 
מאפייני מדפסת. מסיי עםרה אלה מספקיז מידע מפורט אודות מאפייני המדפסת 

המסופקיז על ידי מנהל התקי המדפסת.

ייתיי שתפריט עםרה לא יהיה םמיי ביישומיז מסוימיז.   

שימוש	במאפייני	הדפסה	מיוחדים
מאפייני הדפסה מיוחדיז יולליז:

"הדפסת עמודיז מרוביז על גיליוי נייר אחד" בעמוד 39.
"הדפסת פוסטריז" בעמוד 40.

"הדפסת חוברות )ידני(" בעמוד 40.
"הדפסה משני יידי הנייר )ידני(" בעמוד 40.

"שינוי אחום המסמך" בעמוד 41.
"התאמת המסמך לגודל נייר שנבחר" בעמוד 41.

 "השימוש בירטיסיית אבחוי ותיקוי תקלות" בעמוד 41.
"שימוש בסימני מיז" בעמוד 41.

"השימוש בשיבות" בעמוד 42.
 "אפשרויות ירטיסיית גרפיקה" בעמוד 42.

הדפסת	עמודים	מרובים	על	גיליון	נייר	אחד
באפשרותך לבחור את מספר העמודיז שיודפסו על‑גבי גיליוי נייר אחד. על מנת להדפיס 

 יותר מעמוד אחד בגיליוי, העמודיז יוקטנו ויאורגנו בסדר שתיייי. ניתי להדפיס עד 
16 עמודיז על‑גבי גיליוי אחד. 

 ידי לשנות את הגדרות ההדפסה מיישוז התוינה, גש אל העדפות	הדפסה. 
)ראה "פתיחת העדפות הדפסה" בעמוד 39.(

 לחץ על הירטיסיה "עייוב", בחר את ריבוי	עמודים	לצד מתוך הרשימה הנגללת 
סוג	עיצוב.

בחר את מספר העמודיז שבריונך להדפיס על יל גיליוי )2, 4, 6, 9 או 16( ברשימה 
הנגללת עמודים	לצד.

במידת היורך, בחר את סדר העמודיז מתוך הרשימה הנגללת סדר	הדפים. 

.1

.�

.�

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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בחר הדפס	גבולות	עמוד ידי להדפיס גבול סביב יל עמוד בדף.
לחץ על הירטיסיה נייר; בחר את גודל, מקור, ואת סוג.

לחץ על אישור או הדפס עד שתיא מהחלוי הדפס.

הדפסת	פוסטרים
מאפייי םה מאפשר לך להדפיס מסמך בי עמוד אחד על‑גבי 4, 9 או 16 גיליונות נייר 

ליורך הדבקתז םה לםה לייירת מסמך אחד בגודל פוסטר.

 ידי לשנות את הגדרות ההדפסה מיישוז התוינה, גש אל העדפות	הדפסה. 
)ראה "פתיחת העדפות הדפסה" בעמוד 39.(

 לחץ על הירטיסיה "עייוב", בחר את הדפסת	כרזה מתוך הרשימה הנגללת 
סוג	עיצוב.

בחר את פריסת העמוד המבוקש.
מפרט פריסת העמוד:

כרזה	>��x<: המסמך יוגדל ויחולק ל‑ 4 עמודיז.

כרזה	>��x<: המסמך יוגדל ויחולק ל‑ 9 עמודיז.
כרזה	>4x4<: המסמך יוגדל ויחולק ל‑ 16 עמודיז.

בחר את ערך חפיפה. יש להגדיר חפיפה במילימטריז או בטיני'יז על‑ידי בחירת 
לחיי הרדיו, ידי להקל על הדבקת הגליונות.

לחץ על הירטיסיה נייר; בחר את גודל, מקור, ואת סוג.
לחץ על אישור או הדפס עד שתיא מהחלוי הדפס.

תויל להשליז את הירםה באמיעות הדבקת הגיליונות םה לםה.

הדפסת	חוברות	)ידני(
מאפייי םה מדפיס את המסמך משני יידי הנייר ומסדר את העמודיז יך שניתי יהיה לקפל 

את הנייר לשנייז לאחר ההדפסה ידי לייור חוברת.

    ,Legal ,Letter אז בריונך להייי חוברת, עליך להדפיס על חומרי הדפסה בגודל
 .Oficio או US Folio ,A4
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 ידי לשנות את הגדרות ההדפסה מיישוז התוינה, גש אל העדפות	הדפסה. 
)ראה "פתיחת העדפות הדפסה" בעמוד 39.(

לחץ על הירטיסיה עיצוב, בחר את הדפסת	חוברת מהרשימה הנגללת סוג	עיצוב.
לחץ על הירטיסיה נייר; בחר את גודל, מקור, ואת סוג.

האפשרות הדפסת	חוברת אינה םמינה ליל גודלי הנייר. ידי לברר את גודל הנייר    
הםמיי למאפייי םה, בחר את גודל הנייר הםמיי באפשרות גודל בירטיסיה נייר.

אז תבחר גודל נייר שאינו םמיי, אפשרות םו תבוטל באופי אוטומטי. בחר רק 
.) נייר םמיי. )נייר ללא סימי  או 

לחץ על אישור או הדפס עד שתיא מהחלוי הדפס.
לאחר ההדפסה, קפל והדק את העמודיז.

הדפסה	משני	צידי	הנייר	)ידני(
באפשרותך להדפיס משני יידיו של גיליוי נייר )דופלקס(. לפני ההדפסה, עליך להחליט על 

 US Folio  ,A4  ,Legal  ,Letter ייווי המסמך. ניתי להשתמש במאפייי םה עז נייר בגודל
או Oficio בלבד. )ראה "מפרט מדיית הדפסה" בעמוד 66.(

אנו ממליייז לא להדפיס על שני הידדיז של חומרי הדפסה מיוחדיז, יגוי    
מדבקות, מעטפות או נייר עבה. הדבר עלול לגרוז לחסימות נייר או לנםק בהתקי. 

 ידי לשנות את הגדרות ההדפסה מיישוז התוינה, גש אל העדפות	הדפסה. 
)ראה "פתיחת העדפות הדפסה" בעמוד 39.(

לחץ על הירטיסיה עיצוב.
מתוך סעיף הדפסה	דו-צדדית)ידנית( בחר את אפשרות הירייה המבוקשת.

ללא
קצה	ארוך:	אפשרות םו היא הפריסה הרגילה עבור יריית ספריז.

קצה	קצר: אפשרות םו היא הפריסה הרגילה עבור לוחות שנה.

לחץ על הירטיסיה נייר; בחר את גודל, מקור, ואת סוג.
לחץ על אישור או הדפס עד שתיא מהחלוי הדפס.

ההתקי מדפיס תחילה יל עמוד שני של המסמך. לאחר מיי, מופיעה הודעה במחשב.    
פעל בהתאז להנחיות המויגות על המסך ידי להשליז את משימת ההדפסה.
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שינוי	אחוז	המסמך
באפשרותך לשנות את הגודל של מסמך יך שיופיע יגדול יותר או יקטי יותר על‑גבי העמוד 

המודפס, באמיעות הקלדת האחום המבוקש.

 ידי לשנות את הגדרות ההדפסה מיישוז התוינה, גש אל העדפות	הדפסה. 
)ראה "פתיחת העדפות הדפסה" בעמוד 39.(

לחץ על הירטיסיה נייר.
מהאפשרות הדפסה	בקנה	מידה, בחר הקטנה/הגדלה ברשימה הנגללת סוג	הדפסה. 

הםי את שיעור ההגדלה או ההקטנה בתיבת הקלט אחוזים.
תויל גז ללחוץ על החיייז מעלה/מטה ידי לבחור את שיעור ההגדלה או ההקטנה. 

בחר את גודל, מקור, ואת סוג בתוך אפשרויות	נייר. 
לחץ על אישור או הדפס עד שתיא מהחלוי הדפס.

התאמת	המסמך	לגודל	נייר	שנבחר
מאפייי מדפסת םה מאפשר לך להתאיז את גודל עבודת ההדפסה ליל גודל נייר שנבחר, 
ללא קשר לגודל המסמך. הדבר עשוי להועיל יאשר בריונך לבדוק את הפרטיז הקטניז 

במסמך קטי. 

A

 ידי לשנות את הגדרות ההדפסה מיישוז התוינה, גש אל העדפות	הדפסה. 
)ראה "פתיחת העדפות הדפסה" בעמוד 39.(

לחץ על הירטיסיה נייר.
 מהאפשרות הדפסה	בקנה	מידה, בחר התאמה	לגודל	עמוד ברשימה הנגללת 

סוג	הדפסה. 
בחר את גודל הנייר המבוקש מתוך התאמה	לגודל	עמוד.

בחר את גודל, מקור, ואת סוג בתוך אפשרויות	נייר. 
לחץ על אישור או הדפס עד שתיא מהחלוי הדפס.

השימוש	בכרטיסיית	אבחון	ותיקון	תקלות
לחץ על ירטיסיית אבחוי ותיקוי תקלות ידי לגשת למאפייי הבא.

דפי	מידע	של	מדפסת: להדפסת דפי מידע או לבייוע פעולות בדיקה, בחר פריט 
מהרשימה המופיעה למטה ולחץ הדפס.

קישורי	רשת: אז יש לך חיבור לאינטרנט ודפדפי מותקי, לחץ על אחד מקישורי 
הרשת ידי להתחבר לעמוד אינטרנט ישירות ממנהל ההתקי.

שימוש	בסימני	מים
האפשרות סימני מיז מאפשרת לך להדפיס טקסט על‑גבי מסמך קייז. לדוגמה, ניתי 

להשתמש בה יאשר בריונך להדפיס באותיות אפורות גדולות את המילה "טיוטה" או 
"סודי" באליסוי על‑גבי העמוד הראשוי או על‑גבי יל העמודיז במסמך. 

ההתקי שלך יולל ימה סימני מיז מוגדריז מראש. ניתי לשנות סימניז אלה או להוסיף 
סימניז חדשיז לרשימה. 
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שימוש	בסימן	מים	קיים
ידי לשנות את הגדרות ההדפסה מיישוז התוינה, גש אל העדפות	הדפסה. 

)ראה "פתיחת העדפות הדפסה" בעמוד 39.(
לחץ על הירטיסיה תוספות, ובחר את סימי המיז המבוקש מתוך הרשימה 

הנגללת סימן	מים. ניתי לראות את סימי המיז שנבחר בתמונת התיוגה 
המקדימה. 

לחץ על אישור או הדפס עד שתיא מחלוי ההדפסה. 

יצירת	סימן	מים
ידי לשנות את הגדרות ההדפסה מיישוז התוינה, גש אל העדפות	הדפסה. 

)ראה "פתיחת העדפות הדפסה" בעמוד 39.(
מתוך הירטיסיה תוספות בחר את ערוך מתוך הרשימה הנגללת סימן	מים. 

מופיע חלוי ערוך	סימן	מים. 
הםי הודעת טקסט בתיבת הודעת	של	סימן	המים. ניתי להםיי עד 256 תוויז. 

ההודעה מופיעה בחלוי התיוגה המקדימה.
יאשר תיבת דף	ראשון	בלבד מסומנת, סימי המיז מודפס בעמוד הראשוי בלבד.

בחר באפשרויות סימי מיז. 
באפשרותך לבחור את השז, הסגנוי, הגודל וההיללה של הגופי במקטע תכונות	

הגופן, ואף לקבוע את הםווית של סימי המיז במקטע זווית	ההודעה. 
לחץ על הוסף ידי להוסיף סימי מיז חדש לרשימה סימני	מים	עדכניים.
לאחר סיוז הערייה, לחץ על אישור או הדפס עד שתיא מחלוי הדפס.

ידי להפסיק להדפיס את סימי המיז, בחר )ללא( מתוך הרשימה הנגללת סימן	מים. 

עריכת	סימן	מים
ידי לשנות את הגדרות ההדפסה מיישוז התוינה, גש אל העדפות	הדפסה. 

)ראה "פתיחת העדפות הדפסה" בעמוד 39.(
מתוך הירטיסיה תוספות בחר את ערוך מתוך הרשימה הנגללת סימן	מים. 

מופיע חלוי ערוך	סימן	מים. 
בחר בסימי המיז שבריונך לערוך מהרשימה סימני	מים	עדכניים ושנה את 

ההודעה ואת האפשרויות של סימי המיז. 
לחץ על עדכן ידי לשמור את השינוייז.

לחץ על אישור או הדפס עד שתיא מהחלוי הדפס.
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מחיקת	סימן	מים
ידי לשנות את הגדרות ההדפסה מיישוז התוינה, גש אל העדפות	הדפסה. 

)ראה "פתיחת העדפות הדפסה" בעמוד 39.(
מתוך הירטיסיה תוספות בחר את ערוך מתוך הרשימה הנגללת סימן	מים. 

מופיע חלוי ערוך	סימן	מים. 
 בחר את סימי המיז שבריונך למחוק מהרשימה סימני	מים	עדכניים ולחץ 

על מחק. 
לחץ על אישור או הדפס עד שתיא מהחלוי הדפס.

השימוש	בשכבות
שיבת‑על היא טקסט ו/או תמונות, המאוחסניז ביוני הדיסק הקשיח של המחשב 
בתבנית קובץ מיוחדת הניתנת להדפסה על‑גבי יל מסמך. ניתי להשתמש לעתיז 

קרובות בשיבות‑על במקוז בנייר חברה. במקוז להשתמש בנייר חברה מודפס מראש, 
באפשרותך לייור שיבת‑על המיילה את אותו מידע המופיע על‑גבי נייר החברה שלך. 
ידי להדפיס מיתב עז נייר המיתביז שלך, איי יורך לטעוי בהתקי נייר חברה מודפס 

מראש, אלא רק להדפיס את שיבת העל על‑גבי המסמך.

יצירת	שכבת-על	חדשה	לעמוד
ידי להשתמש בשיבת‑על לעמוד, עליך לייור שיבת‑על לעמוד המיילה את סמל 

החברה או תמונה.
יור או פתח מסמך המייל טקסט או תמונה לשימוש בשיבת‑העל החדשה. מקז 

את הפריטיז בדיוק באופי שבו בריונך שיופיעו יאשר יודפסו ישיבת‑על.
ידי לשמור את המסמך ישיבת‑על, גש אל העדפות	הדפסה. )ראה "פתיחת 

העדפות הדפסה" בעמוד 39.(
לחץ על ירטיסיית תוספות ובחר ערוך מתוך הרשימה הנגללת טקסט. מופיע 

חלוי עריכת	שכבות.
בחלוי עריכת	שכבות לחץ על צור	שכבה. 

בחלוי שמירה	בשם הקלד שז של עד לשמונה תוויז בתיבת שם	קובץ. במידת 
).C:\Formover היורך, בחר את נתיב היעד. )ברירת המחדל היא

לחץ על שמור. השז יופיע בתיבה רשימת	שכבות. 
לחץ על אישור או הדפס עד שתיא מהחלוי הדפס.

הקובץ אינו מודפס. במקוז םאת, הקובץ יאוחסי ביוני הדיסק הקשיח של 
המחשב.

גודל מסמך שיבת‑העל יריך להיות םהה לגודל המסמך שבריונך להדפיס עז    
שיבת‑העל. איי לייור שיבה היוללת סימי מיז.

שימוש	בשכבת-על	לעמוד
לאחר שיירת שיבת‑על, היא מוינה להדפסה עז המסמך. להדפסת מסמך עז 

שיבת‑על:
יור או פתח את המסמך שבריונך להדפיס.

ידי לשנות את הגדרות ההדפסה מיישוז התוינה, גש אל העדפות	הדפסה. 
)ראה "פתיחת העדפות הדפסה" בעמוד 39.(

לחץ על ירטיסיית תוספות. 
בחר את הגודל המבוקש מתוך הרשימה הנגללת טקסט. 
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אז קובץ שיבת העל המבוקש אינו מופיע ברשימה הנגללת טקסט, בחר ערוך 
מתוך הרשימה ולחץ טען	שכבה. בחר את קובץ שיבת העל המבוקש. 

