
תספדמרובעריהמשומישלךירדמ
®Xeroxעבצ C310

ספדה

בבששחחממההממההסספפדדהה
תאעבק,תופטעמוםיסיטרכ,תויוותיבגלעסיפדמהתאםא:הרעה
.ךמסמהתספדהינפלתספדמבגוסהתאוריינהלדוג

Printחישודהתביתתאחתפ,יספדהלהסנמהתאותואךמסמב.1
.)הספדה(

.תורדגההתאהנש,ךרוצהתדימב.2

.ךמסמהתאספדה.3

דדייייננןןקקתתההממההסספפדדהה

MMoopprriiaaתתוועעצצממאאבבדדייייננררייששככממממההסספפדדהה PPrriinntt SSeerrvviiccee

Mopria® Print Serviceםעםידיינםינקתהרובעדיינהספדהןורתפאוה
Androidהלעפההתכרעמ version סיפדהלךלרשפאיהזרבד.הלעמו4.4
.Mopriaתמאותתספדמלכל

Mopria-שאדו,הספדההינפל:הרעה Print Serviceרשפואמ.

.םאותםושיילעפה,דיינהרישכמהלשתיבהךסמב.1

.תספדמרחבןכמרחאלו,)ספדה(Printשקה.2

.ךמסמהתאספדה.3

AAiirrPPrriinnttתתוועעצצממאאבבדדייייננררייששככממממההסספפדדהה

תורישיסיפדהללכותותרזעבדיינהספדהןורתפאיהAirPrintהנכותה
.AirPrintתמאותתספדמלAppleינקתהמ

.םימייוסמAppleינקתהבקרוךאךמתנהזםושיי•

.תוספדמלשםימייוסמםימגדבקרוךאךמתנהזםושיי•

.םאותםושיילעפה,דיינהרישכמהלשתיבהךסמב.1

.ףותישהלמסלעשקהןכמרחאלוהספדהלטירפרחב.2

.תספדמרחבןכמרחאלו,)ספדה(Printשקה.3

.ךמסמהתאספדה.4

WWii--FFiiתתוועעצצממאאבבדדייייננןןקקתתההממההסספפדדהה DDiirreecctt®®

.תוספדמלשםימייוסמםימגדבקרוךאהנימזוזהנוכת:הרעה

Wi-Fi Directתכמותהתספדמלכמסיפדהלךלרשפאישהספדהתורישאוה
Wi-Fi-ב Direct.

לשתיטוחלאהתשרהלארבוחמדיינהןקתההשאדו:הרעה
.תספדמה

.תספדמלדיינןקתהרוביחהאר,םיפסונםיטרפל

.םיצבקהלהנממךמסמברחבואםאותםושייחתפ,ךלשרישכמב.1

:םיאבהםירבדהמדחאתאהשע,ךלשדיינהרישכמבתולתכ.2

.)ספדה(Print>שקה•

.)ספדה(Print>שקה•

.)ספדה(Print>שקה•

.ךכבךרוצשיםאתורדגההתאעבקןכמרחאלו,תספדמרחב.3

.ךמסמהתאספדה.4

תספדמבהקוזחתעוציב
הפלחהוא,תספדמהלשםיילמיטפואםיעוציבלעהרימשיא:הרהזא
.תספדמלקזנםורגלתולולעםילכתמםירמוחוםיקלחלש

ררננווטטתתייננססחחממתתפפללחחהה
.Bתלדתאחתפ.1

.תשמושמהרנוטהתינסחמתאףולש.2

.הזיראהמהשדחהרנוטהתינסחמתאףולש.3
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.השדחהרנוטהתינסחמתאסנכה.4

.Bתלדתארוגס.5

םםייששגגממןןעעווטט
לכןועטלשי,דויצבתוביצירסוחתעינמל:הדיעמתנכס-תוריהז
ךרוצהיהישדערוגסבצמבםישגמהלכתאריאשהלשי.דרפנבשגמ
.םתואחותפל

.שגמהתאאצוה.1

רשאכםישגמהתאףולשלןיא,ריינתמיסחעונמלידכ:הרעה
.תלעופתספדמה

.ןעוטהתאותואףדהתודימלומיאתישךכםיליבומהתאןווכ.2

.תוליסמהםוקימלשגמהתיתחתבשםייוויחברזעיה:הרעה

.הניעטהינפלריינהילושתארשייוחתפ,זזה.3

אדוןכמרחאלו,הלעמהנופהספדההדצרשאכריינהתמירעתאןעט.4
.ריינהתאםימחותדצהיליבומש

יפלכהנופתרתוכהוהלעמהנופימדקהקלחהשכםיבתכמריינןעט•
.תידדצ-דחהספדהלשגמהתמדק

קלחהןוויכבהטמיפלכהנופןוילעהקלחהשכםיבתכמריינןעט•
.תידדצ-ודהספדהלשגמהלשירוחאה

.שגמהךותלאריינהתאקילחהלןיא•

יברמהיוויחהמגרוחאלהמירעההבוגשאדו,ריינתמיסחתעינמל•
.ריינתומכל

.שגמהתאסנכה.5

,הרקבהחולמריינהגוסתאוריינהלדוגתאעבק,ךרוצהתדימב
.תנעטשריינלםאתהב
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ייתתייללככתתבבררההןןייזזממההתתננייעעטט
.יתילכתברהןיזמהתאחתפ.1

