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למשחבשומישבתוחיטב

תויללכתויחנה

:הרהזא
ואתונכוסמחתמתודוקנבעגמ.תספדמבםיחתפואםיצירחךותלםימצעףוחדלןיא•

.תולמשחתהואהפירשבםייתסהללולעםיביכרלשרוציק
הנקתהלשהרקמבאלא,םיגרבתועצמאבםיקדוהמהםינגמהוםיסכמהתאריסהלןיא•

תונקתהעוציבתעבתספדמהתאהבכ.ןכתושעלתויחנהבהוולמהילנויצפואדויצלש
.ילנויצפואדויצלשהנקתהךרוצלםינגמוםייוסיכתרסהתעבחתמהלבכתאקתנ.הלא
לפטלואקזחתלךתורשפאבןיא,שמתשמהידי-לעהנקתהלתונתינהתויורשפאדבלמ
.הלאםיסכמירוחאמםיאצמנשםיקלחב

םוריחבצמביוביכ

:ךנוחטבלתונכסתווהמתואבהתוביסנה

.יולבואםוגפלמשחהלבכ•

.תספדמהךותללזונךפשנ•

.םימלהפשחנתספדמה•

.ןפודתאצויהדימבםחינוציחהחטשמהשואןשעתטלופתספדמה•

.םירזומתוחירואםישערתטלופתספדמה•

.רחאתוחיטבןקתהבלשכלואךיתנברצקל,ריקבעקשבחתמלושחנלתמרוגתספדמה•

:תואבהתולועפהתאעצב,שחרתמליעלםיאנתהמדחאםא

.דימתספדמהתאהבכ.1

.ילמשחהעקשהמחתמהלבכתאקתנ.2

.רשואמתורישגיצנןמזה.3

למשחתקפסאוחתמלבכ

:הרהזא
.תספדמלףרוצשחתמהלבכבשמתשה•
.חתמהלבכתאתונשלואקתנלרוסא•
.תולקבשיגנותספדמהתברקבאצמנלמשחהעקששאדו•
לבכהלשתווצקהינששאדו.הכלהכקראומלמשחעקשלתורישיחתמהלבכתארבח•

.ותואקודבליאלמשחמשקב,קראומוהשלכעקשםאעדויךניאםא.בטיהםירבוחמ

®Xeroxתספדמ/םוליצתנוכמ21 PrimeLink® B9100/B9110/B9125/B9136שמתשמלךירדמ

תוחיטב



:הרהזא
.ךיראמלבכבשמתשתלא,תולמשחתהואהפירשתנכסעונמלידכ•
רוביחלשףוסמאלללמשחעקשלתספדמהרוביחלקראומםאתמעקתבשמתשהלןיא•

.הקראה
בגבשםינותנהתיחולבתוניוצמהתושירדלםיאתהלךירצתספדמלעיגמשלמשחה•

.השרומיאלמשחםעואלמשחהתרבחםעץעייתהלשיךרוצההרקמב.ןקתהה
.חתמהלבכלעךורדלםילולעםישנאובשםוקמבתספדמהתאםקמתלא•
.חתמהלבכלעםיצפחחינהלןיא•
.)לעפומ(Onבצמבהלעפההגתמרשאכחתמהלבכתאקתנלוארבחלןיא•
.ותואףילחהלשי,קחשנואםגפנחתמהלבכםא•
.עקשהמחתמהלבכקותינתעבעקתבזוחאלשילבכלקזנותולמשחתהתעינמל•

ןקתההקותינ

חתמהלבכתאקתנלשי,רישכמהמילמשחהחתמהתאןיטולחלקתנלידכ.הזדויצרובעקותינהןקתהוניהחתמהלבכ
.למשחהעקשמ
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תילועפתתוחיטב
הלאתושירד.תורימחמתוחיטבתושירדלםאתהבוקדבנווננכותךתושרבשXeroxתרצותמםילכתמהםירמוחהודויצה
.םיססובמםייתביבסםינקתלתומיאתותוחיטבהתונכוסידילעהקידבורושיאתוללוכ