אז אחסנת את קובץ שיבת העל שבו בריונך להשתמש במקור חייוני, תויל גז 
לטעוי את הקובץ יאשר תיגש לחלוי פתח. 

לאחר בחירת הקובץ, לחץ על פתח. הקובץ מופיע בתיבה רשימת	שכבות וםמיי 
להדפסה. בחר את שיבת העל מהתיבה רשימת	שכבות. 

אז יש יורך, בחר את התיבה אישור	הדפסת	שכבות	במהלך	ההדפסה. אז תיבה 
םו מסומנת, ביל פעז שתשלח מסמך להדפסה תופיע הודעה המבקשת ממך לאשר 

את הדפסת שיבת העל על‑גבי המסמך. 
אז התיבה אינה מסומנת ונבחרה שיבת‑על, שיבת העל מודפסת על‑גבי המסמך 

באופי אוטומטי. 
לחץ על אישור או הדפס עד שתיא מהחלוי הדפס. 

שיבת העל הנבחרת תודפס על גבי המסמך שלך.

הרםולוייה של מסמך שיבת העל חייבת להיות םהה לםו של המסמך המודפס    
עז השיבה.

מחיקת	שכבת-על	לעמוד
באפשרותך למחוק שיבות‑על לעמוד שיבר איני בשימוש. 
בחלוי העדפות	הדפסה, לחץ על ירטיסיית תוספות. 

בחר ערוך מתוך הרשימה הנגללת שכבה. 
בחר את שיבת העל שבריונך למחוק מתיבת רשימת	שכבות. 

לחץ על מחק. 
יאשר מופיע חלוי הודעת אישור, לחץ על כן.

לחץ על אישור או הדפס עד שתיא מהחלוי הדפס.

אפשרויות	כרטיסיית	גרפיקה
השתמש באפשרויות גרפיקה הבאות ידי להתאיז את אייות ההדפסה ליוריי ההדפסה 

הספייפייז שלך.
 ידי לשנות את הגדרות ההדפסה מיישוז התוינה, גש אל העדפות	הדפסה. 

)ראה "פתיחת העדפות הדפסה" בעמוד 39.(
לחץ על הירטיסיה גרפיקה.

אפשרויות אלה, שמתויי באפשרותך לבחור, עשויות להשתנות בהתאז    
לדגז המדפסת שברשותך. 

 עייי בעםרה המקוונת לברר מידע שיל אפשרות מספקת מתוך 
העדפות	הדפסה.

•

•

רזולוציה: ייל שערך ההגדרה גבוה יותר, יך בהירות התוויז והתמונות המודפסיז 
חדה יותר. ייל שערך ההגדרה גבוה יותר, םמי הדפסת המסמך עלול להתארך.

מצב	חיסכון	טונר: הבחירה באפשרות םו מארייה את חיי מחסנית הטונר 
ומימימת את עלותו של יל עמוד, מבלי לפגוע באייות ההדפסה באופי משמעותי.
הגדרת	מדפסת: אז תבחר באפשרות םו, מאפייי םה ייקבע על‑ידי ההגדרה 

שהוגדרה בהתקי. 
	דלוק: בחר באפשרות םו ידי לאפשר למדפסת להשתמש בפחות טונר 

ביל עמוד.
ללא: אז איי לך יורך לחסוך בטונר בהדפסת מסמך, בחר באפשרות םו.

אפשרויות	מתקדמות
הדפס	את	כל	הטקסט	בשחור: יאשר אפשרות הדפס	את	כל	הטקסט	

בשחורמסומי, יל הטקסט במסמייז שלך מודפסיז בשחור, מבלי להתייחס 
ליבע בו הז מופיעיז על המסך. 

הדפס	את	כל	הטקסט	כהה: יאשר אפשרות הדפס	את	כל	הטקסט	כהה 
מסומי, יל הטקסט במסמייז שלך מודפסיז יהה יותר מאשר במסמך רגיל. 
קצה	מודגש: לחץ על ירטיסיית צבע	חכם. יבע חיז מאפשר למשתמשיז 
לשמר את הפרטיז של תמונת טבע, ולשפר את הניגודיות והקריאות ביבעי 

אפור, בעית הדפסת מסמייז בסולז אפור.
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כהות: האפשרות מיווננת את יפיפות הטונר בפלטיז המודפסיז. הערייז הז 
רגיל, בהיר ו כהה.

עבור Phaser 3160B ו ‑ Phaser 3160N, ניתי ליווני את החשייה בתינית    
השירות של הגדרות המדפסת.

לחץ על אישור או הדפס עד שתיא מהחלוי הדפס.

שינוי	הגדרות	ברירת	המחדל	של	ההדפסה
.Windows לחץ על תפריט התחל של

עבור Windows 2000, בחר הגדרות ולאחר מיי מדפסות.
 עבור מערית ההפעלה Windows XP/2003, בחר לוח	הבקרה < 

מדפסות	ופקסים.
עבור Windows 2008/Vista, בחר לוח	הבקרה < חומרה	וקול < מדפסות.

בחר את ההתקי שלך.
לחץ לחייה ימנית על סמל מנהל התקי המדפסת ובחר העדפות	הדפסה.

שנה את ההגדרות ביל ירטיסיה. 
לחץ על אישור.

רוב יישומי Windows יבטלו הגדרות שיוינו במנהל התקי המדפסת. שנה תחילה    
יל הגדרות ההדפסה הםמינות ביישוז התוינה, ואחר יך שנה באמיעות מנהל 

ההתקי של המדפסת הגדרות ילשהי שעדייי נותרו. 

הגדרת	ההתקן	שלך	כהתקן	ברירת	המחדל
.Windows לחץ על תפריט התחל של

במערית הפעלה Windows 2000, בחר הגדרות < מדפסות.
במערית הפעלה Windows XP/2003, בחר לוח	הבקרה < מדפסות	ופקסים.
במערית הפעלה Windows 2008/Vista, בחר לוח	הבקרה < חומרה	וקול < 

מדפסות.
בחר את ההתקי שלך.

לחץ לחייה ימנית על ההתקי ובחר קבע	כמדפסת	ברירת	מחדל.

)PRN(	לקובץ	הדפסה
לעיתיז יהיה עליך לשמור את נתוני ההדפסה יקובץ. 

קובץ ה‑PRN שומר נתוניז בפורמט המויר רק על‑ידי המדפסת שנבחרה. את    
הקובץ ניתי לשלוח למדפסת בשלב מאוחר יותר באמיעות תוינת יד ג' )לא מיורף(.
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לייירת קובץ:
סמי את תיבת הדפס	לקובץ בתוך חלוי הדפס.

לחץ על הדפס.
הםי את נתיב היעד ואת שז הקובץ, ואם לחץ על אישור. 

.c:\Temp\>למשל, >שז קובץ

אז תקליד רק את שז הקובץ, הקובץ יישמר אוטומטית בתיקיית המסמייז שלי.   

MACINTOSh-ב	הדפסה
פרק םה מסביר יייד להדפיס באמיעות Macintosh. עליך להגדיר את סביבת ההדפסה 

לפני ההדפסה. 
מחובר ל‑USB. )ראה "Macintosh" בעמוד 24.(
מחובר לרשת. )ראה "Macintosh" בעמוד 27.(

הדפסת	מסמך
בעת הדפסה ממחשב Macintosh,  עליך לבדוק את הגדרת מנהל ההתקי של המדפסת 

:Macintosh ביל יישוז שבו אתה משתמש. ביע את השלביז הבאיז ידי להדפיס ממחשב
פתח יישוז ובחר את הקובץ שבריונך להדפיס.

פתח את תפריט File ולחץ על Setup	Setup( Page	Document בחלק 
מהיישומיז(.

בחר את גודל הנייר, הייווי, קנה המידה ואפשרויות אחרות וודא שההתקי שלך נבחר. 
.OK לחץ על

 .Print ולחץ על File פתח את תפריט
בחר את מספר העותקיז שבריונך להדפיס ויייי אילו עמודיז בריונך להדפיס. 

.Print לחץ על
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שינוי	הגדרות	המדפסת
באפשרותך להשתמש במאפייני הדפסה מתקדמיז בעת השימוש בהתקי.

פתח יישוז ובחר באפשרות Print מתוך תפריט File. שז ההתקי, אשר מופיע בחלוי 
מאפייני המדפסת, עשוי להשתנות בהתאז להתקי שנמיא בשימוש. פרט לשז, מבנה 

חלוי המאפייניז של המדפסת דומה לתיאוריז הבאיז.

אפשרויות ההגדרות עשויות להשתנות בהתאז למדפסות ולגרסת מערית    
.Mac OS ההפעלה של

Layout
הירטיסיה Layout מספקת אפשרויות ליוונוי מראה המסמך על‑גבי העמוד 

 Layout המודפס. באפשרותך להדפיס מספר עמודיז על‑גבי גיליוי נייר אחד. בחר
מתוך הרשימה הנגללת בתוך Orientation ידי לגשת למאפייניז הבאיז.

	Sheet	per	Pages:	אפשרות םו קובעת ימה עמודיז יודפסו ביל גיליוי. 
)ראה "הדפסת עמודיז מרוביז על גיליוי נייר אחד" בעמוד 45.(

Direction	Layout: אפשרות םו מאפשרת לך לבחור את ייווי ההדפסה בעמוד 
בדומה לדוגמאות בממשק המשתמש.

Border: אפשרות םו מאפשרת לך להדפיס גבול מסביב ליל עמוד בגיליוי.
Orientation	Page	Reverse: אפשרות םו מאפשרת לך לסובב את הנייר 

ב‑ 180 מעלות.

Graphics
הירטיסיה Graphics מספקת אפשרויות לבחירת Resolution. בחר באפשרות 
Graphics מהרשימה הנגללת בתוך Orientation ידי לגשת למאפייני הגרפיקה.

Quality( Resolution(: אפשרות םו מאפשרת לך לבחור את רםולוייית 
ההדפסה. ייל שערך ההגדרה גבוה יותר, יך בהירות התוויז והתמונות 

המודפסיז חדה יותר. ייל שערך ההגדרה גבוה יותר, םמי הדפסת המסמך עלול 
להתארך.

Darkness: אפשרות םו מאפשרת לך לשפר את ההדפסיז. האפשרויות 
.Dark‑ו	Light ,Normal הםמינות הי

עבור Phaser 3160B ו ‑ Phaser 3160N, ניתי ליווני את החשייה בתינית    
השירות של הגדרות המדפסת.

•

•

•
•

•

•

Paper
הגדר את Type	Paper יך שיתאיז לנייר שנטעי במגש שממנו בריונך להדפיס. 

יך יתאפשר לך להשיג את ההדפסיז באייות המיטבית. אז אתה טועי סוג אחר של 
חומרי הדפסה, בחר בסוג הנייר המתאיז.

Printer	Settings
 Toner	Save	Mode, מספקת אפשרויות יגוי Printer	Settings הירטיסיה
	Printer בחר באפשרות .Power	Save ויי ,Reprint	When	Jammed

Settings מהרשימה הנגללת בתוך Orientation ידי לגשת למאפייניז הבאיז.

Mode	Save	Toner: הבחירה באפשרות םו מארייה את חיי מחסנית הטונר 
ומימימת את עלותו של יל עמוד, מבלי לפגוע באייות ההדפסה באופי משמעותי.

Setting	Printer: אז תבחר באפשרות םו, מאפייי םה ייקבע על‑ידי 
ההגדרה שהוגדרה בהתקי. 

On: בחר באפשרות םו ידי לאפשר למדפסת להשתמש בפחות טונר ביל עמוד.
Off: אז איי לך יורך לחסוך בטונר בהדפסת מסמך, בחר באפשרות םו.

Jammed	When	Reprint: יאשר אפשרות םו מסומנת, ההתקי שומר את 
התמונה של עמוד מודפס עד שההתקי מאותת שהדף ייא מהמדפסת באופי 

תקיי. אז מתרחשת חסימת נייר, המדפסת תדפיס את העמוד האחרוי שנשלח 
מהמחשב לאחר שחרור החסימה. )Phaser 3140 ו ‑ Phaser 3155 בלבד(

Save	Power: יאשר אפשרות םו מסומנת, ההתקי עובר למיב חיסיוי חשמל 
לאחר פרק הםמי שנבחר.

 

עבור Phaser 3160B ו ‑ Phaser 3160N, ניתי לשנות את החיסיוי    
.Printer Settings Utility בחשמל

•

‑

‑
‑
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הדפסת	עמודים	מרובים	על	גיליון	נייר	אחד
באפשרותך להדפיס יותר מעמוד אחד על‑גבי גיליוי נייר אחד. םוהי דרך חסיונית 

להדפסת דפי טיוטה.
.File מתפריט Print פתח יישוז ובחר

 בחר Layout מתוך הרשימה הנגללת Orientation. ברשימה הנגללת 
Sheet	per	Pages, בחר את מספר העמודיז שאתה רויה להדפיס בדף נייר אחד.

בחר את שאר האפשרויות שבהי בריונך להשתמש.
לחץ על Print, וההתקי ידפיס את מספר העמודיז הנבחר שבריונך להדפיס על גבי 

גליוי נייר אחד.

LINUX-ב	הדפסה

הדפסה	מתוך	יישומים
 Common UNIX Printing‑רביז המאפשריז לך להשתמש ב Linux ישנז יישומי

System )מערית CUPS(. באפשרותך להדפיס במישיר שברשותך מיל יישוז שיםה.
.File מתפריט Print פתח יישוז ובחר

.lpr‑תוך שימוש ב Print‑בחר ישירות ב
בחלוי LPR GUI, בחר בשז הדגז של ההתקי שברשותך מתוך רשימת המדפסות 

.Properties ולחץ על

.1

.�

.�

.4

.1

.�

.�

שנה את מאפייני עבודת ההדפסה באמיעות ארבע הירטיסיות הבאות המויגות 
בראש החלוי.

General: אפשרות םו מאפשרת לך לשנות את גודל הנייר, סוג הנייר והייווי 
של המסמייז. היא מפעילה את מאפייי ההדפסה הדו‑ידדית, מוסיפה יותרות 

התחלה וסיוז ומשנה את מספר העמודיז ליל גיליוי.
Text: אפשרות םו מאפשרת לך ליייי את שולי העמוד ולהגדיר את אפשרויות 

הטקסט, יגוי מרווחיז או עמודות.
Graphics: אפשרות םו מאפשרת לך להגדיר אפשרויות תמונה לשימוש בעת 

הדפסת תמונות/קבייז יגוי אפשרויות יבע, גודל תמונה או מיקוז תמונה.
Advanced: אפשרות םו מאפשרת לך להגדיר את רםולוייית ההדפסה, מקור 

הנייר והיעד.

אז אפשרות ילשהי מופיעה באפור, פירוש הדבר הוא שאיי תמייה באותה    
אפשרות.

.Properties ידי להחיל את השינוייז וסגור את החלוי Apply לחץ על
לחץ על OK בחלוי GUI	LPR ידי להתחיל בהדפסה.

מופיע חלוי Printing, המאפשר לך לנטר את מיב משימת ההדפסה.
.Cancel ידי לבטל את המשימה הנויחית, לחץ על

הדפסת	קבצים
 CUPS באפשרותך להדפיס סוגיז רביז ושוניז של קבייז בהתקי באמיעות שיטת

סטנדרטית, ישירות מממשק שורת הפקודה. ילי השירות CUPS lpr מאפשר לך לביע 
 LPR GUI הרגיל בתוינית lpr‑םאת. עז םאת, בחבילת מנהלי ההתקי הוחלף ילי ה

ידידותית יותר למשתמש.
להדפסת קובץ מסמך ילשהו:

בשורת הפקודה של Linux, הקלד lpr >שז_קובץ<, והקש על Enter. יופיע חלוי 
.LPR	GUI

אז תקליד lpr בלבד ותקיש Enter, החלוי print	to	file)s(	Select יופיע תחילה. 
.Open יל שעליך לעשות הוא לבחור בקבייז שבריונך להדפיס וללחוץ על

בחלוי GUI	LPR, בחר את ההתקי שברשותך מהרשימה ושנה את מאפייני עבודת 
ההדפסה.

