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קתעה

םםייקקתתוועעםםווללייצצ
.קרוסהלשתיכוכזהחטשמלואADF-השגמלרוקמךמסמןעט.1

טלפהורוקמהךמסמשאדו,הכותחהנומתתעינמל:הרעה
.ריינהלדוגותואלםידעוימ

:לארובע,הרקבהחולב.2

<Copy)םיקתוערפסמןייצ>)הקתעה

טוונלידכץחל,עגמךסמילעבםניאשתוספדמימגדלשהרקמב
.תורדגההןיב

.תורדגההתאהנש,ךרוצהתדימב

.ךמסמהתאקתעה.3

.ץחלוהרקבהחוללארובע,ריהמקתועלשהריציל:הרעה

ררייייננההיידדייצצייננששממההקקתתעעהה
.קרוסהלשתיכוכזהחטשמלואADF-השגמלרוקמךמסמןעט.1

:לארובע,הרקבהחולב.2

<Copy)קתעה(<Sides)םידדצ(

טוונלידכץחל,עגמךסמילעבםניאשתוספדמימגדלשהרקמב
.תורדגההןיב

.תורדגההתאעבק.3

.ךמסמהתאקתעה.4

דדייחחייןןווייללייגגללםםיידדווממעעררפפססממתתקקתתעעהה
.קרוסהלשתיכוכזהחטשמלואADF-השגמלרוקמךמסמןעט.1

:לארובע,הרקבהחולב.2

<Copy)קתעה(<Pages per Side)דצבםידומע(

טוונלידכץחל,עגמךסמילעבםניאשתוספדמימגדלשהרקמב
.תורדגההןיב

.תורדגההתאעבק.3

.ךמסמהתאקתעה.4

ינורטקלאראוד

ייננווררטטקקללאארראאוודדללSSMMTTPPתתווררדדגגההתתעעייבבקק
Simpleתורדגהתאעבק Mail Transfer Protocol (SMTP(לשהחילשל
םיטרפל.תורישיקפסןיבונתשיתורדגהה.ינורטקלאראודבקורסךמסמ
.ינורטקלאראודתורישיקפסהאר,םיפסונ

.טנרטניאלתרבוחמתשרהשותשרלתרבוחמתספדמהשאדו,ליחתתשינפל

EEmmaaiill--בבששווממיישש SSeettuupp WWiizzaarrdd))ההסספפדדההההתתווררדדגגההףףששאא((

תתסספפדדממבב
,םיפסונםיטרפל.תינכדעתספדמהתחשוקשאדו,ףשאבשומישהינפל•

.החשוקןכדעמהאר

ידכ)רושיא(OKץחל,עגמךסמילעבםניאשתוספדמימגדלשהרקמב•
.תורדגההןיבטוונל

.)ינורטקלאראוד(E-mailתורשפאבעג,ישארהךסמב.1

Setתורשפאבעג.2 up now)תבותכתאןזהןכמרחאלו,)תעכרדגה
.ךלשינורטקלאהראודה

.המסיסהתאןזה.3

תמסיסתאןזה,ךלשינורטקלאהראודהיתורישקפסבתולתכ•
םיטרפל.תומיאהתמסיסתאואםושייהתמסיסאת,ןובשחה
רחאלו,ינורטקלאראודתורישיקפסהאר,המסיסהתודואםיפסונ
Device(רישכמהתמסיסתאשפחןכמ Password(.

רעשיטרפתאשקבורשקומערוצ,המישרבעיפומוניאקפסהםא•
Primary(ישארהSMTP-ה SMTP Gateway(,הרעשתאיצי-

SMTPישארה)Primary SMTP Gateway Port(,השענםא
SSL/TLS-בשומיש (Use SSL/TLS(תומיאתורדגהתאןכו
SMTP-התרש (SMTP Server Authentication(.

.)רושיא(OKתורשפאבעג.4

תתסספפדדממבב))SSeettttiinnggss((תתווררדדגגההההטטייררפפתת
ראוד(E-mail>)תורדגה(Settingsתורשפאבעג,ישארהךסמב.1

E-mail>)ינורטקלא Setup)ינורטקלאראודתורדגה(.

.תורדגההתאעבק.2

.ינורטקלאראודתורישיקפסהאר,המסיסהתודואםיפסונםיטרפל•

רשקרוצ,המישרבםיעיפומםניאשראודתורישיקפסלשהרקמב•
.תורדגההתאשקבוקסהםע

OKץחל,עגמךסמילעבםניאשתוספדמימגדלשהרקמב•
.תורדגההןיבטוונלידכ)רושיא(

ץץבבווששממההטטננררטטננייאאההתתררששבבששווממיישש
הדשבתספדמהלשIP-התבותכתאדלקהוטנרטניאןפדפדחתפ.1

.תבותכה

a.התבותכתגצהל-IPישארהךסמלרובע,תספדמהלש.
ידילעתודרפומהתורפסלשתורדסעבראמתבכרומIP-התבותכ
.123.123.123.123םןוגכ,תודוקנ

b.תרשבשמתשמהתאםאproxy,תאןועטלידכתינמזותואלרטנ
.ןוכנהףדה

.)ינורטקלאראוד(E-mail>)תורדגה(Settingsץחל.2

E-mailרוזאב.3 Setup)תורדגההתאעבק,)ינורטקלאראודתרדגה.

.)רומש(Saveץחל.4

a.ראודתורישיקפסהאר,המסיסהתודואםיפסונםיטרפל
.ינורטקלא

b.רשקרוצ,המישרבםיעיפומםניאשראודתורישיקפסלשהרקמב
.תורדגההתאשקבוקסהםע

ייננווררטטקקללאארראאוודדתתווררייששייקקפפסס
,ךלשינורטקלאהראודהיתורישיקפסלשSMTP-התורדגהתעיבקל
.תואבהתואלבטברזעיה
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Gmail™™

.ךלשGoogleןובשחברשפואמיבלשודתומיאשאדו:הרעה

Googleףדהלארובע,יבלשודתומיארשפאלידכ Account Security
רוזאלרובעןכמרחאלוךנובשחלהסינכעצב,)Googleןובשחתחטבא(

Signing in to Google)להסינכ-Google(2ץחלו-Step Verification
.)יבלשודתומיא(

ךרעתורדגה

SMTP Gatewayישארsmtp.gmail.com

תרשלשGatewayתאיצי
SMTPישאר

587

שרדנSSL/TLS-בשמתשה

לטובמהנמיהמהדועתשורד

ךלשינורטקלאהראודהתבותכהנעמלתבותכ

ליגר/תורבחתהיטרפSMTPתרשתומיא

תמזויבינורטקלאראוד
רישכמה

רישכמהלשSMTPתואשרהבשמתשה

לששמתשמההזמ
ןקתהה

ךלשינורטקלאהראודהתבותכ

םושייהתמסיסרישכמהתמסיס

,םושייתמסיסרוצילידכ:הרעה
Googleףדהלארובע Account

Security)ןובשחתחטבא
Google(,ךנובשחלהסינכעצב,

Signingקלחלרובע in to Google
Appץחלו)Google-להסינכ(

passwords)םושייתואמסיס(.