.תספדמהלשהחוטבההלעפההךשמהתאחיטבהלרוזעיתואבהתוחיטבהתויחנהלתויצ

הלעפהלםיחנמםיווק

.הסיפדמתספדמהשןמזבםישגמאיצוהלןיא•

.הסיפדמתספדמהשןמזבתותלדהתאחותפלןיא•

.הסיפדמאיהשןמזבתספדמהתאזיזהלןיא•

.הנזההוהאיציהילגלגמהמודכותובינע,רעיש,םיידיקחרה•

.םינגמהםיסכמהתאריסהלןיא.תספדמהךותבםינכוסמםירוזאלעםינגמםתואריסהלידכםילכםישרדנשםיסכמ•

.םיינכמואםיילמשחהליענינקתהףוקעלןיא•

.Xeroxלשימוקמגיצנלהנפותספדמהתאדימהבכ.תספדמהךותבקומעעוקתשריינריסהלהסנתלא•

:הרהזא
ריינתומיסחיוניפבדימתרהזיהלשי.םימחFuser-הרוזאבשםייתכתמהםיחטשמה•

.םייתכתמםיחטשמבתעגלמענמיהלו,הזהרוזאהמ
ישגמלכרשאכותואזיזהלוארישכמהתאףוחדלןיא,תוכפהתהתנכסעונמלתנמלע•

.םיבחרומריינה
.תספדמהלערחאלזונואהפקילכימחינהלןיא•

ןוזואהיבגלעדימ

תוקתעההתומכבהיולתקפומהןוזואהתומכ.ריוואהמרתוידבכןוזואה.הליגרהלעפהךלהמבןוזואתטלופוזתספדמ
.בטיהררוואמרדחבתספדמהתאןקתה.תעצבתמש

/www.xerox.com/en-us/about/ehsתבותכברורוואאשונבתודבועוןוזואאשונבתודבועבןייע,ףסונעדימתלבקל
health-and-safety.

תספדמהםוקימ

תאאוצמלידכ.תספדמהלקשמתאתאשלידכקיפסמקזחה,טטראללוחישק,ןזואמחטשמלעתספדמהתאםקמ•
.שמתשמלךירדמבםייזיפהםיטרפמבןייע,ךלשתספדמהתרוצתרובעלקשמה

רתיתוממחתהעונמלידכורורוויאךרוצלםימייקהלאםיחתפ.תספדמבםיחתפהוםיצירחהתאתוסכלואםוסחלןיא•
.תספדמהלש

.תוחונבתורישוהלעפהרשפאמשקיפסמחוורמרוזאבתספדמהתאםקמ•

הנקתוהלודגחפנבתודובעלתספדמהרשאכדרוהשרושייןקתה.לודגחפנבתודובעלתספדמהתאזיזהלהסנתלא•
.הפצרלואחיטשלקזנםורגללולע

.קבאמיקנםוקמבתספדמהתאםקמ•

.ינוציקןפואבהחלואהרק,המחהביבסבתספדמהתאליעפהלואןסחאלןיא•
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.םוחרוקמלהברקבתספדמהתאםקמלןיא•

.רואלםישיגרםיביכרלשהפישחעונמלידכ,רישישמשרואבתספדמהתאםקמלןיא•

.ריוואגוזימתכרעממרקריוואםרזלתורישיהפושחאיהובשםוקמבתספדמהתאםקמלןיא•

.טטרבןייפאתמהםוקמבתספדמהתאםקמלןיא•

.שמתשמלךירדמבםייתביבסהםיטרפמבןיוצמההבוגבתספדמבשמתשה,םייבטימםיעוציבתלבקל•

תספדמהלשםילכתמהםירמוחה

םיעוציבבעוגפללולעםימיאתמאלםירמוחבשומישה.ךתושרבשתספדמלםידעוימהםילכתמהםירצומבשמתשה•
.תוחיטבינוכיסרוצילו