לחץ על OK ידי להתחיל בהדפסה.
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הגדרת	מאפייני	המדפסת
בחלוי Properties	Printer של configuration	Printers, באפשרותך לשנות את 

המאפייניז השוניז של ההתקי ימדפסת.
.Unified	Driver	Configurator פתח את

.Printers	configuration במידת היורך, עבור אל
.Properties בחר את ההתקי שברשותך מתוך רשימת המדפסות הםמינות ולחץ על

חלוי Properties	Printer ייפתח.

בחלקו העליוי של החלוי מויגות חמש הירטיסיות הבאות:
General: אפשרות םו מאפשרת לך לשנות את השז והמיקוז של המדפסת. השז 

 שאתה מםיי בירטיסיה םו יויג ברשימת המדפסות בחלוי 
.Printers	configuration

Connection: אפשרות םו מאפשרת לך להייג או לבחור יייאה אחרת. אז 
שינית את יייאת ההתקי מיייאת USB ליייאה מקבילית או להפך יאשר ההתקי 

היה בשימוש, עליך להגדיר מחדש את יייאת ההתקי בירטיסיה םו.
Driver: מאפשרת לך ליפות במנהל התקי המדפסת או לבחור במנהל התקי 

אחר. באמיעות לחייה על Options, תויל להגדיר את אפשרויות ברירת 
המחדל של ההתקי.

	Jobs: אפשרות םו מייגה את רשימת משימות ההדפסה. לחץ על 
	job	Cancel לביטול משימת ההדפסה הנבחרת וסמי את תיבת הסימוי 

jobs	completed	Show להיגת משימות ההדפסה הקודמות ברשימת 
משימות ההדפסה.

	Classes: אפשרות םו מייגה את הסיווג שבו נמיא ההתקי. לחץ על 
	Class	to	Add ידי להוסיף את ההתקי לסיווג מסויז או לחץ על 

Class	from	Remove להסרת ההתקי מהסיווג שנבחר.
.Printer	Properties להחלת השינוייז וסגור את החלוי OK לחץ על

.1

.�

.�

•

•

•

•

•

.4



ילי ניהול_47

ילי ניהול
פרק םה מייג ילי ניהול שנועדו לסייע לך להפיק את המרב מההתקי. 

פרק	זה	כולל:
שימוש ב‑Phaser 3160N(  CentreWare IS  בלבד(

שימוש ביישומי תיניות שירות
•
•

שימוש בתינית Phaser 3160N(  SetIP  בלבד(
Unified Linux Driver Configurator‑שימוש ב

•
•

שימוש	ב-IS	CENTREWARE	3160N(	PhASER	בלבד(

ייתיי שהחלוי CentreWare IS המופיע במדריך םה למשתמש ייראה שונה,    
בהתאז להתקי שבשימוש.

 ,TCP/IP ‑אז חיברת את ההתקי שברשותך לרשת והגדרת יהליה את פרמטרי רשת ה
באפשרותך לנהל את ההתקי באמיעות CentreWare IS שהינו שרת אינטרנט מוטבע. 

שימוש ב ‑ CentreWare IS ידי:
ליפות במידע על מנהל ההתקי של ההתקי ולבדוק את מיבו הנויחי.

לשנות את פרמטרי ה‑ TCP/IP ולהגדיר פרמטרי רשת אחריז.
לשנות את העדפות המדפסת.

להגדיר הודעות דואר אלקטרוני בנוגע למיב ההתקי.
לקבל תמייה לשימוש בהתקי.

:CentreWare	IS	-	ל	לגשת	כדי
.Windows מתוך ,Internet Explorer גש לדפדפי אינטרנט, יגוי

הםי את יתובת ה‑ IP של ההתקי ) http://xxx.xxx.xxx.xxx( בשדה היתובת והקש 
Enter או לחץ על בצע.

נפתח אתר האינטרנט המוטבע של ההתקי שלך.

CentreWare	IS	של	כללית	סקירה

כרטיסיית	Status: ירטיסיה םו מספקת מידע יללי על ההתקי. 
כרטיסיית	Print: ירטיסייה םו מאפשרת לך להדפיס דפי עםרה, דפיז לדוגמה, דפי 

הגדרת תיורה ולהורדת קושחה. 
כרטיסיית	Properties: ירטיסיה םו מאפשרת לך להייג ולשנות את סביבת הרשת. 

באפשרותך להגדיר דבריז ימו TCP/IP, לאפשר Ether Talk ויי הלאה. 
כרטיסיית	Troubleshoot: ירטיסייה םו מאפשרת לך להדפיס מפת תפריט, רשימת 

גופני PCL ודף ניקוי. 
כרטיסיית	Support: ירטיסייה םו מאפשרת לך להתחבר לאתר Xerox או להוריד 

מנהלי התקניז באמיעות בחירת קישור.

•
•
•
•
•

.1

.�

•
•

•

•

•

שימוש	ביישומי	תכניות	שירות

ידי להשתמש בתוינית םו, נחויות דרישות המערית הבאות:   
Windows. חפש מעריות הפעלה של Windows התואמות להתקי שלך. 

)ראה "דרישות המערית" בעמוד 22.(
Mac OS X 10.3 ואילך.

Linux. חפש מעריות Linux שתואמות להתקי שלך. )ראה "דרישות 
המערית" בעמוד 22.(

אז עליך לדעת את שז הדגז המדויק של ההתקי שלך, באפשרותך לבדוק םאת 
בתקליטור התוינה המיורף.

•

•
•

הכרת	מסך	מצב
אז מתרחשת שגיאה בםמי הדפסה, חלוי מסך המיב מופיע ומייג את השגיאה. 

ניתי גז להפעיל את מסך המיב באופי ידני. לחץ לחייה יפולה על סמל מסך המיב שעל 
.)Windows ‑ ב( Windows שורת המשימות של

או, בחר תכניות מתפריט התחל או כל	התכניות <	שם	מנהל	התקן	המדפסת	שלך < 
מסך	מצב.

אז יבר התקנת יותר מהתקי Xerox אחד, בחר תחילה את דגז ההתקי הריוי    
ידי לגשת למסך המיב התואז.

לחץ לחיית יפתור עיבר ימני על סמל מסך מיב ובחר את ההתקי שלך.
החלוי מסך מיבותוינו המויגיז במדריך םה למשתמש עשוייז להשתנות 

בהתאז להתקי או למערית ההפעלה שבשימוש.

•

•

התוינית מסך מיב מייגה את המיב הנויחי של ההתקי, מפלס הטונר שנותר במחסניות 
הטונר, וסוגיז רביז ואחריז של מידע. באפשרותך גז לשנות את ההגדרות.

שינוי	הגדרות	תכנית	מסך	מצב
לחץ לחיית יפתור עיבר ימני על סמל מסך מיב ובחר באפשרויות. בחר את 

ההגדרות הריויות מחלוי אפשרויות.

שימוש	בתכנית	שירות	הגדרות	מדפסת	)3160B	Phaser	ו	-	
3160N	Phaser	בלבד(	

באמיעות השימוש בתינית שירות הגדרות מדפסת, באפשרותך להגדיר ולבדוק הדפסה. 
התקניז מסוימיז אינז תומייז במאפייי םה.

מתפריט התחל בחר תכניות או כל	התכניות < שם	מנהל	התקן	המדפסת	שלך < 
תכנית	שירות	הגדרות	מדפסת.

שנה את ההגדרות 
לשינוי הגדרות המדפסת, לחץ על לחיי החל.

שימוש	בעזרה	המופיעה	"על	המסך"
. למידע נוסף אודות "תינית שירות הגדרות מדפסת", לחץ 

.1

.�

.�
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פתיחת מדריך איתור תקלות
מצאיפתרלנלתיכבע לתיבאמצעלתימדריך איתור תקלות.י

.Windowsכחץיכח ציילפלכייעכיסמכימסךיימצבישעכישלרתיימש מלתישכי
אל,יבחריתכניותימתפר טיהתחליאליכל התכניותי<ישם מנהל התקן המדפסת שלךי<י

מדריך איתור תקלות.

שימוש בתכנית Phaser 3160N(  SetIP  בלבד(
תללנייזלימ לעדתיכיגדרתירשתיIPיבאמצעלתילתלבתיMACישי איימספרייס דלר ישכי

יחלמריישכילרט סיאליממשקימדפסתיירשת.
מתפק דלישכימניכיירשתיכקבלעימספרילתלבלתיIPיברשתיבל-זמנ ת.

TCP/IPv6יכאינתמל םיבתללנ תיזל.   
באפשרלתךיכישתמשיבתללנ תיSetIPירקילאשריייתקןימחלבריכרשת.י

•
•

Windows
.WindowsיXPינליכישכיכןימבלססיעכימערלתיייפעכיי

התקנת התוכנה
לדאישייתקןימחלבריכמחשבילמלפעכ.

ילנסיכללנןייתקכ טלר םיאתיתקכ טלרייתללנייימצלרף.
תקכ טלרייתללנייאמלריכיתח כיכפעלכיבאלפןיאלטלמט יל לפ עיחכלןייתקני.
אםיחכלןיייתקנייא נלימלפ ע,יכחץיעכיהתחלילכאחרימלןיעכיהפעל.ייקכדי

X:\Setup.exe,ילאשריאתיימחכ ףיאתייאלתי"X"יבאלתיימ  צגתיאתייללנןי
שכך.יכחץיעכי  אישור.

אםיאתיימשתמשיב-VistaיWindows,יכחץיעכיהתחלי<יכל התוכניותי<י
עזריםי<יהפעל.

יקכדייX:\Setup.exe,ילאשריאתיימחכ ףיאתייאלתי"X"יבאלתיימ  צגתי
אתייללנןישכך,ילכחץיעכיאישור.

יאםיחכלןיהפעלה אוטומטיתימלפ עיב-VistaיWindows,יכחץיהפעל 
 Setup.exeיבשדייהתקן או הפעל תוכנית,ילכחץיהמשךיבחכלןי

בקרת חשבון משתמש.
כחץיהתקן את תוכנית השירות SetIP )אופציה(.

כחץיהבאי<יהבא.
כחץיעכיסיום.

הדפסת כתובת MAC של ההתקן
י)כחצןיב טלכ(יכמשךיל-7ישנ לת.יתללכיכמצלאיאתילתלבתי יבמצבימללן,יכחץיעכי

י-MACילאתילתלבתיי-IPישכיייתקןישכך.

הגדרת ערכי רשת
ידפסיאתידלחיתצלרתיירשתישכיייתקןילד יכבדלקימי ילתלבתיי-MACישכי

ייתקן.י
.SetIPי> SetIPיבחריכל התוכניותי<י,Windowsמתפר טיהתחלישכי

כחץילד יכפתלחיאתיחכלןייגדרתיתצלרתיTCP/IP.י
יזןיאתילתלבתיי-MAC,ילתלבתיי-IP,ימס לתירשתימשניילשעריבר רתיימחדכי

שכילרט סיירשתילכאחרימלןיכחץיעכיהחל.י

בעתייזנתילתלבתיMAC,ייזןיאלתייככאינקלדלת  םי):(.   

ייתקןימדפ סיאתידלחיתצלרתיירשת.ילדאיל ילכיייגדרלתינללנלת.י
.SetIPסגלריאתייתללנ תי

.1

.2
•
•

•

•

•

.3

.4

.5

.1

.2

.3

.4

.5

.6

Macintosh
יתללנ תיSetIPיתלתקןיבאלפןיאלטלמט יבמיכךייתקנתימניכייתקןיימדפסת.

הדפסת כתובת MAC של ההתקן
י)כחצןיב טלכ(יכמשךיל-י7ישנ לת.יתללכיכמצלאיאתילתלבתיי- במצבימללן,יכחץיעכי

MACילאתילתלבתיי-IPישכיייתקןישכך.

הגדרת ערכי רשת
אםיברצלנךיכשנלתיאתייגדרלתיי-IPישכימדפסתיירשת,יפעכיכפ ייילראלתי

ימלפ עלתיכיכן.

אםיתבחריבאפשרלתיTypical installation for a network printerי   
במיכךייתקנתימניכייתקןיימדפסת,ייתללנ תיSetIPיתפעכיבאלפןיאלטלמט י

כאחריייתקני.יעבלריאכישכבי4.
יידפסיאתידלחיתצלרתיירשתישכיייתקןילד יכבדלקימי ילתלבתיי-MACי

שכיייתקן.י
יפתחיאתיית ק ייLibraryי<ייPrintersי<ייXeroxי<ישם הדגם של 

.SetIPהמדפסת שלךי<י
כחץיפעמ  םיעכייקלבץיSetIPApplet.html.י

עםיילפעתיחכלןייא שלר,יכחץיעכיTrust.י
כחץילד יכפתלחיאתיחכלןייגדרתיתצלרתיTCP/IP.י

יזןיאתילתלבתיי-MAC,ילתלבתיי-IP,ימס לתירשתימשניילשעריבר רתיימחדכי
שכילרט סיירשתילכאחרימלןיכחץיעכיApply.י

בעתייזנתילתלבתיMAC,ייזןיאלתייככאינקלדלת  םי):(.   

ייתקןימדפ סיאתידלחיתצלרתיירשת.ילדאיל ילכיייגדרלתינללנלת.י
.SetIPסגלריאתייתללנ תי

Linux
יתללנ תיSetIPיתלתקןיבאלפןיאלטלמט יבמיכךייתקנתימניכייתקןיימדפסת.

הדפסת כתובת MAC של ההתקן
י)כחצןיב טלכ(יכמשךיל-7ישנ לת.יתללכיכמצלאיאתילתלבתי יבמצבימללן,יכחץיעכי

י-MACילאתילתלבתיי-IPישכיייתקןישכך.

הגדרת ערכי רשת
יידפסיאתידלחיתצלרתיירשתישכיייתקןילד יכבדלקימי ילתלבתיי-MACי

שכיייתקן.י
./opt/Xerox/mfp/share/utils/פתחיאתי

כחץיפעמ  םיעכייקלבץיSetIPApplet.html.י
כחץילד יכפתלחיאתיחכלןייגדרתיתצלרתיTCP/IP.י

יזןיאתילתלבתיי-MAC,ילתלבתיי-IP,ימס לתירשתימשניילשעריבר רתיימחדכי
שכילרט סיירשתילכאחרימלןיכחץיעכיApply.י

בעתייזנתילתלבתיMAC,ייזןיאלתייככאינקלדלת  םי):(.   

ייתקןימדפ סיאתידלחיתצלרתיירשת.ילדאיל ילכיייגדרלתינללנלת.י
.SetIPסגלריאתייתללנ תי

.1
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UNIFIED	LINUX	DRIVER	CONFIGURATOR-ב	שימוש
תקליטור התוינה המיורף מספק חבילת Unified Linux Driver  ידי לאפשר שימוש 

.Linux בהתקי עז מחשב
Unified Linux Driver Configurator הוא ילי שנועד בעיקר להגדרת התקניז.

 Unified Linux Driver הסמל של ,Linux לאחר התקנת מנהל ההתקי במערית
Configurator ייוויר באופי אוטומטי בשולחי העבודה.

Unified	Driver	Configurator	פתיחת
לחץ פעמייז על Configurator	Driver	Unified בשולחי העבודה.

 > Xerox	Unified	Driver ולבחור Startup תויל גז ללחוץ על סמל תפריט
.Unified	Driver	Configurator

לחץ על יל לחיי משמאל ידי לעבור לחלוי התיורה המתאיז. 

	Printers		1
	configuration

	Ports		�
configuration

   .help ידי להשתמש בעםרה שעל‑גבי המסך, לחץ על

.Unified Driver Configurator לסגירת Exit לאחר שינוי הגדרות התיורה, לחץ על

Printers	configuration
.Classes‑ו Printers :יולל שתי ירטיסיות Printers	configuration

.1

.�

.�

	Printers	כרטיסיית
היג את תיורת המדפסת של המערית הנויחית על‑ידי לחייה על לחיי סמל המדפסת 

.Unified Driver Configurator שביד השמאלי של חלוי

1.Printers	configuration‑עובר ל

להיגת יל ההתקניז המותקניז.�

להיגת המיב, שז הדגז ויתובת ה‑URI של ההתקי.�

לחיני הבקרה של המדפסת הז:
Refresh: לרענוי רשימת ההתקניז הםמיניז.

