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  בטיחות המשתמש
. דרישות בטיחות מחמירותבהתאם ל המומלצים פותחו ונבדקו וחומרי האספקההמדפסת 

  . הפעלה בטיחותית של המדפסת לאורך זמןבטיחתהקפדה על המידע שלהלן 

   בטיפול בחשמלבטיחות
 .בכבל החשמל המצורף למדפסתהשתמש  

ודא שכל קצה של הכבל מחובר . חבר את כבל החשמל ישירות לשקע חשמל מוארק היטב 
 .התייעץ בחשמלאי מוסמך, אם קיימת הארקה בשקעהאם אינך יודע . היטב

 .מוארקשאינו לשקע  מוארק חשמל בתקע לחבר את המדפסת אסור 

 .ך או במפצל מאריבכבל להשתמש אסור 

עבור על המפרט . ודא שהמדפסת מחוברת לשקע המסוגל לספק את המתח וההספק הנכונים 
 .במקרה הצורך, החשמלי של המדפסת עם חשמלאי

מכשירים חשמליים . ודא שהמדפסת מוארקת היטב, כדי למנוע סכנת התחשמלות: אזהרה
  .עלולים להיות מסוכנים בשימוש לא נכון

 . באזור שבו אנשים עלולים לדרוך על כבל החשמלמקם את המדפסתאסור ל 

 . להניח חפצים על כבל החשמלאסור 

 .פתחים אלה נועדו למנוע התחממות יתר של המכשיר. סור לחסום את פתחי האוורורא 

  .אסור להפיל אטבי נייר או סיכות הידוק לתוך המדפסת 
  

נקודת מתח או קיצור מגע ב. אסור לדחוף חפצים לתוך חריצים או פתחים במדפסת: אזהרה
  .התחשמלותל לגרום לשריפה או יםחלק במדפסת עלול
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  :רעשים או ריחות מוזריםבמקרה של 

 .כבה את המדפסת מייד  .1
 .הוצא את כבל החשמל משקע החשמל  .2
 .התקשר לנציג שירות מורשה כדי לתקן את הבעיה  .3

 את המדפסת מזרם אם חובה לנתק. כבל החשמל מחובר למדפסת כהתקן תקע בגב המדפסת
  .הוצא את כבל החשמל משקע החשמל, החשמל

אלא אם יש הנחיות ספציפיות , אין להסיר את הכיסויים או המגנים המהודקים בברגים: אזהרה
 .זרם החשמל צריך להיות מנותק בעת ביצוע התקנות אלה. אופציונלילכך בעת התקנת ציוד 

שהמשתמש חלקים מתחת למכסים אלה  אין, מלבד החלקים שהמשתמש יכול להתקין בעצמו
  . בעצמויכול לתחזק או לטפל בהם

. הדבר אינו מהווה סכנה בטיחותית. השאר את המדפסת פועלת, מיטבייםלביצועים  :שים לב
יש לכבות אותה ולנתק , אולם אם עומדים לא להשתמש במדפסת במשך תקופה ממושכת

  .אותה מהחשמל

  :תהמצבים הבאים מהווים סכנה בטיחותי

 .כבל החשמל פגום או שחוק 

 .נשפך נוזל לתוך המדפסת 

 .המדפסת נחשפת למים 
  :פעל כדלקמן, אם אחד מהמצבים הללו התרחש

 .את המדפסתמייד כבה   .1
 .נתק את כבל החשמל משקע החשמל  .2
 .התקשר לנציג שירות מוסמך  .3

  בטיחות לייזר
ביצועים של מוצר לייזר המוגדרות ציוד זה עונה לדרישות ה, בכל הנוגע לבטיחות מוצר לייזר

המכשיר אינו פולט . Class 1מקומיות ובינלאומיות עבור מוצר לייזר , על ידי סוכנויות ממשלתיות
מכיוון שהקרן מבודדת לחלוטין במהלך כל השלבים של ההפעלה והתחזוקה , קרניים מסוכנות

  .בידי הלקוח

  בטיחות תחזוקה
 .י שאינה מתוארת ספציפית בתיעוד המצורף למכשיראין לנסות לבצע פעולת תחזוקה כלשה 

ולהוות ,  שאינם מאושרים עלול לפגוע בביצועיםםשימוש בחומרי. אין להשתמש בתרסיסי ניקוי 
 .סכנה בטיחותית

או פריטים של , להשתמש מחדש או לשרוף חומרים מתכלים כלשהם, אין לנסות לפתוח 
בקר בכתובת , Xeroxי האספקה של למידע על תוכניות מיחזור חומר. תחזוקה שוטפת

gwa/com.xerox.www. 
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  מאפייני המדפסת

  
  :פרק זה כולל

 4עמוד , הרכיבים העיקריים והפעולות שלהם 

 6עמוד , לוח הבקרה 
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  עיקריים והפעולות שלהםהרכיבים ה
  :פרק זה כולל

  4 עמוד, מבט קדמי 

  5 דעמו, מבט אחורי 

  5 עמוד, מבט פנימי 
  

  מבט קדמי

  

  לוח בקרה  .1
  דלת קדמית  .2
  כפתור לפתיחת הדלת הקדמית  .3
  חריץ הזנה ידנית  .4
  ניירמגש   .5
  מחסניות טונר  .6
  מגש יציאה  .7
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  מבט אחורי

  

  

  מחבר רשת  .1
  USBיציאת   .2

  שקע חשמל  .3
  מתג חשמל  .4

  

  מבט פנימי

  

  יחידת התכה  .1
  יחידת הדמיה  .2
  כפתור לפתיחת הדלת הקדמית  .3
  יחידת העברה  .4
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  בקרההלוח 
  :פרק זה כולל

 6 עמוד,  לוח הבקרהפריסת 

 6 עמוד, צג 

 7 עמוד, דפי מידע 
  

   לוח הבקרהפריסת

  
  

, תצוגה גרפית מציינת הודעות מצב  .1
  .תפריטים ומפלסי טונר

  .)תפריט (Menuלחצן   .2
מעביר . לחץ כדי לגלול בפעולות התפריט

  . הצג בין התפריטים למסך ההדפסהאת
  )אישור (OKלחצן   .3

  . את ההגדרה שנבחרהלאשרלחץ כדי 
  )התעוררות (Wake Upלחצן   .4

. נורית זו מופעלת במצב חיסכון בחשמל
לחץ על הלחצן כדי לצאת ממצב חיסכון 

  .בחשמל
  )בטל משימה (Cancel Jobלחצן   .5

  .ביטול פעולת ההדפסה הנוכחית

  מעלהחץ ללחצן   .6
  .גולל למעלה בתפריטים

  חץ למטהלחצן 
  .גולל למטה בתפריטים

  חץ אחורהלחצן 
 או מציג את ,גולל אחורה בתפריטים

תכונות  (Walk-Up Featuresהתפריט 
  .) ידניתמשימה

  חץ קדימהלחצן 
  .גולל קדימה בתפריטים

7.  Error) שגיאה( 
  .הנורית האדומה מציינת מצב שגיאה

8.  Ready )מחק(  
 הירוקה מורה כי המדפסת מוכנה הנורית

אם הנורית . לקבל נתונים מהמחשב
המדפסת עסוקה בקבלת , מהבהבת
  .נתונים

  

  צג
  :קיימים שני סוגי מסכים

 )להצגת מצב ההדפסה(מסך הדפסה  

 )לקביעת הגדרות(מסך תפריטים  
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  דפי מידע
. מהמדפסתבמדפסת שלך שמורים דפי מידע שיסייעו לך לקבל את התוצאות הטובות ביותר 

  .ניתן לגשת לדפים אלה מלוח הבקרה

Panel Settings) הגדרות לוח הבקרה( 

. מציג את ההגדרות הנוכחיות בלוח הבקרה) הגדרות לוח הבקרה (Panel Settingsהדף 
  ):הגדרות לוח הבקרה (Panel Settingsלהדפסת הדף 

, )דפי מידע (Information Pagesבחר את , )תפריט (Menuלחץ על הלחצן , בלוח הבקרה  .1
  .OKולחץ על הלחצן 

  . כדי להדפיסOKולחץ על הלחצן ) הגדרות לוח הבקרה (Panel Settingsבחר את   .2
  

Printer Settings) הגדרות מדפסת( 

להדפסת . מציג את המידע הנוכחי על המדפסת שלך) הגדרות מדפסת (Printer Settingsהדף 
  :)הגדרות מדפסת (Printer Settingsהדף 

, )דפי מידע (Information Pagesבחר את , )תפריט (Menuלחץ על הלחצן , בלוח הבקרה  .1
  .OKולחץ על הלחצן 

  . כדי להדפיסOKולחץ על הלחצן  )הגדרות מדפסת (Printer Settingsבחר את   .2
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  יסודות הפעלה ברשת
  

  :פרק זה כולל

 9עמוד , USBהתחברות באמצעות  

 10עמוד , המדפסתהתקנת מנהלי ההתקן של  
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  USBהתחברות באמצעות 
חיבור .  מציע מהירויות נתונים גבוהותUSBחיבור , אם אתה מחבר את המדפסת למחשב יחיד

USB אינו מהיר כחיבור Ethernet .כדי להשתמש ב-USB , משתמשי מחשבPC חייבים 
 Windows 2000 ,Windows XP ,Windows Server 2003, Windowsות ההפעלה כלהשתמש במער

Vistaאו מערכת הפעלה חדשה יותר .  

  USBחיבור 
. כבל זה אינו מצורף למדפסת ויש לרוכשו בנפרד.  סטנדרטיA/B USB דורש כבל USBחיבור 

  ). מספק את התוצאות הטובות ביותר2.0( המתאים לחיבור USBודא שאתה משתמש בכבל 

  . למדפסת והפעל אותהUSB-חבר קצה אחד של כבל ה  .1
  . למחשבUSB-ר את הקצה השני של כבל החב  .2
  

  :ראה גם
 .בהמשך, "התקנת מנהלי ההתקן של המדפסת"
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  התקנת מנהלי ההתקן של המדפסת
Windows 2000או גרסה מאוחרת יותר   

  ":תוכנה ותיעוד"כדי להתקין את מנהל המדפסת מתקליטור 
ע בצ, לא מופעלתאם תוכנת ההתקנה .  את התקליטור לכונן התקליטורים במחשבהכנס  .1

 :את הפעולות הבאות
  ).Run (הפעלה ואחר כך לחץ על, )Start (התחל לחץ על  .א
 .CD drive>:INSTALL.EXE>: הקלד, הפעלהבחלון   .ב

 .מהרשימה את השפה הרצויהבחר   .2
 ).התקן מנהל מדפסת (Install Printer Driverבחר   .3
 .ר ההנחיות שבמסךולאחר כן מלא אח, בחר את שיטת ההתקנה הרצויה  .4

  :ראה גם
Online Support Assistant בכתובת support6125/office/com.xerox.www 
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  יסודות ההדפסה
  

  :פרק זה כולל

  12עמוד , נייר ומדיה נתמכים 

 15 עמוד ,הסבר על נייר 

 17עמוד , ניירהגדרת סוגי הנייר וגודל ה 

 18עמוד , טעינת נייר 

 24עמוד , בחירת אפשרויות הדפסה 

 26עמוד , הדפסה על מדיה מיוחדת 

 40עמוד ,  מיוחדנייר בגודלהדפסה על  
 
 



  נייר ומדיה נתמכים

 Phaser®6125  בצבע  לייזרמדפסת
12 

 נייר ומדיה נתמכים
  :פרק זה כולל

 13עמוד , הנחיות לשימוש בנייר 

 14עמוד , נייר שעלול לפגוע במדפסת שלך 

 14עמוד , הנחיות לאחסון נייר 
פעל לפי ההנחיות בפרק זה כדי להבטיח הדפסה . המדפסת מתוכננת לשימוש במגוון סוגי נייר

 .באיכות הגבוהה ביותר ומניעת מצבים של נייר תקוע

 המיועדת למדפסת Xeroxהשתמש במדיית הדפסה של , לקבלת התוצאות הטובות ביותר
Phaser 6125 . שלךמדיה זו מבטיח הפקה של תוצאות מעולות במדפסת. 