לשםימייוסמםימגדבקרוךאןימזהזיתילכתברןיזמ:הרעה
.תוספדמ

.ןעוטהתאותואףדהתודימלםיאתישךכליבומהתאןווכ.2

.הניעטהינפלריינהילושתארשייוחתפ,זזה.3

.ריינןעט.4

הטמהנופהספדההדצשכםיבתכמתוריינוםיסיטרכתמירע,ריינןעט•
.תספדמלםיסנכנשםינושארהםהםינוילעהםיילושהו

לשןימידציפלכהלעמהנופלפקתמהקלחהרשאכתופטעמןעט•
.ריינהןווחמ

,םילובתואשונתופטעמבשמתשהלןיא:הרהזא
.קבדואםייופיצ,םיחתפ,תוינצחל,םיקדהמ

ךנוצרבובריינהיפלעגוסהתאוריינהלדוגתאעבק,הרקבהחולב.5
.שמתשהל

ייננדדייההןןייזזממההתתננייעעטט
.ןעוטהתאותואףדהתודימלםיאתישךכליבומהתאןווכ.1
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.הטמהנופהספדההדצרשאכריינןויליגןעט.2

אוהןוילעהקלחהוהטמהנופהספדההדצשכםיבתכמריינןעט•
.תידדצ-דחהספדהבתספדמלסנכנשןושארה

אוהןוילעהקלחהוהלעמהנופהספדההדצשכםיבתכמריינןעט•
.תידדצ-ודהספדהבתספדמלסנכנשןורחאה

ןווחמלשןימידציפלכהלעמהנופלפקתמהקלחהרשאכהפטעמןעט•
.ריינה

.המינפךשמייליבומההצקהשדעריינהתאןזה.3

לאריינהתאחוכבףוחדלןיא,ריינתמיסחעונמלידכ:הרהזא
.ינדיהןיזמה

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

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

ןיבטוונלידכץחל,עגמךסמילעבםניאשתוספדמימגדלשהרקמב
.תורדגהה

.גוסהתאוריינהלדוגתאעבק.2

ההחחששווקקןןככדדעעממ
לועפלידכרישכמבתילמינימהחשוקתמרלםיקוקזםימייוסמםימושיי
.הרושכ

Xeroxגיצנםערשקרוצ,רישכמהתחשוקןוכדעתודואםיפסונםיטרפל
.ךלש

Device>)תורדגה(Settingsץחל,ץבושמהWeb-התרשב.1
Update>)ןקתה( Firmware)החשוקןכדע(.

.יוצרהflash-הץבוקלארייס.2

.םייונישהתאלחה.3

WWii--FFiiתתררדדגגהה DDiirreecctt®®

.תוספדמלשםימייוסמםימגדבקרוךאהנימזוזהנוכת:הרעה

Wi-Fi DirectתייגולונכטוניהP2P)תססובמ)תימעלתימעWi-Fi,
Wi-Fi-בתכמותהתספדמלרבחתהלםייטוחלאםינקתהלתרשפאמש

Directיטוחלאבתנ(השיגתדוקנבשמתשהלילבמ(.

:לארובע,הרקבהחולב.1

Settings)תורדגה(<<Network/Ports)תואיצי/תשר(<

<Wi-Fi Direct<

.תורדגההתאעבק.2

•Enable Wi-Fi Direct)רשפאWi-Fi Direct(—רשפאמ
Wi-Fiתשררוצילתספדמל Directהלשמ.

•Wi-Fi Direct Name)םשWi-Fi Direct(—רובעםשהצקמ
Wi-Fiתשר Direct.

•Wi-Fi Direct Password)תמסיסWi-Fi Direct(—הצקמ
רוביחבשומישהשענרשאכתיטוחלאההחטבאהרובעהמסיס

P2P.

•Show Password on Setup Page)ףדבהמסיסגצה
.תשרהתורדגהףדבהמסיסהתאגיצמ—)תורדגהה

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

תועצמאבתושקבלשתיטמוטואהלבק:הרעה
.תחטבואמהניאןצחלהלעהציחל

תתסספפדדממללדדייייננןןקקתתההררוובבייחח
.תוספדמלשםימייוסמםימגדבקרוךאהנימזוזהנוכת:הרעה
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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.

