
תספדמרובעריהמשומישלךירדמ
Xerox® B305/B315 Multifunction

קתעה

םםייקקתתוועעםםווללייצצ
1. השגמלרוקמךמסמןעט -ADF קרוסהלשתיכוכזהחטשמלוא .

Note: םידעוימטלפהורוקמהךמסמשאדו,הכותחהנומתתעינמל
ריינהלדוגותואל .

2. תורשפאבעג,ישארהךסמב Copy ( רפסמתאןייצןכמרחאלו,)הקתעה
םיקתועה .

הקתעההתורדגהתאהנש,ךרוצהתדימב .

3. ךמסמהתאקתעה .

Note: ץחלוהרקבהחוללארובע,ריהמקתועתריציל Start
( לחתה ).

ררייייננההיידדייצצייננששממההקקתתעעהה
1. השגמלרוקמךמסמןעט -ADF קרוסהלשתיכוכזהחטשמלוא .

2. תורשפאבעג,תיבהףדב Copy ( קתעה ) > Sides ( םידדצ ).

3. תורדגההתאעבק .

4. ךמסמהתאקתעה .

דדייחחייןןווייללייגגללםםיידדווממעעררפפססממתתקקתתעעהה
1. השגמלרוקמךמסמןעט -ADF קרוסהלשתיכוכזהחטשמלוא .

2. תורשפאבעג,תיבהףדב Copy ( קתעה ) > Pages per Side ( דצבםיפד ).

3. תורדגההתאעבק .

4. ךמסמהתאקתעה .

ינורטקלאראוד

תתווררדדגגההתתעעייבבקק SSMMTTPP ייננווררטטקקללאארראאוודדלל
תורדגהתאעבק Simple Mail Transfer Protocol (SMTP) לשהחילשל

ינורטקלאראודיקפסןיבונתשיתורדגהה.ינורטקלאראודבקורסךמסמ .

טנרטניאלתרבוחמתשרהשותשרלתרבוחמתספדמהשאדו,ליחתתשינפל .

בבששווממיישש --EEmmaaii ll SSeettuupp WWii zzaarrdd (( תתווררדדגגההףףששאא

תתסספפדדממבב))ההסספפדדהההה

האר,םיפסונםיטרפל.תינכדעתספדמהתחשוקשאדו,ףשאבשומישהינפל
החשוקןכדעמ .

1. תורשפאבעג,ישארהךסמב Email ( ינורטקלאראוד ).

2. ךלשינורטקלאהראודהתבותכתאןזהועג .

3. המסיסהתאןזה .

• תמסיסתאןזה,ךלשינורטקלאהראודהיתורישקפסבתולתכ
םיטרפל.תומיאהתמסיסתאואםושייהתמסיסאת,ןובשחה

,ינורטקלאראודתורישיקפסתמישרהאר,המסיסהתודואםיפסונ
רישכמהתמסיסתאשפחןכמרחאלו (Device Password).

• רעשיטרפתאשקבורשקומערוצ,המישרבעיפומוניאקפסהםא
SMTP-ה ישארה (Primary SMTP Gateway), הרעשתאיצי -SMTP

ישארה (Primary SMTP Gateway Port), בשומישהשענםא -SSL/
TLS (Use SSL/TLS) התרשתומיאתורדגהתאןכו -SMTP (SMTP
Server Authentication).

4. תורשפאבעג OK ( רושיא ).

תתווררדדגגההההטטייררפפתת ((SSeett tt iinnggss )) תתסספפדדממבב
1. תורשפאבעג,ישארהךסמב Settings ( תורדגה ) > E-mail ( ראוד

ינורטקלא ) > E-mail Setup ( ינורטקלאראודתורדגה ).

2. תורדגההתאעבק .

• ראודתורישיקפסתמישרהאר,המסיסהתודואםיפסונםיטרפל
ינורטקלא .

• ,המישרבםיעיפומםניאשינורטקלאראודתורישיקפסלשהרקמב
תורדגההתאשקבוקסהםערשקרוצ .

ץץבבווששממההטטננררטטננייאאההתתררששבבששווממיישש
1. התבותכתאדלקהוטנרטניאןפדפדחתפ -IP הדשבתספדמהלש

תבותכה .

• התבותכתאקודב -IP התבותכ.ישארהךסמהמתספדמהלש -IP
ןוגכ,תודוקנידילעתודרפומהתורפסלשתורדסעבראמתבכרומ

123.123.123.123ם .

• תרשבשמתשמהתאםא proxy, תאןועטלידכתינמזותואלרטנ
ןוכנהףדה .

2. ץחל Settings ( תורדגה ) > Email ( ינורטקלאראוד ).

3. רוזאב Email Setup ( תורדגההתאעבק,)ינורטקלאראודתרדגה .

• ראודתורישיקפסתמישרהאר,המסיסהתודואםיפסונםיטרפל
ינורטקלא .

• ,המישרבםיעיפומםניאשינורטקלאראודתורישיקפסלשהרקמב
תורדגההתאשקבוקסהםערשקרוצ .

4. ץחל Save ( רומש ).

ייננווררטטקקללאארראאוודדתתווררייששייקקפפסס

התורדגהתעיבקל -SMTP רזעיה,ךלשינורטקלאהראודהיתורישיקפסלש
תואבהתואלבטב .

Gmail™

Note: ןובשחברשפואמיבלשודתומיאשאדו Google ךלש .

ףדהלארובע,יבלשודתומיארשפאלידכ Google Account Security
( ןובשחתחטבא Google), רוזאלרובעןכמרחאלוךנובשחלהסינכעצב
Signing in to Google ( להסינכ -Google) 2ץחלו -Step Verification ( תומיא

יבלשוד ).

תורדגה ךרע

SMTP Gateway
ישאר

smtp.gmail.com

תאיצי Gateway לש
תרש SMTP ישאר

587

בשמתשה -SSL/TLS שרדנ

הדועתשורד
הנמיהמ

לטובמ

הנעמלתבותכ ךלשינורטקלאהראודהתבותכ
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תורדגה ךרע

תרשתומיא SMTP ליגר/תורבחתהיטרפ

ינורטקלאראוד
רישכמהתמזויב

תואשרהבשמתשה SMTP לש
רישכמה

לששמתשמההזמ
ןקתהה

ךלשינורטקלאהראודהתבותכ

רישכמהתמסיס םושייהתמסיס

Note: תמסיסרוצילידכ
לארובע,םושיי

ףדה Google Account
Security ( ןובשחתחטבא
Google), הסינכעצב

קלחלרובע,ךנובשחל
Signing in to Google
( להסינכ -Google) ץחלו
App passwords ( תואמסיס

םושיי ).