  .פנה לנציג המקומי, שקפים או מדיה מיוחדת אחרת, להזמנת נייר

 אינם מכסים Xeroxהסכמי השירות והאחריות לשביעות רצון מלאה של , האחריות: זהירות
או בשל , Xerox ירידה בביצועים שנגרמו בשל חומרי אספקה שאינם מתוצרת או, קלקול, נזק

האחריות לשביעות רצון מלאה .  שלא נועדו למדפסת זוXeroxשימוש בחומרי אספקה מתוצרת 
לקבלת ; הכיסוי עשוי להיות שונה מחוץ לאזורים אלה. ב ובקנדה" זמינה בארהXeroxשל 

  .פנה אל הנציג המקומי שלך, פרטים
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 הנחיות לשימוש בנייר
. שקפים או מדיה מיוחדת אחרת, מגש המדפסת מסוגל לטפל ברוב הגדלים והסוגים של נייר
  :פעל לפי ההנחיות הבאות בעת טעינה של נייר ומדיה במגשים

 . או המדיה המיוחדת לפני הכנסתם למגש הניירהשקפים, אוורר את הנייר 

 .אל תדפיס על נייר מדבקות אם הוסרה אחת המדבקות מהדף 

אטבי מתכת או רצועות , אל תשתמש במעטפות המכילות חלונות. השתמש רק במעטפות נייר 
 .דבק הניתנות להסרה

 .יש להדפיס מעטפות על צד אחד בלבד 

 ).embossing(של קימוט או הטבעת טקסט ייתכנו תופעות , בעת הדפסה על מעטפות 

אל תטען נייר מעבר לקו המילוי המסומן בצד הפנימי של מוביל . אל תטען נייר רב מדי במגשים 
 .הנייר

מובילי הנייר ננעלים במקומם כאשר מכוונים . התאם את מובילי הנייר כך שיתאימו לגודל הדף 
 .אותם נכון

 .השתמש בנייר או במדיה מחבילה חדשה, תקועאם מתרחשות יותר מדי תופעות של נייר  
  :ראה גם

  26 עמוד ,הדפסה על מעטפות
  30 עמוד ,הדפסה על מדבקות

  35 עמוד ,הדפסה על נייר מבריק
  40עמוד  ,הדפסה על נייר בגודל מיוחד
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 נייר שעלול לפגוע במדפסת שלך
מדיה מסוימת , אולם. המדפסת שלך מתוכננת לשימוש במגוון סוגי מדיה למשימות ההדפסה

  .למקרים רבים יותר של נייר תקוע או לנזק למדפסת, עלולה לגרום לאיכות פלט ירודה

  :המדיה שאינה מתאימה כוללת

 מדיה גסה או נקבובית 

 נייר שקופל או התקמט 

 נייר המהודק במהדקים 

 מעטפות הכוללות חלונות או תפסי מתכת 

 מעטפות מרופדות 

 להדפסת לייזרנייר מבריק או מצופה שאינו מתאים  

 )עם פרפורציה(מדיה מחוררת  

 הנחיות לאחסון נייר
  .אספקת תנאי אחסון נאותים לנייר ולמדיה שלך תתרום לאיכות הדפסה אופטימלית

סגול -רוב פריטי הנייר רגישים לנזק מקרינת אולטרא. קר ויבש, אחסן את הנייר במקום חשוך 
מזיקה במיוחד לפריטי , טפלורוסננורות הנפלטת מהשמש ומ, סגול-קרינת אולטרא. ואור נראה

 .יש להפחית למינימום האפשרי את העצמה ומשך החשיפה של פריטי נייר לאור נראה. נייר

 .שמור על טמפרטורה ולחות יחסית קבועים 

קירות פנימיים יבשים יותר . חניה סגורה ומרתפים, מטבחים, הימנע מאחסון נייר בעליות גג 
 .כולה להצטבר לחותמקירות חיצוניים עליהם י

על מדפים או , בקרטונים, יש לאחסן את הנייר על משטחים. אחסן את הנייר כשהוא שטוח 
 .בארונות

 .הימנע מהכנסת מזון או משקה לאזור בו מאוחסן נייר או בו מטפלים בנייר 

.  את הנייר באריזתוןאחס. אין לפתוח את חבילות הנייר לפני שתצטרך להכניס נייר למדפסת 
עטיפת החבילה מכילה ציפוי פנימי המגן על הנייר מפני אובדן ,  סוגי הנייר המסחרייםברוב

 .לחות או צבירת לחות

והכנס מדיה שאינה נדרשת לשימוש מיידי חזרה , ה עד לשימוש באריזתהמדיה את ןאחס 
סוגים מסוימים של מדיה מיוחדת ארוזים באריזות . לשם הגנה עליה, לאריזה ואטום אותה שוב

 .ילון הניתנות לאטימה חוזרתני
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 הסבר על נייר
תקלות ונזק , איכות הדפסה ירודה, שימוש בנייר שאינו מתאים עלול לגרום למצב של נייר תקוע

השתמש בסוגי הנייר , למדפסת שלך כדי להשתמש במאפייני המדפסת בצורה יעילה
  .המומלצים להלן

  נייר תואם
  :יעים להלןסוגי הנייר בהם ניתן להשתמש במדפסת מופ

  ידניההזנה ה פתח

  )' אינץLetter) 8.5 x 11  גודל הנייר
Legal) 8.5 x 14אינץ '(  

Executive) 7.25 x 10.5אינץ '(  
Folio) 8.5 x 13אינץ '(  

#10 Commercial) 4.1 x 9.5אינץ '(  
Monarch) 3.8 x 7.5אינץ '(  

A4) 210 x 297מ" מ(  
A5) 148 x 210מ" מ(  
DL) 110 x 220מ" מ(  
C5) 162 x 229מ" מ(  
  

  :גדלים מיוחדים
 )' אינץ8.5–3(מ " מ216–76.2

 )' אינץ14–5(מ " מ355.5–127
B5 JIS182(מ " מ x 257מ" מ(  

  )ר"מ/ גרם120 עד 65(רגיל   )משקל(סוג הנייר 
  )ר"מ/ גרם163 עד 100(כריכה דק 

  )ר"מ/ גרם220 עד 160(כריכה עבה 
  )ר"מ/ גרם160 עד 100(מבריק 

  )ר"מ/ גרם200 עד 160(מבריק עבה 
  מדבקות

  מעטפות נייר
  כרטיסי ביקור

  דף אחד  קיבולת טעינה

  )נייר רגיל(
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  ניירהמגש 

  )' אינץLetter) 8.5 x 11  גודל הנייר
Legal) 8.5 x 14אינץ '(  

Executive) 7.25 x 10.5אינץ '(  
Folio) 8.5 x 13אינץ '(  

#10 Commercial) 4.1 x 9.5אינץ '(  
Monarch) 3.8 x 7.5אינץ '(  

A4) 210 x 297מ" מ(  
A5) 148 x 210מ" מ(  
  

  :גדלים מיוחדים
 )' אינץ8.5–3(מ " מ216–76.2

 )' אינץ14–5(מ " מ355.5–127
B5 JIS182(מ " מ x 257מ" מ( 

  
  

  )ר"מ/ גרם120 עד 65(רגיל   )משקל(סוג הנייר 
  )ר"מ/ גרם163 עד 100(כריכה דק 

  )ר"מ/ גרם220 עד 160(כריכה עבה 
  )ר"מ/ גרם160 עד 100(ריק מב

  )ר"מ/ גרם200 עד 160(מבריק עבה 
  מדבקות

  מעטפות נייר
  כרטיסי ביקור

  . דפים250המגש יכול להכיל   קיבולת טעינה

  

, לי הנייר או סוגי הנייר שנבחרו במנהל התקן המדפסתסה על נייר בעל תכונות שונות מגדהדפ
כדי .  להוביל למצבים של נייר תקועותעלולאו טעינת נייר במגש נייר שאינו מתאים להדפסה 

סוג הנייר ומגש הנייר , בחר את גודל הנייר, להבטיח כי ההדפסה תבוצע בצורה הנכונה
  .המתאימים

פנה לספק , לפרטים. גשם או אדים, עקב מים, תמונת ההדפסה עלולה לדהות כתוצאה מלחות
  .שלך
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  הגדרת סוגי הנייר וגודל הנייר
  הגדרת מגש נייר

  .הגדר את גודל הנייר וסוג הנייר בלוח הבקרה בעת ההדפסה, בעת טעינת נייר במגש נייר

, של מנהל ההתקן) סוג נייר (Paper Typeמהרשימה הנפתחת ) ללא (None בעת בחירת :הערה
ההדפסה תבוצע רק כאשר . גדרת ברירת המחדל של לוח הבקרהההדפסה תשתמש בה

ההגדרות לגודל הנייר ולסוג הנייר הוגדרו במנהל ההדפסה כך שיתאמו להגדרות בלוח 
פעל לפי ההוראות , כאשר ההגדרות במנהל ההדפסה ובלוח הבקרה אינן תואמות. הבקרה

  .המוצגות בלוח הבקרה
  :ראה גם

Description of Menu Item,במדריך באנגלית5-4מוד  ע   

  הגדרת סוגי הנייר
.  הגדרות סוגי הנייר חייבות להיות תואמות לאלה של הנייר הממשי הנמצא במגשים:אזהרה
  .יהיו בעיות באיכות ההדפסה, אחרת

