
תספדמרובעריהמשומישלךירדמ
®Xeroxעבצ C230

ספדה

בבששחחממההממההסספפדדהה
תאעבק,תופטעמוםיסיטרכ,תויוותיבגלעסיפדמהתאםא:הרעה
.ךמסמהתספדהינפלתספדמבגוסהתאוריינהלדוג

Printחישודהתביתתאחתפ,יספדהלהסנמהתאותואךמסמב.1
.)הספדה(

.תורדגההתאהנש,ךרוצהתדימב.2

.ךמסמהתאספדה.3

דדייייננןןקקתתההממההסספפדדהה

ללששההסספפדדההההתתווררייששתתוועעצצממאאבבדדייייננןןקקתתההממההסספפדדהה

MMoopprriiaa™™

.תוספדמלשםימייוסמםימגדבקרוךאהנימזוזהנוכת:הרעה

Mopria Print Serviceםעםידיינםינקתהרובעדיינהספדהןורתפאוה
AndroidTMהלעפההתכרעמ version ךלרשפאיהזרבד.הלעמו10.0
.Mopriaתמאותתספדמלכלסיפדהל

Mopriaםושייהתאדירוהלךילע:הרעה Print Serviceמ-Google
PlayTM storeדיינהרישכמבותוארשפאלו.

להנממךמסמברחבואםאותםושייחתפ,ךלשAndroidרישכמב.1
.םיצבקה

.)ספדה(Print>שקה.2

.ךכבךרוצשיםאתורדגההתאעבקןכמרחאלו,תספדמרחב.3

.לעשקה.4

®®AAiirrPPrriinnttתתוועעצצממאאבבדדייייננןןקקתתההממההסספפדדהה

.תוספדמלשםימייוסמםימגדבקרוךאהנימזוזהנוכת:הרעה

תורישיסיפדהללכותותרזעבדיינהספדהןורתפאיהAirPrintהנכותה
.AirPrintתמאותתספדמלAppleינקתהמ

תללוכתשרהםא.תשרההתואלאםירבוחמתספדמהוAppleןקתהשאדו•
תשרהתואלםירבוחמםינקתההינששאדו,םייטוחלאםילצפמרפסמ
.הנשמה

.םימייוסמAppleינקתהבקרוךאךמתנהזםושיי•

.םאותםושיילעפהואםיצבקהלהנממךמסמרחב,דיינהןקתהב.1

.)ספדה(Print>שקה.2

.ךכבךרוצשיםאתורדגההתאעבקןכמרחאלו,תספדמרחב.3

.ךמסמהתאספדה.4

WWii--FFiiתתוועעצצממאאבבדדייייננןןקקתתההממההסספפדדהה DDiirreecctt®®

.תוספדמלשםימייוסמםימגדבקרוךאהנימזוזהנוכת:הרעה

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

ררננווטטתתייננססחחממתתפפללחחהה
.תינסחמהתפלחהינפלותואףולש,חותפשגמהםא:הרעה

.הטמהתואףחדותימדקהתלדהתאחתפ.1

.רנוטהתינסחמשגמתאהצוחהךושמ.2
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.רנוטהתינסחמתאףולש.3

.הזיראהמהשדחהרנוטהתינסחמתאףולש.4

לשןותחתהקלחהתאףושחלןיא:ילאיצנטופקזנ-הרהזא
הלולערואלתכשוממהפישח.רישישמשרואלרנוטהתינסחמ
.הספדההתוכיאבתויעבלםורגל

תינסחמלשןותחתהקלחבתעגלןיא:ילאיצנטופקזנ-הרהזא
.דיתעבהספדההתדובעתוכיאבעוגפללולעהזרבד.רנוטה

.השדחהרנוטהתינסחמתאסנכה.5

.תלדהתארוגסןכמרחאלורנוטהתינסחמתאסנכה.6

תתללווסספפההללככייממתתפפללחחהה
.שמושמהתלוספהלכימתאףולש.1

אוהשכקובקבהתאחנה,רנוטהלשהכיפשעונמלידכ:הרעה
.דמוע

.הזיראהמשדחהתלוספהלכימתאףולש.2

.שדחהתלוספהלכימתאסנכה.3

..ששגגממההתתננייעעטט
אדוולשי,דויצבתוביצירסוחתעינמל:הדיעמתנכס-תוריהז
.ותואחותפלךרוצשיןכםאאלארוגסשגמהש

.שגמהתאאצוה.1

רשאכשגמהתאףולשלןיא,ריינתמיסחעונמלידכ:הרעה
.תלעופתספדמה

.הניעטהינפלריינהילושתארשייוחתפ,זזה.2
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.הלעמהנופהספדההדצרשאכריינהתמירעתאןעט.3