Yahoo!® ראוד

תורדגה ךרע

SMTP Gateway
ישאר

smtp.mail.yahoo.com

תאיצי Gateway לש
תרש SMTP ישאר

587

בשמתשה -SSL/TLS שרדנ

הדועתשורד
הנמיהמ

לטובמ

הנעמלתבותכ ךלשינורטקלאהראודהתבותכ

תרשתומיא SMTP ליגר/תורבחתהיטרפ

ינורטקלאראוד
רישכמהתמזויב

תואשרהבשמתשה SMTP לש
רישכמה

תורדגה ךרע

לששמתשמההזמ
ןקתהה

ךלשינורטקלאהראודהתבותכ

רישכמהתמסיס םושייהתמסיס

Note: תמסיסרוצילידכ
ףדהלארובע,םושיי

Yahoo Account Security
( ןובשחתחטבא Yahoo),

ךנובשחלהסינכעצב
ץחלןכמרחאלו Generate

app password ( קפה
םושייתמסיס )

Outlook Live

םיניימודהלעתולחוללהתורדגהה outlook.com hotmail.com-ו ראודרובע
ינורטקלא .

תורדגה ךרע

SMTP Gateway
ישאר

smtp.office365.com

תאיצי Gateway לש
תרש SMTP ישאר

587

בשמתשה -SSL/TLS שרדנ

הדועתשורד
הנמיהמ

לטובמ

הנעמלתבותכ ךלשינורטקלאהראודהתבותכ

תרשתומיא SMTP ליגר/תורבחתהיטרפ

ינורטקלאראוד
רישכמהתמזויב

תואשרהבשמתשה SMTP לש
רישכמה

תורדגה ךרע

לששמתשמההזמ
ןקתהה

ךלשינורטקלאהראודהתבותכ

רישכמהתמסיס םושייתמסיסואןובשחתמסיס
• םהבתונובשחלשהרקמב

,לרטונמיבלשודהתומיאה
ןובשחהתמסיסבשמתשה .

• םהבתונובשחלשהרקמב
שמתשה,רשפואמודהתומיאה

תריציל.םושייהתמסיסב
ףדהלארובע,םושייתמסיס

Outlook Live Account
Management ( ןובשחלוהינ
Outlook Live), עצבןכמרחאלו

ךנובשחלהסינכ .

AOL Mail

תורדגה ךרע

SMTP Gateway
ישאר

smtp.aol.com

תאיצי Gateway לש
תרש SMTP ישאר

587

בשמתשה -SSL/TLS שרדנ

הדועתשורד
הנמיהמ

לטובמ

הנעמלתבותכ ךלשינורטקלאהראודהתבותכ

תרשתומיא SMTP ליגר/תורבחתהיטרפ

ינורטקלאראוד
רישכמהתמזויב

תואשרהבשמתשה SMTP לש
רישכמה
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תורדגה ךרע

לששמתשמההזמ
ןקתהה

ךלשינורטקלאהראודהתבותכ

רישכמהתמסיס םושייהתמסיס

Note: תמסיסרוצילידכ
ףדהלארובע,םושיי AOL

Account Security ( תחטבא
ןובשח AOL), הסינכעצב

ץחלןכמךנובשחל
Generate app password
( םושייתמסיסקפה ).

iCloud Mail

Note: ךנובשחברשפואמיבלשודתומיאשאדו .

תורדגה ךרע

SMTP Gateway
ישאר

smtp.mail.me.com

תאיצי Gateway לש
תרש SMTP ישאר

587

בשמתשה -SSL/TLS שרדנ

הנמיהמהדועתשורד לטובמ

הנעמלתבותכ ךלשינורטקלאהראודהתבותכ

תרשתומיא SMTP ליגר/תורבחתהיטרפ

ינורטקלאראוד
רישכמהתמזויב

תואשרהבשמתשה SMTP לש
רישכמה

תורדגה ךרע

לששמתשמההזמ
ןקתהה

ךלשינורטקלאהראודהתבותכ

רישכמהתמסיס םושייהתמסיס

Note: תמסיסרוצילידכ
ףדהלארובע,םושיי

iCloud Account
Management ( לוהינ

ןובשח iCloud), עצב
רחאלוךנובשחלהסינכ

ץחלןכמ Generate New
Password ( המסיסקפה

רוזאהמ)השדח Security
( החטבא ).

Comcast Mail

תורדגה ךרע

SMTP Gateway
ישאר

smtp.comcast.net

תאיצי Gateway
תרשלש SMTP

ישאר

587

בשמתשה -SSL/TLS שרדנ

הדועתשורד
הנמיהמ

לטובמ

הנעמלתבותכ ךלשינורטקלאהראודהתבותכ

תרשתומיא SMTP ליגר/תורבחתהיטרפ

ינורטקלאראוד
רישכמהתמזויב

תואשרהבשמתשה SMTP לש
רישכמה

לששמתשמההזמ
ןקתהה

ךלשינורטקלאהראודהתבותכ

רישכמהתמסיס ןובשחהתמסיס

Mail.com

תורדגה ךרע

SMTP Gateway
ישאר

smtp.mail.com

תאיצי Gateway לש
תרש SMTP ישאר

587

בשמתשה -SSL/TLS שרדנ

הדועתשורד
הנמיהמ

לטובמ

הנעמלתבותכ ךלשינורטקלאהראודהתבותכ

תרשתומיא SMTP ליגר/תורבחתהיטרפ

ינורטקלאראוד
רישכמהתמזויב

תואשרהבשמתשה SMTP לש
רישכמה

לששמתשמההזמ
ןקתהה

ךלשינורטקלאהראודהתבותכ

רישכמהתמסיס ןובשחהתמסיס

Zoho Mail

תורדגה ךרע

SMTP Gateway
ישאר

smtp.zoho.com

תאיצי Gateway לש
תרש SMTP ישאר

587

בשמתשה -SSL/TLS שרדנ

הדועתשורד
הנמיהמ

לטובמ

הנעמלתבותכ ךלשינורטקלאהראודהתבותכ

תרשתומיא SMTP ליגר/תורבחתהיטרפ

ינורטקלאראוד
רישכמהתמזויב

תואשרהבשמתשה SMTP לש
רישכמה
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תורדגה ךרע

לששמתשמההזמ
ןקתהה

ךלשינורטקלאהראודהתבותכ

רישכמהתמסיס םושייתמסיסואןובשחתמסיס
• םהבתונובשחלשהרקמב

,לרטונמיבלשודהתומיאה
ןובשחהתמסיסבשמתשה .