Printer	Add: מאפשר לך להוסיף התקניז חדשיז.
Printer	Remove: מסיר את ההתקי שנבחר.

Default	as	Set: מגדיר את ההתקי הנויחי שנבחר יהתקי ברירת המחדל.
Stop/Start: לעיירה/הפעלה של ההתקי.

Test: מאפשר הדפסת עמוד ניסיוי ידי לוודא שההתקי פועל יהליה.
Properties: מאפשר לראות ולשנות את מאפייני המדפסת.

•
•
•
•
•
•
•
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Classes	הכרטיסיה
הירטיסיה Classes מייגה רשימה של סיווגי התקי םמיניז.

להיגת יל סיווגי ההתקי.1

להיגת מיב הסיווג ומספר ההתקניז בסיווג.�

.Classes מרעני את רשימת :Refresh
Class	Add: מאפשר הוספת סיווג התקי חדש.

Class	Remove: מסיר את סיווג ההתקי שנבחר.

Ports	configuration
בחלוי םה, באפשרותך להייג את רשימת היייאות הםמינות, לבדוק את המיב של יל אחת 

מהיייאות ולשחרר יייאה התקועה במיב תפוס, יאשר הבעליז הפסיק את העבודה מסיבה 
ילשהי.

1.Ports	configuration למעבר לחלוי

היגת יל היייאות הםמינות.�

היגת סוג היייאה, ההתקי המחובר ליייאה ומיב היייאה.�

Refresh: מרעני את רשימת היייאות הםמינות.
port	Release: משחרר את היייאה שנבחרה.

•
•
•

•
•
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הקזחא
פרח זא מספח מידע בנוגע לתקזוחת אאתחן ומקסניות אטונר.

פרק זה כולל:
אדפסת דוק אתחן

שימוש באודעת כמות טונר נמוכא )Phaser 3160B ו - Phaser 3160N בלבד(
ניחוי אתחן

•
•
•

הקסון מקסנית אטונר
עצות לאעברת אמכשיר שלך והקסונו

•
•

הדפסת דוח התקן
בהפשרותך לאדפיס עמוד תצורא כדי לבדוח הת אגדרות אמדפסת אנוכקיות הו כדי 

לפתור בעיות במדפסת. 
במצב מוכן, לקץ על  )לקצן ביטול( למשך כ- 7 שניות, ולהקר מכן, שקרר.

עמוד תצורא יודפס.
עבור Phaser 3140 ו - Phaser 3155, מידע זא מופיע בעמוד לדוגמא.

שימוש בהודעת כמות טונר נמוכה )Phaser 3160B ו - 
Phaser 3160N בלבד(

הם כמות אטונר שנותרא במקסנית נמוכא, אנורית  תאבאב בהור הדום. ניתן לאגדיר 
הם אנורית  תאבאב הו שלה. 

ודה שאתחנת הת מנאל אאתחן של אמדפסת מתחליטור אתוכנא אמצורף למדפסת.
מתפריט התחל בקר תכניות הו כל התכניות < שם מנהל התקן המדפסת שלך < 

תכנית שירות הגדרות מדפסת.
 לקץ על הגדרה <  התראת כמות טונר נמוכה. בקר הת אאגדרא אמתהימא ולקץ 

על החל.

ניקוי התקן
הם מתרקשות בעיות בהיכות אאדפסא הו שהתא משתמש באתחן בסביבא מהובחת, 

עליך לנחות הת אאתחן בהופן חבוע כדי לשמור על תנהי אאדפסא אטובים ביותר 
ולאשתמש באתחן להורך זמן.

ניחוי מהרז אאתחן בהמצעות קומרי ניחוי שמכילים כמויות גדולות של הלכואול,    
קומרים ממיסים הו קומרים קריפים הקרים עלול לפגוע בצבע אמהרז הו בצורתו. 
הם אאתחן הו סביבתו אתלכלכו בטונר, מומלץ לנחותו בהמצעות מטלית לקא. 

שימוש בשוהב הבח מפזר הת אטונר בהוויר ועלול לאזיח לבריהותך.

•

•
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ניקוי החלק החיצוני
נחא הת מהרז אאתחן במטלית רכא, נטולת מוך. אשתמש במטלית לקא מעט, הך אחפד 

שמים לה יטפטפו על אאתחן הו לתוכו.

הדפסת גיליון נוקוי )Phaser 3160B ו - Phaser 3160N בלבד(
הם אאדפסות אנן מטושטשות הו מרוקות, ניתן לתחן הת אבעיא על-ידי אדפסת גיליון 

ניחוי, אמסופחים עם אתחנים מסוימים, הו על-ידי אדפסת מספר דפים ריחים.
כדי להדפיס גיליון ניקוי:

במצב מוכן, לקץ על  )לקצן ביטול( למשך כ- 10 שניות, ולהקר מכן, שקרר.
גיליון ניקוי OPC: מנחא הת תוף א-OPC של מקסנית אטונר.
תאליך זא יגרום ליצירת עמוד עם פסולת טונר, שהותו יש לאשליך.

אאתחן מושך בהופן הוטומטי גיליון נייר מאמגש ומדפיס גיליון ניחוי עם הבח הו קלחיחי טונר.

ניקוי החלק הפנימי
במאלך אאדפסא, מצטברים בתוך אאתחן קלחיחי נייר, טונר והבח. אצטברות זו עשויא 
לגרום לבעיות בהיכות אאדפסא, כגון כתמי טונר הו מריקות. ניחוי פנים אאתחן מונע הו 

מפקית בעיות הלא.
כבא הת אאתחן ונתח הת כבל אקשמל. אמתן לאתחררות אאתחן.

פתק הת אמכסא אחדמי ומשוך אקוצא הת מקסנית אטונר. אנק הת מקסנית אטונר 
על משטק נחי ושטוק.

למניעת נזח למקסנית אטונר, הל תקשוף הת אמקסנית להור למשך יותר    
ממספר דחות. במידת אצורך, כסא הותא בפיסת נייר. 

הל תיגע במשטק אתקתון אירוח של מקסנית אטונר. אשתמש בידית של 
אמקסנית כדי לאימנע ממגע בהזור זא.

•

•

•
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נחא הבח וטונר שנשפך בהזור מקסניות אטונר בהמצעות מטלית יבשא ונטולת מוך.

בעת ניחוי פנים אאתחן, איזאר שלה לגרום נזח לגליל אאעברא הו לקלחים    
פנימיים הקרים. הל תשתמש בקומרים ממיסים כגון בנזין הו מדלל לצורך אניחוי. 

אדבר עלול לגרום לבעיות בהיכות אאדפסא והף לנזח לאתחן.
התר הת רצועת אזכוכית אהרוכא )LSU( שבתוך אאתחן, ונגב הת אזכוכית בעדינות 

בהמצעות מחלון לניחוי הוזניים כדי לרהות הם לכלוך משקיר הת צמר אגפן אלבן.

אכנס מקדש הת מקסנית אטונר וסגור הת אמכסא אחדמי.
קבר הת כבל אקשמל ואפעל הת אאתחן.

אחסון מחסנית הטונר
מקסניות טונר מכילות רכיבים רגישים להור, לטמפרטורא וללקות. Xerox ממליצא 
למשתמשים לפעול לפי אאנקיות כדי לאבטיק ביצועים מיטביים, היכות גבואא וקיי 

.Xerox מקסנית הרוכים של מקסנית אטונר אקדשא של
הקסן הת אמקסנית בהותא סביבא שבא הקסנת הת אמדפסת; יש להקסן הותן במשרד 

בו תנהי אלקות ואטמפרטורא נשלטים. על מקסנית אטונר לאישהר בהריזא אמחורית, 
אסגורא עד לאתחנא - הם אהריזא אמחורית הינא זמינא, כסא הת אפתק אפונא כלפי 

מעלא עם נייר והקסן בהרון קשוך.
פתיקת הריזת אמקסנית לפני אשימוש בא מחצרת בהופן דרמטי הת קיי אמדף 

אשימושיים והת אתפעול שלא. הין להקסן על ארצפא. הם מקסנית אטונר מוסרת 
מאמקשב, יש להקסן הת אמקסנית:

בתוך שחית מגן שנמצהת בהריזא אמחורית. 
הקסן בצורא שטוקא )לה בחצא( כשהותו צד פונא כלפי מעלא כהילו אן הוקסנו 

באתחן.

.3

.4

.5

.6

•
•

הל תהקסן הת אקומרים אמתכלים ב:
טמפרטורא גבואא מ- 40 מעלות צלזיוס.

טווק לקות פקות מ- 20% ולה יותר מ- 80%.
סביבא בא מתרקשים שינויים חיצוניים בלקות הו בטמפרטורא.

הור שמש הו הור קדר ישיר.
מחומות מהובחים.

במכונית למשך זמן הרוך.
בסביבא בא נמצהים גזים משתכים.

סביבא בעלת הוויר מלוק.

הוראות טיפול
הין לגעת במשטק אתוף ארגיש להור שבמקסנית.

הין לקשוף הת אמקסנית לרטטים הו רעידות לה רצויות.
לעולם הין לסובב הת אתוף בהופן ידני, בייקוד לכיוון אשני; דבר זא עלול לגרום לנזח 

פנימי ואטונר עלול לאישפך.

שימוש במחסנית טונר שאינה מתוצרת Xerox או שמולאה מחדש
Xerox Electronics הינא ממליצא הו מהשרת שימוש במקסניות טונר שהינן מתוצרת 

Xerox עם אמדפסת, לרבות מקסניות טונר ללה שם מסקרי, מותגי קנות, שמולהו מקדש 
הו שוקזרו.

אהקריות של Xerox עבור אמדפסת הינא מכסא נזחים לאתחן שנגרמו כתוצהא    
.Xerox משימוש במקסנית טונר שמולהא מקדש הו שוקזרא, הו שהינא מתוצרת

אורך החיים המשוער של המחסנית
הורך אקיים אמשוער של מקסנית אטונר )הורך אקיים של תפוחת אמקסנית( תלוי בכמות 
אטונר אמנוצלת במשימות אאדפסא. מספר אתדפיסים בפועל עשוי לאיות שונא באתהם 
לצפיפות אאדפסא של אעמודים עליאם אדפסת, אסביבא אתפעולית, מרווקי אאדפסא, 

סוג המצעי אאדפסא ו/הו גודל המצעי אאדפסא. כך למשל, הם תדפיס ארבא מהוד 
גרפיחא, אצריכא של אטונר גבואא והפשר שיאיא עליך לשנות הת אמקסנית לעיתים 

יותר חרובות.

עצות להעברת ההתקן שלך ואחסונו
בעת אעברת אאתחן, הל תטא הו תאפוך הותו. הקרת, אטונר עלול לאישפך בתוך 

אאתחן ולגרום נזח לאתחן הו להיכות אדפסא ירודא.
בעת אעברת אאתחן, ודה שאאתחן מוקזח בצורא מהובטקת.

•
-
-
-
-
-
-
-
-
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תקאית יאקויו אותיא
פתו זה מספו מקדע קעקת בניגע תפעיתיא שקש תבצע במותה שמאתחשא שגקתה.

פרק זה כולל:
פקזית הטינת מחדש

עציא תמנקעא סתסית הנקקת
עציא תמנקעא חסקמיא נקקת

•
•
•

שחתית חסקמיא נקקת
פאתיו בעקיא תחתיא

•
•

פיזור הטונר מחדש
כתשת מחסנקא הטינת ותיבה תסיף חקקה:

מיפקעקם פסקם תבנקם תי שההדפסה בהקתה. 
הניתקא  אהבהב בתית תדים. 

במותה כזה, בתפשתיאך תשפת זמנקא תא תקכיא ההדפסה בתמצעיא פקזית מחדש שת 
הטינת הניאת במחסנקא. במותקם מסיקמקם, קיפקעי פסקם תבנקם תי שההדפסה אהקה 

בהקתה גם תתחת פקזית הטינת מחדש.
פאח תא המכסה הודמק.

משיך תא מחסנקא הטינת החיצה.

נעת תא המחסנקא בקסידקיא חמש תי שש פעמקם עת מנא תפזת תא הטינת בתיפו 
שייה באיך המחסנקא.

תם בגדקך היכאמי בטינת, נגב תא הטינת בתמצעיא מטתקא קבשה ישטיף תא    
הבגדקם במקם ותקם. מקם חמקם מובעקם תא הטינת בבד.

תת אקגע בחתו האחאיו הקתיו שת מחסנקא הטינת. השאמש בקדקא שת    
המחסנקא כדק תהקמנע ממגע בתזית זה.

•
•
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החזו תא מחסנקא הטינת בקדקא יהכנס בתקטקיא תא המחסנקא תאיך הפאח בהאוו. 
התשינקיא בצקדק המחסנקא יהמסקתיא האיתמיא באיך ההאוו קנחי תא המחסנקא תאיך 

המקוים הנכיו, עד שהקת אקנעת תחתיטקו במוימה.

סגית תא המכסה הודמק. ידת שהמכסה סגית הקטב.

עצות למניעת סלסול הנייר
פאח תא המכסה התחיתק.

דחיף תא קדקא התחץ בכת צד כתפק מטה.

1  ידית לחץ 

השתת תא המכסה התחיתק פאיח בזמו ההדפסה.    
קש תהשאמש בתפשתיא זי תו כתשת האדפקס מאעות בשקעית העיתה עת 

20 מ"מ. 

.4
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עצות	למניעת	חסימות	נייר
ניתי למנוע את מרבית חסימות הנייר על‑ידי בחירת חומרי ההדפסה המתאימיז. יאשר 

מתרחשת חסימת נייר, עייי בהנחיות הבאות. 
ודא שהתאמת יהליה את מיקוז מיווני הנייר. )ראה"טעינת נייר במגש" בעמוד 34.(

אל תטעי את המגש יתר על המידה. וודא שמפלס הנייר נמיא מתחת לסימוי 
הקיבולת של הנייר בתוך המגש.

אל תסיר נייר מהמגש במהלך הדפסה.
יופף, פרוש ויישר את הנייר לפני שתטעי אותו. 

אל תשתמש בנייר מקומט, לח או מסולסל מאוד.
אל תערבב סוגי נייר שוניז במגש.

השתמש רק בחומרי הדפסה מומלייז.
ודא שהיד המומלץ להדפסה של חומרי ההדפסה פונה ילפי מטה במגש או ילפי 

מעלה במגש הידני.

שחרור	חסימות	נייר
אז מתרחשת חסימת נייר, הנורית  בלוח הבקרה נדלקת באור יתוז. אתר את הנייר 

שנתקע והסר אותו. 
לחידוש ההדפסה לאחר שחרור חסימות נייר, עליך לפתוח את המיסה הקדמי ולסגור 

אותו.

על מנת להימנע מקריעת הנייר, משוך החויה לאט ובםהירות את הנייר שנתקע.    
פעל על פי ההוראות שבסעיפיז הבאיז ידי לשחרר את החסימה. 

במגש	
פתח וסגור את המיסה הקדמי. הנייר התקוע ייפלט מההתקי באופי אוטומטי.

אז הנייר לא יויא, עבור לשלב הבא.
משוך החויה את המגש.

•
•

•
•
•
•
•
•
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הסר את הנייר שנתקע על‑ידי משייתו החויה בםהירות.

אז הנייר אינו םם בעת המשייה, או אז אינך רואה את הנייר באםור םה, בדוק את 
אםור ההתיה שסביב מחסנית הטונר. )ראה "ניקוי פניז המדפסת" בעמוד 55.(

הינס את המגש חםרה לתוך ההתקי עד שיינעל במקומו בנקישה.

במגש	הידני
אז הנייר אינו מוםי יהליה, משוך אותו החויה מההתקי.

פתח וסגור את המיסה הקדמי ידי להמשיך בהדפסה.

.�
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בתוך ההתקן

תזית מנגניו ההקאיך חם. הקזהת בעא הסתא נקקת מההאוו.   

פאח תא המכסה הודמק ימשיך החיצה תא מחסנקא הטינת איך דחקפה ותה כתפק 
מטה.