.םילכתמהםירמוחלותוילנויצפואהתודיחילוא,וילאופרוצשוארצומהלעתועיפומהתוארוההותורהזאהלכיפללעפ•

.לכמהואהזיראהלעתוניוצמהתוארוהלםאתהבםילכתמהםירמוחהלכתאןסחא•

.םידלילשםדיגשיהמקחרהםילכתמהםירמוחהלכתארומש•

.תרעובשאלתלוספילכמואףותתוינסחמ,רנוטתוינסחמ,רנוטךילשהלןיאםלועל•

עגמ.םייניעהוארועהםעעגממענמיה,Fuserלזונוארנוט,וידתוליכמשתוינסחמבלופיטךלהמב:הרהזא
םעעגמלןוכיסהתאריבגהלהלולעוזהלועפ:תינסחמקרפלתוסנלןיא.םוהיזלודוריגלםורגללולעםייניעב
.םייניעהוארועה

ןוצרתועיבשלהאלמהתוירחאה.Xeroxתרצותמםניאשםילכתמםירצומבשמתשהלץלמומאל:תוריהז
)Total Satisfaction Guarantee(,לשתובייחתההותורישהםכסהXeroxואהלקת,קזנלעםילחםניא
םירמוחבשומישואXeroxתרצותמםניאשםילכתמםירמוחבשומישמהאצותכםימרגנשתוכיאבתורדרדתה
Total(ןוצרתועיבשלהאלמהתוירחאה.וזתספדמלםידעוימםניאשXeroxלשםילכתמ Satisfaction

Guarantee(הנפ,םיטרפתלבקל.תונתשהליושעםירחאםירוזאביוסיכה.הדנקבותירבהתוצראבהנימז
.Xeroxגיצנל
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רזיילתוחיטב

הקירמאןופצברזיילתוחיטב

Classרזיילרצומכרשואמאוהותוחיטבהינקתבדמועהזרצומ תואירבלזכרמהלשתומשוימהתונקתלםאתהב1
ינקתבדמועהזרצומ.רזיילירצומרובע)FDA(יאקירמאהתופורתהוןוזמהןוגראלש)CDRH(היגולוידרוםינקתה
תונקת.2007ינויב24ךיראתמ50'סמרזיילתעדוהלםאתהבתוגירחטעמלרזיילירצומרובעFDA-הלשםיעוציבה
הבוחוCDRHתונקתבהדימעתנייצמרישכמהלעשתיוותה.תירבהתוצראבםיקוושמהרזיילירצומלעתולחהלא
.תנכוסמרזיילתנירקטלופוניאהזרצומ.תירבהתוצראבםיקוושמהרזיילירצומלהתואדימצהל

Laser Warning

.רזיילרואלתנכוסמהפישחלםורגללולעהזךירדמבםיניוצמההלאלטרפםיכילהלשםיעוציבואםינונווכ,םידקפבשומיש

הלוכיהניארזיילהןרק,םיינוציחהםיסכמהוןגמהתפטעמךותבןיטולחלהרוגסהזרצומךותבתטלפנההנירקהשןוויכמ
.שמתשמהתלועפלשבלשםושברישכמהמתאצל

יבגלעתודמצומוXeroxלשתורישהגיצנידילעשומישלתודעוימהלאתויוות.רזיילתרהזאלשתויוותליכמהזרצומ
םיסכמירוחאמ.הלאתוחולמדחאףאחותפלןיא.םתרסהלםידחוימםילכםישרודהםיירוחאהןגמהתוחולואםיסכמה
.ליעפמהידי-לעלופיטלםידעוימהםירוזאןיאהלא

יפוריאהדוחיאברזיילתוחיטב

ENתוחיטבהןקתבדמועהזרצומ .IEC:2014לש60825-1

Classרזיילרצומכתוימואלניבותוימואל,תויתלשממתויונכוסידילעועבקנשרזיילירצומלםיעוציבהינקתבדמועדויצה
ואהקוזחתיכילהםיעצבתמםהבשםיבלשהלכךלהמבןיטולחלהרוגסןרקהשןוויכמ,תנכוסמהנירקטלופוניארצומה.1
.חוקלהידי-לעתורחאתולועפ