Yahoo!®®ראוד

ךרעתורדגה

SMTP Gatewayישארsmtp.mail.yahoo.com

תרשלשGatewayתאיצי
SMTPישאר

587

שרדנSSL/TLS-בשמתשה

לטובמהנמיהמהדועתשורד

ךרעתורדגה

ךלשינורטקלאהראודהתבותכהנעמלתבותכ

ליגר/תורבחתהיטרפSMTPתרשתומיא

תמזויבינורטקלאראוד
רישכמה

רישכמהלשSMTPתואשרהבשמתשה

ךלשינורטקלאהראודהתבותכןקתההלששמתשמההזמ

םושייהתמסיסרישכמהתמסיס

,םושייתמסיסרוצילידכ:הרעה
Yahooףדהלארובע Account

Security)ןובשחתחטבא
Yahoo(,ךנובשחלהסינכעצב

Generateץחלןכמרחאלו app
password)םושייתמסיסקפה(

Outlook Live

ראודרובעhotmail.com-וoutlook.comםיניימודהלעתולחוללהתורדגהה
.ינורטקלא

ךרעתורדגה

SMTP Gatewayישארsmtp.office365.com

תרשלשGatewayתאיצי
SMTPישאר

587

שרדנSSL/TLS-בשמתשה

לטובמהנמיהמהדועתשורד

ךלשינורטקלאהראודהתבותכהנעמלתבותכ

ליגר/תורבחתהיטרפSMTPתרשתומיא

תמזויבינורטקלאראוד
רישכמה

רישכמהלשSMTPתואשרהבשמתשה

ךרעתורדגה

לששמתשמההזמ
ןקתהה

ךלשינורטקלאהראודהתבותכ

םושייתמסיסואןובשחתמסיסרישכמהתמסיס
ודהתומיאהםהבתונובשחלשהרקמב•

תמסיסבשמתשה,לרטונמיבלש
.ןובשחה

ודהתומיאהםהבתונובשחלשהרקמב•
.םושייהתמסיסבשמתשה,רשפואמ
ףדהלארובע,םושייתמסיסתריציל

Outlook Live Account
Management)ןובשחלוהינOutlook

Live(,ךנובשחלהסינכעצבןכמרחאלו.

AOL Mail

ךרעתורדגה

SMTP Gatewayישארsmtp.aol.com

לשGatewayתאיצי
ישארSMTPתרש

587

שרדנSSL/TLS-בשמתשה

לטובמהנמיהמהדועתשורד

ךלשינורטקלאהראודהתבותכהנעמלתבותכ

ליגר/תורבחתהיטרפSMTPתרשתומיא

תמזויבינורטקלאראוד
רישכמה

רישכמהלשSMTPתואשרהבשמתשה

לששמתשמההזמ
ןקתהה

ךלשינורטקלאהראודהתבותכ

םושייהתמסיסרישכמהתמסיס

,םושייתמסיסרוצילידכ:הרעה
AOLףדהלארובע Account

Security)ןובשחתחטבא
AOL(,ןכמךנובשחלהסינכעצב

Generateץחל app
password)תמסיסקפה

.)םושיי
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https://myaccount.google.com/security
https://myaccount.google.com/security
https://myaccount.google.com/security
https://myaccount.google.com/security
https://myaccount.google.com/security
https://login.yahoo.com/account/security
https://login.yahoo.com/account/security
https://login.yahoo.com/account/security
https://account.live.com/proofs/AppPassword
https://account.live.com/proofs/AppPassword
https://account.live.com/proofs/AppPassword
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iCloud Mail

.ךנובשחברשפואמיבלשודתומיאשאדו:הרעה

ךרעתורדגה

SMTP Gatewayישארsmtp.mail.me.com

תרשלשGatewayתאיצי
SMTPישאר

587

שרדנSSL/TLS-בשמתשה

לטובמהנמיהמהדועתשורד

ךלשינורטקלאהראודהתבותכהנעמלתבותכ

ליגר/תורבחתהיטרפSMTPתרשתומיא

תמזויבינורטקלאראוד
רישכמה

רישכמהלשSMTPתואשרהבשמתשה

ךלשינורטקלאהראודהתבותכןקתההלששמתשמההזמ

םושייהתמסיסרישכמהתמסיס

,םושייתמסיסרוצילידכ:הרעה
iCloudףדהלארובע Account

Management)ןובשחלוהינ
iCloud(,ךנובשחלהסינכעצב

Generateץחלןכמרחאלו New
Password)המסיסקפה

Securityרוזאהמ)השדח
.)החטבא(

Comcast Mail

ךרעתורדגה

SMTP Gatewayישארsmtp.comcast.net

לשGatewayתאיצי
ישארSMTPתרש

587

שרדנSSL/TLS-בשמתשה

לטובמהנמיהמהדועתשורד

ךלשינורטקלאהראודהתבותכהנעמלתבותכ

ליגר/תורבחתהיטרפSMTPתרשתומיא

ךרעתורדגה

תמזויבינורטקלאראוד
רישכמה

רישכמהלשSMTPתואשרהבשמתשה

לששמתשמההזמ
ןקתהה

ךלשינורטקלאהראודהתבותכ

ןובשחהתמסיסרישכמהתמסיס

Mail.com

ךרעתורדגה

SMTP Gatewayישארsmtp.mail.com

תרשלשGatewayתאיצי
SMTPישאר

587

שרדנSSL/TLS-בשמתשה

לטובמהנמיהמהדועתשורד

ךלשינורטקלאהראודהתבותכהנעמלתבותכ

ליגר/תורבחתהיטרפSMTPתרשתומיא

תמזויבינורטקלאראוד
רישכמה

רישכמהלשSMTPתואשרהבשמתשה

ךלשינורטקלאהראודהתבותכןקתההלששמתשמההזמ

ןובשחהתמסיסרישכמהתמסיס

Zoho Mail

ךרעתורדגה

SMTP Gatewayישארsmtp.zoho.com

תרשלשGatewayתאיצי
SMTPישאר

587

שרדנSSL/TLS-בשמתשה

לטובמהנמיהמהדועתשורד

ךלשינורטקלאהראודהתבותכהנעמלתבותכ

ליגר/תורבחתהיטרפSMTPתרשתומיא

ךרעתורדגה

תמזויבינורטקלאראוד
רישכמה

רישכמהלשSMTPתואשרהבשמתשה

לששמתשמההזמ
ןקתהה

ךלשינורטקלאהראודהתבותכ

םושייתמסיסואןובשחתמסיסרישכמהתמסיס
ודהתומיאהםהבתונובשחלשהרקמב•

תמסיסבשמתשה,לרטונמיבלש
.ןובשחה

ודהתומיאהםהבתונובשחלשהרקמב•
ידכ.םושייהתמסיסבשמתשה,רשפואמ
ףדהלארובע,םושייתמסיסרוציל