• םהבתונובשחלשהרקמב
שמתשה,רשפואמודהתומיאה

רוצילידכ.םושייהתמסיסב
ףדהלארובע,םושייתמסיס

Zoho Mail Account Security
( ןובשחתחטבא Zoho Mail),

רחאלוךנובשחלהסינכעצב
ץחלןכמ Generate New

Password ( המסיסקפה
רוזאהמ)השדח Application-

Specific Passwords ( תואמסיס
םושיילתויפיצפס ).

QQ Mail

Note: תומיאשאדו SMTP ךנובשחברשפואמ .

לשתיבהףדתאחתפ,הזתורישרשפאלידכ QQ Mail, ץחל Settings
( תורדגה ) > Account ( רוזאבןכמרחאלו,)ןובשח POP3/IMAP/SMTP/
Exchange/CardDAV/CalDAV Service, תורישתאלעפה POP3/SMTP וא
IMAP/SMTP.

תורדגה ךרע

SMTP Gateway
ישאר

smtp.qq.com

תאיצי Gateway לש
תרש SMTP ישאר

587

בשמתשה -SSL/TLS שרדנ

הנמיהמהדועתשורד לטובמ

הנעמלתבותכ ךלשינורטקלאהראודהתבותכ

תרשתומיא SMTP ליגר/תורבחתהיטרפ

תורדגה ךרע

ינורטקלאראוד
רישכמהתמזויב

תואשרהבשמתשה SMTP לש
רישכמה

לששמתשמההזמ
ןקתהה

ךלשינורטקלאהראודהתבותכ

רישכמהתמסיס רושיאדוק

Note: ,רושיאדוקתקפהל
לשתיבהףדלארובע QQ

Mail ץחלו Settings
( תורדגה ) > Account
( רוזאב,ןכמרחאל.)ןובשח
POP3/IMAP/SMTP/
Exchange/CardDAV/
CalDAV Service, ץחל
Generate authorization
code ( רושיאדוקקפה )

NetEase Mail (mail.163.com)

Note: תומיאשאדו SMTP ךנובשחברשפואמ .

ץחל,תורישהתארשפאלידכ Settings ( תורדגה ) > POP3/SMTP/
IMAP לשישארהףדב NetEase תורישהתארשפאןכמרחאלו IMAP/
SMTP וא POP3/SMTP.

תורדגה ךרע

SMTP Gateway
ישאר

smtp.163.com

תאיצי Gateway לש
תרש SMTP ישאר

465

בשמתשה -SSL/TLS שרדנ

הדועתשורד
הנמיהמ

לטובמ

הנעמלתבותכ ךלשינורטקלאהראודהתבותכ

תרשתומיא SMTP ליגר/תורבחתהיטרפ

ינורטקלאראוד
רישכמהתמזויב

תואשרהבשמתשה SMTP לש
רישכמה

תורדגה ךרע

לששמתשמההזמ
ןקתהה

ךלשינורטקלאהראודהתבותכ

רישכמהתמסיס רושיאתמסיס

Note: רושיאהתמסיס
תורישרשאכתקפוסמ

IMAP/SMTP וא POP3/
SMTP םירשפואמ .

NetEase Mail (mail.126.com)

Note: תומיאשאדו SMTP ךנובשחברשפואמ .

ץחל,תורישהתארשפאלידכ Settings ( תורדגה ) > POP3/SMTP/
IMAP לשישארהףדב NetEase תורישהתארשפאןכמרחאלו IMAP/
SMTP וא POP3/SMTP.

תורדגה ךרע

SMTP Gateway
ישאר

smtp.126.com

תאיצי Gateway לש
תרש SMTP ישאר

465

בשמתשה -SSL/TLS שרדנ

הנמיהמהדועתשורד לטובמ

הנעמלתבותכ ךלשינורטקלאהראודהתבותכ

תרשתומיא SMTP ליגר/תורבחתהיטרפ

ינורטקלאראוד
רישכמהתמזויב

תואשרהבשמתשה SMTP לש
רישכמה

לששמתשמההזמ
ןקתהה

ךלשינורטקלאהראודהתבותכ

רישכמהתמסיס רושיאתמסיס

Note: רושיאהתמסיס
תורישרשאכתקפוסמ

IMAP/SMTP וא POP3/
SMTP םירשפואמ .
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NetEase Mail (mail.yeah.net)

Note: תומיאשאדו SMTP ךנובשחברשפואמ .

ץחל,תורישהתארשפאלידכ Settings ( תורדגה ) > POP3/SMTP/
IMAP לשישארהףדב NetEase תורישהתארשפאןכמרחאלו IMAP/
SMTP וא POP3/SMTP.

תורדגה ךרע

SMTP Gateway
ישאר

smtp.yeah.net

תאיצי Gateway לש
תרש SMTP ישאר

465

בשמתשה -SSL/TLS שרדנ

הדועתשורד
הנמיהמ

לטובמ

הנעמלתבותכ ךלשינורטקלאהראודהתבותכ

תרשתומיא SMTP ליגר/תורבחתהיטרפ

ינורטקלאראוד
רישכמהתמזויב

תואשרהבשמתשה SMTP לש
רישכמה

לששמתשמההזמ
ןקתהה

ךלשינורטקלאהראודהתבותכ

רישכמהתמסיס רושיאתמסיס

Note: רושיאהתמסיס
תורישרשאכתקפוסמ

IMAP/SMTP וא POP3/
SMTP םירשפואמ .

Sohu Mail

Note: תומיאשאדו SMTP ךנובשחברשפואמ .

ץחל,תורישהתארשפאלידכ Options ( תויורשפא ) > Settings ( תורדגה ) >
POP3/SMTP/IMAP לשישארהףדב Sohu Mail תארשפאןכמרחאלו

תורישה IMAP/SMTP וא POP3/SMTP.

תורדגה ךרע

SMTP Gateway
ישאר

smtp.sohu.com

תאיצי Gateway
תרשלש SMTP

ישאר

465

בשמתשה -SSL/
TLS

שרדנ

הדועתשורד
הנמיהמ

לטובמ

הנעמלתבותכ ךלשינורטקלאהראודהתבותכ

תרשתומיא
SMTP

ליגר/תורבחתהיטרפ

ינורטקלאראוד
רישכמהתמזויב

תואשרהבשמתשה SMTP לש
רישכמה

לששמתשמההזמ
ןקתהה

ךלשינורטקלאהראודהתבותכ

רישכמהתמסיס תדרפנהמסיס

Note: תדרפנההמסיסה
תורישרשאכתקפוסמ

IMAP/SMTP וא POP3/
SMTP םירשפואמ .

Sina Mail

Note: תומיאשאדו POP3/SMTP ךנובשחברשפואמ .