עוקתרייניוקינ

ררייייננתתווממייססחחתתעעייננממ

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(,

לשיוקינרחאלתיקלחוספדוהשםיפדואםיקירםיפדטולפתתספדמה
.ספדומהטלפבםיקירםיפדםנשיםאקודב.עוקתריינ

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

המיסחהםוקמרפסמ

יטרדנטסלס1

fuser-ב2

fuser-לתחתמ3

סקלפודתדיחי4

םישגמ5
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המיסחהםוקמרפסמ

ינדיןיזמ6

יתילכת-ברןיזמ7

םימגדבקרוךאןימזהזיתילכתברןיזמ
.תוספדמלשםימייוסמ

םםייששגגממבבררייייננתתממייססחח
.שגמהתאאצוה.1

.עוקתהריינהתאףולש.2

.ופלשנריינהיקלחלכשאדו:הרעה

.שגמהתאסנכה.3

AAתתללדדבבררייייננתתממייססחח

.fuser-בריינתמיסח

.Aתלדתאחתפ.1

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

.עוקתהריינהתאףולש.2

.ופלשנריינהיקלחלכשאדו:הרעה

.עוקתהריינהתאףולשןכמרחאלו,Fuser-הלאהשיגהתלדתאחתפ.3

.ופלשנריינהיקלחלכשאדו:הרעה

.Aתלדתארוגס.4

סקלפודהתדיחיבריינעקתנ

.Aתלדתאחתפ.1

לולעתספדמהלשימינפהקלחה:םחחטשמ-תוריהז
חנה,םחקלחבהעיגנמהאצותכהעיצפעונמלידכ.םחתויהל
.ובעגיתשינפלררקתהלחטשמל
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.עוקתהריינהתאףולש.2

.ופלשנריינהיקלחלכשאדו:הרעה

.Aתלדתארוגס.3

..ייטטררדדננטטססההללססבבררייייננתתממייססחח
.עוקתהריינהתאףולש

.ופלשנריינהיקלחלכשאדו:הרעה

ייתתייללככתתבבררההןןייזזממבבררייייננתתממייססחח

לשםימייוסמםימגדבקרוךאןימזהזיתילכתברןיזמ:הרעה
.תוספדמ

יתילכתברהןיזמהמריינהתאףולש.1

.עוקתהריינהתאףולש.2

.ופלשנריינהיקלחלכשאדו:הרעה

.הניעטהינפלריינהילושתארשייוחתפ,זזה.3

.ריינהתאןעט.4

ייננדדייההןןייזזממבבררייייננעעקקתתננ
.שגמהתאאצוה.1

.עוקתהריינהתאףולש.2

.ופלשנריינהיקלחלכשאדו:הרעה

.שגמהתאסנכה.3

7



©2021Xerox Corporation.תורומשתויוכזהלכ.Xerox®לשירחסמןמיסאוהXerox Corporationתופסונתוצראבותירבהתוצראב.

Apple®, iPad®, iPhone®, iPod®, iPod touch®, AirPrint®וגולןכוAirPrint®תרבחלשםימושררחסמינמיסואםיירחסמםינמיסםהApple Inc.ןווקמההספדההתוריש.תופסונתוצראבוב"הראבGoogle Cloud Print™,ןכוGmail™
webmail service,תדיינההיגולונכטהתמרופטלפוAndroid™תרבחלשםיירחסמםינמיסםהGoogle, Inc. Microsoft®, Windows Vista®, Windows®, Windows Server®,ןכוOneDrive®תרבחלשםימושררחסמינמיסםהMicrosoft

Corporationתופסונתוצראבותירבהתוצראב.MopriaלשירחסמןמיסאוהMopria Alliance. Wi-Fi CERTIFIEDWi-Fi Direct®לשירחסמןמיסאוהWi-Fi Alliance.702.המאתהבםהילעבלםיכיישםירחאהרחסמהינמיסלכP08612

BR32750

607E39620

8


	הדפס 
	הדפסה מהמחשב 
	הדפסה מהתקן נייד 

	ביצוע תחזוקה במדפסת 
	החלפת מחסנית טונר 
	טוען מגשים 
	טעינת המזין הרב תכליתי 
	טעינת המזין הידני 
	קביעת גודל וסוג הנייר 
	מעדכן קושחה 
	הגדרת Wi-Fi Direct® 
	חיבור התקן נייד למדפסת 

	ניקוי נייר תקוע 
	מניעת חסימות נייר 
	זיהוי מקומות החסימה 
	חסימת נייר במגשים 