הסת תא הנקקת שנאוע עת-קדק משקכאי החיצה בזהקתיא.

החתף תא מחסנקא הטינת יסגית תא המכסה הודמק. ההדפסה אאחדש בתיפו 
תיטימטק.

באזור היציאה
פאח יסגית תא המכסה הודמק. הנקקת האויע קקפתט מההאוו בתיפו תיטימטק.

תם תקנך תיתה תא הנקקת האויע, עבית תשתב הבת.
משיך בעדקניא תא הנקקת ממגש הפתט.

תם תקנך תיתה תא הנקקת האויע, תי תם תאה חש בהאנגדיא בעא משקכא הנקקת, 
הפסו תמשיך תא הנקקת יעבית תשתב הבת.

פאח תא המכסה התחיתק.
משיך כתפק מטה תא קדקיא התחץ יהסת תא הנקקת. 

השב תא קדקיא התחץ תמקוימם המויתק.

.1

.2

.3

.1

.2
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1  ידית לחץ 

תם תקנך תיתה תא הנקקת האויע, עבית תשתב הבת.  
 משיך תא קדקיא מכסה המאקך כתפק מטה יהסת תא הנקקת. 

 השב תא קדקיא מכסה המאקך תמקוימם המויתק.

תזית המאקך חם. הקזהת בעא הסתא נקקת מההאוו.   

סגית תא המכסה התחיתק.
פאח יסגית תא המכסה הודמק, ההדפסה אמשקך בתיפו תיטימטק.

.5

.6

.7



איתור ותיקוי תקלות_56

פתרון	בעיות	אחרות
בטבלה שלהלי מפורטיז מספר מיביז שעשוייז להתרחש, יחד עז פתרונות מומלייז. 

פעל לפי הפתרונות המויעיז עד לפתרוי הבעיה. אז הבעיה נמשית, פנה לקבלת שירות.

בעיות	חשמל
פתרונות	מוצעיםמצב

ההתקן	אינו	מקבל	
חשמל,	או	שכבל	

החיבור	בין	המחשב	
וההתקן	אינו	מחובר	

כנדרש.

חבר את יבל החשמל ולחץ  )חשמל( על לוח 
הבקרה.

נתק את יבל ההתקי וחבר אותו שוב.
להדפסה	מקומית

הגדרת	רשת )Phaser 3160N בלבד( 

•

•
‑

‑

בעיות	בהזנת	הנייר
פתרונות	מוצעיםמצב

חסימות	נייר	בזמן	
הדפסה.

שחרר את חסימת הנייר. )ראה "הויאת דפיז שנתקעו" 
בעמוד 54.(

גיליונות	הנייר	נדבקים	
זה	לזה.

 בדוק את קיבולת הנייר המרבית של המגש. 
)ראה "מפרט מדיית הדפסה" בעמוד 66.(

ודא שאתה משתמש בסוג נייר מתאיז. )ראה "מפרט 
מדיית הדפסה" בעמוד 66.(

הסר את הנייר מהמגש ויופף או פרוס את הנייר 
ימניפה.

תנאי לחות עשוייז לגרוז לניירות מסוימיז להידבק 
םה לםה.

•

•

•

•

לא	ניתן	להזין	מספר	
גיליונות	נייר	ביחד.

ייתיי שערימת הנייר במגש הםנת הנייר יוללת סוגיז שוניז 
של נייר. טעי נייר מסוג, גודל ומשקל אחד בלבד.

לא	ניתן	להזין	נייר	
בהתקן.

הסר את יל הגורמיז החוסמיז מתוך ההתקי.
הנייר לא נטעי יהליה. הויא את הנייר מהמגש וטעי 

אותו שוב יהליה.
יש יותר מדי נייר במגש. הויא נייר עודף מהמגש.

הנייר עבה מדי. השתמש אך ורק בנייר התואז 
לדרישות מפרטי ההתקי. )ראה "מפרט מדיית 

הדפסה" בעמוד 66.(

•
•

•
•

מתרחשות	חסימות	
נייר	חוזרות	ונשנות.

 יש יותר מדי נייר במגש. הויא נייר עודף מהמגש. 
אז אתה מדפיס על‑גבי חומרי הדפסה מיוחדיז, 

השתמש במגש הידני.
אתה משתמש בסוג נייר שאינו מתאיז. השתמש אך 

 ורק בנייר התואז לדרישות מפרטי ההתקי. 
)ראה "מפרט מדיית הדפסה" בעמוד 66.(

ייתיי שיש שרידי נייר בתוך ההתקי. פתח את המיסה 
הקדמי והויא יל שריד נייר.

•

•

•

שקפים	נדבקים	זה	
לזה	בעת	היציאה	

מההתקן.

השתמש אך ורק בשקפיז המיועדיז לשימוש במדפסות 
לייםר. הסר יל שקף עז יייאתו מההתקי.

מעטפות	מתעקמות	או	
לא	מוזנות	כהלכה.

ודא שמיווני הנייר מותאמיז לשני יידי המעטפות.
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בעיות	הדפסה
פתרונות	מוצעיםזהירות	אפשריתמצב

איי אספקת חשמל ההתקן	אינו	מדפיס.
להתקי.

בדוק את חיבורי יבל החשמל.

ההתקי לא נבחר יהתקי 
ברירת המחדל.

בחר את ההתקי יהתקי ברירת 
.Windows‑המחדל ב

בדוק אז מתקיימיז המיביז הבאיז בהתקי:
המיסה הקדמי אינו סגור. סגור את המיסה הקדמי.

 התרחשה חסימת נייר. שחרר את חסימת הנייר. 
)ראה "הויאת דפיז שנתקעו" בעמוד 54.(

 לא נטעי נייר. טעי נייר. )ראה"טעינת נייר במגש" 
בעמוד 34.(

מחסנית הטונר אינה מותקנת. התקי את מחסנית הטונר.
אז מתרחשת שגיאת מערית, יור קשר עז נייג השירות שלך.

•
•

•

•

היבל המחבר ביי 
המחשב לביי ההתקי 

אינו מחובר יהליה.

נתק את יבל ההתקי וחבר אותו 
שוב.

היבל המחבר ביי 
המחשב להתקי פגוז.

אז ניתי, חבר את היבל למחשב 
אחר הפועל יהליה והדפס עבודה. 

ניתי גז לנסות להשתמש ביבל 
התקי אחר.

 בדוק את הגדרת המדפסת הגדרת היייאה שגויה.
ב‑Windows ידי לוודא שעבודת 

ההדפסה נשלחת ליייאה הניונה. 
אז למחשב יש יותר מיייאה אחת, 

ודא שההתקי מחובר ליייאה 
הניונה.

ייתיי שתיורת ההתקי 
אינה מוגדרת יהליה. 

בדוק את העדפות	הדפסה ידי 
לוודא שיל הגדרות ההדפסה 

ניונות. )ראה "פתיחת העדפות 
הדפסה" בעמוד 39.(

ייתיי שמנהל התקי 
המדפסת אינו מותקי 

יהליה.

תקי את תוינת ההתקי. )ראה 
"התקנת מנהלי התקניז עבור 
 "USB‑התקניז המחובריז ל
בעמוד 23 או "התקנת מנהלי 

התקניז עבור התקניז המחובריז 
לרשת" בעמוד 26.(

ההתקי אינו פועל 
יהליה.

בדוק את הנוריות בלוח הבקרה 
של ההתקי ידי לראות אז ההתקי 

מודיע על שגיאת מערית. פנה 
לנייג שירות.

המסמך יה גדול שאיי ההתקן	אינו	מדפיס.
מספיק שטח בדיסק 
הקשיח של המחשב 

על מנת לגשת לעבודת 
ההדפסה.

הגדל את השטח הפנוי בדיסק 
הקשיח והדפס את המסמך שוב.

המגש ייול להייל עד 80 גליונות מגש הפלט מלא.
של נייר פשוט. לאחר הויאת הנייר 

ממגש הפלט, ההתקי מחדש את 
ההדפסה.

פתרונות	מוצעיםזהירות	אפשריתמצב

ההתקן	בוחר	את	
חומרי	ההדפסה	
ממקור	נייר	שגוי.

ייתיי שאפשרות הנייר 
שנבחרה בהעדפות	

הדפסה שגויה.

ביישומיז רביז, הגדרת מקור 
הנייר נמיאת בירטיסיה "נייר" 

שבחלוי העדפות	הדפסה. בחר 
את מקור הנייר המתאיז. עייי 
במסך העםרה של מנהל התקי 

המדפסת. )ראה "פתיחת העדפות 
הדפסה" בעמוד 39.(

ההדפסה	איטית	
ביותר.

ייתיי שעבודת ההדפסה 
מוריבת מאוד.

הפחת את מוריבות העמודיז 
או נסה ליווני את הגדרות אייות 

ההדפסה.
ייתיי שהגדרת ייווי חצי	מהעמוד	ריק.

העמוד שגויה.
שנה את ייווי העמוד ביישוז שבו 

אתה משתמש. עייי במסך העםרה 
של מנהל התקי המדפסת.

גודל הנייר שנטעי אינו 
תואז להגדרות גודל 

הנייר.

ודא שגודל הנייר בהגדרות מנהל 
התקי המדפסת תואז את הנייר 

שבמגש.
או, ודא שגודל הנייר המופיע 

בהגדרות של מנהל התקי 
המדפסת תואז את הנייר שנבחר 
בהגדרות יישוז התוינה בה אתה 

משתמש.
ההתקן	מדפיס,	אולם	
הטקסט	שגוי,	משובש	

או	חלקי.

יבל ההתקי רופף או 
פגוז.

נתק את יבל ההתקי וחבר אותו 
מחדש. נסה להדפיס שוב עבודת 

הדפסה שהודפסה בעבר בהילחה. 
אז ניתי, חבר את היבל ואת 
ההתקי למחשב אחר שפועל 
יהליה ונסה להדפיס עבודת 

הדפסה. לבסוף, נסה להשתמש 
ביבל התקי חדש.

נבחר מנהל התקי 
מדפסת שגוי.

בדוק בתפריט בחירת המדפסות 
של היישוז שבו אתה משתמש 

שההתקי שברשותך נבחר.
יישוז התוינה אינו פועל 

יהליה.
נסה להדפיס עבודת הדפסה 

מיישוז אחר.
מערית ההפעלה אינה 

פועלת יהליה.
יא מ‑Windows  ואתחל את 

המחשב. יבה את המישיר והפעל 
אותו מחדש.

אז אתה עובד בסביבת 
DOS, ייתיי שהגדרת 

הגופי של ההתקי שגויה.

ראה "שינוי הגדרות גופניז 
)Phaser 3160B ו ‑ 

 Phaser 3160N בלבד(" 
בעמוד 32.

העמודים	מודפסים,	
אך	הם	ריקים.

מחסנית הטונר פגומה 
או שאםל הטונר.

במידת היורך, פםר מחדש את 
הטונר. 

אז אםל הטונר, החלף את מחסנית 
הטונר.

ייתיי שבקובץ יש 
עמודיז ריקיז.

בדוק את הקובץ ידי לוודא שאיי בו 
עמודיז ריקיז.

ייתיי שרייביז מסוימיז, 
למשל הבקר או לוח 

האז, פגומיז.

פנה לנייג שירות.
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פתרונות	מוצעיםזהירות	אפשריתמצב

ההתקן	מדפיס	קובץ	
PDF	באופן	שגוי.	

חסרים	מספר	פריטי	
גרפיקה,	טקסט	או	

איורים.

אי‑תאימות ביי קובץ ה‑
.Acrobat ומוירי PDF

הדפסת קובץ ה‑PDF יתמונה 
עשויה לאפשר את הדפסת 

	Print	As הקובץ. הפעל את
Image מאפשרויות ההדפסה של 

 .Acrobat

הדפסת קובץ PDF יתמונה    
נמשית םמי רב יותר.

איכות	ההדפסה	של	
התמונות	אינה	טובה.	
התמונות	אינן	ברורות.

רםולוייית התמונה 
נמויה מאוד.

הקטי את התמונה. אז תגדיל את 
התמונה ביישוז, הרםולוייה תקטי.

לפני	ההדפסה,	ההתקן	
פולט	אדים	ליד	מגש	

הפלט.

שימוש בנייר לח עלול 
לגרוז לאדיז במהלך 

ההדפסה.

לא מדובר בבעיה. ניתי להמשיך 
בהדפסה.

ההתקן	אינו	מדפיס	על	
נייר	בגודל	מיוחד	כגון	

נייר	חשבוניות.

גודל הנייר והגדרת גודל 
הנייר אינז תואמיז.

הגדר את גודל הנייר הניוי 
בירטיסיית מותאז אישית של 

	הנייר שבהעדפות	הדפסה.
)ראה "פתיחת העדפות הדפסה" 

בעמוד 39.(

בעיות	באיכות	ההדפסה
אז פניז ההתקי מלוילך או שנייר לא נטעי יהליה, ייתיי שתבחיי בירידה באייות 

ההדפסה. עייי בטבלה הבאה ידי לפתור את הבעיה.

פתרונות	מוצעיםמצב

אז מופיע על‑גבי העמוד פס לבי אניי או אםור דהוי, הדפסה	בהירה	או	דהויה
אספקת הטונר נמויה. ייתיי שתויל להאריך מעט את 
חיי מחסנית הטונר. )ראה "פיםור הטונר" בעמוד 53.( 

אז פעולה םו אינה משפרת את אייות ההדפסה, התקי 
מחסנית טונר חדשה.

ייתיי שהנייר אינו עומד במפרטי הנייר; למשל, ייתיי 
שהנייר לח או מחוספס מדי. )ראה "מפרט מדיית 

הדפסה" בעמוד 66.(
אז העמוד יולו בהיר, ייתיי שהגדרת הרםולוייה של 

ההדפסה נמויה מדי או שהופעל מיב החיסיוי בטונר. 
יווני את רםולוייית ההדפסה ובטל את מיב החיסיוי 
בטונר. עייי במסך העםרה של מנהל התקי המדפסת.

שילוב של חלקיז דהוייז או מרוחיז עשוי להיביע על 
יך שיש לנקות את מחסנית הטונר. )ראה "ניקוי פניז 

המדפסת" בעמוד 51.(
ייתיי ששטח הפניז של ה‑LSU שבהתקי מלוילך. 

)ראה "ניקוי פניז המדפסת" בעמוד 51.(

•

•

•

•

•

כתמי	טונר

A aB bC c
A aB bC c
A aB bC c
A aB bC c
A aB bC c

אפשר שהנייר אינו עומד במפרטי הנייר; למשל, ייתיי 
שהנייר לח או מחוספס מדי. )ראה "מפרט מדיית 

הדפסה" בעמוד 66.(
ייתיי שגליל ההעברה מלוילך. נקה את פניז ההתקי. 

פנה לנייג שירות.
ייתיי שיש לנקות את נתיב הנייר. פנה לנייג שירות.

•

•

•

אזורים	ריקים

A a B b C
A a B b C
A a B b C
A a B b C
A a B b C

אז מופיעיז על‑גבי העמוד באופי אקראי אםוריז דהוייז, 
בדרך ילל מעוגליז:

ייתיי שגיליוי נייר אחד פגוז. נסה להדפיס את 
העבודה שוב.

תיולת הלחות של הנייר אינה אחידה או שיש נקודות 
לחות על פני שטח הנייר. נסה להשתמש בנייר 
 מתוירת שונה. )ראה "מפרט מדיית הדפסה" 

בעמוד 66.(
חבילת הנייר פגומה. תהלייי היייור עלוליז לגרוז 

לאםוריז מסוימיז לדחות את הטונר. נסה להשתמש 
בסוג נייר אחר או בנייר מתוירת שונה.

החלף את אפשרות המדפסת ונסה שנית. עבור אל 
העדפות	הדפסה, לחץ על הירטיסיה נייר והגדר את 

הסוג לנייר	עבה. )ראה "פתיחת העדפות הדפסה" 
בעמוד 39.(

אז יעדיז אלה אינז פותריז את הבעיה, פנה לנייג 
שירות.