הפישחלםורגללולעהזךירדמבםיניוצמההלאלטרפםיכילהלשםיעוציבואםינונווכ,םידקפבשומיש:הרהזא
.הנירקלתנכוסמ

יבגלעתודמצומוXeroxלשתורישהגיצנידילעשומישלתודעוימהלאתויוות.רזיילתרהזאלשתויוותליכמהזרצומ
םיסכמירוחאמ.הלאתוחולמדחאףאחותפלןיא.םתרסהלםידחוימםילכםישרודהםיירוחאהןגמהתוחולואםיסכמה
.ליעפמהידי-לעלופיטלםידעוימהםירוזאןיאהלא

ל"אודתעדוהחולשלךתורשפאב,Xeroxידי-לעםיקפוסמהםירמוחלואןקתהלרשקבתוחיטבלעףסונעדימךלץוחנםא
.EHS-Europe@xerox.com:האבהתבותכל
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תוללוסםעתוחיטב
.םויתילתללוסליכמתספדמברתויואדחאילמשחלגעמ

.היעבהתארותפלידכהשרומתורישגיצנלהנפ,הללוסבהיעבשיםא.םויתילהתללוסתאףילחהלואןקתלהסנתלא

.ץוציפלןוכיסםייק,הכלהכתנקתומהניאספדומהלגעמהחוללעשהללוסהםא:הרהזא

,טארולכרפרמוחבםירושקהםידחוימהלופיטהיכילהלעעדימל.טארולכרפרמוחהליכמתספדמבןוי-םויתילהתללוס
.www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorateתבותכברקב
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ןופלטוקלבכתוחיטב

American-בקרוךאשמתשה,הפירשלןוכיסהתאםצמצלידכ:הרהזא Wire Gauge)AWG(וא26רפסמ
.רתוילודגתרושקתיווקלבכב
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הקוזחתבתוחיטב
.תספדמהדועיתבראותמוניאשוהשלכהקוזחתךילהעצבלןיא•

.תויחנהלםאתהבקריוקינדויצבויוקינירמוחבשמתשה•

םיקילדואםיציפנתויהלםייושעסיסרתביוקינירמוח.סיסרתביוקינירמוחבשמתשהלןיא:הרהזא
.ינכמ-ורטקלאדויצםעםהבםישמתשמרשאכ

םיסכמירוחאמתוחוקלהשומישלםידעוימשםיטירפןיא.םיגרבבםירבוחמשםינגמהואםיסכמהתאריסהלןיא•
.ולאםיניגמו

.ךפשנששבירנוטואוידבגנלידכהחלתילטמבואתשרבמבשמתשהלשי,השבייתהשרנוטואוידתליזנלשהרקמב•
ךירצםא.קבאבאושבשומישמענמיהלשי.יוקינהתעברזפתמהקבאהתומכתארעזמלידכתויטיאבבגנלשי
םניאשתורוניצותוצצופתהלםאתומשגורידבעונמםעקילדקבארובעהדיחיהתאןנכתלשי,םוקאוובשמתשהל
.םיכילומ

Hot Warning

תעגלמענמיהלו,הזהרוזאהמריינתומיסחיוניפבדימתרהזיהלשי.םימחFuser-הרוזאבשםייתכתמהםיחטשמה
.םייתכתמםיחטשמב

הניאתספדמהרשאכלמשחבןוכסיחלןקתהבתדיוצמXeroxתרצותמלודגףקיהבתוספדהלתספדמה:הרעה
.ןמזהלכתלעופתספדמהתאריאשהלרשפא.שומישב
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םילכתמםירמוחתודואעדימ