Zoho Mail Account Security
Zohoןובשחתחטבא( Mail(,עצב
ץחלןכמרחאלוךנובשחלהסינכ

Generate New Password)קפה
-Applicationרוזאהמ)השדחהמסיס

Specific Passwords)תואמסיס
.)םושיילתויפיצפס

QQ Mail

.ךנובשחברשפואמSMTPתומיאשאדו:הרעה

QQלשתיבהףדתאחתפ,הזתורישרשפאלידכ Mail,ץחלSettings
/POP3/IMAP/SMTPרוזאבןכמרחאלו,)ןובשח(Account>)תורדגה(

Exchange/CardDAV/CalDAV Service,תורישתאלעפהPOP3/
SMTPואIMAP/SMTP.

ךרעתורדגה

SMTP Gatewayישארsmtp.qq.com

תרשלשGatewayתאיצי
SMTPישאר

587

שרדנSSL/TLS-בשמתשה

לטובמהנמיהמהדועתשורד

ךלשינורטקלאהראודהתבותכהנעמלתבותכ

ליגר/תורבחתהיטרפSMTPתרשתומיא

תמזויבינורטקלאראוד
רישכמה

רישכמהלשSMTPתואשרהבשמתשה
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https://appleid.apple.com/account/manage
https://appleid.apple.com/account/manage
https://appleid.apple.com/account/manage
https://accounts.zoho.com/home#security/
https://accounts.zoho.com/home#security/


ךרעתורדגה

לששמתשמההזמ
ןקתהה

ךלשינורטקלאהראודהתבותכ

רושיאדוקרישכמהתמסיס

רובע,רושיאדוקתקפהל:הרעה
QQלשתיבהףדלא Mailץחלו

Settings)תורדגה(<
Account)ןכמרחאל.)ןובשח,

/POP3/IMAP/SMTPרוזאב
Exchange/CardDAV/

CalDAV Service,ץחל
Generate authorization

code)רושיאדוקקפה(

NetEase Mail (mail.163.com(

.ךנובשחברשפואמSMTPתומיאשאדו:הרעה

/POP3/SMTP>)תורדגה(Settingsץחל,תורישהתארשפאלידכ
IMAPלשישארהףדבNetEaseתורישהתארשפאןכמרחאלוIMAP/
SMTPואPOP3/SMTP.

ךרעתורדגה

SMTP Gatewayישארsmtp.163.com

תרשלשGatewayתאיצי
SMTPישאר

465

שרדנSSL/TLS-בשמתשה

לטובמהנמיהמהדועתשורד

ךלשינורטקלאהראודהתבותכהנעמלתבותכ

ליגר/תורבחתהיטרפSMTPתרשתומיא

תמזויבינורטקלאראוד
רישכמה

רישכמהלשSMTPתואשרהבשמתשה

ךלשינורטקלאהראודהתבותכןקתההלששמתשמההזמ

רושיאתמסיסרישכמהתמסיס

תקפוסמרושיאהתמסיס:הרעה
ואIMAP/SMTPתורישרשאכ

POP3/SMTPםירשפואמ.

NetEase Mail (mail.126.com(

.ךנובשחברשפואמSMTPתומיאשאדו:הרעה

/POP3/SMTP>)תורדגה(Settingsץחל,תורישהתארשפאלידכ
IMAPלשישארהףדבNetEaseתורישהתארשפאןכמרחאלוIMAP/
SMTPואPOP3/SMTP.

ךרעתורדגה

SMTP Gatewayישארsmtp.126.com

תרשלשGatewayתאיצי
SMTPישאר

465

שרדנSSL/TLS-בשמתשה

לטובמהנמיהמהדועתשורד

ךלשינורטקלאהראודהתבותכהנעמלתבותכ

ליגר/תורבחתהיטרפSMTPתרשתומיא

תמזויבינורטקלאראוד
רישכמה

רישכמהלשSMTPתואשרהבשמתשה

ךלשינורטקלאהראודהתבותכןקתההלששמתשמההזמ

רושיאתמסיסרישכמהתמסיס

תקפוסמרושיאהתמסיס:הרעה
ואIMAP/SMTPתורישרשאכ

POP3/SMTPםירשפואמ.

NetEase Mail (mail.yeah.net(

.ךנובשחברשפואמSMTPתומיאשאדו:הרעה

/POP3/SMTP>)תורדגה(Settingsץחל,תורישהתארשפאלידכ
IMAPלשישארהףדבNetEaseתורישהתארשפאןכמרחאלוIMAP/
SMTPואPOP3/SMTP.

ךרעתורדגה

SMTP Gatewayישארsmtp.yeah.net

תרשלשGatewayתאיצי
SMTPישאר

465

שרדנSSL/TLS-בשמתשה

לטובמהנמיהמהדועתשורד

ךרעתורדגה

ךלשינורטקלאהראודהתבותכהנעמלתבותכ

ליגר/תורבחתהיטרפSMTPתרשתומיא

תמזויבינורטקלאראוד
רישכמה

רישכמהלשSMTPתואשרהבשמתשה

ךלשינורטקלאהראודהתבותכןקתההלששמתשמההזמ

רושיאתמסיסרישכמהתמסיס

תקפוסמרושיאהתמסיס:הרעה
ואIMAP/SMTPתורישרשאכ

POP3/SMTPםירשפואמ.