ץחל,תורישהתארשפאלידכ Settings ( תורדגה ) > More settings
( תופסונתורדגה ) > User-end POP/IMAP/SMTP לשישארהףדב Sina
Mail תורישהתארשפאןכמרחאלו POP3/SMTP .

תורדגה ךרע

SMTP Gateway
ישאר

smtp.sina.com

תאיצי Gateway
תרשלש SMTP

ישאר

587

בשמתשה -SSL/
TLS

שרדנ

הדועתשורד
הנמיהמ

לטובמ

הנעמלתבותכ ךלשינורטקלאהראודהתבותכ

תרשתומיא
SMTP

ליגר/תורבחתהיטרפ

ינורטקלאראוד
רישכמהתמזויב

תואשרהבשמתשה SMTP לש
רישכמה

שמתשמההזמ
ןקתההלש

ךלשינורטקלאהראודהתבותכ

רישכמהתמסיס רושיאדוק

Note: ,רושיאדוקרוצילידכ
ראודהלשתיבהףדלארובע

ץחל,ינורטקלאה Settings
( תורדגה ) > More settings
( תופסונתורדגה ) > User-end
POP/IMAP/SMTP, רחאלו

תורשפאהתאלעפהןכמ
Authorization code status
( רושיאדוקסוטטס ).

• רשקרוצ,שומישבוקפוסשתורדגההרשאכןהשלכתויעבבתלקתנםא
ךלשראודהיתורישקפסםע .

• רוצ,המישרבםיעיפומםניאשינורטקלאראודתורישיקפסלשהרקמב
תורדגההתאשקבוקסהםערשק .

ייננווררטטקקללאארראאוודדבבההעעדדווההתתחחייללשש
התורדגהשאדו,ליחתתשינפל -SMTP תעיבקהאר,םיפסונםיטרפל.ועבקנ

תורדגה SMTP ינורטקלאראודל .
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ההררקקבבההחחווללבבששווממיישש
1. השגמלרוקמךמסמןעט -ADF קרוסהלשתיכוכזהחטשמלוא .

2. תורשפאבעג,ישארהךסמב Email ( ןזהןכמרחאלו,)ינורטקלאראוד
םישורדהםיטרפהתא .

3. טלפהץבוקגוסתורדגהתאעבק,ךרוצשיםא .

4. העדוההתאחלש .

ררווצצייקקררפפססממבבששווממיישש
1. השגמלרוקמךמסמןעט -ADF קרוסהלשתיכוכזהחטשמלוא .

2. תורשפאבעג,ישארהךסמב Shortcuts ( ךרדירוציק ) > Email ( ראוד
ינורטקלא ).

3. ךרדהרוציקרפסמברחב .

4. העדוההתאחלש .

קורס

בבששחחממללההקקייררסס
אדו,ליחתתשינפל :

• החשוקןכדעמהאר,םיפסונםיטרפל.תנכדועמתספדמהתחשוק .

• תשרההתואלאםירבוחמבשחמהובשחמה .

ייששממתתששממררוובבעע WWiinnddoowwss

Note: ןייע,םיפסונםיטרפל.בשחמבהפסונתספדמהשאדו
שמתשמלךירדמב .

1. תיכוכזהחטשמלואיטמוטואהםיכמסמהןיזמלרוקמךמסמןעט
םיכמסמל .

2. תאחתפ,בשחמב Windows Fax and Scan.

3. טירפתב Source ( הקירסלרוקמרחב,)רוקמ .

4. הקירסהתורדגהתאהנש,ךרוצהתדימב .

5. ךמסמהתאקורס .

ייששממתתששממררוובבעע MMaacc iinnttoosshh

Note: ןייע,םיפסונםיטרפל.בשחמבהפסונתספדמהשאדו
שמתשמלךירדמב .

1. תיכוכזהחטשמלואיטמוטואהםיכמסמהןיזמלרוקמךמסמןעט
םיכמסמל .

2. בשחמבתואבהתולועפהמתחאתאעצב :

a. תאחתפ Image Capture ( הנומתםוליצ ).

b. תאחתפ Image Capture ( הנומתםוליצ ).

c. תאחתפ Printers & Scanners ( ןכמרחאלו,)םיקרוסותוספדמ
ץחל.תספדמרחב Scan ( קורס ) > Open Scanner ( קרוסחתפ ).

3. ןולחב Scanner ( תואבהתולועפהמרתויואתחאתאעצב,)קרוס :

a. קורסהךמסמהתארומשלהצרתובםוקמברחב .

b. רוקמהךמסמלדוגברחב .

c. המהקירסל -ADF, תורשפאברחב Document Feeder ( ןיזמ
טירפתהמ)םיכמסמ Scan ( הנוכתהתארשפאוא)הקירס Use

Document Feeder ( םיכמסמהןיזמבשמתשה ).

d. הקירסהתורדגהתאעבק,ךרוצהתדימב .

4. ץחל Scan ( קורס ).

סקפ

ססקקפפתתחחייללשש

ההררקקבבההחחווללבבששווממיישש
1. השגמלרוקמךמסמןעט -ADF קרוסהלשתיכוכזהחטשמלוא .

2. תורשפאבעג,ישארהךסמב Fax ( םיטרפהתאןזהןכמרחאלו,)סקפ
םישורדה .

תורדגההתאהנש,ךרוצהתדימב .

3. סקפבךמסמהתאחלש .

ספדה

בבששחחממההממההסספפדדהה
Note: תאעבק,תופטעמוםיסיטרכ,תויוותיבגלעסיפדמהתאםא

ךמסמהתספדהינפלתספדמבגוסהתאוריינהלדוג .

1. חישודהתביתתאחתפ,יספדהלהסנמהתאותואךמסמב Print
( הספדה ).

2. תורדגההתאהנש,ךרוצהתדימב .

3. ךמסמהתאספדה .

דדייייננןןקקתתההממההסספפדדהה

ללששההסספפדדההההתתווררייששתתוועעצצממאאבבדדייייננןןקקתתההממההסספפדדהה

MMoopprr iiaa ™™

Mopria Print Service םעםידיינםינקתהרובעדיינהספדהןורתפאוה
הלעפההתכרעמ Android™ version 10.0 סיפדהלךלרשפאיהזרבד.הלעמו

תמאותתספדמלכל Mopria.

Note: םושייהתאדירוהלךילע Mopria Print Service Google-מ
Play™ store דיינהרישכמבותוארשפאלו .

1. רישכמב Android להנממךמסמברחבואםאותםושייחתפ,ךלש
םיצבקה .

2. שקה More Options ( תופסונתויורשפא )Print ( הספדה ).