עגמ.םייניעהוארועהםעעגממענמיה,Fuserלזונוארנוט,וידתוליכמשתוינסחמבלופיטךלהמב:הרהזא
םעעגמלןוכיסהתאריבגהלהלולעוזהלועפ:תינסחמקרפלתוסנלןיא.םוהיזלודוריגלםורגללולעםייניעב
.םייניעהוארועה

.לכמהואהזיראהלעתוניוצמהתוארוהלםאתהבםילכתמהםירמוחהלכתאןסחא•

.םידלילשםדיגשיהמקחרהםילכתמהםירמוחהלכתארומש•

.תרעובשאלרנוטילכמואהספדהתוינסחמ,רנוטךילשהלןיאםלועל•

.www.xerox.com/recyclingתבותכברקב,Xeroxלשםילכתמהםירמוחהרוזחמ®תוינכותלעעדימתלבקל
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תוהגותוחיטב,הביבסיאשונברשקתריצילםיטרפ
יכרדברזעיהלןתינ,Xeroxלשםילכתמהםירמוחלורצומלעגונבתוחיטבותואירב,הביבסתודואףסונעדימתלבקל
:תואבההיינפה

)ASK-XEROX)1-800-275-9376-1-800:הדנקותירבהתוצרא•

EHS-Europe@xerox.com:הפוריא•

.www.xerox.com/environmentתבותכלרובע,הדנקבותירבהתוצראברצומהתוחיטבלעגונבעדימתלבקל

.www.xerox.com/environment_europeתבותכלרובע,הפוריאברצומהתוחיטבלעגונבעדימתלבקל
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תספדמהיקלח

7-ו6םישגמ,)HCF(ההובגתלוביקבןיזמ.1

5שגמ,הפיקעשגמ.2

)DADF(תידדצ-ודהספדהליטמוטואםיכמסמןיזמ.3

םיכמסמתקזחהלהסכמ.4

םיכמסמהלשתיכוכזהחטשמ.5

הרקבחול;)UI(שמתשמקשממ.6

תילנויצפוארוציילהנכומרומיגתדיחי.7

ימדקהסכמ.8

רנוטלילאמשהסכמ.9

4–1םישגמ.10

תלוספתינסחמהסכמ.11

ילנויצפואההובגתלוביקבןיזמלעמימדקהסכמ.12

ןותחתילאמשהסכמ.13

)IDM(תרשיימקשממתדיחי.14

ילנויצפוארומיגלודומ.15

תילנויצפואידדצ-ודךותיחולופיקתדיחי.16

תילנויצפואC/Zלופיקהתדיחי.17
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םיימינפםיקלח

ילאמשהסכמ.1

ןוילעהסכמ.2

רושיאןווחמ.3

םיכמסמינווחמ.4

םיכמסמהןיזמשגמ.5

םיכמסמתאיצישגמ.6

םיכמסמלרוצעמ.7

ישאריוביכ/הלעפהגתמ.8

רנוטתלוספלכימהסכמ.9

רנוטתלוספלכימ.10

ךותיהןונגנמתדיחי.11

תידי.12

הרבעהלודומ.13

רנוטתינסחמ.14
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תידדצ-ודהספדהליטמוטואםיכמסמןיזמ

:)DADF(תידדצ-ודהספדהליטמוטואהםיכמסמהןיזמבשומישלתוצע

.םעפלכבםיכמסמ250דעקורסלידכתידדצ-ודהספדהליטמוטואהםיכמסמהןיזמבשמתשה•

.םיכמסמהלפטמבםהלשהנוילעהתילאמשההניפהתארשיי,םינושםילדגבםיירוקמםיכמסמבשמתשמהתאםא•

.םיקדהמהותוכיסהלכתאםהמרסה,תידדצ-ודהספדהליטמוטואהםיכמסמהןיזמבםיכמסמתניעטינפל•

.תידדצ-ודהספדהליטמוטואהםיכמסמהןיזמלםיעורקואםיטמוקמםיכמסמןעטתלא,רתויבבוטהטלפהתלבקל•