Sohu Mail

.ךנובשחברשפואמSMTPתומיאשאדו:הרעה

Settings>)תויורשפא(Optionsץחל,תורישהתארשפאלידכ
SohuלשישארהףדבPOP3/SMTP/IMAP>)תורדגה( Mailןכמרחאלו
.POP3/SMTPואIMAP/SMTPתורישהתארשפא

ךרעתורדגה

SMTP Gateway
ישאר

smtp.sohu.com

לשGatewayתאיצי
ישארSMTPתרש

465

שרדנSSL/TLS-בשמתשה

לטובמהנמיהמהדועתשורד

ךלשינורטקלאהראודהתבותכהנעמלתבותכ

ליגר/תורבחתהיטרפSMTPתרשתומיא

תמזויבינורטקלאראוד
רישכמה

רישכמהלשSMTPתואשרהבשמתשה

לששמתשמההזמ
ןקתהה

ךלשינורטקלאהראודהתבותכ

תדרפנהמסיסרישכמהתמסיס

תקפוסמתדרפנההמסיסה:הרעה
ואIMAP/SMTPתורישרשאכ

POP3/SMTPםירשפואמ.
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Sina Mail

.ךנובשחברשפואמPOP3/SMTPתומיאשאדו:הרעה

More>)תורדגה(Settingsץחל,תורישהתארשפאלידכ settings
User-end>)תופסונתורדגה( POP/IMAP/SMTPלשישארהףדבSina

MailתורישהתארשפאןכמרחאלוPOP3/SMTP.

ךרעתורדגה

SMTP Gateway
ישאר

smtp.sina.com

לשGatewayתאיצי
ישארSMTPתרש

587

שרדנSSL/TLS-בשמתשה

לטובמהנמיהמהדועתשורד

ךלשינורטקלאהראודהתבותכהנעמלתבותכ

ליגר/תורבחתהיטרפSMTPתרשתומיא

תמזויבינורטקלאראוד
רישכמה

רישכמהלשSMTPתואשרהבשמתשה

לששמתשמההזמ
ןקתהה

ךלשינורטקלאהראודהתבותכ

רושיאדוקרישכמהתמסיס

לארובע,רושיאדוקרוצילידכ:הרעה
ץחל,ינורטקלאהראודהלשתיבהףד

Settings)תורדגה(<More
settings)תופסונתורדגה(<User-

end POP/IMAP/SMTP,ןכמרחאלו
Authorizationתורשפאהתאלעפה

code status)רושיאדוקסוטטס(.

םערשקרוצ,שומישבוקפוסשתורדגההרשאכןהשלכתויעבבתלקתנםא•
.ךלשראודהיתורישקפס

רוצ,המישרבםיעיפומםניאשינורטקלאראודתורישיקפסלשהרקמב•
.תורדגההתאשקבוקסהםערשק

ייננווררטטקקללאארראאוודדבבההעעדדווההתתחחייללשש
תעיבקהאר,םיפסונםיטרפל.ועבקנSMTP-התורדגהשאדו,ליחתתשינפל
.ינורטקלאראודלSMTPתורדגה

ההררקקבבההחחווללבבששווממיישש
.קרוסהלשתיכוכזהחטשמלואADF-השגמלרוקמךמסמןעט.1

ןזהןכמרחאלו,)ינורטקלאראוד(Emailתורשפאבעג,ישארהךסמב.2
.םישורדהםיטרפהתא

.טלפהץבוקגוסתורדגהתאעבק,ךרוצשיםא

.העדוההתאחלש.3

ררווצצייקקררפפססממבבששווממיישש
.ינורטקלאראודרוציקרוצ.1

a.התבותכתאדלקהוטנרטניאןפדפדחתפ-IPהדשבתספדמהלש
.תבותכה

תבכרומIP-התבותכ.ישארהךסמהמIP-התבותכתאקודב•
ןוגכ,תודוקנידילעתודרפומהתורפסלשתורדסעבראמ
.123.123.123.123ם

תאןועטלידכתינמזותואלרטנ,proxyתרשבשמתשמהתאםא•
.ןוכנהףדה

b.ץחלShortcuts)ךרדירוציק(<Add Shortcut)רוציקףסוה
.)ךרד

c.טירפתבShortcut Type)רוציקגוס(,רחבEmail)ראוד
.תורדגההתאעבקןכמרחאלו,)ינורטקלא

d.םייונישהתאלחה.

.קרוסהלשתיכוכזהחטשמלואADF-השגמלרוקמךמסמןעט.2

:לארובע,הרקבהחולב.3

ינורטקלאראוד>םירוציק

טוונלידכץחל,עגמךסמילעבםניאשתוספדמימגדלשהרקמב
.תורדגההןיב

.ךרדהרוציקברחב.4

.העדוההתאחלש.5

קורס

בבששחחממללההקקייררסס
:אדו,ליחתתשינפל

.החשוקןכדעמהאר,םיפסונםיטרפל.תנכדועמתספדמהתחשוק•

.תשרההתואלאםירבוחמבשחמהובשחמה•

WWiinnddoowwssייששממתתששממררוובבעע

ןייע,םיפסונםיטרפל.בשחמבהפסונתספדמהשאדו:הרעה
.שמתשמלךירדמב

תיכוכזהחטשמלואיטמוטואהםיכמסמהןיזמלרוקמךמסמןעט.1
.םיכמסמל

Windowsתאחתפ,בשחמב.2 Fax and Scan.

.הקירסלרוקמרחב,)רוקמ(Sourceטירפתב.3

.הקירסהתורדגהתאהנש,ךרוצהתדימב.4

.ךמסמהתאקורס.5

MMaacciinnttoosshhייששממתתששממררוובבעע

ןייע,םיפסונםיטרפל.בשחמבהפסונתספדמהשאדו:הרעה
.שמתשמלךירדמב

תיכוכזהחטשמלואיטמוטואהםיכמסמהןיזמלרוקמךמסמןעט.1
.םיכמסמל

:בשחמבתואבהתולועפהמתחאתאעצב.2

a.תאחתפImage Capture)הנומתםוליצ(.

b.תאחתפImage Capture)הנומתםוליצ(.

c.תאחתפPrinters & Scanners)רחאלו,)םיקרוסותוספדמ
Open>)קורס(Scanץחל.תספדמרחבןכמ Scanner)חתפ
.)קרוס

:תואבהתולועפהמרתויואתחאתאעצב,)קרוס(Scannerןולחב.3

a.קורסהךמסמהתארומשלהצרתובםוקמברחב.

b.רוקמהךמסמלדוגברחב.

c.המהקירסל-ADF,תורשפאברחבDocument Feeder)ןיזמ
Useהנוכתהתארשפאוא)הקירס(Scanטירפתהמ)םיכמסמ

Document Feeder)םיכמסמהןיזמבשמתשה(.

d.הקירסהתורדגהתאעבק,ךרוצהתדימב.