3. ךכבךרוצשיםאתורדגההתאעבקןכמרחאלו,תספדמרחב .

4. שקה Print ( ספדה ).

תתוועעצצממאאבבדדייייננןןקקתתההממההסספפדדהה AAii rrPPrr iinntt ®®

הנכותה AirPrint תורישיסיפדהללכותותרזעבדיינהספדהןורתפאיה
ינקתהמ Apple תמאותתספדמל AirPrint.

• ןקתהשאדו Apple תשרהםא.תשרההתואלאםירבוחמתספדמהו
התואלםירבוחמםינקתההינששאדו,םייטוחלאםילצפמרפסמתללוכ

הנשמהתשר .

• ינקתהבקרוךאךמתנהזםושיי Apple םימייוסמ .

1. םאותםושיילעפהואםיצבקהלהנממךמסמרחב,דיינהןקתהב .

2. שקה Share/Upload ( הלעה/ףתש ) > Print ( ספדה ).
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3. ךכבךרוצשיםאתורדגההתאעבקןכמרחאלו,תספדמרחב .

4. ךמסמהתאספדה .

תתוועעצצממאאבבדדייייננןןקקתתההממההסספפדדהה WWii --FF ii DDii rreecctt ®®

Wi-Fi Direct תכמותהתספדמלכמסיפדהלךלרשפאישהספדהתורישאוה
Wi-Fi-ב Direct.

האר,םיפסונםיטרפל.תספדמלרישייטוחלארוביחשידיינהרישכמלשאדו
תספדמלדיינןקתהרוביח .

1. םיצבקהלהנממךמסמברחבואםאותםושייחתפ,ךלשרישכמב .

2. םיאבהםירבדהמדחאתאהשע,ךלשדיינהרישכמבתולתכ :

• שקה > Print ( ספדה ).

• שקה > Print ( ספדה ).

• שקה > Print ( ספדה ).

3. ךכבךרוצשיםאתורדגההתאעבקןכמרחאלו,תספדמרחב .

4. ךמסמהתאספדה .

תספדמבהקוזחתעוציב

םםייללבבככההררוובבייחח

CAUTION—SHOCK HAZARD: ןיא,תולמשחתהתעינמל
ואסקפ,למשחילבכןוגכםילבכרבחלןיאורצומהתאןיקתהל

םיקרבתפוסךלהמבןופלט .

CAUTION—POTENTIAL INJURY: הפירשתנכסעונמלידכ
גורידלעבלמשחעקשלחתמהלבכתארבח,תולמשחתהוא
החונוילאהשיגהשורצומלבורקאצמנש,םימיאתמהקראהו .

CAUTION—POTENTIAL INJURY: הפירשתנכסעונמלידכ
רצומלףרוצמהחתמהלבכבקרוךאשמתשהל-תולמשחתהוא

ןרציהידילערשואשיפילחתלבכבואהז .

CAUTION—POTENTIAL INJURY: שיהפירשתעינמל
תרושקתלבכבקרוךאשמתשהל (RJ-11) 26יבועב AWG

.תירוביצההינופלטהתשרלארצומהתארבחלידכתוחפל
רושיאתאלבקללבכהלע,הילרטסואבםישמתשמלשהרקמב

Australian Communications and Media Authority.

Warning—Potential Damage: ואםינותנדוביעתעינמל
הלבכבתעגלןיא,תספדמבהלקת -USB, תיטוחלאתשרםאתמב

הסיפדמאיהרשאכ,םיגצומהםירוזאבתספדמבוא .

רפסמ תספדמתאיצי הלועפ

1 תאיצי LINE עקשלתספדמהתארבח
ליעפןופלטוקלשיטרדנטס

(RJ-11), ןנסמל DSL וא
םאתמל VoIP, םאתמלכלוא

ןופלטהוקלהשיגרשפאיש
לשהלבקוהחילשךרוצל

םיסקפ .

שמתשה,ינדיסקפרושפאל
סקפלצפמב .

2 תאיצי
Ethernet

תשרלתספדמהתארבח .

3 תאיצי USB
תספדמהלש

בשחמלתספדמהתארבח .

4 לבכעקש
חתמ

עקשלתספדמהתארבח
קראומלמשח .

ררננווטטתתייננססחחממתתפפללחחהה
1. הטמהתואףחדותימדקהתלדהתאחתפ .

Warning—Potential Damage: האצותכקזנעונמלידכ
תדלשבםיפושחתכתמיקלחבעג,תיטטסורטקלאהקירפמ

םהבעגיתואםיימינפםירוזאלשגיתשינפלתספדמה .

2. דוביעהתדיחיתאףולש .
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3. תדיחימרנוטהתינסחמתאףולשןכמרחאלולוחכהחירבהתאבבוס
הימדהה .

Warning—Potential Damage: תדיחיתאףושחלןיא
הפישח.תוקד10-מהלעמלךשמברישישמשרואלהימדהה

הספדההתוכיאבתויעבלםורגלהלולערואלתכשוממ .

Warning—Potential Damage: ךילומוטופהףותבתעגלןיא
(photoconductor). תדובעתוכיאבעוגפללולעהזרבד

דיתעבהספדהה .

4. הזיראהמהשדחהרנוטהתינסחמתאףולש .

5. תינסחמהתארענ,תינסחמברנוטהתאדיחאןפואברזפלידכ .

6. השיקנברצעיתשדעהימדההתדיחילהשדחהרנוטהתינסחמתאסנכה .

7. דוביעהתדיחיתאסנכה .

8. תלדהתארוגס .

קקררווססההייווקקייננ
1. קרוסההסכמתאחתפ .

2. םיביסתלוטנוהכר,החלתילטמתרזעבםיאבהםירוזאהתאבגנ :

a. יטמוטואהםיכמסמהןיזמלשתיכוכזהחטשמ

Note: ןיזמלתיכוכזחטשמונשי,תוספדמלשםימייוסמםימגדב
הדיפרםוקמביטמוטואםיכמסמ .
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b. קרוסהלשתיכוכזהחטשמ

c. לשתיכוכזהחטשמ ADF

d. קרוסהלשתיכוכזהחטשמ

3. קרוסההסכמתארוגס .

םםייששגגממןןעעווטט

CAUTION—TIPPING HAZARD: תוביצירסוחתעינמל
םישגמהלכתאריאשהלשי.דרפנבשגמלכןועטלשי,דויצב

םתואחותפלךרוצהיהישדערוגסבצמב .

1. שגמהתאאצוה .

Note: רשאכשגמהתאףולשלןיא,ריינתמיסחעונמלידכ
תלעופתספדמה .