)UI(שמתשמקשממ

תומישמהתאעצבלותספדמהיטרפתאגיצהל,תויורשפארוחבלןתינםכרד,עגמךסמוהרקבחולללוכשמתשמהקשממ
.ורחבנש

היצקנופביכררפסמ

ידכךסמבעג.תונוכתלשםינצחלולועפתךרוצלתושרדנהתועדוהתגצהעגמךסמ1
.תונוכתרידגהלותולועפעצבל

םירמוחהושומישהידמ,רישכמהבצמתאתמאלידכהזהןצחלהלעץחלרישכמהבצמ2
.תוחודסיפדהלידכוםילכתמה
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היצקנופביכררפסמ

,התואלטבלואתיחכונההדובעהתאתמאלידכהזהןצחלהלעץחלהדובעבצמ3
.ומלשוהשתודובעתמאלואןתואסיפדהלואתורומשתודובעתמאל

לשישארטירפת4
םיתוריש

Servicesךסמהתאגיצהלידכהזהןצחלהלעץחל Home)טירפת
Servicesךסמב,לדחמתרירבכ.)םיתורישלשישאר Home)טירפת
,)קתעה(Copyומכ,םינימזהתורישהינצחלםיגצומ)םיתורישלשישאר

Email)ינורטקלאראוד(,Network Scanning)תשרתקירס(,Store
to Folder)ו)הייקיתבןוסחא-Send from Folder)הייקיתמהחילש(.

Servicesךסמהתאתונשללוכיתכרעמלהנמ Home)ישארטירפת
תלבקל.)קתעה(Copyלשמל,תמיוסמהנוכתגיצהלידכ)םיתורישלש
תספדמ/םוליצתנוכמלשתכרעמהלהנמלךירדמבןייע,ףסונעדימ

Xerox® PrimeLink® B9100/B9110/B9125/B9136.

.תלעפומתישארהלמשחהתקפסארשאכקלדנםיתוריש5

.תכרעמהתרזעתגצהלהזןצחללעץחלהרזע6

.סקפואןופלטרפסמבגויחתיהשהתגצהלהזןצחללעץחלגויחההשה7

8Cהנורחאההסינכהתאקוחמלידכהזןצחללעץחל.

.םישקמהחולתועצמאבםיירמונאפלאםינותנתנזהםישקמחול9

תעצבתמשהספדהואהקתעהתדובעתועשהלידכהזהןצחלהלעץחלקספה10
Interruptבצמךלהמב.תפסונהדובעדבעלרישכמהמעונמלו
ךישמהלוהקספההבצממתאצלידכ.קלדנהקספההןצחל,)הקספה(
.הקספההןצחללעתפסונםעפץחל,התעשוהשהדובעהעוציבתא

.ךמסמתקירסומכ,תומיוסמתויצקנופעצבלידכהזהןצחלהלעץחללחתה11

.תיחכונהתרושקתהואהדובעהתאתוהשהלידכהזןצחללעץחלרוצע12

.לדחמהתרירביכרעלתוריחבהלכתאריזחהלידכהזהןצחלהלעץחללכההקנ13
.הלעפההןמזבהתייהאיהובשבצמלתרזוחתספדמה

Powerבצמלתרבועאיה,הליעפאלתספדמהרשאכלמשחבןוכסיח14 Saver)ןוכסיח
Powerבצמרשאכ.למשחהתכירצתאםצמצלידכ)למשחב Saver
Powerןצחלה,ליעפ)למשחבןוכסיח( Saverהזהןצחלהלעץחל.קלדנ
Powerבצממתאצלידכ Saver)למשחבןוכסיח(.