•

•

•

•

•
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פתרונות	מוצעיםמצב

אז נקודות לבנות מופיעות על‑גבי העמוד:נקודות	לבנות	
הנייר מחוספס מדי והרבה לילוך מהנייר נופל לתוך 

ההתקניז הפנימייז שבהתקי, וליי ייתיי שגלגלת 
ההעברה מלוילית. נקה את פניז ההתקי. )ראה 

"ניקוי פניז המדפסת" בעמוד 51.(
ייתיי שיש לנקות את נתיב הנייר. )ראה "ניקוי פניז 

המדפסת" בעמוד 51.(

•

•

אז מופיעיז על‑גבי העמוד קוויז שחוריז אניייז:קווים	אנכיים
 ייתיי שיש שריטות על פני השטח )חלק התוף( 

של מחסנית הטונר בתוך ההתקי. הסר את מחסנית 
הטונר והתקי מחסנית חדשה. )ראה "החלפת מחסנית 

הטונר" בעמוד 62.(
אז מופיעיז על‑גבי העמוד קוויז לבניז אניייז:

ייתיי ששטח הפניז של ה‑LSU שבהתקי מלוילך. 
)ראה "ניקוי פניז המדפסת" בעמוד 51.(

•

•

אז היללת הרקע של ההדפסה הופית יהה מדי:רקע	שחור
השתמש בנייר קל יותר. )ראה "מפרט מדיית הדפסה" 

בעמוד 66.(
בדוק את תנאי הסביבה: תנאיז יבשיז מאוד או רמה 
גבוהה של לחות )מעל לחות יחסית של 80%( ייוליז 

להגביר את ימות היללת הרקע.
הסר את מחסנית הטונר הישנה והתקי מחסנית 

חדשה. )ראה "החלפת מחסנית הטונר" בעמוד 62.(

•

•

•

אז יש מריחות טונר על העמוד: מריחות	טונר
נקה את פניז ההתקי. )ראה "ניקוי פניז המדפסת" 

בעמוד 51.(
בדוק את סוג הנייר ואייותו. )ראה "מפרט מדיית 

הדפסה" בעמוד 66.(
 הסר את מחסנית הטונר והתקי מחסנית חדשה. 

)ראה "החלפת מחסנית הטונר" בעמוד 62.(

•

•

•

אז חוםריז ומופיעיז סימניז על יידו המודפס של פגמים	אנכיים	חוזרים
העמוד במרווחיז שוויז:

ייתיי שמחסנית הטונר פגומה. אז הבעיה נמשית, 
הסר את מחסנית הטונר והתקי מחסנית חדשה. )ראה 

"החלפת מחסנית הטונר" בעמוד 62.(
ייתיי שחלקיז בהתקי הויתמו בטונר. אז הפגמיז 

מופיעיז על‑גבי יידו האחורי של העמוד, סביר להניח 
שהבעיה תיפתר מעימה לאחר הדפסת מספר 

עמודיז נוספיז.
ייתיי שמערך מנגנוי ההיתוך ניםוק. פנה לנייג שירות.

•

•

•

פתרונות	מוצעיםמצב

יתמיז מפוםריז ברקע נובעיז מחלקיקי טונר המתפםריז כתמים	מפוזרים	ברקע
באופי אקראי על‑גבי העמוד המודפס. 

ייתיי שהנייר לח מדי. נסה להשתמש בחבילת נייר 
אחרת. אל תפתח חבילות נייר עד לשימוש בהי, ידי 

שהנייר לא יספוג לחות רבה מדי.
אז היתמיז המפוםריז מופיעיז ברקע של מעטפה 

מודפסת, שנה את פריסת ההדפסה ידי למנוע 
הדפסה על‑פני שטחיז החופפיז קיפוליז ביד השני 

של המעטפה. הדפסה על‑גבי הקיפוליז עשויה לגרוז 
לבעיות.

אז פיםור הרקע מיסה את יל פני השטח של העמוד 
המודפס, שנה את רםולוייית ההדפסה באמיעות יישוז 

התוינה שלך או בתוך העדפות	הדפסה. )ראה "פתיחת 
העדפות הדפסה" בעמוד 39.(

•

•

•

אז תוויז מופיעיז באופי משובש וייורות חלולות, תווים	משובשים
ייתיי שהנייר חלק מדי. נסה נייר אחר. )ראה "מפרט 

מדיית הדפסה" בעמוד 66.(

•

עמוד	נטוי

A a B b CA a B b CA a B b CA a B b CA a B b C c

ודא שהנייר נטעי יהליה.
בדוק את סוג הנייר ואייותו. )ראה "מפרט מדיית 

הדפסה" בעמוד 66.(
ודא שמיווני הנייר אינז הדוקיז מדי או רפוייז מדי 

ינגד ערימת הנייר.

•
•

•

ודא שהנייר נטעי יהליה.עמוד	מסולסל	או	גלי
בדוק את סוג הנייר ואייותו. טמפרטורה גבוהה ויי 
לחות גבוהה עשויות לגרוז לנייר להסתלסל. )ראה 

"מפרט מדיית הדפסה" בעמוד 66.(
הפוך את ערימת הנייר בתוך המגש. בנוסף, נסה 

לסובב את הנייר שבמגש ב‑ 180 מעלות.

•
•

•

ודא שהנייר נטעי יהליה.קמטים	או	קפלים
בדוק את סוג הנייר ואייותו. )ראה "מפרט מדיית 

הדפסה" בעמוד 66.(
 הפוך את ערימת הנייר בתוך המגש. בנוסף, 

נסה לסובב את הנייר שבמגש ב‑ 180 מעלות.

•
•

•
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פתרונות	מוצעיםמצב

בדוק שאיי נםילת טונר. נקה את פניז ההתקי. )ראה "ניקוי גב	ההדפסים	מלוכלך
פניז המדפסת" בעמוד 51.(

עמודים	בצבע	או	שחור	
מלא

A
ייתיי שמחסנית הטונר לא הותקנה יהליה. הויא את 

המחסנית והחםר אותה למקומה.
ייתיי שמחסנית הטונר פגומה. הסר את מחסנית 

הטונר והתקי מחסנית חדשה. )ראה "החלפת מחסנית 
הטונר" בעמוד 62.(

ייתיי שההתקי םקוק לתיקוי. פנה לנייג שירות.

•

•

•

טונר	חופשי	על-גבי	
העמוד

נקה את פניז ההתקי. )ראה "ניקוי פניז המדפסת" 
בעמוד 51.(

בדוק את סוג הנייר ואייותו. )ראה "מפרט מדיית 
הדפסה" בעמוד 66.(

 הסר את מחסנית הטונר והתקי מחסנית חדשה. 
)ראה "החלפת מחסנית הטונר" בעמוד 62.(

אז הבעיה נמשית, ייתיי שההתקי םקוק לתיקוי. פנה 
לנייג שירות.

•

•

•

•

פערים	בתווים

A
פעריז בתוויז הז חלקיז לבניז בתוויז שאמוריז להיות 

שחוריז:
אז אתה משתמש בשקפיז, נסה להשתמש בסוג 

שקפיז אחר. בשל הריב השקפיז, פעריז מסוימיז 
בתוויז הז תופעה רגילה. 

ייתיי שאתה מדפיס על‑גבי היד השגוי של הנייר. 
הסר את הנייר והפוך אותו. 

ייתיי שהנייר אינו תואז למפרטי הנייר. )ראה "מפרט 
מדיית הדפסה" בעמוד 66.(

•

•

•

פסים	אופקיים

A a B b C
A a B b C
A a B b C
A a B b C
A a B b C

אז מריחות או קוויז שחוריז אופקייז ישריז מופיעיז 
על‑גבי העמוד:

ייתיי שמחסנית הטונר אינה מותקנת יהליה. הויא 
את המחסנית והחםר אותה למקומה.

ייתיי שמחסנית הטונר פגומה. הסר את מחסנית 
הטונר והתקי מחסנית חדשה. )ראה "החלפת מחסנית 

הטונר" בעמוד 62.(
אז הבעיה נמשית, ייתיי שההתקי םקוק לתיקוי. פנה 

לנייג שירות.

•

•

•

פתרונות	מוצעיםמצב

אז העמוד המודפס מסולסל, או שהנייר אינו מוםי לתוך סלסול
ההתקי:

הפוך את ערימת הנייר בתוך המגש. בנוסף, נסה לסובב 
את הנייר שבמגש ב‑ 180 מעלות. 

החלף את אפשרות המדפסת ונסה שנית. עבור אל 
העדפות	הדפסה, לחץ על הירטיסיה נייר והגדר את הסוג 

לנייר	דק. )ראה "פתיחת העדפות הדפסה" בעמוד 39.(

תמונה	לא	ידועה	מופיעה	
שוב	ושוב	על-גבי	כמה	
גיליונות	או	שמופיעים	
טונר	מפוזר,	הדפסה	

בהירה	או	לכלוך.

השימוש בהתקי שלך נעשה ינראה בגובה של 1,000 מטר 
או גבוה יותר.

הגובה עשוי להשפיע על אייות ההדפסה, יגוי טונר 
משוחרר יותר או יבע בהיר יותר. תקי את הגדרת הגובה 

בהתקי. )ראה "יוונוי גובה" בעמוד 31.(

Windows-ב	נפוצות	בעיות
פתרונות	מוצעיםמצב

ההודעה	"קובץ	בשימוש"	
מופיעה	במהלך	ההתקנה.

יא מיל היישומיז. הסר את יל התוינות מקבוית האתחול 
והפעל מחדש את Windows. התקי מחדש את מנהל 

התקי המדפסת.
	ההודעות	

"תקלת	הגנה	כללית",	
"חריגת	סביבת	הפעלה",	

"הדפסה	ברקע	��"	
או	"פעולה	לא	חוקית"	

מופיעות.

 Windows סגור את יל היישומיז האחריז, אתחל את
ונסה להדפיס שוב.

ההודעות	"כשל	בהדפסה",	
"אירעה	שגיאה	של	פסק	
זמן	במדפסת"	מופיעות.

הודעות אלה עשויות להופיע במהלך ההדפסה. יש להמתיי 
עד שההתקי יסייז את ההדפסה. אז ההודעה מופיעה 

במיב המתנה או לאחר השלמת משימת ההדפסה, בדוק 
את החיבור ו/או בדוק אז אירעה שגיאה.

לקבלת מידע נוסף אודות הודעות שגיאה של Windows עייי במדריך למשתמש    
של Microsoft Windows המיורף למחשב שברשותך.
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Linux-ב	נפוצות	בעיות
פתרונות	מוצעיםמצב

בדוק אז מנהל התקי המדפסת מותקי במערית. ההתקן	אינו	מדפיס.
 Unified Driver Configurator פתח את

	Printers בחלוי Printers ועבור אל ירטיסיית
configuration ידי לראות את רשימת ההתקניז 
הםמיניז. ודא שההתקי שברשותך מופיע ברשימה. 
אז לא, פתח את wizard	printer	new	Add ידי 

להגדיר את ההתקי.
	Printers בדוק אז ההתקי מופעל. פתח את

configuration ובחר את ההתקי מהרשימה. בדוק 
את התיאור בחלוי printer	Selected. אז המיב 

 .Start לחץ על לחיי ,Stopped מייל את המחרוםת
לאחר מיי, אמור ההתקי לחםור לתפקוד רגיל. ייתיי 

שמיב "stopped" יופעל בעת התרחשות בעיות 
מסויימות בהדפסה. 

בדוק אז ליישוז שבו אתה משתמש יש אפשרויות 
הדפסה מיוחדות, יגוי "oraw‑". אז "oraw‑" מיויי 

בפרמטר של שורת הפקודה, הסר אותו ידי להדפיס 
 >‑ "print" בחר ,Gimp front‑end‑יראוי. ב 

"Setup printer" וערוך את פרמטר שורת הפקודה 
בפריט הפקודה.

•

•

•

ההתקן	אינו	מדפיס	
עמודים	שלמים	והפלט	
שלו	מופיע	על	פני	חצי	

עמוד.

םוהי בעיה ידועה המתרחשת יאשר משתמשיז במישיר 
 יבעוני בשילוב עז מהדורה 8.51 או מוקדמת ממנה 

 , 64‑bit Linux OS מערית ההפעלה ,Ghostscript של
והיא דווחה לאתר bugs.ghostscript.com יתקלה 

 AFPL‑הבעיה נפתרת ב .Ghostscript Bug 688252
Ghostscript גרסה 8.52 ואילך. על מנת לפתור בעיה 

 AFPL Ghostscript םו, הורד את הגרסה האחרונה של
http://sourceforge.net/projects/ מהיתובת

 /ghostscript והתקי אותה.
	Cannot	open"	השגיאה

	"port	device	file
הופיעה	בעת	הדפסת	

מסמך.

הימנע מלשנות פרמטריז של עבודות הדפסה )לדוגמה, 
באמיעות LPR GUI( במהלך הדפסה. בגרסאות 

מסוימות של שרת CUPS, עבודת ההדפסה מופסקת 
ביל פעז שמשניז את אפשרויות ההדפסה, והמערית 
 Unified‑מנסה להתחיל את העבודה מחדש. מאחר ש

Linux Driver נועל את היייאה בעת ההדפסה, הפסקה 
פתאומית של מנהל ההתקי שומרת על היייאה נעולה ולא 

םמינה לקבלת עבודות הדפסה נוספות. במקרה םה, נסה 
	Release לשחרר את היייאה על‑ידי בחירה באפשרות

.Port	configuration בחלוי port

לקבלת מידע נוסף אודות הודעות שגיאה של Linux עייי במדריך למשתמש של    
Linux המיורף למחשב שברשותך.

Macintosh-ב	נפוצות	בעיות
פתרונות	מוצעיםמצב

ההתקן	מדפיס	קובצי	
PDF	באופן	שגוי.	חסרים	

מספר	פריטי	גרפיקה,	
טקסט	או	איורים.

הדפסת קובץ ה‑PDF יתמונה עשויה לאפשר את 
הדפסת הקובץ. הפעל את Image	As	Print מאפשרויות 

 .Acrobat ההדפסה של

הדפסת קובץ PDF יתמונה נמשית םמי רב יותר.   

המסמך	הודפס,	אך	
עבודת	ההדפסה	
לא	נעלמה	מזכרון	
ההדפסה	ברקע	ב-

	.Mac	OS	X	10.3.2

עדיי את מערית ההפעלה של Mac OS ל‑
Mac OS X 10.3.3 ואילך.

אותיות	מסוימות	אינן	
מוצגות	כהלכה	בעת	
הדפסת	עמוד	שער.

מערית ההפעלה של Mac OS אינה ייולה לייור את 
הגופי במהלך הדפסת עמוד השער. אותיות באנגלית 

ומספריז מויגיז ירגיל בעמוד השער.
בעת	הדפסת	מסמך	

ב-Macintosh	באמצעות	
	Acrobat	Reader	6.0
ואילך,	הצבעים	מודפסים	

באופן	שגוי.

ודא שהגדרת הרםולוייה במנהל התקי ההדפסה תואמת 
.Acrobat Reader‑להגדרה ב

לקבלת מידע נוסף אודות הודעות שגיאה של Macintosh עייי במדריך למשתמש    
של Macintosh המיורף למחשב שברשותך.

http://sourceforge.net/projects/
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חומריז מתיליז
פרק םה מספק מידע על ריישת חומריז מתיליז וחלקי חילוף הםמיניז להתקי שברשותך.

פרק	זה	כולל:
אופי הריישה

חומריז מתיליז םמיניז
•
•

חלקי חילוף םמיניז
החלפת מחסנית הטונר

•
•

האביםריז הםמיניז עשוייז להשתנות ממדינה למדינה. פנה לנייגי המיירות    
לקבלת רשימה של אביםריז םמיניז.

איך	לרכוש
להםמנת חומריז, אביםריז וחלקי אחםקה, יור קשר עז ספק Xerox המקומי שלך או 
www.xerox.com/office/ הקמעונאי ממנו רישת את ההתקי. ניתי גז לבקר באתר
support, בחר את המדינה/אםור שלך, וקבל מידע אודות התקשרות לקבלת שירות.