2. ןעוטהתאותואףדהתודימלומיאתישךכםיליבומהתאןווכ .

3. הניעטהינפלריינהילושתארשייוחתפ,זזה .

4. אדוןכמרחאלו,הטמהנופהספדההדצרשאכריינהתמירעתאןעט
ריינהתאםימחותםיליבומהש .

• הספדהלשגמהתמדקיפלכהנופןוילעהקלחהםיבתכמריינןעט
תידדצ-דח .

• קלחהןוויכבהלעמיפלכהנופןוילעהקלחהשכםיבתכמריינןעט
תידדצ-ודהספדהלשגמהלשירוחאה .

• שגמהךותלאריינהתאקילחהלןיא .

• יברמהיוויחהמגרוחאלהמירעההבוגשאדו,ריינתמיסחתעינמל
ריינתומכל .

5. שגמהתאסנכה .
םאתהב,הרקבהחולמריינהגוסתאוריינהלדוגתאעבק,ךרוצהתדימב

תנעטשריינל .

ייתתייללככתתבבררההןןייזזממההתתננייעעטט
1. יתילכתברהןיזמהתאחתפ .

9



2. הניעטהינפלריינהילושתארשייוחתפ,זזה .

3. הלעמהנופהספדההדצרשאכריינןעט .

• הלעמהנופימדקהקלחהשכםיבתכמריינןעט,תידדצ-דחהספדהל
תספדמהלשירוחאהקלחהיפלכהנופתרתוכהו .

• יפלכהנופןוילעהקלחהשכםיבתכמריינןעט,תידדצ-ודהספדהל
תספדמהלשימדקהקלחהןוויכבהטמ .

• לאמשדצבהטמהנופלפקתמהקלחהשכתופטעמןעט .

Warning—Potential Damage: תופטעמבשמתשהלןיא
קבדואםייופיצ,םיחתפ,תוינצחל,םיקדהמ,םילובתואשונ .

4. ןעוטהתאותואףדהתודימלםיאתישךכליבומהתאןווכ .

5. ךנוצרבובריינהיפלעגוסהתאוריינהלדוגתאעבק,הרקבהחולב
שמתשהל .

ררייייננההגגווססווללדדווגגתתעעייבבקק
1. לארובע,הרקבהחולב :

Settings ( תורדגה ) > OK ( רושיא ) > Paper ( ריינ ) > OK ( רושיא ) > Tray
Configuration ( שגמתרוצת ) > OK ( רושיא ) > Paper Size/Type
( ריינגוס/לדוג ) > OK ( ריינרוקמרחבןכמרחאלו,)רושיא .

2. גוסהתאוריינהלדוגתאעבק .

ההחחששווקקןןככדדעעממ
לועפלידכרישכמבתילמינימהחשוקתמרלםיקוקזםימייוסמםימושיי

הרושכ .

תורישגיצנםערשקרוצ,רישכמהתחשוקןוכדעתודואםיפסונםיטרפל
ךלשתוחוקלה .

1. התבותכתאדלקהוטנרטניאןפדפדחתפ -IP הדשבתספדמהלש
תבותכה .

• התבותכתאקודב -IP התבותכ.ישארהךסמהמתספדמהלש -IP
ןוגכ,תודוקנידילעתודרפומהתורפסלשתורדסעבראמתבכרומ

123.123.123.123ם .

• תרשבשמתשמהתאםא proxy, תאןועטלידכתינמזותואלרטנ
ןוכנהףדה .

2. ץחל Settings ( תורדגה ) > Device ( רישכמ ) > Update Firmware
( החשוקןכדע ).

3. תואבהתויורשפאהמתחאברחב :

• ץחל Check for updates ( םינוכדעקודב ) > I agree, start update
( ןוכדעבלחתה,םיכסמינא ).

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

תבותכברקב,תינכדעההחשוקהתדרוהל www.xerox.com, תאשפחו
ךתושרבשתספדמהםגד .

1. הץבוקלארייס -flash.

Note: הךותבשהחשוקהץבוקתאץלחלרוכז -
ZIP.

2. ץחל Upload ( הלעה ) > Start ( לחתה ).

תתששררללתתסספפדדממההררוובבייחח WWii--FFii
אדו,ליחתתשינפל :

• תורשפאהש Active Adapter ( בצמב)ליעפםאתמ Auto ( ףדב.)יטמוטוא
תורשפאבעג,תיבה Settings ( תורדגה ) > Network/Ports ( /תשר

תואיצי ) > Network Overview ( תשרהלשתיללכהריקס ) > Active
Adapter ( ליעפםאתמ ).

• לבכ Ethernet תספדמלרבוחמוניא .

בבששווממיישש --WWii rree lleessss SSeettuupp WWii zzaarrdd (( תתווררדדגגההףףששאא

תתסספפדדממבב))טטווחחללאא

האר,םיפסונםיטרפל.תינכדעתספדמהתחשוקשאדו,ףשאבשומישהינפל
החשוקןכדעמ .

1. ןצחלבעג,ישארהךסמב Wi-Fi, תורשפאברחבןכמרחאלו Set up now
( תעכרדגה ).

2. תשררחב Wi-Fi תשרהתמסיסתאןזהןכמרחאלו .

3. תורשפאבעג Done ( םויס ).

תתווררדדגגההההטטייררפפתת ((SSeett tt iinnggss )) תתסספפדדממבב
1. תורשפאבעג,ישארהףדב Settings ( תורדגה ) > Network/Ports

( תואיצי/תשר ) > Wireless ( יטוחלא ) > Setup On Printer Panel
( תספדמהלשהרקבהחולמהרדגה ) > Choose Network ( תשררחב ).

2. תשררחב Wi-Fi תשרהתמסיסתאןזהןכמרחאלו .

Note: תשרבהכימתםעםימגדב Wi-Fi תרדגהלהשקבעיפות
תשר Wi-Fi תינושארההרדגההךלהמב .

תתררדדגגהה WWii--FFii DDiirreecctt
Wi-Fi Direct תייגולונכטוניה P2P ( תססובמ)תימעלתימע Wi-Fi,

בתכמותהתספדמלרבחתהלםייטוחלאםינקתהלתרשפאמש -Wi-Fi Direct
יטוחלאבתנ(השיגתדוקנבשמתשהלילבמ ).

1. תורשפאבעג,ישארהףדב Settings ( תורדגה ) > Network/Ports
( תואיצי/תשר ) >Wi-Fi Direct.

2. תורדגההתאעבק .

• Enable Wi-Fi Direct ( רשפא Wi-Fi Direct)— תספדמלרשפאמ
תשררוציל Wi-Fi Direct הלשמ .