 ).תפריט (Menuכדי להציג את המסך ) תפריט (Menuלחץ על הלחצן   .1
 .OK ולחץ על) הגדרות מגש (Tray Settingsבחר את   .2
 .OKולחץ על ) מגש ( Trayבחר את   .3
 .OKולחץ על ) סוג נייר ( Paper Typeבחר את   .4
 .OKבחר את סוג הנייר הנכון עבור הנייר שנמצא במגש ולחץ על   .5
 ).תפריט (Menuלחץ על הלחצן   .6

  הגדרת גודל הנייר
 ).תפריט (Menuכדי להציג את המסך ) תפריט (Menuלחץ על הלחצן   .1
 .OKולחץ על ) הגדרות מגש (Tray Settingsחר את ב  .2
 .OKולחץ על ) מגש ( Trayבחר את   .3
 .OKולחץ על ) גודל נייר ( Paper Sizeבחר את   .4
 .OKבחר את גודל הנייר הנכון עבור הנייר שנמצא במגש ולחץ על   .5
 ).תפריט (Menuלחץ על הלחצן   .6
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 טעינת נייר
  :פרק זה כולל

 18עמוד , הניירש טעינת נייר במג 

 22עמוד , בחריץ ההזנה הידניטעינת נייר  

  הניירטעינת נייר במגש
  :כולל, למגוון רחב של מדיההנייר השתמש במגש 

 נייר רגיל 

 כרטיסים 

 מדבקות 

 נייר מבריק 

ברושורים בקיפול משולש ונייר עמיד לפגעי מזג , גלויות, כולל כרטיסי ביקור, מדיה מיוחדת 
 אוויר

  מיוחדיםנייר בגדלים 

 מעטפות 
  :ראה גם

  15 עמוד ,הסבר על נייר

 הניירמגש טעינת נייר ב
כגון , למגוון סוגים וגדלים של מדיית הדפסההנייר ניתן להשתמש במגש , בנוסף לנייר רגיל

  .מעטפות

  .הניירשים לב לנקודות הבאות בעת טעינת נייר במגש 

 15-בגובה מקסימלי הנמוך מ) ר"מ/ם גר220 עד 65( דפים או חבילת נייר 250ניתן לטעון עד 
  .' אינץ3x5-הגודל המזערי מתחיל ב. מ"מ

 : מדיה בממדים הבאיםהניירניתן להכניס למגש  

 מ" מ216 עד 76.2: רוחב 
 מ" מ355.6 עד 127.0: אורך 
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  .שים לב לנקודות הבאות כדי להימנע מבעיות במהלך הדפסה

 .אין לטעון סוגי נייר שונים בעת ובעונה אחת 

עיין . מש בנייר באיכות גבוהה המיועד למדפסות לייזר כדי לקבל הדפסה באיכות גבוהההשת 
 .15בעמוד  הסבר על ניירבנושא 

אם . או כאשר יש עדיין נייר במגש,  בזמן ההדפסההנייראין להסיר או להוסיף נייר במגש  
 .נייר עלול להיתקע במדפסת, תעשה זאת

אין לדחוף מטה או להפעיל לחץ על , בנוסף. הניירגש אין להכניס חפצים כלשהם מלבד נייר למ 
 .הניירמגש 

 .יש לטעון את הנייר במדפסת כשהקצה הקצר הוא הצד המוביל 
  :הניירכדי לטעון נייר במגש 

 .הנייר בעדינות את מגש משוך החוצה  .1

 

  .פתח את מגש היציאה כדי שיחזיק את הדפים המודפסים  .2
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  .מובילי הרוחב צריכים להיות במצב הפתיחה המלא. לקצה המגשהחלק את מובילי הרוחב   .3
  
  

  

  

  . והקצה העליון מובילהעלמ כשפניה כלפי הניירהכנס את המדיה במגש   .4
  

  
  

  . אל תדחף את הנייר בכוח:הערה
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  .החלק את מובילי הרוחב עד שהם נוגעים קלות בקצה ערימת הנייר  .5
 

 
 

  . היזהר שלא לכופף את הנייר:הערה
  
השתמש  (Use Printer Settingsהוגדר למצב ) התאמה בגודל הנייר-אי( Size Mismatchאם 

יש להגדיר מראש את סוג הנייר במגש וגודלו בלוח הבקרה של , )מדפסתבהגדרות ה
  .המדפסת

  :ראה גם
  17עמוד  ,הגדרת סוגי הנייר וגודל הנייר
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  בחריץ ההזנה הידניטעינת נייר 
  :כולל,  למגוון רחב של מדיהניבחריץ ההזנה הידהשתמש 

 נייר רגיל 

 נייר כריכה דק 

 נייר מבריק 

 מדבקות 

 מעטפות 

  :ראה גם
  26 עמוד ,הדפסה על מדיה מיוחדת

  בחריץ ההזנה הידניטעינת נייר 
  .בחריץ ההזנה הידני זה מתאר טעינת נייר נושא

  .ודא קיום של הנקודות הבאות כדי להימנע מבעיות כלשהן במהלך ההדפסה

 .השתמש במספר גיליונות של המדיה להדפסה, התאמת מובילי רוחב הניירבעת  

 .תוך החזקת הנייר בשני הצדדים, הכנס את הנייר למדפסת באיטיות ובאופן אחיד 

או אם (אם הנייר נראה במצב של סטייה מן הכיוון הישר לאחר שהמדפסת משכה אותו פנימה  
. עדינות ומקם אותה שוב בצורה הנכונה הוצא אותה ב,)ניירההדפסה לא הודפסה ישר על ה

 . או המתן עד להתחלת הכיול האוטומטיOKלחץ על הלחצן , אחרי כן

  .החלק את מובילי הרוחב של חריץ ההזנה הידנית עד שיתאימו למדיה המתאימה  .1
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  .פתח את מגש היציאה כדי שיחזיק את הדפים המודפסים  .2
  

  
 

  . והקצה העליון מובילהטמ יכשפניה כלפהכנס את המדיה בחריץ   .3
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 בחירת אפשרויות הדפסה
  :פרק זה כולל

 24עמוד , )Windows(בחירת העדפות הדפסה  

 25עמוד , )Windows(בחירת אפשרויות למשימה ספציפית  

 )Windows(בחירת העדפות הדפסה 
אלא אם מחליפים אותן במיוחד עבור ,  ההדפסהמשימותהעדפות ההדפסה שולטות בכל 

  .מה מסוימתמשי
  :כדי לבחור העדפות הדפסה

 :בחר אחת מהאפשרויות הבאות  .1

) הגדרות (Settingsבחר , )התחל (Startלחץ על  :Windows 2000/Server 2003/Vistaעבור  
 ).מדפסות (Printersולאחר מכן 

 Printersולאחר מכן ) הגדרות (Settingsבחר , )התחל (Startלחץ על  :Windows XPעבור  
and Faxes) מדפסות ופקסים.(  

לחץ באמצעות הלחצן הימני של העכבר על סמל המדפסת , )מדפסות (Printersבתיקייה   .2
  . שלך

 Propertiesאו ) העדפות הדפסה (Printing Preferencesבחר את , בתפריט הנפתח  .3
  ).מאפיינים(

  .)רות מחדלברי (Defaultsולחץ על הלחצן ) מתקדם (Advancedחר את הכרטיסייה ב  .4
 כדי לשמור את )אישור( OKלחץ על ו ,צע בחירות מתוך כרטיסיות מנהל התקן המדפסתב  .5

 .הבחירות

לחץ על , Windows למידע נוסף על אפשרויות הדפסה של מנהל התקן המדפסת של :הערה
  .ל המדפסת כדי להציג עזרה מקוונתבכל כרטיסייה ש) עזרה (Helpהלחצן 
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 )Windows( מה ספציפיתבחירת אפשרויות למשי
מנהל התקן  שנה את הגדרות, אם ברצונך להשתמש בהגדרות מיוחדות עבור משימה ספציפית

 Enhancedאם ברצונך להשתמש במצב , לדוגמה. המדפסת לפני שליחת המשימה למדפסת
print-qualityבחר הגדרה זו במנהל ההתקן לפני הדפסת המשימה,  לגרפיקה מסוימת.  

 Printשיח -פתח את תיבת הדו, ו הגרפיקה הרצויים פתוחים ביישוםכשהמסמך א  .1
 ).הדפסה(

כדי לפתוח את ) מאפיינים (Properties ולחץ על הלחצן Phaser 6125בחר את מדפסת   .2
 .מנהל התקן המדפסת

רויות לאפשה במדריך באנגלית טבלעיין ב. תוך כרטיסיות מנהל המדפסתבצע בחירות מ  .3
 .הדפסה ספציפיות

 .כדי לשמור את הבחירות) אישור (OKלחץ על   .4
 .הדפס את המשימה  .5
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 הדפסה על מדיה מיוחדת
  :פרק זה כולל

 26עמוד , הדפסה על מעטפות 

 30עמוד , הדפסה על מדבקות 

 35עמוד , הדפסה על נייר מבריק 

 40עמוד , דל מיוחדוגנייר בהדפסה על  
 
 

 תעטפועל מהדפסה 
  הנחיות

שמופיעה  Supported Paper Sizes and Weightsבטבלה ר המוגדרות השתמש רק במעטפות ניי 
הדפסה מוצלחת על מעטפות תלויה רבות באיכות . בהוראות למשתמש בשפה האנגלית

 .השתמש רק במעטפות שמיועדות למדפסות לייזר. המעטפות ובמבנה שלהן

 .שמור על טמפרטורה ולחות יחסית קבועים 

כדי למנוע פגיעה באיכות ההדפסה וקימוט המעטפות , יזתןאחסן מעטפות שאינן בשימוש באר 
 . המעטפות לפני ההדפסה או במהלכהלגרום להדבקתלחות רבה עלולה . עקב לחות או יובש

 .שינוחו שטוחות במגש הנייררכוש מעטפות ; הימנע ממעטפות מרופדות 

 .ןידי הנחת ספר כבד עליה-על, הסר בועות אוויר מהמעטפות לפני הטעינה במגש 

השתמש בסוג מעטפות , עליהן) embossing(אם המעטפות מתקמטות או אם הטקסט מוטבע  
 .אחר המתאים במיוחד למדפסות לייזר

הן עלולות לפגוע ; אל תשתמש לעולם במעטפות המכילות חלונות או אטבי מתכת: זהירות
אינם  Xeroxהסכמי השירות והאחריות לשביעות רצון מלאה של , האחריות. במדפסת שלך

. או ירידה בביצועים שנגרמו בשל מעטפות שלא נועדו למדפסת זו, קלקול, מכסים נזק
הכיסוי עשוי להיות שונה . ב ובקנדה" זמינה בארהXeroxהאחריות לשביעות רצון מלאה של 

  .פנה אל הנציג המקומי שלך, לקבלת פרטים; מחוץ לאזורים אלה
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 טעינת מעטפות במגש הנייר

  . ופתח את מובילי הניירדינות את מגש הניירמשוך החוצה בע  .1

  

  .פתח את מגש היציאה כדי שיחזיק את הדפים המודפסים  .2

 