קלחהןוויכבהלעמיפלכהנופןוילעהקלחהשכםיבתכמריינןעט•
.תידדצ-דחהספדהלשגמהלשירוחאה

ודהספדהלשגמהתמדקיפלכהנופןוילעהקלחהשכםיבתכמריינןעט•
.תידדצ

.שגמהךותלאריינהתאקילחהלןיא•

תומכליברמהיוויחהמגרוחאלהמירעההבוגשאדו,ריינתמיסחתעינמל.4
.ריינ

.ןעוטהתאותואףדהתודימלומיאתישךכםיליבומהתאןווכ.5

.שגמהתאסנכה.6

םאתהב,הרקבהחולמריינהגוסתאוריינהלדוגתאעבק,ךרוצהתדימב.7
.תנעטשריינל

ייננדדייההןןייזזממההתתננייעעטט
.ןעוטהתאותואףדהתודימלםיאתישךכליבומהתאןווכ.1

.הלעמהנופהספדההדצרשאכריינןויליגןעט.2

אוהןוילעהקלחהוהלעמהנופהספדההדצשכםיבתכמריינןעט•
.תידדצ-דחהספדהבתספדמלסנכנשןושארה
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אוהןוילעהקלחהוהטמהנופהספדההדצשכםיבתכמריינןעט•
.תידדצ-ודהספדהבתספדמלסנכנשןורחאה

ןווחמלשןימידציפלכהטמהנופלפקתמהקלחהרשאכהפטעמןעט•
.ריינה

.המינפךשמייליבומההצקהשדעריינהתאןזה.3

.ינדיהןיזמהלאריינהתאחוכבףוחדלןיא,ריינתמיסחעונמלידכ•

.הגוצתבעיפותהעדוההשדעןתמה,ףסונןויליגלשהניעטינפל•

ררייייננההגגווססווללדדווגגתתעעייבבקק
Paper>)תורדגה(Settingsלארובע,הרקבהחולב.1 Tray)ריינשגמ(

<Configuration)הרוצת(<Paper Size/Type)ריינגוס/לדוג(,
.ריינהרוקמתארחבןכמרחאלו

ןיבטוונלידכץחל,עגמךסמילעבםניאשתוספדמימגדלשהרקמב
.תורדגהה

.גוסהתאוריינהלדוגתאעבק.2

ההחחששווקקןןככדדעעממ
.הרושכלועפלידכרישכמבתילמינימהחשוקתמרלםיקוקזםימייוסמםימושיי

.ךלשגיצנהםערשקרוצ,רישכמהתחשוקןוכדעתודואםיפסונםיטרפל

הדשבתספדמהלשIP-התבותכתאדלקהוטנרטניאןפדפדחתפ.1
.תבותכה

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

ףדהתאןועטלידכתינמזותואלרטנ,proxyתרשבשמתשמהתאםא•
.ןוכנה

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

:תואבהתולועפהמתחאועצב.3

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

.®Flash-הץבוקתאהלעה•

.flash-הץבוקלארייס.1

.)לחתה(Start>)הלעה(Uploadץחל.2

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

Wi-Fi-בתכמותהתספדמלרבחתהלםייטוחלאםינקתהלתרשפאמש Direct
.)יטוחלאבתנ(השיגתדוקנבשמתשהלילבמ

/תשר(Network/Ports>)תורדגה(Settingsלאטוונ,הרקבהחולב.1
Wi-Fi>)תואיצי Direct.
ןיברובעלידכ)רושיא(OKץחל,עגמךסמתללוכהניאתספדמהםא
.תורדגהה

.תורדגההתאעבק.2

Wi-Fiתארשפא• Direct:תשררוצילתספדמלרשפאמWi-Fi
Directהלשמ.

Wi-Fiםש• Direct:תשררובעםשהצקמWi-Fi Direct.

Wi-Fiתמסיס• Direct:תיטוחלאההחטבאהרובעהמסיסהצקמ
.P2Pרוביחבשומישהשענרשאכ

תורדגהףדבהמסיסהתאגיצמ:תורדגההףדבהמסיסגצה•
.תשרה

לבקלתספדמלרשפאמ:ןצחלהלעהציחלבתושקבתיטמוטואלבק•
.יטמוטואןפואבתורבחתהתושקב

לעהציחלתועצמאבתושקבלשתיטמוטואהלבק:הרעה
.תחטבואמהניאןצחלה

Wi-Fiתשרתמסיס,לדחמתרירבכ• Directהיולגהיהתאל
הצצההלמסתארשפא,המסיסהתגצהל.תספדמהתגוצתב
>)תורדגה(Settingsלארובע,הרקבהחולב.המסיסב

Security)החטבא(<Miscellaneous)תונוש(<Enable
Password/PIN Reveal)המסיסתגצהרשפא/PIN(.