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

• Wi-Fi Direct Password ( תמסיס Wi-Fi Direct)— המסיסהצקמ
רוביחבשומישהשענרשאכתיטוחלאההחטבאהרובע P2P.

• Show Password on Setup Page ( —)תורדגההףדבהמסיסגצה
תשרהתורדגהףדבהמסיסהתאגיצמ .
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• Auto-Accept Push Button Requests ( תושקבתיטמוטואלבק
תורבחתהתושקבלבקלתספדמלרשפאמ—)ןצחלהלעהציחלב

יטמוטואןפואב .

Note: לעהציחלתועצמאבתושקבלשתיטמוטואהלבק
תחטבואמהניאןצחלה .

Note: תורעה :

• תשרתמסיס,לדחמתרירבכ Wi-Fi Direct תגוצתבהיולגהיהתאל
ףדב.המסיסבהצצההלמסתארשפא,המסיסהתגצהל.תספדמה

תורשפאבעג,ישארה Settings ( תורדגה ) > Security ( החטבא ) >
Miscellaneous ( תונוש ) > Enable Password/PIN Reveal ( רשפא

המסיסתגצה /PIN).

• תשרתמסיסתאאוצמלידכ Wi-Fi Direct לעהתואתוארהלילבמ
לאישארהףדהמטוונ,תספדמהגציבג Settings ( תורדגה ) >

Reports ( תוחוד ) > Network ( תשר ) > Network Setup Page ( ףד
תשרהתרדגה ).

תתסספפדדממללבבששחחממררוובבייחח
תורשפאהשאדו,בשחמלרוביחהינפל Wi-Fi Direct םיטרפל.הרדגוה

תרדגההאר,םיפסונ Wi-Fi Direct.

ייששממתתששממררוובבעע WWiinnddoowwss

1. תוספדמהתייקיתתאחתפ

2. תולועפהמתחאתאעצבןכמרחאלו,ןכדעלךנוצרבשתספדמברחב
תואבה :

• Windows-ב 7 רחב,הלעמו Printer properties ( ינייפאמ
תספדמה ).

• רחב,תומדוקתואסרגב Properties ( םינייפאמ ).

3. הייסיטרכהלארובע Configuration ( רחבןכמרחאלו,)הרוצת Update
Now - Ask Printer ( תספדמהתאלאשת-תעכןכדע ).

4. םייונישהתאלחה .

ייששממתתששממררוובבעע MMaacc iinnttoosshh

1. System-ב Preferences ( טירפתבש)תכרעמתופדעה Apple, לארובע
רחבותספדמה Options & Supplies ( םילכתמםירצומותויורשפא ).

2. תונקתומתויורשפאףסוהוהרמוחהתויורשפאתמישרלארובע .

3. םייונישהתאלחה .

תתסספפדדממללדדייייננןןקקתתההררוובבייחח
תורשפאהשאדו,דיינהןקתההרוביחינפל Wi-Fi Direct םיטרפל.הרדגוה

תרדגההאר,םיפסונ Wi-Fi Direct.

תתוועעצצממאאבבתתווררבבחחתתהה WWii --FF ii DDii rreecc tt

Note: גוסמםידיינםירישכמלעקרוךאתולחוללהתוארוהה
Android.

1. תורדגההטירפתלארובע,דיינהןקתהב .

2. הנוכתהתארשפא Wi-Fi, שקהןכמרחאלו Wi-Fi Direct.

3. תספדמםשברחב Wi-Fi Direct.

4. תספדמהלשהרקבהחולברוביחהתארשא .

תתוועעצצממאאבבתתווררבבחחתתהה WWii -- FF ii

1. תורדגההטירפתלארובע,דיינהןקתהב .

2. שקה Wi-Fi, םשברחבןכמרחאלו Wi-Fi Direct תספדמהלש .

Note: תזורחמה DIRECT-xy ( הב x y-ו )םייארקאםינמיסינשםה
םשינפלףסוותת Wi-Fi Direct.

3. תמסיסתאןזה Wi-Fi Direct.

עוקתרייניוקינ

תתווממייססחחתתעעייננממ

ההממייאאתתממההההררווצצבבררייייננההתתאאןןעעטט
• שגמהלעחוטשאוהשכחנומריינהשאדו .

ריינלשהנוכנהניעט ריינלשהיוגשהניעט

• הספדהידכךותשגמריסהלואןועטלןיא .

• גרוחאלהמירעההבוגשאדו.ריינלשידמהלודגתומכןועטלןיא
ריינתומכליברמהיוויחהמ .

• םישרתבגצומשיפכריינןעט.שגמהךותלאריינהתאקילחהלןיא .

• לעואריינהלעםיצחולםניאםהשוהכלהכםימקוממריינהינווחמשאדו
תופטעמה .

• תספדמהתניעטרחאלתספדמהךותלאשגמהתאסנכה .

ץץללממווממההררייייננבבששממתתששהה
• דחוימריינבואץלמומהריינבקרוךאשמתשה .

• לסלוסמואםקועמ,חל,לפוקמ,טמוקמריינןעטתלא .

• הניעטהינפלריינהילושתארשייוחתפ,זזה .
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• דיברזגנואךתחנשריינבשמתשהלןיא .

• שגמהותואבםיגוסואםילקשמ,ריינילדגןיבבברעלןיא .

• לשהרקבהחולבואבשחמבהכלהכורדגוהריינהגוסולדוגשאדו
תספדמה .

• ןרציהתוצלמהלםאתהבריינהתאןסחאלשי .

ההממייססחחההתתווממווקקממייווההייזז
• תורשפאהרשאכ Jam Assist ( בצמב)ריינתמיסחבעויס On ( ,)ליעפ

תיקלחוספדוהשםיפדואםיקירםיפדטולפלתוסנלהיושעתספדמה
ספדומהטלפבםיקירםיפדםנשיםאקודב.המיסחהיוקינרחאל .

• תורשפאהםא Jam Recovery ( בצמב)המיסחרורחש On ( וא)ליעפ
Auto ( ועקתנשםיפדהתאשדחמסיפדתתספדמה,)יטמוטוא .

1. םיכמסמןיזמ
יטמוטוא (ADF)

2. טלפשגמ

3. יתילכת-ברןיזמ

4. םישגמ

5. סקלפודתדיחי

6. תירוחאתלד

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

2. ההסכמתאחתפ -ADF.

3. עוקתהריינהתאףולש .

Note: ופלשנריינהיקלחלכשאדו .

4. ההסכמתארוגס -ADF.

ייטטררדדננטטססההטטללפפההששגגממבבררייייננתתממייססחח
1. עוקתהריינהתאףולשןכמרחאלוקרוסהתאםרה .