  .אוורר את המעטפות כדי לשחרר מעטפות הדבוקות זו לזו  .3
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המעטפות למגש הנייר והחלק את מובילי הרוחב עד שהם נוגעים קלות בקצה הכנס את   .4
  . המעטפותערימת

 . והקצה העליון מובילמעלה כשפניהן כלפית הנח את המעטפו 

 החלק את מובילי הנייר כך שיתאימו לגודל המעטפות 
 

 

 

כמגש ) מגש (Trayכסוג הנייר או את ) מעטפות (Envelopesבחר , במנהל התקן המדפסת  .5
  .הנייר

  בחריץ ההזנה הידניטעינת מעטפות 

  .הטמ כשפניהן כלפיהכנס את המעטפות , Monarchאם תשתמש במעטפות מסוג   .1

 

 

 

  .החלק את מובילי הנייר לגודל המעטפה  .2

  .דחף את מובילי הנייר פנימה כדי שיתאימו לגודל המעטפות, במידת הצורך  .3
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  הדפסה על מעטפות

השתמש  (Use Printer Settingsהוגדר למצב ) התאמה בגודל הנייר-אי (Size Mismatchאם 
 את סוג הנייר במגש וגודלו בלוח הבקרה של יש להגדיר מראש, )בהגדרות המדפסת

  .17 עמוד ,הגדרת סוגי הנייר וגודל הנייר ראה .המדפסת

. של המדפסת תלויה ביישום בו משתמשים) מאפיינים (Propertiesשיח -דרך הצגת תיבת הדו
  .עיין במדריך למשתמש של היישום המתאים

  שימוש בלוח הבקרה
  : הבקרהכדי להדפיס על מעטפות באמצעות לוח

  :בחר את סוג הנייר, בלוח הבקרה  .1

  ).תפריט (Menuלחץ על הלחצן   .א
  .OKולחץ על הלחצן ) הגדרות מגש (Tray Settingsבחר את   .ב
  .OKולחץ על הלחצן ) מגש (Trayבחר את   .ג
  .OKולחץ על הלחצן ) סוג נייר (Paper Typeבחר את   .ד
  .OKולחץ על הלחצן ) מעטפה (Envelopeבחר את   .ה

  שימוש במנהל ההתקן
  :כדי להדפיס על מעטפות באמצעות מנהל ההתקן של המדפסת

  ).הדפסה (Printבחר את , )קובץ (Fileבתפריט   .1

כדי להציג את ) מאפיינים (Propertiesבחר מדפסת זו כמדפסת בה תשתמש ולחץ על   .2
  .שיח-תיבת הדו

  ).מגש נייר (Paper Trayבחר את הכרטיסייה   .3

  ).מעטפה (Envelopeבחר את , )סוג נייר (Paper Type-ב  .4

  ).מגש נייר (Paper Tray-בחר את סוג הנייר המתאים ב  .5

  ).פלט/נייר (Paper/Outputבחר את הכרטיסייה   .6

  .בחר את גודל מסמך המקור, )גודל נייר (Paper Size-ב  .7

  .OKלחץ על הלחצן   .8
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 על מדבקותהדפסה 
  .מכל המגשיםניתן להדפיס על מדבקות 

 לכתובת היכנספנה לספק שלך או , שקפים או כל מדיה מיוחדת אחרת, כדי להזמין נייר
supplies6125/office/com.xerox.www.  

  : ראה גם

  15 עמוד, הסבר על נייר

  הנחיות

 .אל תשתמש במדבקות ויניל 

 . אחד של גיליון מדבקותהדפס רק על צד 

 .המדפסת עלולה להינזק; אל תשתמש בגיליון מדבקות ממנה הוסרו מדבקות 

השאר את גיליונות . אחסן מדבקות שאינן בשימוש כשהן שטוחות ובאריזתן המקורית 
לאחר סיום ההדפסה ואם נותרו גיליונות . המדבקות באריזתם המקורית עד למועד השימוש

 .אותם לאריזתם המקורית ואטום את האריזההחזר , בהם לא השתמשת

. אין לאחסן מדבקות בתנאי סביבה בהם קיימים לחות או יובש קיצוניים או חום או קור קיצוניים 
 .אחסון בתנאי סביבה קיצוניים עלול לפגוע באיכות ההדפסה או למצב של נייר תקוע במדפסת

כה בתנאי סביבה קיצוניים תקופת אחסון ארו. מתחלף באופן סדירודא שמלאי המדבקות  
 .עלולה לגרום להתעגלות המעטפות ולמצב של נייר תקוע במדפסת

 מגש הניירבמדבקות טעינת 

  .משוך החוצה בעדינות את מגש הנייר ופתח את מובילי הנייר  .1
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  .פתח את מגש היציאה כדי שיחזיק את הדפים המודפסים  .2

 

  .בוקות זו לזואוורר את המדבקות כדי לשחרר מדבקות הד  .3

 

הכנס את המדבקות למגש הנייר והחלק את מובילי הרוחב עד שהם נוגעים קלות בקצה   .4
  .ערימת המדבקות

 . והקצה העליון מובילמעלה כשפניהן כלפיהנח את המדבקות  

 .דפי מדבקות 25-אל תניח יותר מ 

 

כמגש ) מגש( Trayכסוג הנייר או את ) מדבקות (Labelsבחר , במנהל התקן המדפסת  .5
  .הנייר
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  בחריץ ההזנה הידני מדבקות הדפסת

  .שבשימושהחלק את מובילי הרוחב של חריץ ההזנה הידני עד שיתאימו למדיה   .1

  

  .פתח את מגש היציאה כדי שיחזיק את הדפים המודפסים  .2
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  כלפיםכשפניההמדבקות דפי הנח את . ות לחריץ ההזנה הידנידבק המדפיהכנס את   .3
  .קצה העליון מוביל וההטמ

  

  .המדבקותדפי דחף את מובילי הנייר פנימה כדי שיתאימו לגודל , במידת הצורך  .4
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  הדפסה על מדבקות

  שימוש בלוח הבקרה
  :כדי להדפיס על מדבקות באמצעות לוח הבקרה

  :בחר את סוג הנייר, בלוח הבקרה  .1

  ).תפריט (Menuלחץ על הלחצן   .א
  .OKולחץ על הלחצן ) גדרות מגשה (Tray Settingsבחר את   .ב
  .OKולחץ על הלחצן ) מגש (Trayבחר את   .ג
  .OKולחץ על הלחצן ) סוג נייר (Paper Typeבחר את   .ד
  .OKולחץ על הלחצן ) מדבקות (Labelsבחר את   .ה

  שימוש במנהל ההתקן
  :כדי להדפיס על מדבקות באמצעות מנהל ההתקן של המדפסת

  ).הדפסה (Printר את בח, )קובץ (Fileבתפריט   .1

כדי להציג את ) מאפיינים (Propertiesבחר מדפסת זו כמדפסת בה תשתמש ולחץ על   .2
  .שיח-תיבת הדו

  ).מגש נייר (Paper Trayבחר את הכרטיסייה   .3

  ).מדבקות (Labelsבחר את , )סוג נייר (Paper Type-ב  .4

  ).מגש נייר (Paper Tray-בחר את סוג הנייר המתאים ב  .5

  ).פלט/נייר (Paper/Outputבחר את הכרטיסייה   .6

  .בחר את גודל מסמך המקור, )גודל נייר (Paper Size-ב  .7

  .OKלחץ על הלחצן   .8
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 נייר מבריקעל הדפסה 
  . מכל המגשיםנייר מבריקניתן להדפיס על 

פנה לספק שלך או עבור לכתובת , שקפים או כל מדיה מיוחדת אחרת, כדי להזמין נייר
supplies6125/office/com.xerox.www.  

  הנחיות

 .אל תפתח אריזה של נייר מבריק לפני שתהיה מוכן לטעון אותו למדפסת 

והותר את החבילות בקרטון המשלוח עד שתהיה ,  באריזה המקוריתריקהשאר את הנייר המב 
 .מוכן להשתמש בו

 . נייר מסוג שונה ממגש המדפסת לפני טעינת הנייר המבריקהסר 

אל תשאיר נייר מבריק במגש . טען במגש המדפסת רק את כמות הנייר בה תרצה להשתמש 
החזר נייר מבריק שלא היה בשימוש לאריזתו המקורית ואטום את . לאחר סיום ההדפסה

 .האריזה

אחסון ארוכה בתנאי סביבה קיצוניים תקופת . ודא שמלאי הנייר המבריק מתחלף באופן סדיר 
 .ולמצב של נייר תקוע במדפסתהנייר המבריק עלולה לגרום להתעגלות 

 מגש הניירבמדבקות  טעינת

  .משוך החוצה בעדינות את מגש הנייר ופתח את מובילי הנייר  .1
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  .פתח את מגש היציאה כדי שיחזיק את הדפים המודפסים  .2

 

  .ה לזה זים הדבוקםדפיכדי לשחרר  הנייר המבריקאוורר את   .3
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למגש הנייר והחלק את מובילי הרוחב עד שהם נוגעים קלות הנייר המבריק הכנס את   .4
  .הניירבקצה ערימת 

 . כלפי מעלהוכשפני הנייר המבריקהנח את  

 .דפים 25-אל תניח יותר מ 

 

) מגש (Trayו את כסוג הנייר א) נייר מבריק (Glossy Paperבחר , במנהל התקן המדפסת  .5
  .כמגש הנייר

  ידניההזנה ה בחריץ נייר מבריקטעינת 

  .החלק את מובילי הרוחב של חריץ ההזנה הידני עד שיתאימו למדיה המתאימה  .1
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  .פתח את מגש היציאה כדי שיחזיק את הדפים המודפסים  .2

 

 

 

 הטמ  כלפיופניכש הנייר המבריקהנח את .  לחריץ ההזנה הידניהנייר המבריקהכנס את   .3
  .והקצה העליון מוביל

  

  

  

  .הניירדחף את מובילי הנייר פנימה כדי שיתאימו לגודל , במידת הצורך  .4
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  נייר מבריקהדפסה על 

  שימוש בלוח הבקרה
  : באמצעות לוח הבקרהנייר מבריקכדי להדפיס על 

  :בחר את סוג הנייר, בלוח הבקרה  .1

  ).תפריט (Menuלחץ על הלחצן   .א
  .OKולחץ על הלחצן ) הגדרות מגש (Tray Settings את בחר  .ב
  .OKולחץ על הלחצן ) מגש (Trayבחר את   .ג
  .OKולחץ על הלחצן ) סוג נייר (Paper Typeבחר את   .ד
  .OKולחץ על הלחצן ) נייר מבריק (Glossy Paperבחר את   .ה

  שימוש במנהל ההתקן
  : המדפסתבאמצעות מנהל ההתקן שלנייר מבריק כדי להדפיס על 

  ).הדפסה (Printבחר את , )קובץ (Fileבתפריט   .1

כדי להציג את ) מאפיינים (Propertiesבחר מדפסת זו כמדפסת בה תשתמש ולחץ על   .2
  .שיח-תיבת הדו