.)קורס(Scanץחל.4

סקפ

ססקקפפתתחחייללשש

ההררקקבבההחחווללבבששווממיישש
לשתיכוכזהחטשמלואיטמוטואהםיכמסמהןיזמלרוקמךמסמןעט.1

.קרוסה

םיטרפהתאןזהןכמרחאלו,)סקפ(Faxתורשפאבעג,ישארהךסמב.2
.םישורדה
.שרדנכתורדגההתאעבק

.סקפבךמסמהתאחלש.3
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ספדה

בבששחחממההממההסספפדדהה
תאעבק,תופטעמוםיסיטרכ,תויוותיבגלעסיפדמהתאםא:הרעה
.ךמסמהתספדהינפלתספדמבגוסהתאוריינהלדוג

Printחישודהתביתתאחתפ,יספדהלהסנמהתאותואךמסמב.1
.)הספדה(

.תורדגההתאהנש,ךרוצהתדימב.2

.ךמסמהתאספדה.3

דדייייננןןקקתתההממההסספפדדהה

ללששההסספפדדההההתתווררייששתתוועעצצממאאבבדדייייננןןקקתתההממההסספפדדהה

MMoopprriiaa™™

Mopria Print Serviceםעםידיינםינקתהרובעדיינהספדהןורתפאוה
AndroidTMהלעפההתכרעמ version סיפדהלךלרשפאיהזרבד.הלעמו5.0
.Mopriaתמאותתספדמלכל

Mopriaםושייהתאדירוהלךילע:הרעה Print Serviceמ-Google
PlayTM storeדיינהרישכמבותוארשפאלו.

להנממךמסמברחבואםאותםושייחתפ,ךלשAndroidרישכמב.1
.םיצבקה

Moreשקה.2 Options)תופסונתויורשפא(<Print)הספדה(.

.ךכבךרוצשיםאתורדגההתאעבקןכמרחאלו,תספדמרחב.3

.)ספדה(Printשקה.4

®®AAiirrPPrriinnttתתוועעצצממאאבבדדייייננןןקקתתההממההסספפדדהה

תורישיסיפדהללכותותרזעבדיינהספדהןורתפאיהAirPrintהנכותה
.AirPrintתמאותתספדמלAppleינקתהמ

תללוכתשרהםא.תשרההתואלאםירבוחמתספדמהוAppleןקתהשאדו•
תשרהתואלםירבוחמםינקתההינששאדו,םייטוחלאםילצפמרפסמ
.הנשמה

.םימייוסמAppleינקתהבקרוךאךמתנהזםושיי•

.םאותםושיילעפהואםיצבקהלהנממךמסמרחב,דיינהןקתהב.1

.)ספדה(Print>)הלעה/ףתש(Share/Uploadשקה.2

.ךכבךרוצשיםאתורדגההתאעבקןכמרחאלו,תספדמרחב.3

.ךמסמהתאספדה.4

WWii--FFiiתתוועעצצממאאבבדדייייננןןקקתתההממההסספפדדהה DDiirreecctt®®

Wi-Fi Directתכמותהתספדמלכמסיפדהלךלרשפאישהספדהתורישאוה
Wi-Fi-ב Direct.

לשתיטוחלאהתשרהלארבוחמדיינהןקתההשאדו:הרעה
.תספדמלדיינןקתהרוביחהאר,םיפסונםיטרפל.תספדמה

.םיצבקהלהנממךמסמברחבואםאותםושייחתפ,ךלשרישכמב.1

:םיאבהםירבדהמדחאתאהשע,ךלשדיינהרישכמבתולתכ.2

.)ספדה(Print>שקה•

.)ספדה(Print>שקה•

.)ספדה(Print>שקה•

.ךכבךרוצשיםאתורדגההתאעבקןכמרחאלו,תספדמרחב.3

.ךמסמהתאספדה.4

תספדמבהקוזחתעוציב

םםייללבבככררוובבייחח
תאןיקתהלןיא,תולמשחתהתעינמל:תולמשחתהתנכס-תוריהז
ךלהמבןופלטואסקפ,למשחילבכןוגכםילבכרבחלןיאורצומה
.םיקרבתפוס

,תולמשחתהואהפירשתנכסעונמלידכ:העיצפתנכס-תוריהז
,םימיאתמהקראהוגורידלעבלמשחעקשלחתמהלבכתארבח
.החונוילאהשיגהשורצומלבורקאצמנש

שי,תולמשחתהואהפירשתנכסעונמלידכ:העיצפתנכס-תוריהז
יפילחתלבכבואהזרצומלףרוצמהחתמהלבכבקרוךאשמתשהל
.ןרציהידילערשואש

לבכבקרוךאשמתשהלשיהפירשתעינמל:העיצפתנכס-תוריהז
לארצומהתארבחלידכתוחפל26AWGיבועב)RJ-11(תרושקת
לע,הילרטסואבםישמתשמלשהרקמב.תירוביצההינופלטהתשר
Australianרושיאתאלבקללבכה Communications and Media

Authority.

לבכבתעגלןיא,תספדמבהלקתואםינותנדוביעתעינמל:הרהזא
,םיגצומהםירוזאבתספדמבואתיטוחלאתשרםאתמב,USB-ה
.הסיפדמאיהרשאכ

הלועפתספדמתאיצירפסמ

םיפסונםינקתהרבחEXTתאיצי1
הריכזמואןופלט(
תספדמל)תינורטקלא
שמתשהןופלטהוקלו
אלםאוזהאיציב
וקרידגהלהצרת
רובעידועייסקפ
תטישםאותספדמה
תכמתנוזתורבחתה
רוזאבואץראב
.ךירוגמ

תספדמהתארבחLINEתאיצי2
לשיטרדנטסעקשל
-RJ(ליעפןופלטוק
ואDSLןנסמל,)11
לכלוא,VoIPםאתמל
השיגרשפאישםאתמ
ךרוצלןופלטהוקל
לשהלבקוהחילש
.םיסקפ

תספדמהתארבחEthernetתאיצי3
.תשרל

לשUSBתאיצי4
תספדמה

תספדמהתארבח
.בשחמל

תספדמהתארבחחתמלבכעקש5
.קראומלמשחעקשל
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ררננווטטההתתייננססחחממתתפפללחחהה
.תימדקהתלדהתאחתפ.1

עג,תיטטסורטקלאהקירפמהאצותכקזנעונמלידכ:הרהזא
םירוזאלשגיתשינפלתספדמהתדלשבםיפושחתכתמיקלחב
.םהבעגיתואםיימינפ

.דוביעהתדיחיתאףולש.2

.דוביעהתדיחימרנוטהתינסחמתאףולש.3

.הזיראהמהשדחהרנוטהתינסחמתאףולש.4

.רנוטהתארזפלידכרנוטהתינסחמתארענ.5

.הסכמהתאןכמרחאלוםוטיאהתארסה.6

.דוביעהתדיחילהשדחהרנוטהתינסחמתאסנכה.7

.דוביעהתדיחיתאסנכה.8

.תלדהתארוגס.9
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קקררווססההייווקקייננ
.קרוסההסכמתאחתפ.1