Note: ופלשנריינהיקלחלכשאדו .

2. קרוסהתאדרוה .

ייתתייללככתתבבררההןןייזזממבבררייייננתתממייססחח
1. יתילכתברהןיזמהמריינהתאףולש

2. עוקתהריינהתאףולש .

Note: ופלשנריינהיקלחלכשאדו .

3. יתילכתברהןיזמהתארוגס .

4. תימדקהתלדהתאחתפ .

Warning—Potential Damage: האצותכקזנעונמלידכ
תדלשבםיפושחתכתמיקלחבעג,תיטטסורטקלאהקירפמ

םהבעגיתואםיימינפםירוזאלשגיתשינפלתספדמה .
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5. דוביעהתדיחיתאףולש .

Warning—Potential Damage: תדיחיתאףושחלןיא
הפישח.תוקד10-מהלעמלךשמברישישמשרואלהימדהה

הספדההתוכיאבתויעבלםורגלהלולערואלתכשוממ .

Warning—Potential Damage: ךילומוטופהףותבתעגלןיא
(photoconductor). תדובעתוכיאבעוגפללולעהזרבד

דיתעבהספדהה .

6. עוקתהריינהתאףולש .

CAUTION—HOT SURFACE: תספדמהלשימינפהקלחה
,םחקלחבהעיגנמהאצותכהעיצפעונמלידכ.םחתויהללולע

ובעגיתשינפלררקתהלחטשמלחנה .

Note: ופלשנריינהיקלחלכשאדו .

7. דוביעהתדיחיתאסנכה .

8. תלדהתארוגס .

9. יתילכתברהןיזמהתאחתפ .

10. הניעטהינפלריינהילושתארשייוחתפ,זזה .

11. ריינהתאןעט .
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םםייששגגממבבררייייננתתממייססחח
1. שגמהתאאצוה .

2. תימדקהתלדהתאחתפ .

Warning—Potential Damage: האצותכקזנעונמלידכ
תדלשבםיפושחתכתמיקלחבעג,תיטטסורטקלאהקירפמ

םהבעגיתואםיימינפםירוזאלשגיתשינפלתספדמה .

3. דוביעהתדיחיתאףולש .

Warning—Potential Damage: תדיחיתאףושחלןיא
הפישח.תוקד10-מהלעמלךשמברישישמשרואלהימדהה

הספדההתוכיאבתויעבלםורגלהלולערואלתכשוממ .

Warning—Potential Damage: ךילומוטופהףותבתעגלןיא
(photoconductor). תדובעתוכיאבעוגפללולעהזרבד

דיתעבהספדהה .

4. עוקתהריינהתאףולש .

CAUTION—HOT SURFACE: לולעתספדמהלשימינפהקלחה
חנה,םחקלחבהעיגנמהאצותכהעיצפעונמלידכ.םחתויהל

ובעגיתשינפלררקתהלחטשמל .

Note: ופלשנריינהיקלחלכשאדו .

5. דוביעהתדיחיתאסנכה .

6. שגמהתאסנכהןכמרחאלותימדקהתלדהתארוגס .
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7. תירוחאהתלדהתאחתפ .

CAUTION—HOT SURFACE: תספדמהלשימינפהקלחה
,םחקלחבהעיגנמהאצותכהעיצפעונמלידכ.םחתויהללולע

ובעגיתשינפלררקתהלחטשמלחנה .

8. עוקתהריינהתאףולש .

Note: ופלשנריינהיקלחלכשאדו .

9. תירוחאהתלדהתארוגס .

10. ילנויצפואהשגמהתאףולש .

11. עוקתהריינהתאףולש .

Note: ופלשנריינהיקלחלכשאדו .

12. שגמהתאסנכה .

ססקקללפפוודדההתתדדייחחייבבררייייננעעקקתתננ
1. תימדקהתלדהתאחתפ .

Warning—Potential Damage: האצותכקזנעונמלידכ
תדלשבםיפושחתכתמיקלחבעג,תיטטסורטקלאהקירפמ

םהבעגיתואםיימינפםירוזאלשגיתשינפלתספדמה .

15



2. דוביעהתדיחיתאףולש .

Warning—Potential Damage: תדיחיתאףושחלןיא
הפישח.תוקד10-מהלעמלךשמברישישמשרואלהימדהה

הספדההתוכיאבתויעבלםורגלהלולערואלתכשוממ .

Warning—Potential Damage: ךילומוטופהףותבתעגלןיא
(photoconductor). תדובעתוכיאבעוגפללולעהזרבד

דיתעבהספדהה .

3. עוקתהריינהתאףולש .

CAUTION—HOT SURFACE: תספדמהלשימינפהקלחה
,םחקלחבהעיגנמהאצותכהעיצפעונמלידכ.םחתויהללולע

ובעגיתשינפלררקתהלחטשמלחנה .

Note: ופלשנריינהיקלחלכשאדו .

4. דוביעהתדיחיתאסנכה .

5. תלדהתארוגס .

6. שגמהתאאצוה .

7. סקלפודהתדיחיתאחותפלידכסקלפודהתדיחילעונתאףחד .

8. עוקתהריינהתאףולש .

Note: ופלשנריינהיקלחלכשאדו .

9. סקלפודהתדיחיתארוגס .

10. שגמהתאסנכה .
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ייררווחחאאתתללדדבבררייייננעעקקתתננ
1. תימדקהתלדהתאחתפ .

Warning—Potential Damage: האצותכקזנעונמלידכ
תדלשבםיפושחתכתמיקלחבעג,תיטטסורטקלאהקירפמ

םהבעגיתואםיימינפםירוזאלשגיתשינפלתספדמה .

2. דוביעהתדיחיתאףולש .

Warning—Potential Damage: תדיחיתאףושחלןיא
הפישח.תוקד10-מהלעמלךשמברישישמשרואלהימדהה

הספדההתוכיאבתויעבלםורגלהלולערואלתכשוממ .

Warning—Potential Damage: ךילומוטופהףותבתעגלןיא
(photoconductor). תדובעתוכיאבעוגפללולעהזרבד

דיתעבהספדהה .

3. תירוחאהתלדהתאחתפ .

CAUTION—HOT SURFACE: לולעתספדמהלשימינפהקלחה
חנה,םחקלחבהעיגנמהאצותכהעיצפעונמלידכ.םחתויהל

ובעגיתשינפלררקתהלחטשמל .

4. עוקתהריינהתאףולש .

Note: ופלשנריינהיקלחלכשאדו .

5. תירוחאהתלדהתארוגס .
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6. דוביעהתדיחיתאסנכה . 7. תימדקהתלדהתארוגס .
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