  ).מגש נייר (Paper Trayבחר את הכרטיסייה   .3

  .)נייר מבריק (Glossy Paperבחר את , )סוג נייר (Paper Type-ב  .4

  ).מגש נייר (Paper Tray-ת סוג הנייר המתאים בבחר א  .5

  ).פלט/נייר (Paper/Outputבחר את הכרטיסייה   .6

  .בחר את גודל מסמך המקור, )גודל נייר (Paper Size-ב  .7

  .OKלחץ על הלחצן   .8
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 על נייר בגודל מיוחדהדפסה 
צעות מנהל התקן באמ, כגון נייר ארוך,  נסביר כיצד להדפיס על נייר בגודל מיוחדבנושא זה
  .המדפסת

 טעינת הנייר בגודל מיוחד במגש הנייר זהה אופן. ניתן לטעון נייר בגודל מיוחד בכל המגשים
  .לדרך בה טוענים נייר בגודל רגיל

  :ראה גם
  22 עמוד ,טעינת נייר בחריץ הזנה ידני

  18עמוד , טעינת נייר במגש הנייר
  17עמוד  ,ניירהדל ונייר וגההגדרת סוגי 

  ת גודל נייר מיוחדהגדר
  .הגדר את הגודל המיוחד במנהל התקן המדפסת, לפני ההדפסה

גודל הודא כי הגדרת , בעת הגדרת גודל נייר במנהל התקן המדפסת ובלוח הבקרה :הערה
.  הגדרה של גודל שגוי להדפסה עלולה לגרום לתקלת מדפסת.זהה לגודל הנייר שיודפס

  .בפועלגדול מרוחב הנייר אם תגדיר רוחב המצב זה יקרה במיוחד 

  שימוש במנהל ההתקן

גודל  (Custom Paper Sizeשיח -הגדר את הגודל המיוחד בתיבת הדו, במנהל התקן המדפסת
  . כדוגמהWindows XP נדגים את התהליך כאשר נשתמש במערכת בנושא זה). נייר מיוחד

ים בעלי סיסמת מנהל המערכת תאפשר רק למשתמש,  והלאהWindows 2000במערכות 
משתמשים להם אין הרשאת מנהל מערכת יוכלו . הרשאת מנהל מערכת לשנות את ההגדרות

  .רק לבדוק את התוכן

 Windows 2000במערכות ) גודל נייר מיוחד (Custom Paper Sizeשיח -בעת הגדרת תיבת הדו
של  מכיוון שמסד הנתונים הבסיסי, יושפעו גם מדפסות אחרות המחוברות למחשב זה, והלאה

,  עבור מדפסת המשמשת כמדפסת רשת משותפת.המחשב משמש את המדפסות המקומיות
מכיוון שמשתמשים , ההגדרות של מדפסות משותפות אחרות במחשב אחר יושפעו גם כן

  .במסד הנתונים הבסיסי של השרת שבו תור ההדפסה הקיים

 והצג את מאפייני )סיםמדפסות ופק (Printers and Faxesלחץ על , )התחל (Startבתפריט   .1
  .המדפסת בה תשתמש

  ).תצורה (Configurationבחר את הכרטיסייה   .2

  ).תצורה (Custom Paper Sizeלחץ על הלחצן   .3

  ).פרטים (Detailsבחר את גודל הנייר הרצוי באמצעות תיבת הרשימה   .4

ניתן . )הגדרה של (Setting Forהגדר את אורך הקצה הקצר והקצה הארוך באמצעות   .5
אורך הקצה . חץ מטה וחץ מעלהידי הקלדה ישירה או באמצעות לחצני -להגדיר ערכים על
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אורך . אפילו אם הוא נמצא בטווח המוגדר, הקצר אינו יכול להיות גדול מאורך הקצה הארוך
אפילו אם הוא נמצא בטווח , הקצה הארוך אינו יכול להיות קצר מאורך הקצה הקצר

  . המוגדר

והזן שם , )שם לגודל הנייר (Name Paper Sizeסמן את תיבת הסימון , יר שם לניירכדי להגד  .6
  . תווים14ניתן להקצות שם באורך של ). שם הנייר (Paper Nameבתיבה 

  . להגדרת נייר נוסף בגודל מיוחד6 עד 4חזור על הצעדים , במידת הצורך  .7

  .OKלחץ פעמיים על   .8

  הדפסה על נייר בגודל מיוחד

  .ש בנהלים הבאים כדי להדפיס באמצעות מנהל ההתקן של המדפסתהשתמ

  שימוש במנהל ההתקן
  .הנוהל להדפסה על נייר בגודל מיוחד באמצעות מנהל ההתקן של המדפסת הוא כדלהלן

של המדפסת תלויה ביישום בו ) מאפיינים (Propertiesשיח - דרך הצגת תיבת הדו:הערה
  .יישום המתאיםעיין במדריך למשתמש של ה. משתמשים

  ).הדפסה (Printבחר את , )קובץ (Fileבתפריט   .1

  .)מאפיינים (Propertiesבחר מדפסת זו כמדפסת בה תשתמש ולחץ על   .2

  ).מגש נייר (Paper Trayבחר את הכרטיסייה   .3

  ).סוג נייר( Paper Tray-בבחר את סוג הנייר המתאים   .4

  ).מגש נייר( Paper Type-בחר את סוג הנייר המתאים ב  .5

  ).פלט/נייר (Paper/Outputבחר את הכרטיסייה   .6

  .בחר את גודל מסמך המקור, )גודל נייר (Paper Size-ב  .7

מקבלת את ערך ברירת ) התאמה לגודל נייר חדש (Fit to New Paper Sizeה ההגדר  .8
  ).זהה לגודל הנייר (Same As Paper Sizeהמחדל 

  .OKלחץ על הלחצן   .9

  .כדי להתחיל בהדפסה) הדפסה (Printשיח -בתיבת הדו) הדפסה (Print על הלחצן לחץ  .10
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  איכות הדפסה
  

  :פרק זה כולל

 43 עמוד, בעיות באיכות ההדפסה 

 47 עמוד,  צבערגיסטרציית 
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  בעיות באיכות ההדפסה
בחר את הבעיה הדומה ביותר מהטבלה הבאה כדי לתקן את , כשאיכות ההדפסה גרועה

  .הבעיה

פנה אל תמיכת הלקוחות , ם איכות ההדפסה אינה משתפרת לאחר ביצוע הפעולה המתאימהא
  . או אל הספק שלךXeroxשל 

 

  פעולה/סיבה  בעיה

  תדפיסים דהויים

  

  :כמה צבעים דהויים
 מחסניות הדפסה מקוריות של אינןמחסניות ההדפסה  

Xerox. 
  הן מחסניות מקוריות של(C/M/Y/K)הטונר ודא שמחסניות 

Xerox ,והחלף במקרה הצורך.  
 .הנייר חורג מטווח המפרט המומלץ 

וודא , החלף את חומרי ההדפסה בגודל ובסוג המומלצים
 .15 עמוד, הסבר על ניירראה . שהגדרות לוח הבקרה נכונות

 הנייר לח 
 .15 עמוד, הסבר על ניירראה . החלף את הנייר

 .יחידת ההעברה ישנה או פגומה 
 .רההחלף את יחידת ההעב

 .ספק המתח הגבוה אינו תקין 
בכתובת , Xeroxבקר באתר התמיכה של , לסיוע

support6125/office/com.xerox.www.  
ניתן להמשיך ולהדפיס בשחור אם מחסניות הטונר של 

ל במנה, כדי להמשיך ולהדפיס ללא הצבע. הצבעים התרוקנו
-שחור (Black and Whiteבחר באפשרות , ההתקן שבמחשב

  ).צבע הפלט (Output Colorבשדה ) לבן
  

  

  :צבע אחד בלבד דהוי
 .בצע רענון טונר של מחסנית הטונר שצבעו דהוי 
  .החלף לפי הצורךו, הטונרבדוק את מצב מחסנית  
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  פעולה/סיבה  בעיה

  .הנייר מחוץ לטווח המפרט המומלץ
וודא שהגדרות לוח , החלף את הנייר בגודל ובסוג המתאימים

  .15 עמוד, הסבר על ניירראה . הבקרה נכונות

  .יחידת ההעברה ישנה או פגומה
  .החלף את יחידת ההעברה

נקודות שחורות אקראיות 
  או אזורים לבנים 

  

  .Xeroxאינן מחסניות של הטונר מחסניות 
 . ךוהחלף לפי הצור, הטונרבדוק את מצב מחסנית  
הן מחסניות מקוריות של ) C/M/Y/K(הטונר ודא שמחסניות  

Xerox ,והחלף לפי הצורך.  
 

  :מריחות או קווים במספר צבעים
 .ישנה או פגומה, או יחידת ההתכה, יחידת ההעברה 

והחלף לפי , בדוק את מצב יחידת ההעברה ויחידת ההתכה
 .הצורך

 .Xeroxאינן מחסניות של ר הטונמחסניות  
הן מחסניות מקוריות של ) C/M/Y/K(הטונר ודא שמחסניות 

Xerox ,והחלף לפי הצורך.  

פסים אנכיים שחורים או 
  צבעוניים

  

  :פס בצבע אחד
  .והחלף לפי הצורך, בדוק את מצב מחסנית ההדפסה 

הן מחסניות מקוריות ) C/M/Y/K(ודא שמחסניות ההדפסה 
  .והחלף לפי הצורך, Xeroxשל 

  .לכלוך בנתיב הנייר
  .הדפס מספר גליונות ריקים

  .הנייר חורג מטווח המפרט המומלץ
וודא שהגדרות לוח , החלף את הנייר בגודל ובסוג המומלצים

  .15 עמוד, הסבר על ניירראה . הבקרה נכונות

  כתמים חוזרים ונשנים

  

  .ישנה או פגומה, או יחידת ההתכה, יחידת ההעברה
והחלף לפי , הבדוק את מצב יחידת ההעברה ויחידת ההתכ

  .הצורך
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  פעולה/סיבה  בעיה

  .הנייר לח
  .15 עמוד, הסבר על ניירראה . החלף את הנייר

  .הנייר חורג מטווח המפרט המומלץ
וודא שהגדרות מנהל , החלף את הנייר בגודל ובסוג המומלצים

  .15 עמוד, הסבר על ניירראה . ההדפסה נכונות

  .Xeroxאינן מחסניות הדפסה של הטונר יות מחסנ
הן מחסניות מקוריות של ) C/M/Y/K(הטונר ודא שמחסניות 

Xerox ,והחלף לפי הצורך.  