:םיביסתלוטנוהכר,החלתילטמתרזעבםיאבהםירוזאהתאבגנ.2

a.יטמוטואהםיכמסמהןיזמלשתיכוכזהחטשמ

b.קרוסהלשתיכוכזהחטשמ

c.לשתיכוכזהחטשמADF

d.קרוסהלשתיכוכזהחטשמ

.קרוסההסכמתארוגס.3

..ששגגממההתתננייעעטט
.שגמהתאאצוה.1

.ןעוטהתאותואףדהתודימלומיאתישךכריינהיליבומתאןווכ.2

.הניעטהינפלריינהילושתארשייוחתפ,זזה.3

8



אדוןכמרחאלו,הטמהנופהספדההדצרשאכריינהתמירעתאןעט.4
.ריינהתאםימחותדצהיליבומש

הנוילעהןויליגהילושוהטמהנופימדקהדצהשכםיבתכמריינןעט•
.תידדצ-דחהספדהלשגמהתמדקיפלכםינופ

לשןותחתההצקהוהלעמהנופימדקהדצהשכםיבתכמריינןעט•
.תידדצ-ודהספדהלשגמהתמדקיפלכהנופןויליגה

.שגמהךותלאריינהתאקילחהלןיא•

יברמהיוויחהמגרוחאלהמירעההבוגשאדו,ריינתמיסחתעינמל•
.ריינתומכל

.שגמהתאסנכה.5

םאתהב,הרקבהחולמריינהגוסתאוריינהלדוגתאעבק,ךרוצהתדימב
.תנעטשריינל

ייננדדייההןןייזזממההתתננייעעטט
.ינדיהןיזמהתאחתפ.1

.ןעוטהתאותואףדהתודימלםיאתישךכליבומהתאןווכ.2

.הלעמהנופהספדההדצרשאכריינןויליגןעט.3

אוהןוילעהקלחהוהלעמהנופהספדההדצשכםיבתכמריינןעט•
.תידדצ-דחהספדהבתספדמלסנכנשןושארה

אוהןוילעהקלחהוהטמהנופהספדההדצשכםיבתכמריינןעט•
.תידדצ-ודהספדהבתספדמלסנכנשןורחאה

לשלאמשדציפלכהטמהנופלפקתמהקלחהרשאכהפטעמןעט•
.ריינהןווחמ

לאריינהתאחוכבףוחדלןיא,ריינתמיסחעונמלידכ:הרהזא
.ינדיהןיזמה

ררייייננההגגווססווללדדווגגתתעעייבבקק
Tray)ריינ(Paper)תורדגה(Settingsלארובע,הרקבהחולב.1

Configuration)שגמתרוצת(Paper Size/Type)ריינגוס/לדוג(,
.ריינהרוקמתארחבןכמרחאלו
ןיברובעלידכ)רושיא(OKץחל,עגמךסמתללוכהניאתספדמהםא
.תורדגהה

.גוסהתאוריינהלדוגתאעבק.2

תרדגהשאדו,A4לדוגבריינלעתידדצודהספדהלשהרקמב•
.A4איהסקלפודהתדיחיבריינהלדוג

,)'ץניאLetter)8.5x11לדוגבלעתידדצודהספדהלשהרקמב•
Legal)8.5 x 8.0xואOficio,)'ץניא14 תרדגהשאדו,'ץניא13

.)'ץניאLetter)8.5x11איהסקלפודהתדיחיבריינהלדוג

ההחחששווקקןןככדדעעממ
לועפלידכרישכמבתילמינימהחשוקתמרלםיקוקזםימייוסמםימושיי
.הרושכ

תורישגיצנםערשקרוצ,רישכמהתחשוקןוכדעתודואםיפסונםיטרפל
.ךלשתוחוקלה

הדשבתספדמהלשIP-התבותכתאדלקהוטנרטניאןפדפדחתפ.1
.תבותכה

IP-התבותכ.ישארהךסמהמתספדמהלשIP-התבותכתאקודב•
ןוגכ,תודוקנידילעתודרפומהתורפסלשתורדסעבראמתבכרומ
.123.123.123.123ם

תאןועטלידכתינמזותואלרטנ,proxyתרשבשמתשמהתאםא•
.ןוכנהףדה

Update>)רישכמ(Device>)תורדגה(Settingsץחל.2
Firmware)החשוקןכדע(.
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:תואבהתויורשפאהמתחאברחב.3

Checkץחל• for updates)םינוכדעקודב(<I agree, start
update)ןוכדעבלחתה,םיכסמינא(.

תאעצב,®Flashץבוקתולעהלידכ.®Flash-הץבוקתאהלעה•
.תואבהתולועפה

תאשפחו,www.xerox.comתבותכברקב,תינכדעההחשוקהתדרוהל
.ךתושרבשתספדמהםגד

.flash-הץבוקלארייס.1

.ZIP-הךותבשהחשוקהץבוקתאץלחלרוכז:הרעה

.)לחתה(Start>)הלעה(Uploadץחל.2

WWii--FFiiתתררדדגגהה DDiirreecctt
Wi-Fi DirectתייגולונכטוניהP2P)תססובמ)תימעלתימעWi-Fi,

Wi-Fi-בתכמותהתספדמלרבחתהלםייטוחלאםינקתהלתרשפאמש Direct
.)יטוחלאבתנ(השיגתדוקנבשמתשהלילבמ

:לארובע,הרקבהחולב.1

Settings)תורדגה(<Network/Ports)תואיצי/תותשר(<Wi-Fi
Direct

טוונלידכץחל,עגמךסמילעבםניאשתוספדמימגדלשהרקמב
.תורדגההןיב

.תורדגההתאעבק.2

•Enable Wi-Fi Direct)רשפאWi-Fi Direct(—תספדמלרשפאמ
Wi-Fiתשררוציל Directהלשמ.

•Wi-Fi Direct Name)םשWi-Fi Direct(—תשררובעםשהצקמ
Wi-Fi Direct.