חומרים	זמינים
יאשר חומריז מתיליז מתקרביז לסוף חייהז, ניתי להםמיי את הסוגיז הבאיז של 

חומריז מתיליז עבור ההתקי:

שם	חלקתפוקה	ממוצעתאסוג

מחסנית	טונר	בעלת	
תפוקה	סטנדרטית

108R00908י ‑ 1,500 עמודיז

מחסנית	טונר	בעלת	
תפוקה	גבוהה

108R00909י ‑ 2,500 עמודיז

.ISO/IEC 19752 ערך תפוקה מויהר בהתאז לתקי א. 

ידי להחליף מחסנית הטונר ראה "החלפת מחסנית הטונר" בעמוד 62.

אורך חייה של מחסנית הטונר עשוי להשתנות, בהתאז לאפשרויות ולמיב העבודה    
שבשימוש.

יש לריוש חומריז מתיליז, לרבות מחסניות טונר, באותה מדינה שבה רישת    
את ההתקי. אחרת, החומריז המתיליז לא יהיו תואמיז להתקי ייווי שתיורת 

המערית שלהז משתנה ממדינה למדינה.

Xerox אינה ממלייה להשתמש במחסנית טונר לא מקורית של Xerox יגוי    
מחסנית טונר שמולאה מחדש או ששוחםרה. Xerox אינה אחראית לאייות של 

מחסנית טונר לא מקורית של Xerox. שירות או תיקוי שיידרשו יתויאה משימוש 
במחסנית טונר לא מקורית של Xerox לא תיוסה באחריות עבור ההתקי.

חלקי	חילוף	זמינים
ידי למנוע בעיות באייות ההדפסה ובהםנת הנייר שמקורי בחלקיז שהתבלו, וידי לשמר 

את ההתקי שברשותך במיב עבודה מעולה, יש להחליף את החלקיז הבאיז לאחר 
הדפסת מספר העמודיז שיויי, או יאשר תפוג תוחלת החייז של יל פריט.

תפוקה	ממוצעתאחלקים

י‑50,000 עמודיז גלגלת	העברה
י‑50,000 עמודיזיחידת	מנגון	היתוך

י‑50,000 עמודיזגליל	איסוף
י‑50,000 עמודיזיחידת	מחסנית

המהירות מושפעת ממערית ההפעלה, בייועי המחשב, תוינת היישוז, שיטות  א. 
החיבור, סוג חומרי ההדפסה, גודל חומרי ההדפסה ומוריבות עבודת ההדפסה.

ידי לריוש חלקי חילוף, פנה למקור שממנו רישת את ההתקי. 
החלפת חלקי חילוף תתביע על‑ידי ספק שירות או משווק מורשה או על‑ידי הספק שממנו 

רישת את ההתקי. האחריות אינה מיסה החלפת חלקי חילוף ילשהז לאחר תוחלת 
החייז שלהז.

החלפת	מחסנית	הטונר
יאשר מחסנית הטונר ריקה לחלוטיי:

חלוי תינית מיב מסך מופיעה במחשב ומודיעה שיש יורך בהחלפת מחסנית הטונר.
ההתקי מפסיק להדפיס.

בשלב םה, יש יורך להחליף את מחסנית הטונר. בדוק את סוג מחסנית הטונר בהתקי. 
)ראה "חומריז םמיניז" בעמוד 62.(

פתח את המיסה הקדמי.
משוך את מחסנית הטונר החויה.

הויא מחסנית טונר חדשה מאריםתה. 

•
•

.1

.�

.�

www.xerox.com/office/
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הסר את נייר המגי על הטונר על ידי משייה בסרט האריםה. 

אתר את סרט האיטוז בקיה מחסנית הטונר. משוך בםהירות את הסרט מתוך 
המחסנית וםרוק לאשפה.

אז סרט האיטוז מוסר יהליה, אוריו יהיה מעל ל‑60 ס"מ.   
בעודך אוחם במחסנית הטונר, משוך את סרט האיטוז ביורה ישרה ידי 
להסירו מהמחסנית. היםהר שלא לקרוע את הסרט. אז הסרט נקרע, לא 

ניתי להשתמש במחסנית הטונר.
היעםר באיוריז המופיעיז על‑גבי עטיפת המחסנית.

•
•

•
נער באיטיות את המחסנית חמש או שש פעמיז ידי לפםר את הטונר באופי אחיד 

בתוך המחסנית. פעולה םו תבטיח את מספר העותקיז המירבי ליל מחסנית. 

אז בגדיך הויתמו בטונר, נגב את הטונר באמיעות מטלית יבשה ושטוף את    
הבגדיז במיז קריז. מיז חמיז מקבעיז את הטונר בבד.

אל תיגע בחלק התחתוי הירוק של מחסנית הטונר. השתמש בידית של    
המחסנית ידי להימנע ממגע באםור םה. 

החםק את מחסנית הטונר בידית והינס באיטיות את המחסנית לתוך הפתח בהתקי. 
הלשוניות ביידי המחסנית והמסילות התואמות בתוך ההתקי ינחו את המחסנית לתוך 

המיקוז הניוי, עד שהיא תינעל לחלוטיי במקומה.

סגור את המיסה הקדמי. ודא שהמיסה סגור היטב.

.4

.5

.6

.7

.8
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מפוטכז
פוק םה מספק מכדע על ויכשי חומוכז מיילכז וחלקכ חכלוף הםמכנכז להיקי שבושויך.

פרק	זה	כולל:
מפוטכ חומוה

מפוטכז סבכביככז
מפוטכז חשמלככז

מפוט מדככי הדפסה

עויכ המפוט המפווטכז יאי מבוססכז על ניונכז ואשונככז. ואה www.xerox.com/office/support לקבלי מכדע עדינכ.   

מפרט	חומרה

תיאורפריט

230  מ"מ    גובהגודל
389  מ"מ    עומק
360  מ"מ    ווחב

3160B	Phaser	3155,	Phaser	3140,	Phaser: 7.46 ק"גהיקי עז מחסנכימשקל
3,160N	Phaser: 7.51 ק"ג

•
•

מפרטים	סביבתיים

תיאורפריט

 )dB)A 26 מיב מויירמת	רעשא
 )dB)A 50מיב הדפסה

10 עד C° 32 הפעלהטמפרטורה
0 עד                    °               40 ילםכוס )32 עד         °        104 פונהככט(אחסוי )ללא אוכםה(

20 עד 80% לחוי כחסכיהפעלהלחות
80%‑10 לחוי כחסכיאחסוי )ללא אוכםה(

עוימי לחץ קול, ISO 7779 . ייווה שנבדקה: היקנה בסכסכי של ההיקי, נככו A4, הדפסה חד‑ידדכי. א. 

•
•
•
•

www.xerox.com/office/support
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מפרטים חשמליים
דטפשות החשםל םבוססות על הםדפנה/אזוט שבו ההתקן נםכט. אל תםפט םתח היעלה. הדבט עלול ליגוע בהתקן ולברל את האחטפות לםוצט.    

תיאורפריט

AC 127-110 וולרדגםפ 110 וולרדירוג חשמלא
AC 240-220 וולרדגםפ 220 וולר

יחות ם- 360 וארםצב יעולה םםוצעצריכת חשמל
יחות ם-60 וארםצב םוכן

Phaser 3,140: יחות ם- 4.5 ואר םצב חפסכון בחשםל
Phaser 3155, Phaser 3160B, Phaser 3160N: יחות ם- 6.5 ואר 

•
•

יחות ם- 0.8 וארםצב כבופ
עפפן בתג העטך הנקוב שעל ההתקן עבוט הםתח, התדט (הטץ) וסוג הזטמ הנכונפמ עבוט ההתקן. א. 
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מפרט	מדיית	הדפסה

ממדיםגודלסוג

משקל	מדיית	הדפסהא/תכולהב

מגש	ידנימגש	1

 60  עד 105  גרז/מ"ר 216 × 279 מ"מLetterנייר	רגיל
250 גיליונות של נייר דחוס במשקל 80 גרז/מ"ר •

נייר דחוס במשקל 60  עד 163  גרז/מ"ר 
ערימה של גיליוי 1 • Legal216 × 356 מ"מ

US Folio216 × 330 מ"מ
A4210 × 297 מ"מ

Oficio216 × 343 מ"מ
JIS B5נייר דחוס במשקל 60  עד 90  גרז/מ"ר 182 × 257 מ"מ

150 גיליונות נייר דחוס במשקל 80 גרז/מ"ר • ISO B5176 × 250 מ"מ
Executive267 × 184  מ"מ

A5148 × 210 מ"מ
A6105 × 148 מ"מ

נייר דחוס במשקל 75  עד 90  גרז/מ"רלא םמיי במגש 981 × 191 מ"ממעטפה Monarchמעטפות
ערימה של גיליוי 1 • 105 × 241 מ"ממעטפה מס' 10

DL 220 × 110  מ"ממעטפה
C5 229 × 162  מ"ממעטפה
C6 162 × 114  מ"ממעטפה

90 גרז /מ"ר90 גרז /מ"ר ראה "נייר רגיל"ראה "נייר רגיל"נייר	עבה
ערימה של גיליוי 1 •

נייר דחוס במשקל 60  עד 70  גרז/מ"רנייר דחוס במשקל 60  עד 70  גרז/מ"רראה "נייר רגיל"ראה "נייר רגיל"נייר	דק
ערימה של גיליוי 1 •

נייר דחוס במשקל 138 עד 146 גרז/מ"רלא םמיי במגש 1ראה "נייר רגיל"ראה "נייר רגיל"שקפיםג
ערימה של גיליוי 1 •

מיתב, משפטי, US Folio, תוויות
 ,ISO B5 ,JIS B5 ,A4

מנהלי, A5, היהרה

נייר דחוס במשקל 120  עד 150  גרז/מ"רלא םמיי במגש 1ראה "נייר רגיל"
ערימה של גיליוי 1 •

מיתב, משפטי, US Folio, בריסטול
 ,ISO B5 ,JIS B5 ,A4

 מנהלי, A5, היהרה, 
4x6 גלויה

105  עד 163  גרז/מ"רלא םמיי במגש 1ראה "נייר רגיל"
ערימה של גיליוי 1 •

60  עד 105  גרז/מ"ר 76 × 127 מ"מ גודל	מינימלי	)מותאם	אישית(
216 × 356 מ"מ גודל	מקסימלי	)מותאם	אישית(

אז משקל חומרי ההדפסה הוא מעל 120 גרז/מ"ר, טעי את גיליונות הנייר במגש בםה אחר םה. א. 
הקיבולת המרבית עשויה להיות שונה בהתאז למשקל, לעובי ולתנאי הסביבה של חומרי ההדפסה. ב. 

.)Sheffield(  250 חלקות: 100 עד ג. 
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מילוי מונחיז
מילוי המונחיז שלהלי יסייע לך להייר את המויר באמיעות הבנת המונחיז    

ששימושז שייח בתחוז ההדפסה והמוםיריז במדריך למשתמש םה.
AppleTalk

AppleTalk היא חבילת פרוטוקוליז קניינית שפותחה על ידי Apple, Inc למחשביז 
המחובריז לרשת תקשורת. היא ניללה ב‑Macintosh )1984( המקורי ואת מקומה 

.TCP/IP תקשורת Apple ‑תופסת היוז ב

עומק	סיביות
מונח מתחוז הגרפיקה הממוחשבת שמתאר את מספר הסיביות המשמשות ליייוג 

יבעו של פיקסל אחד בודד בתמונה בתבנית של מפת סיביות. עומק יבע גבוה יותר 
נותי קשת רחבה יותר של יבעיז שוניז. ייול שמספר הסיביות עולה, מספר היבעיז 

האפשרייז נעשה גדול מדי למפת יבעיז. יבע של סיבית אחת נקרא בדרך ילל 
מונוירוז או שחור‑לבי.

BMP
 )GDI( בתבנית גרפית של מפת סיביות נעשה שימוש פנימי בתת‑המערית הגרפית

של Microsoft Windows, והיא משמשת בדרך ילל יתבנית קובץ גרפית פשוטה 
בפלטפורמה םו.

BOOTP
פרוטוקול Bootstrap. פרוטוקול רשת שבו משתמש לקוח רשת ידי לקבל את 

יתובת ה‑ IP שלו באופי אוטומטי. הדבר נעשה בתהליך ה‑ bootstrap למחשביז 
 IP‑מקייז את יתובת ה BOOTP‑או למעריות ההפעלה המותקנות עליהז. שרתי ה
מאוסף יתובות ליל לקוח. BOOTP מאפשר ל'תחנות עבודה ללא יוני' לקבל יתובת 

IP לפני טעינת מערית הפעלה מתקדמת ילשהי.

CCD
התקי ימוד‑מטעניז ‑)CCD, Charge Coupled Device( הוא החומרה שמאפשרת 

את פעולת הסריקה. מנגנוי הנעילה של התקי ימוד‑מטעניז משמש גז להחםיק את 
מודול ההתקי ימוד‑המטעניז ידי למנוע נםק ילשהו בםמי הםםת המישיר.

Collation
איסוף הוא תהליך הדפסת עבודות מרובות עותקיז בסדרות. יאשר נבחרת אפשרות 

האיסוף, המישיר מדפיס סדרה שלמה לפני הדפסת עותקיז נוספיז.

לוח	בקרה
לוח בקרה הוא איםור שטוח ובד"י אניי, שעליו מויגיז ילי בקרה וניטור. נמיא בד"י 

בחםית המישיר. 

כיסוי
מונח מתחוז ההדפסה המתייחס למידת השימוש בטונר בהדפסה. למשל, ייסוי של 

5% משמעו שי‑5% תמונה או טקסט ייסו עמוד בגודל A4. יך שאז על עמוד המקור 
יש תמונה מסובית או טקסט רב, הייסוי יהיה גבוה יותר ובו םמנית, השימוש בטונר 

יהיה בהתאז לייסוי.

CSV
Comma Separated Values( CSV, ערייז מופרדיז בפסיק(. סוג תבנית קובץ 

המשמשת לחילוף נתוניז ביי יישומיז הנבדליז םה מםה. האופי בו משתמשת תוינת 
Microsoft Excel בתבנית קובץ םו, הפך אותה למעיי סטנדרט בתעשייה, גז 

.Microsoft בפלטפורמות שאיני

ברירת	מחדל
הערך או ההגדרה שלפיו או לפיה מתביעות הפעולות במיב של הויאת המישיר 

מאריםתו, לאחר איפוס או הפעלה מחדש.

DhCP
DHCP, ראשי תיבות של Dynamic Host Configuration Protocol )פרוטוקול 

 DHCP‑תיורה למחשב מארח דינמי(, הוא פרוטוקול רשת לקוח‑שרת. שרת ה
מספק פרמטריז מסוימיז לתיורה לבקשת לקוח ה‑ DHCP המארח. בד"י מדובר 

במידע הנדרש על ידי הלקוח המארח ידי להתחבר לרשת ה‑IP. פרוטוקול םה מספק 
ימו יי מנגנוי להקיאת יתובת IP למחשב מארח.

DIMM	מודול
 מודל DIMM, ראשי תיבות של Dual Inline Memory Module )מודול דו טורי(, 

הוא מעגל מודפס קטי המייל םיירוי. מודול םה מאחסי עליו את יל הנתוניז של 
המישיר יגוי נתוני הדפסה, נתוני פקסיז נינסיז ועוד.

DNS
DNS, ראשי תיבות של Domain Name Server )שרת שמות תחוז(, מהווה 

מערית המאחסנת מידע הקשור לשמות תחוז )Domain name( בבסיס נתוניז 
מבוםר על רשתות, יגוי האינטרנט.

מדפסת	סיכות
מדפסת סייות היא סוג מדפסת מחשב בעלת ראש הדפסה שרץ הלוך וחםור על 
העמוד ומדפיס נקישות על הנייר דרך סרט בד ספוג דיו, בדומה למיונת יתיבה.

DPI
DPI, ראשי תיבות של Dots Per Inch )נקודות לאינץ'(, היא מידת רםולוייה לסריקה 
ולהדפסה. בדרך ילל, DPI גבוה יותר משמעו רםולוייה גבוהה יותר, פרטיז ברוריז 

יותר על תמונה וקובץ יבד יותר.