הטונר נמרח כשמשפשפים 
  אותו

  

  .יחידת ההתכה ישנה או פגומה
  .החלף את יחידת ההתכה

  .ייתכן שהוזנו שני דפים או יותר
  .אוורר אותה והכנס שוב, הוצא את ערימת הנייר מהמגש

  .Xeroxאינן מחסניות של הטונר מחסניות 
הן מחסניות מקוריות של ) C/M/Y/K(הטונר ודא שמחסניות 

Xerox ,והחלף לפי הצורך.  

  .יחידת ההעברה ישנה או פגומה
  .החלף את יחידת ההעברה

  דפים ריקים

  .ספק המתח הגבוה אינו תקין  
בכתובת , Xeroxבקר באתר התמיכה של , לסיוע

support6125/office/com.xerox.www.  

במיוחד בסביבה (הנייר הושאר מחוץ לאריזה במשך זמן רב 
  ).יבשה

  .15 עמוד, על ניירהסבר ראה . החלף את הנייר

  .הנייר חורג מטווח המפרט המומלץ
וודא שהגדרות מנהל , החלף את הנייר בגודל ובסוג המומלצים

  .15 עמוד, הסבר על ניירראה . ההדפסה נכונות

סימנים דמויי שערות 
מופיעים בהדפסה שחורה 

  רשתאו הדפסת 
מופיעים צללים מסביב 
לאזורים של הדפסה שחורה 

  צפופה

  .יחידת ההעברה ישנה או פגומה
  .החלף את יחידת ההעברה

הצבע מסביב לקצה 
  ההדפסה אינו נכון

  .ונהרגיסטרציית הצבע אינה נכ
  .47 עמוד ,רגיסטרציית צבעראה . כוונן את רגיסטרציית הצבע

מודפסות נקודות צבעוניות 
 )מ" מ28-כ(במרווחים קבועים 

  . מלוכלכתיחידת ההדמיה
  .יחידת ההדמיהנקה את 



  בעיות באיכות הדפסה

 Phaser®6125  בצבע  לייזרמדפסת
46 

 

  פעולה/סיבה  בעיה

  .הנייר לח
  .החלף את הנייר

  .ר חורג מטווח המפרט המומלץהניי
  .15 עמוד ,הסבר על ניירראה , החלף את הנייר בגודל ובסוג המומלצים

  .אינה מותקנת כראוי, או יחידת ההתכה, יחידת ההעברה
  .או ההעברה/התקן מחדש את יחידת ההעברה ו

  .Xeroxאינן מחסניות של הטונר מחסניות 
, Xeroxות מקוריות של הן מחסני) C/M/Y/K(הטונר ודא שמחסניות 

  .והחלף לפי הצורך

, חללים ריקים חלקיים
או , נייר מקומט
  הדפסה מחוקה

  .עיבוי בתוך המדפסת גורם לחללים ריקים חלקיים או לקימוט הנייר  
 כדי , במשך שעה לפחותוהשאר אותה פועלת, פעל את המדפסתה

בקר באתר התמיכה של , אם הבעיה עדיין קיימת. להיפטר מהעיבוי
Xeroxבכתובת ,  באינטרנטsupport6125/office/com.xerox.www ,

  .לקבלת סיוע
  .עדשת הלייזר חסומה

הוצא את מחסניות ההדפסה ונקה את כל הלכלוכים מעדשת 
  .הלייזר בעזרת מטלית שאינה משירה סיבים

  .ישנה או פגומה, או יחידת ההתכה, יחידת ההעברה
  .והחלף לפי הצורך, או ההתכה/בדוק את מצב יחידת ההעברה ו

  חללים ריקים אנכיים

  
  

  .Xeroxאינן מחסניות של הטונר מחסניות 
  .והחלף לפי הצורך, הטונרבדוק את מצב מחסנית  

, Xeroxהן מחסניות מקוריות של ) C/M/Y/K(הטונר ודא שמחסניות 
  .והחלף לפי הצורך

  הדפסה נטויה

 

  .אינם מכוונים היטב חריץ ההזנה הידנימובילי הנייר ב
טעינת נייר ראה . בחריץ ההזנה הידני כוון מחדש את מובילי הנייר 

  .22 עמוד ,בחריץ ההזנה הידני

, רצועות אופקיות
, מ" מ22- של כרוחבב

מופיעות באופן אנכי 
  מ" מ73מדי 

ייתכן שעקב השארת ;  נחשפה ליותר מדי אוריחידת ההדמיה
  .מן רב מדיהדלת בחזית המכשיר פתוחה במשך ז
  .יחידת ההדמיהת נסה לבצע רענון של התוף לפני החלפ

הצבעים מטושטשים 
או שיש אזור לבן 

  מסביב לאובייקטים

  .רגיסטרציית הצבע אינה תקינה
 ,צבערגיסטרציית ראה  .השתמש ברגיסטרציית צבע אוטומטית

  .47 עמוד
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  רגיסטרציית צבע
או להתאים אותה , דפסת באופן אוטומטיהצבע באמצעות המרגיסטרציית אפשר לכוונן את 

  . ממקומההצבע בכל פעם שמזיזים את המדפסתרגיסטרציית יש לכוונן את . ידנית

  כוונון אוטומטי של רגיסטרציית צבע
  .צבעההשתמש בנוהל הבא כדי לבצע כוונון אוטומטי של רגיסטרציית 

 .)תפריט (Menuכדי להציג את המסך ) תפריט (Menuלחץ על הלחצן   .1
, Admin Menu עד שמופיע התפריט חץ למטה  על הלחצן אוחץ למעלהלחצן הלחץ על   .2

 .OK על  אוקדימה חץלחץ על 
 Maintenance עד שמופיע התפריט חץ למטה או על הלחצן חץ למעלהלחץ על הלחצן   .3

Mode , או על קדימה חץלחץ על ולאחר מכן OK. 
ולאחר , Adjust ColorRegi עד שמופיע חץ למטה או על הלחצן חץ למעלהלחץ על הלחצן   .4

 .OK או על קדימה חץלחץ על מכן 
ולאחר מכן , Auto Adjust עד שמופיע חץ למטה או על הלחצן חץ למעלהלחץ על הלחצן   .5

 .OK או על קדימה חץלחץ על 
 .?Are you sureכאשר מופיעה ההודעה  OKבחר   .6

  .הבקרה יופיע בלוח Readyהכוונון יושלם כאשר 

  צבעהכוונון ידני של רגיסטרציית 
אפשר לכוונן בצורה עדינה את רגיסטרציית הצבע באמצעות ביצוע כוונון ידני של רגיסטרציית 

  .הצבע

  הדפסת טבלת תיקון של רגיסטרציית הצבע

 ).תפריט (Menuכדי להציג את המסך ) תפריט (Menuלחץ על הלחצן   .1
, Admin Menu עד שמופיע התפריט חץ למטהלחצן  או על החץ למעלהלחץ על הלחצן   .2

 .OK או על קדימה חץלחץ על ולאחר מכן 
 Maintenance עד שמופיע התפריט חץ למטה או על הלחצן חץ למעלהלחץ על הלחצן   .3

Mode , או על קדימה חץלחץ על ולאחר מכן OK. 
ולאחר , Adjust ColorRegi עד שמופיע חץ למטה או על הלחצן חץ למעלהלחץ על הלחצן   .4

 .OK או על קדימה חץלחץ על מכן 
ולאחר , Color Regi Chart עד שמופיע חץ למטה או על הלחצן חץ למעלהלחץ על הלחצן   .5

יוצג , לאחר סיום ההדפסה. טבלת תיקון של רגיסטרציית הצבע תודפס .OKלחץ על מכן 
 מסך ההדפסה
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  הגדרת ערכים

מצא את הערכים של , )ציאן (C-ו, )נטה'מג (M, )צהוב (Y-מהשורות מצד ימין של תבנית ה
  .הקווים הישרים ביותר

כשהערך . אין צורך לכוונן את רגיסטרציית הצבע, הוא הערך הקרוב ביותר לקו הישר" 0"-כש
  ".הזנת ערכים"בצע את הנוהל המתואר ב, 0אינו 

א את הקווים אפשר להשתמש גם בצבעים הצפופים ביותר של קווי הרשת כדי למצו :הערה
הצבעים המודפסים בצפיפות הגבוהה ביותר הם אלה שליד הקווים הישרים . הישרים ביותר

  .ביותר

  הזנת ערכים

הזן את הערכים שמצאת בטבלת תיקון של רגיסטרציית הצבע כדי , באמצעות לוח הבקרה
  .לבצע כוונונים

 ).תפריט (Menuכדי להציג את המסך ) תפריט (Menuלחץ על הלחצן   .1
, Admin Menu עד שמופיע התפריט חץ למטה או על הלחצן חץ למעלהלחץ על הלחצן   .2

 .OK או על קדימה חץלחץ על ולאחר מכן 
 Maintenance עד שמופיע התפריט חץ למטה או על הלחצן חץ למעלהלחץ על הלחצן   .3

Mode , או על קדימה חץלחץ על ולאחר מכן OK. 
ולאחר , Adjust ColorRegi עד שמופיע חץ למטהל הלחצן  או עחץ למעלהלחץ על הלחצן   .4

 .OK או על קדימה חץלחץ על מכן 
ולאחר מכן , Enter Number עד שמופיע חץ למטה או על הלחצן חץ למעלהלחץ על הלחצן   .5

 .OK או על קדימה חץלחץ על 
 . עד שתגיע לערך המוצג בטבלהחץ למטה או על הלחצן חץ למעלהלחץ על הלחצן   .6
 . פעם אחת והעבר את הסמן לערך הבאקדימהחץ לחץ על הלחצן   .7
 . כדי להמשיך בהתאמת רגיסטרציית הצבע7- ו6חזור על השלבים   .8
. טבלת תיקון של רגיסטרציית הצבע מודפסת עם הערכים החדשים .OK עללחץ פעמיים   .9

 .לאחר סיום ההדפסה יוצג מסך ההדפסה
 C-ו, )נטה'מג (M, )צהוב (Yשלם כשהקווים הישרים ביותר כוונון רגיסטרציית הצבע מו  .10

 ."0"סמוכים לקו של ) ציאן(
 .הגדר את הערכים וכוונן שוב,  אינו סמוך לקווים הישרים ביותר"0"אם   

אל תכבה את המדפסת לפני שמנוע , לאחר הדפסת טבלת תיקון של רגיסטרציית הצבע :הערה
  .המדפסת מפסיק לפעול
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   רגיסטרציית צבע אוטומטיתביטול של/הפעלה
לבטל את רגיסטרציית הצבע האוטומטית בעת התקנת /השתמש בנוהל הבא כדי להפעיל

  .חדשהטונר מחסנית 

 ).תפריט (Menuכדי להציג את המסך ) תפריט (Menuלחץ על הלחצן   .1
, Admin Menu עד שמופיע התפריט חץ למטה או על הלחצן חץ למעלהלחץ על הלחצן   .2