•Wi-Fi Direct Password)תמסיסWi-Fi Direct(—המסיסהצקמ
.P2Pרוביחבשומישהשענרשאכתיטוחלאההחטבאהרובע

•Show Password on Setup Page)תורדגההףדבהמסיסגצה(
.תשרהתורדגהףדבהמסיסהתאגיצמ—

•Auto-Accept Push Button Requests)תיטמוטואלבק
תושקבלבקלתספדמלרשפאמ—)ןצחלהלעהציחלבתושקב
.יטמוטואןפואבתורבחתה

הציחלתועצמאבתושקבלשתיטמוטואהלבק:הרעה
.תחטבואמהניאןצחלהלע

Wi-Fiתשרתמסיס,לדחמתרירבכ• Directתגוצתבהיולגהיהתאל
חולב.המסיסבהצצההלמסתארשפא,המסיסהתגצהל.תספדמה
>)החטבא(Security>)תורדגה(Settingsלארובע,הרקבה

Miscellaneous)תונוש(<Enable Password/PIN Reveal
.)PIN/המסיסתפישחרשפא(

Wi-Fiתשרתמסיסתאאוצמלידכ• Directיבגלעהתואתוארהלילבמ
Reports>)תורדגה(Settingsלאהרקבהחולמטוונ,תספדמהגצ
Network>)תשר(Network>)תוחוד( Setup Page)ףד
.)תשרהתרדגה

תתסספפדדממללדדייייננןןקקתתההררוובבייחח
Wi-Fiתורשפאהשאדו,דיינהןקתההרוביחינפל Directםיטרפל.הרדגוה
Wi-Fiתרדגההאר,םיפסונ Direct.

WWii--FFiiתתוועעצצממאאבבתתווררבבחחתתהה DDiirreecctt

גוסמםידיינםירישכמלעקרוךאתולחוללהתוארוהה:הרעה
Android.

.תורדגההטירפתלארובע,דיינהןקתהב.1

Wi-Fiשקהןכמרחאלו,Wi-Fiהנוכתהתארשפא.2 Direct.

Wi-Fiתספדמםשברחב.3 Direct.

.תספדמהלשהרקבהחולברוביחהתארשא.4

--WWiiתתוועעצצממאאבבתתווררבבחחתתהה FFii
.תורדגההטירפתלארובע,דיינהןקתהב.1

Wi-Fiםשברחבןכמרחאלו,Wi-Fiשקה.2 Directתספדמהלש.

םינמיסינשםהy-וxהב(DIRECT-xyתזורחמה:הרעה
Wi-Fiםשינפלףסוותת)םייארקא Direct.

Wi-Fiתמסיסתאןזה.3 Direct.

WWii--FFiiתתששררללתתסספפדדממההררוובבייחח
:אדו,ליחתתשינפל

Activeתורשפאהש• Adapter)ליעפםאתמ(בצמבAuto)חולב.)יטמוטוא
)תואיצי/תשר(Network/Ports)תורדגה(Settingsלארובע,הרקבה

Network Overview)תשרהלשתיללכהריקס(Active Adapter
.)ליעפםאתמ(

טוונלידכץחל,עגמךסמילעבםניאשתוספדמימגדלשהרקמב
.תורדגההןיב

.תספדמלרבוחמוניאEthernetלבכ•

WWiirreelleessss--בבששווממיישש SSeettuupp WWiizzaarrdd))תתווררדדגגההףףששאא

תתסספפדדממבב))טטווחחללאא
.תוספדמלשםימייוסמםימגדלעקרוךאתולחוללהתוארוהה•

,םיפסונםיטרפל.תינכדעתספדמהתחשוקשאדו,ףשאבשומישהינפל•
.החשוקןכדעמהאר

Setתורשפאבעגןכמרחאלו,Wi-Fiלמסבעג,ישארהךסמב.1 up
now)תעכרדגה(.

.תשרהתמסיסתאןזהןכמרחאלוWi-Fiתשררחב.2

.)םויס(Doneתורשפאבעג.3

תתסספפדדממבב))SSeettttiinnggss((תתווררדדגגההההטטייררפפתת
:לארובע,הרקבהחולב.1

Settings)תורדגה(<Network/Ports)תואיצי/תשר(<
Wireless)יטוחלא(<Setup On Printer Panel)חולבהרדגה

)תספדמהלשהרקבה

ידכץחל,עגמךסמילעבםניאשתוספדמימגדלשהרקמב
.תורדגההןיבטוונל

.תשרהתמסיסתאןזהןכמרחאלוWi-Fiתשררחב.2

השקבעיפותWi-Fiתשרבהכימתםעםימגדב:הרעה
.תינושארההרדגההךלהמבWi-Fiתשרתרדגהל

תתסספפדדממללבבששחחממררוובבייחח
:םיאבהםירבדהתאתישעשאדו,בשחמהלארוביחהינפל

Wi-Fiהנוכתהתארשפא• Directלארובע,הרקבהחולב.תספדמב:

Settings)תורדגה(<Network/Ports)תואיצי/תשר(<Wi-Fi
Direct > Enable Wi-Fi Direct)רשפאWi-Fi Direct) > On

)ליעפ(

Wi-Fiתשרםשתאךמצעלםושר• Direct.לארובע,הרקבהחולב:

Settings)תורדגה(<Network/Ports)תואיצי/תשר(<Wi-Fi
Direct > Wi-Fi Direct Name)םשWi-Fi Direct(

Wi-Fiתשרתמסיסתאךמצעלםושר• Direct.לארובע,הרקבהחולב:

Settings)תורדגה(<Network/Ports)תואיצי/תשר(<Wi-Fi
Direct > Wi-Fi Direct Password)תמסיסWi-Fi Direct(
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•

Wi-Fiםשתאםגעובקלןתינ:הרעה Directתאו
.המסיסה

ןיבטוונלידכץחל,עגמךסמילעבםניאשתוספדמימגדלשהרקמב
.תורדגהה

WWiinnddoowwssייששממתתששממררוובבעע
Printersתאחתפ.1 & scanners)ץחלןכמרחאלו,)םיקרוסותוספדמ

Add a printer or scanner)קרוסואתספדמףסוה(.

Showץחל.2 Wi-Fi Direct printers)תוספדמגצהWi-Fi Direct(,
Wi-Fiתספדמםשברחבןכמרחאלו Direct.

לשתורפסההנומשןבPINדוקתאךמצעלםושר,תספדמהתגוצתב.3
.תספדמה

.בשחמבעיפומשPIN-הרפסמתאןזה.4

תכרעמ,ןקתומוניאתספדמהלשןקתההלהנמםא:הרעה
.םיאתמהןקתההלהנמתאדירותWindowsהלעפהה

MMaacciinnttoosshhייששממתתששממררוובבעע
Wi-Fiתספדמםשברחבןכמרחאלותיטוחלאהתשרהלמסלעץחל.1

Direct.

םינמיסינשםהy-וxהב(DIRECT-xyתזורחמה:הרעה
Wi-Fiםשינפלףסוותת)םייארקא Direct.

Wi-Fiתמסיסתאןזה.2 Direct.

,רבוחמהיהאוההילאתמדוקהתשרלבשחמהתארזחה:הרעה
Wi-Fiרוביחמתוקתנתהרחאל Direct.