Wi-Fiתשרתמסיסתאאוצמלידכ• Directלעהתואתוארהלילבמ
>)תורדגה(Settingsלאהרקבהחולמטוונ,תספדמהגציבג

Reports)תוחוד(<Network)תשר(<Network Setup
Page)תשרהתרדגהףד(.

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.
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WWii--FFiiתתששררללתתסספפדדממההררוובבייחח
.תוספדמלשםימייוסמםימגדבקרוךאהנימזוזהנוכת:הרעה

:אדו,ליחתתשינפל

Activeתורשפאהש• Adapter)ליעפםאתמ(בצמבAuto)חולב.)יטמוטוא
/תשר(Network/Ports>)תורדגה(Settingsלארובע,הרקבה
Network>)תואיצי Overview)תשרהלשתיללכהריקס(<Active

Adapter)ליעפםאתמ(.

ןיברובעלידכ)רושיא(OKץחל,עגמךסמתללוכהניאתספדמהםא
.תורדגהה

.תספדמלרבוחמוניאEthernetלבכ•

WWiirreelleessss--בבששווממיישש SSeettuupp WWiizzaarrdd))טטווחחללאאתתווררדדגגההףףששאא((

תתסספפדדממבב
.תוספדמלשםימייוסמםימגדלעקרוךאתולחוללהתוארוהה•

.תינכדעתספדמהתחשוקשאדו,ףשאבשומישהינפל•

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

.תשרהתמסיסתאןזהןכמרחאלוWi-Fiתשררחב.2

.)םויס(Doneתורשפאבעג.3

תתסספפדדממההללששההררקקבבההחחווללבבששווממיישש
/תשר(Network/Ports>)תורדגה(Settingsלארובע,הרקבהחולב.1

Setup>)יטוחלא(Wireless>)תואיצי On Printer Panel)הרדגה
.)תספדמהלשהרקבהחולב
ןיברובעלידכ)רושיא(OKץחל,עגמךסמתללוכהניאתספדמהםא
.תורדגהה

.תשרהתמסיסתאןזהןכמרחאלוWi-Fiתשררחב.2
Wi-FiתשרתרדגהלהשקבעיפותWi-Fiתשרבהכימתםעםימגדב
.תינושארההרדגההךלהמב

עוקתרייניוקינ

תתווממייססחחתתעעייננממ

ההממייאאתתממההההררווצצבבררייייננההתתאאןןעעטט
.שגמהלעחוטשאוהשכחנומריינהשאדו•

ריינלשהיוגשהניעטריינלשהנוכנהניעט

.הספדהידכךותשגמריסהלואןועטלןיא•

יוויחהמגרוחאלהמירעההבוגשאדו.ריינלשידמהלודגתומכןועטלןיא•
.ריינתומכליברמה

.םישרתבגצומשיפכריינןעט.שגמהךותלאריינהתאקילחהלןיא•

לעואריינהלעםיצחולםניאםהשוהכלהכםימקוממריינהינווחמשאדו•
.תופטעמה

.תספדמהתניעטרחאלתספדמהךותלאשגמהתאסנכה•

ץץללממווממההררייייננבבששממתתששהה
.דחוימריינבואץלמומהריינבקרוךאשמתשה•

.לסלוסמואםקועמ,חל,לפוקמ,טמוקמריינןעטתלא•

.הניעטהינפלריינהילושתארשייוחתפ,זזה•

.דיברזגנואךתחנשריינבשמתשהלןיא•

.שגמהותואבםיגוסואםילקשמ,ריינילדגןיבבברעלןיא•

לשהרקבהחולבואבשחמבהכלהכורדגוהריינהגוסולדוגשאדו•
.תספדמה

.ןרציהתוצלמהלםאתהבריינהתאןסחאלשי•

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

תיקלחוספדוהשםיפדואםיקירםיפדטולפלתוסנלהיושעתספדמה
.ספדומהטלפבםיקירםיפדםנשיםאקודב.עוקתריינלשיוקינרחאל

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

5



יטרדנטסטלפשגמ.1

ינדיןיזמ.2

יטרדנטסבצמ.3

Bתלד.4

..ייטטררדדננטטססההששגגממבבררייייננתתממייססחח
.Bתלדתאחתפ.1

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

.עוקתהריינהתאףולש.2

.ופלשנריינהיקלחלכשאדו:הרעה

.תלדהתארוגס.3

.ינדיהןיזמהתאשגמהתאףולש.4

.עוקתהריינהתאףולש.5

.ופלשנריינהיקלחלכשאדו:הרעה

.שגמהתאוינדיהןיזמהתאסנכה.6

..ששגגממבבתתייללננווייצצפפוואאררייייננתתממייססחח
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Fuser-הרוזא•

Fuser-הרוזאלתחתמ•

סקלפודתדיחי•
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