 .OK או על קדימה חץלחץ על כן ולאחר מ
 Maintenance עד שמופיע התפריט חץ למטה או על הלחצן חץ למעלהלחץ על הלחצן   .3

Mode , או על קדימה חץלחץ על ולאחר מכן OK. 
ולאחר מכן , Auto Regi Adj עד שמופיע חץ למטה או על הלחצן חץ למעלהלחץ על הלחצן   .4

 .OK או על קדימה חץלחץ על 
 כדי להפעיל או לכבות את רגיסטרציית חץ למטה או על הלחצן חץ למעלהץ על הלחצן לח  .5

 .)Off או On(הצבע האוטומטית 
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 פתרון בעיות
  

  :פרק זה כולל

 51 עמוד,  ופינוינייר תקועת מניע 

 57 עמוד, בעיות במדפסת 

 60 עמוד, הודעות שגיאה בלוח הבקרה 
  : ראה גם

  .43 עמוד, בעיות באיכות ההדפסה
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  מניעת נייר תקוע ופינויו
 .11עמוד ב יסודות ההדפסהפעל לפי ההנחיות וההוראות בפרק , כדי למנוע מקרים של נייר תקוע

והוראות לטעינת נייר נכונה , הנחיות שימוש, הפרק כולל מידע על הנייר והמדיה הנתמכים
  .במגשי הנייר

פיסת נייר . וע במדפסתודא שלא נשארו פיסות נייר קר,  בעת הסרת נייר תקוע:זהירות
או בעת פינוי , אם גיליון נייר כרוך סביב גליל חימום. התקועה במדפסת עלולה לגרום לשריפה

כבה מייד את . אל תנסה להסיר אותו בעצמך, אפשרי לראות-נייר תקוע שקשה או בלתי
  .support6125/office/com.xerox.wwwבכתובת , Xeroxהמדפסת ופנה לאתר התמיכה של 

  . יחידת ההתכה וסביבתה חמות מאוד ויכולות לגרום לכוויות:אזהרה
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  הניירנייר תקוע במגש 
  .הניירפעל לפי הנוהל הבא להסרת נייר תקוע ממגש 

  .והסר כל שאריות נייר מהמגש, הניירממגש משוך את הנייר התקוע   .1
 

  

  

  .הניירמגש ור את סג  .2
  .דחף את הכפתור ופתח את המכסה הקדמי  .3
  

  

  

כגון יחידת ההתכה וסביבתה חמים ויכולים לגרום ,  רכיבים מסוימים בתוך המדפסת:אזהרה
  .לכוויות
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  .ודא כי לא נותרו שאריות נייר במדפסת. הסר בזהירות את הנייר התקוע מהמדפסת  .4
  

  

  

  .ביחידת ההדמיהלה לפגוע  חשיפה ממושכת לאור עלו:זהירות
  .סגור את המכסה הקדמי  .5
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  .הסר את המגש מהמדפסת ומשוך בעדינות כל פיסת נייר תקוע שנותרה במדפסת  .6
  

  

  .הכנס את המגש למדפסת ודחף אותו עד שייעצר  .7
  

  

אתה עלול לפגוע במגש , אם תעשה זאת.  אל תדחף את המגש למדפסת בכוח מופרז:זהירות
  .המדפסתאו בפנים 
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  נייר תקוע ביחידת ההתכה
  .לחץ על הכפתור ופתח את המכסה הקדמי  .1

 

  
  

הסר , אם הנייר קרוע. די יחידת ההתכה והסר את הנייר התקועהרם את המנופים בשני צ  .2
  .שאריות נייר שנותרו בתוך המדפסת

ם כגון יחידת ההתכה וסביבתה חמים ויכולי,  רכיבים מסוימים בתוך המדפסת:אזהרה
  .לגרום לכוויות

  
  
  

  .יחידת ההדמיה חשיפה ממושכת לאור עלולה לפגוע ב:זהירות



  ופינויומניעת נייר תקוע

 Phaser®6125  בצבע  לייזרמדפסת
56 

  .פתח את מכסה יחידת ההתכה והסר את הנייר התקוע  .3
  
  

  
  
  

  .סגור את המכסה הקדמי  .4
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1  

  בעיות במדפסת
למידע נוסף על . ולתקן את הבעיה היעזר בטבלה הבאה כדי לאתר, במקרה של בעיה במדפסת

  . במדריך באנגלית7-14 עמוד ,Getting Helpראה , תרון בעיותפ

אלא אם קיימת , לעולם אל תפתח או תסיר את מכסי המדפסת המהודקים בברגים: אזהרה
אל תנסה לשנות . רכיב במתח גבוה עלול לגרום להתחשמלות. לכך הנחיה ספציפית במדריך

ורשה עלול לגרום לעשן או שינוי לא מ. או לשנות חלקים כלשהם, את תצורת המדפסת
  .לשריפה

השרת או חומרה אחרת אינם , המחשב, סיבות אפשריות לבעיות הן שהמדפסת :זהירות
או שהייתה חריגה כלשהי ממגבלה , מוגדרים בצורה נכונה לסביבת הרשת שבה אתה משתמש

  .של המדפסת

  פעולה/סיבה  בעיה

  ?האם אספקת המתח למדפסת מנותקת
  . כדי להפעיל את המכשירOn את מתג ההפעלה למצב העבר

  ?האם כבל החשמל מנותק או לא מחובר היטב
והכנס את כבל החשמל , כבה את אספקת המתח למדפסת

  .אחר כך הפעל את המדפסת. לשקע החשמל שוב

  ?האם כבל החשמל מחובר לשקע חשמל במתח הנכון
ת זרם שבו מתח ועוצמ, חבר את המדפסת בלבד לשקע חשמל

  .מתאימים

  ?)UPS (סקלפהאם המדפסת מחוברת לא
וחבר את כבל החשמל לשקע , כבה את אספקת המתח למדפסת

  .חשמל מתאים

  אין אספקת מתח

האם המדפסת מחוברת למפצל שאותו חולקים התקנים אחרים 
  ?בעלי צריכת חשמל גבוהה

חבר את המדפסת למפצל שאינו משותף להתקנים אחרים בעלי 
  .צריכת חשמל גבוהה

  ? כבויReadyהאם האור של המחוון 
או שנמצאת במצב הגדרת , המדפסת אינה מחוברת, אם כן

  .4 עמוד, עיקריים והפעולות שלהםהרכיבים הראה . תפריטים

  ין אפשרות להדפיסא

  ?האם מוצגת הודעה בלוח הבקרה
הודעות ראה . פעל לפי המוצג בהודעה כדי לתקן את הבעיה

  .60 עמוד, שגיאה בלוח הבקרה
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  פעולה/סיבה  בעיה

  ?האם כבל הממשק מנותק
  .כבה את המכשיר ובדוק את חיבור כבל הממשק

  ?האם התצורה של הפרוטוקול מוגדרת
ודא שהגדרות הפרוטוקול . בדוק את מצב היציאה של הממשק

עיין בעזרה המקוונת של . CentreWare IS- כראוי במוגדרות
CentreWare IS.  

משימת ההדפסה 
נשלחה אך נורת המחוון 

Ready אינה מהבהבת 
  או דולקת

  ?האם סביבת המחשב מוגדרת כראוי
 Network גם ראה. כגון מנהל המדפסת, בדוק את סביבת המחשב

Basics, במדריך באנגלית3-1 עמוד .  
 Errorנורת המחוון 

  דולקת
  ?האם מוצגת הודעת שגיאה בלוח הבקרה

  .בדוק את ההודעה המוצגת ותקן את השגיאה
 Errorרת המחוון נו

  מהבהבת
  .התרחשה שגיאה שאינך יכול לתקן בעצמך

כבה את , רשום את הודעת השגיאה המוצגת או קוד השגיאה
בקר באתר האינטרנט . הוצא את התקע מהשקע, אספקת המתח

  .Xerox ,support6125/office/com.xerox.wwwשל התמיכה של 
 Readyנורת המחוון 

אך , ומהבהבת דולקת
  אין פלט של הדפסה

  ?האם סביבת המחשב מוגדרת כראוי
  .Cancelלחץ על הלחצן , לביטול משימה

 Network גם ראה. כגון מנהל המדפסת, בדוק את סביבת המחשב
Basics, במדריך באנגלית3-1 עמוד .  

  .כבה את המכשיר ובדוק את חיבור כבל הממשק

  ?האם מובילי הנייר במגשים במקומותיהם הנכונים
. התקן את מוביל האורך ומובילי הרוחב במקומותיהם הנכונים

  .18 עמוד, טעינת ניירראה 

החלק העליון של 
. המסמך המודפס חסר

השוליים העליונים 
  .והצדדיים לא תקינים

 הנייר במנהל התקן המדפסת או בלוח הבקרה מוגדר שגודלודא 
  .כראוי

 סוגי הגדרתראה . עיין בעזרה המקוונת של מנהל התקן המדפסת
  .17 עמוד,  וגודל הניירניירה

הפעל את המדפסת והשאר אותה פועלת במשך שעה לפחות כדי   קיים עיבוי במדפסת
בקר באתר האינטרנט של , אם הבעיה נמשכת. להיפטר מהעיבוי

  .Xerox, support6125/office/com.xerox.wwwהתמיכה של 
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  פעולה/סיבה  בעיה

  ? כראוינטעןהאם הנייר 
שקפים או , במדבקותכשמשתמשים . טען את הנייר בצורה נכונה

היטב כדי לאפשר לאוויר להיכנס בין אוורר אותם , מעטפות
  .הדפים לפני טעינתם

  ?האם הנייר לח
  .החלף בנייר מחבילה חדשה

  .הנייר שבשימוש אינו מתאים
  .15 עמוד, הסבר על ניירראה . טען את סוג הנייר הנכון

  ?האם מגש הנייר מותקן כראוי
  .דחף את מגש הנייר עד הסוף לתוך המדפסת

  ?ת על משטח מפולסהאם המדפסת ממוקמ
  .הנח את המדפסת על משטח מפולס ויציב

  ?האם מובילי הנייר במגשים במקומותיהם הנכונים
  .התקן את המובילים במקומותיהם הנכונים

  .אי אפשר להזין נייר
  .הנייר נתקע

  .מספר דפים הוזנו
  .הנייר מוזן בזווית

  .הנייר מקומט

  .זמנית-הוזן יותר מדף אחד בו
עשויה להתרחש הזנה של מספר דפים לפני שנגמרים דפי הנייר 

הכנס . וטען שוב, ותואוורר א, הוצא את הנייר. המוטענים במגש
  .דפי נייר נוספים רק לאחר שכל דפי הנייר הטעונים נגמרו

  .המדפסת אינה מפולסת
  .הנח את המדפסת מחדש על משטח מפולס ויציב

  .מגש הנייר לא הוכנס כראוי
  .דחף את מגש הנייר עד הסוף לתוך המדפסת

  רעשים חריגים

  . יש חפץ זר בתוך המדפסת
 באתר בקר, לקבלת סיוע. ר את החפץ הזרכבה את המדפסת והס

 .support6125/office/com.xerox.wwwבכתובת , Xeroxהתמיכה של 
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  הודעות שגיאה בלוח הבקרה
  .חלק זה מתאר את ההודעות המוצגות בלוח הבקרה

