
תספדמרובעריהמשומישלךירדמ
Xerox® B230

ספדה

בבששחחממההממההסספפדדהה
תאעבק,תופטעמוםיסיטרכ,תויוותיבגלעסיפדמהתאםא:הרעה
.ךמסמהתספדהינפלתספדמבגוסהתאוריינהלדוג

Printחישודהתביתתאחתפ,יספדהלהסנמהתאותואךמסמב.1
.)הספדה(

.תורדגההתאהנש,ךרוצהתדימב.2

.ךמסמהתאספדה.3

דדייייננןןקקתתההממההסספפדדהה

™™Mopriaלשהספדההתורישתועצמאבדיינןקתהמהספדה

Mopria Print Serviceםעםידיינםינקתהרובעדיינהספדהןורתפאוה
™Androidהלעפההתכרעמ version סיפדהלךלרשפאיהזרבד.הלעמו5.0
.Mopriaתמאותתספדמלכל

Mopriaםושייהתאדירוהלךילע:הרעה Print Serviceמ-Google
Play™ storeדיינהרישכמבותוארשפאלו.

להנממךמסמברחבואםאותםושייחתפ,ךלשAndroidרישכמב.1
.םיצבקה

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

.ךכבךרוצשיםאתורדגההתאעבקןכמרחאלו,תספדמרחב.3

.הספדההלמסלעשקה.4

®®AirPrintתועצמאבדיינןקתהמהספדה

תורישיסיפדהללכותותרזעבדיינהספדהןורתפאיהAirPrintהנכותה
.AirPrintתמאותתספדמלAppleינקתהמ

תללוכתשרהםא.תשרההתואלאםירבוחמתספדמהוAppleןקתהשאדו•
תשרהתואלםירבוחמםינקתההינששאדו,םייטוחלאםילצפמרפסמ
.הנשמה

.םימייוסמAppleינקתהבקרוךאךמתנהזםושיי•

.םאותםושיילעפהואםיצבקהלהנממךמסמרחב,דיינהןקתהב.1

.)ספדה(Print>)ףתש(Shareשקה.2

.ךכבךרוצשיםאתורדגההתאעבקןכמרחאלו,תספדמרחב.3

.ךמסמהתאספדה.4

Wi-Fiתועצמאבדיינןקתהמהספדה Direct®®

Wi-Fi Directתכמותהתספדמלכמסיפדהלךלרשפאישהספדהתורישאוה
Wi-Fi-ב Direct®.

לשתיטוחלאהתשרהלארבוחמדיינהןקתההשאדו:הרעה
.תספדמלדיינןקתהרוביחהאר,םיפסונםיטרפל.תספדמה

.םיצבקהלהנממךמסמברחבואםאותםושייחתפ,ךלשרישכמב.1

:םיאבהםירבדהמדחאתאהשע,ךלשדיינהרישכמבתולתכ.2

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

.)ספדה(Print>)ףתש(Shareשקה•

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

.ךכבךרוצשיםאתורדגההתאעבקןכמרחאלו,תספדמרחב.3

.ךמסמהתאספדה.4

תספדמבהקוזחתעוציב

ררננווטטההתתייננססחחממתתפפללחחהה
.תימדקהתלדהתאחתפ.1

עג,תיטטסורטקלאהקירפמהאצותכקזנעונמלידכ:הרהזא
שגיתשינפלתספדמהתדלשבםיפושחתכתמיקלחב
.םהבעגיתואםיימינפםירוזאל

.דוביעהתדיחיתאףולש.2
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.דוביעהתדיחימרנוטהתינסחמתאףולש.3

.הזיראהמהשדחהרנוטהתינסחמתאףולש.4

.רנוטהתארזפלידכרנוטהתינסחמתארענ.5

.הסכמהתאןכמרחאלוםוטיאהתארסה.6

.דוביעהתדיחילהשדחהרנוטהתינסחמתאסנכה.7

.דוביעהתדיחיתאסנכה.8

.תלדהתארוגס.9

..ששגגממההתתננייעעטט
.שגמהתאאצוה.1

.ןעוטהתאותואףדהתודימלומיאתישךכריינהיליבומתאןווכ.2

.הניעטהינפלריינהילושתארשייוחתפ,זזה.3
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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
)רושיא(OK>)ריינ(Paper>)םילכ(Toolsלארובע,הרקבהחולב.1

<Tray Configuration)שגמתרוצת(<OK)רושיא(<Paper
Size/Type)ריינהגוס/לדוג(<OK)רושיא(.