Duplex
מנגנוי שהופך את גיליוי הנייר באופי אוטומטי יך שהמישיר ייול להדפיס )או לסרוק( 

משני יידי הנייר. מדפסת המיוידת באפשרות להדפסה דו‑ידדית )דופלקס( ייולה 
להדפיס משני יידי הנייר.

מחזור	עבודה
מחםור עבודה הוא ימות העמודיז החודשית שאינה משפיעה על בייועי המדפסת. 

בדרך ילל למדפסת יש תוחלת חייז מוגבלת יגוי מספר עמודיז לשנה. תוחלת החייז 
משמעה קיבולת הפלט הממויעת, בד"י במסגרת תקופת האחריות. למשל, אז 

מחםור העבודה הוא 48,000 עמודיז לחודש בהתבסס על 20 ימי עבודה, המדפסת 
מוגבלת להדפסת 2,400 עמודיז ליוז.

אמולציה
הדמיה )אמולייה( היא טינולוגיה המאפשרת למישיר מסויז להפיק תויאות םהות 

למישיר אחר.
רייב ההדמיה מיפיל את הפונקייות של מערית אחת במערית אחרת, יך 

שהמערית השנייה מתנהגת ימו המערית הראשונה. ההדמיה מתמקדת בשיפול 
התנהגות חייונית שהיא ההפך מסימולייה, שמשמעה חיקוי של מודל אבסטרקטי 

במערית, בהתחשב במיבו הפנימי, בד"י.

Ethernet
Ethernet היא טינולוגיית תקשורת מחשביז מבוססת‑מסגרת לרשתות תקשורת 

מקומיות )LAN(. היא מגדירה חיווט והעברת אותות בשיבה הפיםית, ותבניות 
מסגרת ופרוטוקוליז בשיבת ה‑MAC(/data link( על מודל ה‑OSI. התקי הנפוץ 

ביותר של אתרנט הוא IEEE 802.3. הוא הפך לטינולוגיית ה‑LAN הנפויה ביותר 
בשימוש מאם שנות ה‑90 של המאה העשריז ועד היוז.

EtherTalk
חבילת פרוטוקוליז שפותחו על ידי Apple Computer לרשתות מחשביז. היא 

ניללה ב‑Macintosh )1984( המקורי ואת מקומה תופסת היוז ב‑ Apple תקשורת 
 .TCP/IP
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FTP
 FTP, ראשי תיבות של File Transfer Protocol )פרוטוקול העברת קבייז(, 
 TCP/IP הוא פרוטוקול נפוץ לחילופי קבייז על יל רשת שתומית בפרוטוקול 

)יגוי האינטרנט או האינטראנט(.

יחידת	מנגנון	היתוך	
יחידת מנגנוי היתוך היא הרייב במדפסת הלייםר הממיס את הטונר על חומר ההדפסה. 

היחידה מוריבת מגלגלת חימוז וגלגלת גיבוי. לאחר שהטונר מועבר לנייר, יחידת 
ההיתוך מפיקה חוז ולחץ ידי להבטיח קיבוע של הטונר על הנייר. םו הסיבה ליך 

שהנייר יויא חז ממדפסת הלייםר.

Gateway	)שער(
קשר ביי רשתות מחשביז, או ביי רשת מחשביז וקו טלפוי. םויה לפופולריות רבה 

מייווי שמדובר במחשב או ברשת שמאפשריז גישה למחשב או רשת אחריז.

גווני	אפור
ישממיריז תמונות יבע לסולז גוני אפור, גווניז של אפור מיייגיז חלקיז בהיריז או 

יהיז בתמונה; היבעיז מיויגיז על ידי גווניז שוניז של אפור.

חצאי	גוונים
סוג של תמונה המחקה סולז גוני אפור על ידי שינוי מספר הנקודות. אםוריז בעלי 
 יבע רב מוריביז ממספר רב של נקודות, ואםוריז בהיריז מוריביז ממספר קטי 

של נקודות.

IEEE
 Institute of Electrical and Electronics Engineers ראשי תיבות של ,IEEE
)אגודת מהנדסי חשמל ואלקטרוניקה(. ארגוי מקיועי בינלאומי ללא מטרות רווח 

שמטרתו לקדז את הטינולוגיה הקשורה בחשמל ובאלקטרוניקה.

IEEE	1284
תקי 1284 ליייאה מקבילית שפותח על ידי ה‑ IEEE )אגודת מהנדסי חשמל 

ואלקטרוניקה(. המונח "B‑1284" מתייחס לסוג מחבר ספייפי בקיה היבל המקבילי 
שמתחבר לייוד ההיקפי )למדפסת, למשל(. 

אינטראנט
רשת פרטית שמשתמשת בפרוטוקולי אינטרנט, חיבור לרשת, ולעיתיז במערית 
הטלקומוניקייה הייבורית, ידי לשתף באופי מאובטח חלק מי המידע של הארגוי 
או פעולות עז עובדי הארגוי. לפעמיז המונח מתייחס לשירות הנגיש ביותר, אתר 

האינטרנט הפנימי.

IP	כתובת
יתובת IP, ראשי תיבות של Internet Protocol )פרוטוקול אינטרנט(, היא יתובת 

המוריבת ממספר ייחודי שבו משתמשיז התקניז שוניז ידי להםדהות ולתקשר 
ביניהז על הרשת, תוך שימוש בתקי של פרוטוקול אינטרנט.

)IPM(	לדקה	תמונות
תמונות לדקה )IPM, Images Per Minute(, ראשי תיבות של Images Per, היא 

דרך למדידת מהירות המדפסת. ערך התמונות לדקה מיייי ימה גליונות בעלי יד 
אחד להדפסה ייולה המדפסת לסייז בדקה אחת.

IPP
IPP, ראשי תיבות של Internet Printing Protocol )פרוטוקול אינטרנט להדפסה(, 

מגדיר פרוטוקול סטנדרטי להדפסה וימו יי לניהול עבודות הדפסה, גודל חומרי 
הדפסה, רםולוייה ויו'. ניתי להשתמש בו מקומית או באינטרנט למאות מדפסות, 

לבקרת גישה לתמייה, אימות וקידוד, ויך להפוך אותו לפתרוי הדפסה בטוח יותר 
ובעל עוימה רבה יותר מפתרונות קודמיז.

ISO
 The International ארגוי התקינה הבינלאומי, ראשי תיבות של ,ISO

Organization for Standardization, הוא גוף בינלאומי לקביעת תקניז המוריב 
מנייגיז ממיוני תקניז מקומייז ברחבי העולז. גוף םה קובע תקניז תעשייתייז 

ומסחרייז בעולז יולו.

JPEG
ראשי תיבות של Joint Photographic Experts Group. השיטה הסטנדרטית 

הנפויה ביותר לדחיסת יילומיז. תבנית הקובץ שבה משתמשיז לאחסוי והעברת 
יילומיז ברשת האינטרנט.

LDAP
ראשי תיבות של Lightweight Directory Access Protocol. פרוטוקול רשת שנועד 

.TCP/IP לשאילתות ושינוייז בשירותי ספרייה הפועל על

נורית
התקי מוליך למחיה המיייי את מיב המישיר. 

MAC	כתובת
 ראשי תיבות של Media Access Control. יתובת םו היא מםהה ייחודי המוטבע 

 על ירטיס הרשת. יתובת MAC היא מםהה ייחודי בעל 48‑ סיביות ומוריבת 
מ‑ 12 תוויז הקסדיימלייז המסודריז בםוגות )למשל 0c‑34‑11‑4e‑00‑00(. יתובת 
םו מקודדת בד"י על ידי היירי בירטיס הרשת NIC , ומסייעת לנתביז המנסיז לאתר 

מישיריז על רשתות גדולות.

	MFP
ראשי תיבות של Multi Function Peripheral )התקי ריבוי פונקייות(. מישיר משרדי 

היולל את הפנוקייות הבאות במישיר פיםי אחד‑ מדפסת, מעתיק, פקס, סורק ויו'.

NetWare
מערית הפעלה לרשת שפתוחה על ידי Novell. המערית השתמשה בהתחלה 

בריבוי משימות ארגוניות ידי להריץ מספר שירותיז על מחשב אישי, ופרוטוקולי 
הרשת התבססו על הפרוטוקול המקורי של Xerox XNS. ייוז NetWare תומית 

.IPX/SPX‑וב TCP/IP‑ב

OPC
ראשי תיבות של Organic Photo Conductor )יויר יילומיז אורגני (. מנגנוי שיויר 
תמונה וירטואלית המיועדת להדפסה באמיעות קרי לייםר המופקת ממדפסת הלייםר, 

והיא בדרך ילל ירוקה או סגולה ובעלת יורת גליל. 
יחידת החשיפה של התוף מתבלה באיטיות במשך השימוש במדפסת וליי יש 

להחליפה יראוי ידי למנוע שריטות.

OSI
מודל OSI, ראשי תיבות של Open Systems Interconnection )חיבור הדדי 
למעריות פתוחות(, פותח על ידי ארגוי ה‑ ISO. מודל שיבתי םה מהווה גישה 

סטנדרטית, מודולרית לתינוי רשת שמחלק ואת הפונקייות שלה לשבע שיבות 
תפקודיות, ניתנות לניהול ועימאיות. השיבות מסודרות מי העליונה לתחתונה והי: 

יישוז, היגה, שיחה, תעבורה, רשת, קו, פיםית.

PCL
ראשי תיבות של Printer Command Language )שפת הוראות למחשב( ילומר, 

 Page Description( שפת בקרה למדפסת שהיא סוג של שפת תיאור עמוד
Language‑ PDL( שפותחה על ידי HP יפרוטוקול מדפסת והפיה לסטנדרט 

בתעשייה. שפת PCL פותחה במקורה למדפסות הםרקת הדיו הראשונות וייאה 
ברמות שונות למדפסות תרמיות, מדפסת סייות ומדפסות עמוד.

PDF
ראשי תיבות של Portable Document Format. תבנית קובץ קניינית שפותחה על 

ידי חברת Adobe Systems לשימוש במסמייז דו‑מימדייז שאינה תלוית התקי 
ואינה תלוית רםולוייה.
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PostScript
PS( PostScript( היא שפת תיאור עמוד להדפסה ושפת תינות שנועדה בעיקר 

 לתחומי האלקטרוניקה והפקת הדפוס השולחנית. השפה מועברת לשלב התרגוז 
ידי ליייר תמונה.

מנהל	התקן	מדפסת
תוינית שנועדה לשלוח פקודות ולהעביר נתוניז מי המחשב אל המדפסת.

חומרי	הדפסה
חומרי הדפסה יגוי נייר, מעטפות, מדבקות ושקפיז שניתניז לשימוש במדפסת, 

סורק, פקס או מעתיק.

PPM
Pages Per Minute( PPM, עמודיז לדקה(. מידה להגדרת מהירות המדפסת, 

ילומר מספר העמודיז שהמדפסת ייולה להדפיס בדקה אחת.

PRN	קובץ
ממשק למנהל התקי המאפשר לתוינה לתקשר עז מנהל ההתקי באמיעות שיחות 

מערית קלט/פלט , המפשטות את המשימות. 

פרוטוקול
הסיז או תקי שמבקר או מאפשר קשר, תקשורות והעברת נתוניז ביי שני מחשבי קיה.

PS
.PostScript ראה

RADIUS
שירות אימות מרחוק של משתמש חיוג )RADIUS( הוא פרוקטול לאימות משתמש 

רחוק ולהתחשבנות. RADIUS מאפשר ניהול מריםי של מידע אימות ימו שמות 
משתמשיז וסיסמאות, בתוך שימוש ברעיוי של AAA )אימות, אישור והתחשבנות( 

ידי לנהל גישה לרשת.

רזולוציה
חדות התמונה הנמדדת בנקודות לאינץ' )Dots per Inch‑ DPI(. ייל שה‑DPI גבוה 

יותר, הרםולוייה גבוהה יותר.

SMB
ראשי תיבות של Server Message Block. פרוטוקול רשת שמיושז בעיקר לשז 
שיתוף קבייז, מדפסות, יייאה מקבילית, ויורות תקשורת שונות ביי נקודות שידור 

ברשת. פרוטוקול SMB מספק ימו יי מנגנוי תקשורת מאומת.

SMTP
פרוטוקול SMTP )ראשי תיבות של Simple Mail Transfer Protocol , פרוטוקול 
העברת דוא"ל( הוא הסטנדרט להעברת דואר אלקטרוני באינטרנט. םהו פרוטוקול 

פשוט יחסית, מבוסס טקסט, שבו מיוייי נמעי אחד או יותר של ההודעה ולאחר מיי 
מועבר טקסט ההודעה. םהו פרוטוקול לקוח‑שרת, שבו הלקוח מעביר דואר אלקטרוני 

לשרת.

	Subnet	Mask
מסיית רשת משנה מגדירה )Subnet Mask(, בשילוב עז יתובת הרשת, איםה חלק 

של היתובת הוא יתובת הרשת ואיםה חלק הוא יתובת המארח.

TCP/IP
 ;)IP( Internet Protocol ופרוטקול )TCP( Transmission Control Protocol פרוטוקול

חבילת פרוטוקולי תקשורת שמהוות את הבסיס עליהי מושתתת רשת האינטרנט ורוב 
הרשתות המסחריות.

דו"ח	אישור	שידור
דו"ח המספק פרטיז על יל העברה יגוי מיב עבודה, תויאות העברה, ומספר 

העמודיז שנשלחו. ניתי להגדיר הדפסת דו"ח םה לאחר יל עבודה או רק לאחר 
העברה שנישלה.

TIFF
ראשי תיבות של Tagged Image File Format. תבנית קובץ תמונה על בסיס 

תבנית מפת סיביות ברםולוייה משתנה. תבנית TIFF מתארת נתוני תמונה שמגיעיז 
בד"י מסורק. תמונות TIFF מיילות תוויות ומילות מפתח להגדרת התיונות של 

התמונה שבקובץ. ניתי להשתמש בתבנית גמישה ונטולת‑פלטפורמה םו עבור 
יילומיז שנעשו בידי ישומיז שוניז לעיבוד תמונה.

מחסנית	טונר
סוג של בקבוק המייל טונר שנמיא במישיר יגוי מדפסת. הטונר הוא אבקה 

המשמשת במדפסות לייםר ומעתיקיז, שיוירת את הטקסט והתמונות על הנייר 
המודפס. הטונר ניתי להמסה על ידי החוז של יחידת ההיתוך )fuser( שגורז לו 

להתקבע אל סיבי הנייר.

UNC	נתיב
נתיב UNC, ראשי תיבות של Uniform Naming Convention, הוא דרך הגישה 

הסטנדרטית לשיתוף ברשת במערית Windows NT ומוירי Microsoft אחריז. התבנית 
\\>servername<\>sharename<\>Additional directory< :היא UNC של נתיב

URL
יתובת URL, ראשי תיבות של Uniform Resource Locator )מעי משאביז אחיד(, 
היא היתובת הגלובלית של מסמייז ומשאביז באינטרנט. המרייב הראשוי ביתובת 

מיייי את הפרוטוקול שבו יריך להשתמש, המרייב השני של היתובת מיייי את 
יתובת ה‑IP או את שז התחוז )domain name( שבהז ממוקמיז המשאביז.

USB
 USB ממשק שפותח על ידי .Universal Serial Bus ראשי תיבות של

Implementers Forum, Inc ידי לחבר מחשביז לייוד היקפי. בניגוד ליייאה 
המקבילית, יייאת USB מיועדת לחיבור בו םמני של יייאת USB אחת אל התקני 

ייוד היקפי רביז.

סימן	מים
סימי מיז הוא תמונה או תבנית ניתנת לםיהוי על נייר וניתי לראותו רק ישהנייר מוחםק 

לייווי האור. סימני המיז נינסו לשימוש לראשונה בבולוניה, איטליה בשנת 1282; 
יירני הנייר השתמשו בהז ידי לםהות את המויר שלהז, וימו יי הז הופיעו על בולי 

דואר, שטרות יסף ומסמייז ממשלתייז אחריז ידי למנוע םיופיז.
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