  הודעות בנוגע לחומרים
  פעולה/הסיב/מצב  הודעה

Replace Fuser   
010-351  

Restart Printer   
  )החלף יחידת התכה(
  )הפעל מדפסת מחדש(

  .יש להחליף את יחידת ההתכה
  .החלף את יחידת ההתכה הישנה בחדשה

010-359  
Fuser ID Error   
Restart Printer   

שגיאת מזהה של יחידת (
  )התכה

  )הפעל מדפסת מחדש(

ראוי או לא פועלת כראוי יחידת ההתכה אינה מותקנת כ
  .בשל נזק או תקלה

 .התקן את יחידת ההתכה מחדש

010-317  
Insert Fuser   

Restart Printer   
  )הכנס יחידת התכה(
 )הפעל מדפסת מחדש(

  .יחידת ההתכה אינה מותקנת
 .התקן את יחידת ההתכה

093-NNN 
Insert XXX Cartridge  

 )XXXמחסנית הכנס (

או לא פועלת , ה מותקנת כראוי אינXXXהטונר מחסנית 
  .כראוי בשל נזק או תקלה

 .הטונרהתקן מחדש את מחסנית 

093-NNN 
Check XXX Cartridge  

  )XXXבדוק את מחסנית (

  .XXXהטונר עדיין מודבק נייר דבק למחסנית 
 .המוצגתהטונר הסר את נייר הדבק ממחסנית 

093-NNN 
Insert XXX Cartridge  

 )XXXמחסנית הכנס (

 אינה מותקנת כראוי או לא פועלת XXXהטונר מחסנית 
  .כראוי בשל נזק או תקלה

  .הטונרמחסנית  התקן מחדש את
 ,Checking/Managing the Printer with CentreWare ISראה 
  . במדריך באנגלית8-5 עמוד

Insert Imaging Unit  
  )הכנס יחידת הדמיה(

  . אינה מותקנתיחידת ההדמיה
  .ההדמיה את יחידת התקן
 ,Checking/Managing the Printer with CentreWare ISראה 
  . במדריך באנגלית8-5עמוד 

XXXהטונר הצהוב :  מציין אחד מהדברים הבאים)Y( , הטונר של הציאן)C( , הטונר של
  .או יחידת ההתכה) K(הטונר השחור , )M(נטה 'המג
NNNמציין ערך מספרי .  
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  פעולה/סיבה/מצב  הודעה

Replace Imaging Unit  
 )הכנס יחידת הדמיה(

החלף את יחידת . יש להחליף את יחידת ההדמיה
  .ההדמיה הישנה בחדשה

Restart Printer   
NNN-NNN  

  )הפעל מחדש את המדפסת(

יחידת ההתכה אינה מותקנת כראוי או אינה פועלת 
  .כראוי בשל נזק או תקלה

 .התקן את יחידת ההתכה מחדש

Replace XXX  
Toner Cartridge  

מחסנית טונר החלף את (
XXX(  

  .מחסנית הטונר התרוקנה
 .החלף את מחסנית הטונר הישנה בחדשה

Jam at Manual Feed Slot 
Check Manual Feed Slot 

Open Front Cover  
  בחריץ ההזנה הידנינייר תקוע (

  חריץ הזנה ידניבדוק 
  )פתח את המכסה הקדמי

  .בחריץ ההזנה הידנינייר תקוע 

. פתח וסגור את המכסה הקדמי. הוצא את הנייר שנתקע
 .51 עמוד, ופינויו תקוע נייר מניעתראה 

Jam at Tray 
Check Tray 

Open Front Cover  
  נייר תקוע במגש(

  בדוק מגש
  )פתח את המכסה הקדמי

  .הניירנייר תקוע במגש 
. פתח וסגור את המכסה הקדמי. הוצא את הנייר שנתקע

 .51עמוד , ופינויו תקוע נייר מניעתראה 

Jam at Exit 
Open Front Cover  

  נייר תקוע ביציאה(
  )פתח את המכסה הקדמי

  .נייר תקוע ביציאה מהמדפסת
 .פתח וסגור את המכסה הקדמי. הוצא את הנייר שנתקע

Jam at Reg Roll 
Open Front Cover  

  נייר תקוע בגליל הרגיסטרציה(
  )פתח את המכסה הקדמי

  . בגליל הרגיסטרציהנייר תקוע
 .פתח וסגור את המכסה הקדמי

Jam at Front Cover 
Open Front Cover  

  נייר תקוע במכסה הקדמי(
  )פתח את המכסה הקדמי

  .נייר תקוע בתוך המכסה הקדמי
סגור . קדמי והוצא את הנייר שנתקעהפתח את המכסה 
 .את המכסה הקדמי

Front Cover Open 
Close Front Cover  

  ה הקדמי פתוחהמכס(
  )פתח את המכסה הקדמי

  .המכסה הקדמי פתוח
 .סגור את המכסה הקדמי

Side Door Open 
Close Side Door  

  פתוחהצדדית דלת (
  )הצדדיתדלת הסגור את 

  .הדלת הצדדית פתוחה
 .סגור את הדלת הצדדית
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  פעולה/סיבה/מצב  הודעה
Invalid Job 

Press OK 
  משימה לא תקפה(

 )OKלחץ על 

הודעה זו מופיעה כשתצורת המדפסת במנהל התקן 
  .המדפסת אינה תואמת למדפסת שבה אתה משתמש

  . כדי לבטל את משימת ההדפסהCancelלחץ על 
ודא שתצורת המדפסת במנהל התקן המדפסת תואמת 

  .למדפסת שבה אתה משתמש
Limit Exceeded 

Press OK Button 
  המכשיר הגיע למגבלה (

 )OKלחץ על 

 חרג ממספר הדפים שאפשר להדפיס בעת המשתמש
  .שימוש בפונקציית אימות
 .פנה אל מנהל המערכת

Open Front Cover 
Remove Paper  

פתח מכסה קדמי הסר את (
 )הנייר

  .נייר תקוע במדפסת
והוצא את , לחץ על הכפתור כדי לפתוח את המכסה הקדמי

 .51עמוד , ופינויו תקוע נייר מניעתראה .  התקועהנייר
Open Front Cover 
Remove Paper & 

Check Paper Type  
  פתח מכסה קדמי (

  והסר את הנייר
  )בדוק סוג נייר

  .נייר תקוע במדפסת
והוצא את , לחץ על הכפתור כדי לפתוח את המכסה הקדמי

 תקוע נייר מניעתראה . בדוק את סוג הנייר.  התקועהנייר
 .51עמוד , ופינויו

Non-Xerox Toner 
Invalid Yellow 

מותקנת מחסנית טונר צהוב (
  )Xeroxשאינה מתוצרת 

החלף במחסנית טונר צהוב . מקוריתמחסנית טונר לא 
  .Xeroxמתוצרת 

Non-Xerox Toner 
Invalid Cyan 

מותקנת מחסנית טונר ציאן (
  )Xeroxשאינה מתוצרת 

החלף במחסנית טונר ציאן . מקוריתמחסנית טונר לא 
  .Xeroxמתוצרת 

Non-Xerox Toner 
Invalid Magenta 

מותקנת מחסנית טונר (
נטה שאינה מתוצרת 'מג

Xerox(  

נטה 'החלף במחסנית טונר מג. מקוריתמחסנית טונר לא 
  .Xeroxמתוצרת 

Non-Xerox Toner 
Invalid Black 

מותקנת מחסנית טונר (
שחור שאינה מתוצרת 

Xerox(  

החלף במחסנית טונר שחור . מקוריתמחסנית טונר לא 
  .Xeroxתוצרת מ
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  פעולה/סיבה/מצב  הודעה

Waste Full 
Yellow Cartridge 

  מיכל עודפים מלא(
  )מחסנית טונר צהוב

החלף . מיכל העודפים של מחסנית טונר צהוב מלא
  .מחסנית טונר צהוב

Waste Full 
Magenta Cartridge 

  מיכל עודפים מלא(
  )נטה'מחסנית טונר מג

החלף . נטה מלא'ר מגמיכל העודפים של מחסנית טונ
  .נטה'מחסנית טונר מג

Waste Full 
Yellow Cartridge 

  מיכל עודפים מלא(
  )מחסנית טונר ציאן

החלף . מיכל העודפים של מחסנית טונר ציאן מלא
  .מחסנית טונר ציאן

Waste Full 
Black Cartridge 

  מיכל עודפים מלא(
  )מחסנית טונר שחור

החלף . חור מלאמיכל העודפים של מחסנית טונר ש
  .מחסנית טונר שחור

Yellow Low 
מפלס נמוך במחסנית טונר (

  )צהוב

  .המפלס נמוך במחסנית טונר צהוב
  .החלף בקרוב מחסנית טונר צהוב

Magenta Low 
מפלס נמוך במחסנית טונר (

  )נטה'מג

  .נטה'המפלס נמוך במחסנית טונר מג
  .נטה'החלף בקרוב מחסנית טונר מג

Cyan Low 
 נמוך במחסנית טונר מפלס(

  )ציאן

  .ציאןהמפלס נמוך במחסנית טונר 
  .ציאןהחלף בקרוב מחסנית טונר 

Black Low 
מפלס נמוך במחסנית טונר (

  )שחור

  .שחורהמפלס נמוך במחסנית טונר 
  .שחורהחלף בקרוב מחסנית טונר 

Restart Printer 
NNN-NNN 

  )הפעל מדפסת מחדש(
  .דפסת קשורה לבעיות במNNN-NNNשגיאה 

אם השגיאה . כבה את המדפסת והפעל אותה שוב
, Xeroxבקר באתר התמיכה של , ממשיכה
support6125/office/com.xerox.www.  

  

NNNמציין ערך מספרי .  
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  פעולה/סיבה/מצב  הודעה
Restart Printer 

116-NNN  
  )חדשהפעל מדפסת מ(

  . קשורה לבעיות במדפסתNNN-116שגיאה 
  .כבה את המדפסת והפעל אותה שוב

Tray Empty  
או המדפסת לא מזהה את הנייר המוגדר , אין נייר במגש  )מגש ריק(

  .במגש
ראה . בכיוון ומהסוג המבוקשים, הוסף נייר במגש בגודל

  .18 עמוד, טעינת נייר
  

  .המגש משוך החוצה
  .הנכוןהכנס את המגש למיקום 

SysError NNN-NNN 
Press OK  

  NNN-NNNשגיאת מערכת (
  )OKלחץ על 

  .אירעה שגיאת מערכת
 . כדי למחוק את ההודעהOKלחץ על 

  

NNNמציין ערך מספרי .  

  



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