.גוסהתאוריינהלדוגתארדגהןכמרחאלו,ריינרוקמרחב.2

תרדגהשאדו,A4לדוגבריינלעתידדצודהספדהלשהרקמב•
.A4איהסקלפודהתדיחיבריינהלדוג

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

.)'ץניאLetter)8.5x11איהסקלפודהתדיחיבריינהלדוג

ההחחששווקקןןככדדעעממ
לועפלידכתספדמבתילמינימהחשוקתמרלםיקוקזםימייוסמםימושיי
.הרושכ

הדשבתספדמהלשIP-התבותכתאדלקהוטנרטניאןפדפדחתפ.1
.תבותכה

:הרעה

.ישארהךסמהמתספדמהלשIP-התבותכתאקודב•
תורפסלשתורדסעבראמתבכרומIP-התבותכ
.123.123.123.123םןוגכ,תודוקנידילעתודרפומה

ידכתינמזותואלרטנ,proxyתרשבשמתשמהתאםא•
.ןוכנהףדהתאןועטל

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 Direct®תייגולונכטוניהP2P)תססובמ)תימעלתימעWi-Fi,

Wi-Fi-בתכמותהתספדמלרבחתהלםייטוחלאםינקתהלתרשפאמש Direct
.)יטוחלאבתנ(השיגתדוקנבשמתשהלילבמ

:לארובע,הרקבהחולב.1

Settings)תורדגה(<OK)רושיא(<Network/Ports)תואיצי/תשר(
<OK)רושיא(<Wi-Fi Direct > OK)רושיא(

.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

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

WWii--FFiiתתוועעצצממאאבבתתווררבבחחתתהה
.תורדגההטירפתלארובע,דיינהןקתהב.1

Wi-Fiםשברחבןכמרחאלו,Wi-Fiשקה.2 Directתספדמהלש.

םינמיסינשםהy-וxרשאכ,DIRECT-xyתזורחמה:הרעה
Wi-Fiםשינפל,םייארקא Direct.

Wi-Fiתמסיסתאןזה.3 Direct.

WWii--FFiiתתששררללתתסספפדדממההררוובבייחח
Activeתורשפאהשאדו Adapter)ליעפםאתמ(בצמבAuto)חולב.)יטמוטוא
OK>)תואיצי/תשר(Network/Ports>)םילכ(Toolsלארובע,הרקבה
Network>)רושיא( Overview)תשרהלשתיללכהריקס(<OK)רושיא(
<Active Adapter)ליעפםאתמ(<OK)רושיא(<Auto)יטמוטוא(<

OK)רושיא(

עוקתרייניוקינ

ררייייננתתווממייססחחתתעעייננממ

LLooaadd PPaappeerr PPrrooppeerrllyy
•Make sure that the paper lies flat in the tray.

Correct loading of paperIncorrect loading of paper

•Do not load or remove a tray while the printer is printing.

•Do not load too much paper. Make sure that the stack height is
below the maximum paper fill indicator.

•Do not slide paper into the tray. Load paper as shown in the
illustration.

•Make sure that the paper guides are positioned correctly and
are not pressing tightly against the paper or envelopes.

•For two-sided printing on A4-size paper, make sure that the
paper size setting in the duplex unit is set to A4.

•For two-sided printing on letter-, legal-, Oficio-, or folio-size
paper, make sure that the paper size setting in the duplex

unit is set to Letter.

•Push the tray firmly into the printer after loading paper.

ץץללממווממההררייייננבבששממתתששהה
.דחוימריינבואץלמומהריינבקרוךאשמתשה•

.לסלוסמואםקועמ,חל,לפוקמ,טמוקמריינןעטתלא•

.הניעטהינפלריינהילושתארשייוחתפ,זזה•

.דיברזגנואךתחנשריינבשמתשהלןיא•

.שגמהותואבםיגוסואםילקשמ,ריינילדגןיבבברעלןיא•

לשהרקבהחולבואבשחמבהכלהכורדגוהריינהגוסולדוגשאדו•
.תספדמה

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

ריינלשיוקינרחאלתיקלחוספדוהשםיפדואםיקירםיפדטולפתתספדמה
.ספדומהטלפבםיקירםיפדםנשיםאקודב.עוקת

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

יטרדנטסטלפשגמ.1

תימדקתלד.2

ינדיןיזמ.3

תונויליג250–ליטרדנטסהשגמה.4

תירוחאתלד.5

סקלפודתדיחי.6

..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

ייררווחחאאתתללדדבבררייייננעעקקתתננ
.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
.עוקתהריינהתאףולש

.ופלשנריינהיקלחלכשאדו:הרעה

ייננדדייההןןייזזממבבררייייננעעקקתתננ
.עוקתהריינהתאףולש

.ופלשנריינהיקלחלכשאדו:הרעה
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