עוקתרייניוקינ

תתווממייססחחתתעעייננממ

ההממייאאתתממההההררווצצבבררייייננההתתאאןןעעטט
.שגמהלעחוטשאוהשכחנומריינהשאדו•

ריינלשהיוגשהניעטריינלשהנוכנהניעט

.הספדהידכךותשגמריסהלואןועטלןיא•

יוויחהמגרוחאלהמירעההבוגשאדו.ריינלשידמהלודגתומכןועטלןיא•
.ריינתומכליברמה

.םישרתבגצומשיפכריינןעט.שגמהךותלאריינהתאקילחהלןיא•

לעואריינהלעםיצחולםניאםהשוהכלהכםימקוממריינהינווחמשאדו•
.תופטעמה

ריינהלדוגתרדגהשאדו,A4לדוגבריינלעתידדצודהספדהלשהרקמב•
.A4איהסקלפודהתדיחיב

Legal,)'ץניאLetter)8.5x11לדוגבלעתידדצודהספדהלשהרקמב•
)8.5 x 8.0xואOficio,)'ץניא14 ריינהלדוגתרדגהשאדו,'ץניא13
.)'ץניאLetter)8.5x11איהסקלפודהתדיחיב

.תספדמהתניעטרחאלתספדמהךותלאשגמהתאסנכה•

ץץללממווממההררייייננבבששממתתששהה
.דחוימריינבואץלמומהריינבקרוךאשמתשה•

.לסלוסמואםקועמ,חל,לפוקמ,טמוקמריינןעטתלא•

.הניעטהינפלריינהילושתארשייוחתפ,זזה•

.דיברזגנואךתחנשריינבשמתשהלןיא•

.שגמהותואבםיגוסואםילקשמ,ריינילדגןיבבברעלןיא•

לשהרקבהחולבואבשחמבהכלהכורדגוהריינהגוסולדוגשאדו•
.תספדמה

.ןרציהתוצלמהלםאתהבריינהתאןסחאלשי•

ההממייססחחההתתווממווקקממייווההייזז
Jamתורשפאהרשאכ• Assist)ריינתמיסחבעויס(בצמבOn)ליעפ(,

לשיוקינרחאלתיקלחוספדוהשםיפדואםיקירםיפדטולפתתספדמה
.ספדומהטלפבםיקירםיפדםנשיםאקודב.עוקתריינ

Jamתורשפאהםא• Recovery)המיסחרורחש(בצמבOn)וא)ליעפ
Auto)ועקתנשםיפדהתאשדחמסיפדתתספדמה,)יטמוטוא.

)ADF(יטמוטואםיכמסמןיזמ.1

יטרדנטסטלפשגמ.2

תימדקתלד.3

ינדיןיזמ.4

שגמ.5

תירוחאתלד.6

סקלפודתדיחי.7
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..ששגגממבבררייייננתתממייססחח
.שגמהתאאצוה.1

.עוקתהריינהתאףולש.2

.ופלשנריינהיקלחלכשאדו:הרעה

.שגמהתאסנכה.3

תתייממדדקקההתתללדדבבררייייננעעקקתתננ
.תימדקהתלדהתאחתפ.1

עג,תיטטסורטקלאהקירפמהאצותכקזנעונמלידכ:הרהזא
םירוזאלשגיתשינפלתספדמהתדלשבםיפושחתכתמיקלחב
.םהבעגיתואםיימינפ

.דוביעהתדיחיתאףולש.2

רישישמשרואלהימדההתדיחיתאףושחלןיא:הרהזא
הלולערואלתכשוממהפישח.תוקד10-מהלעמלךשמב
.הספדההתוכיאבתויעבלםורגל

.)photoconductor(ךילומוטופהףותבתעגלןיא:הרהזא
.דיתעבהספדההתדובעתוכיאבעוגפללולעהזרבד
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.עוקתהריינהתאףולש.3

תויהללולעתספדמהלשימינפהקלחה:םחחטשמ-תוריהז
חטשמלחנה,םחקלחבהעיגנמהאצותכהעיצפעונמלידכ.םח
.ובעגיתשינפלררקתהל

.ופלשנריינהיקלחלכשאדו:הרעה

.דוביעהתדיחיתאסנכה.4

.תלדהתארוגס.5

תתייררווחחאאההתתללדדבבררייייננעעקקתתננ
.תירוחאהתלדהתאחתפ.1

תויהללולעתספדמהלשימינפהקלחה:םחחטשמ-תוריהז
חטשמלחנה,םחקלחבהעיגנמהאצותכהעיצפעונמלידכ.םח
.ובעגיתשינפלררקתהל

.Fuser-הלאהשיגהתלדתאחתפ.2

.עוקתהריינהתאףולש.3

.ופלשנריינהיקלחלכשאדו:הרעה

.Fuser-הלאהשיגהתלדתארוגס.4

.תירוחאהתלדהתארוגס.5

ססקקללפפוודדההתתדדייחחייבבררייייננעעקקתתננ
.עוקתהריינהתאףולשןכמרחאלוסקלפודהתדיחיתאךושמ.1

עג,תיטטסורטקלאהקירפמהאצותכקזנעונמלידכ:הרהזא
שגיתשינפלתספדמהתדלשבםיפושחתכתמיקלחב
.םהבעגיתואםיימינפםירוזאל

.ופלשנריינהיקלחלכשאדו:הרעה

.סקלפודהתדיחיתאסנכה.2
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ייטטררדדננטטססההטטללפפההששגגממבבררייייננתתממייססחח
.עוקתהריינהתאףולשןכמרחאלוקרוסהתאםרה.1

.ופלשנריינהיקלחלכשאדו:הרעה

.קרוסהתאדרוה.2

ייננדדייההןןייזזממבבררייייננעעקקתתננ
.עוקתהריינהתאףולש

.ופלשנריינהיקלחלכשאדו:הרעה

))AADDFF((ייטטממווטטוואאההםםייככממססממההןןייזזממבבררייייננעעקקתתננ
.ADF-השגממרוקמהיכמסמלכתאאצוה.1

.ADF-ההסכמתאחתפ.2

עג,תיטטסורטקלאהקירפמהאצותכקזנעונמלידכ:הרהזא
םירוזאלשגיתשינפלתספדמהתדלשבםיפושחתכתמיקלחב
.םהבעגיתואםיימינפ

.עוקתהריינהתאףולש.3

.ופלשנריינהיקלחלכשאדו:הרעה

.ADF-ההסכמתארוגס.4

.קרוסההסכמתאחתפ.5

.עוקתהריינהתאףולש.6

.ופלשנריינהיקלחלכשאדו:הרעה

.קרוסההסכמתארוגס.7
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