בצמתועצמאבןובשחלרבוחמשמתשמרשאכקלדנהזהןצחלההאיצי/הסינכ15
System Administration)בצמ,)תכרעמלוהינAuthentication

ידכהזהןצחלהלעץחל.)תונובשחלוהינ(Accountingבצמוא)תומיא(
Userלשהנזההךסמתאגיצהל ID)רבעמךרוצל)שמתשמההזמ
Systemבצמל Administration)בצמל,)תכרעמלוהינ

Authentication)תומיא(בצמלואAccounting)ץחל.)תונובשחלוהינ
.ולאהםיבצמהמתאצלידכתפסונםעפןצחלהלע

לעםיעיפומשםיתורישה16
ךסמה

םינושהתונולחלסנכיהלידכךסמהלעתועיפומשתויורשפאבשמתשה
תויורשפאה.תונושהתונוכתלתורושקהתוריחבעצבלוםיתורישהלש
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היצקנופביכררפסמ

Network,)קתעה(Copyתוללוכתונימזה Scanning)תשרתקירס(,
Store to USB)בןוסחא-USB(דועו.

ידכוזהתורשפאהתארחב.עגרכרבוחמששמתשמהגצומוזהדשבהסינכההדש17
Systemםיבצמלסנכיהל Administration)תכרעמלוהינ(,

Authentication)תומיא(ואAccounting)תונובשחלוהינ(.

.םישמתשמלתועדוהתוגצומהזהדשבתועדוהההדש18

.םישמתשמלהפשהתויורשפאתאגיצהלידכןצחלהלעץחלהפש19
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םירזיבא
םעדחי,םיאבהםידומעבהרצקבםיראותמםינקתהה.Xerox-התספדמםעםינימזםינושםיילנויצפוארומיגוהנזהינקתה
.ןקתהלכיבגליפיצפסעדימאוצמלןתינםהבשתומוקמ

הנזהירזיבא

.ךלשתספדמלםימאותםיאבהםיילנויצפואההנזההירזיבא

7-ו6םישגמ,ההובגתלוביקבןיזמ

תונויליג4,000לשתפסונתלוביקקפסמ,7-ו6םישגמ,Letterלדוגבםישגמהינשלעב)HCF(ההובגתלוביקבןיזמה
A4)210ריינרובע x 8.5וא)מ"מ297 x דעוהרביל16לקשמבסוחדדיינמלחה,תונויליג2,000ליכמשגמלכ.'ץניא11
.ר"מ/'רג216–52וא,הרביל80לקשמבהכירכריינל

:שגמהלעםינמוסמה)LEF(ךוראהצקתנזהימוקימהעבראללוכ)HCF(ההובגתלוביקבןיזמה

•B5

'ץניא10.5•

'ץניא11•

•A4

םימאתומריינילדגבךמותה,הנתשמLEFלשתישיאםאתומםוקימםייק)HCF(ההובגהתלוביקהלעבהנזההןקתהל
297x-מלחהתישיא 11.69x(מ"מ182 .)'ץניא13x9.5(מ"מ330.2241xדעו)'ץניא7.2

7וא6םישגמ,)OHCF(גירחלדוגבההובגתלוביקבןיזמ

לדוגבההובגתלוביקבןיזמה.םישגמינשואדחאשגמתבתורשפאכןימז)OHCF(גירחלדוגבההובגתלוביקבןיזמה
330.2דעלודגוליגרריינללוכ,םינושםילדגבריינןיזמגירח x 13(מ"מ488 x 2,000ליכמשגמלכ.)'ץניא19.2
.תונויליג
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:הרעה

Xerox®לשתספדמ/םוליצתנוכמתרוצתבןימזוניא)OHCF(םישגמ2לעבההובגתלוביקבהנזהןקתה•
®PrimeLink B9100.

Xerox®לשתספדמ/םוליצתנוכמתרוצתבןימזוניא)OHCF(םישגמ1לעבההובגתלוביקבהנזהןקתה•
®PrimeLink B9136.

רומיגירזיבא

.ךלשתספדמלםימאותםיאבהםיילנויצפואהרומיגהירזיבא

קשממלודומ

:תואבהתויצקנופהתאתקפסמתרשיימהקשממהתדיחי

.תרבוחמהרומיגהתדיחיןיבלתספדמהןיבתרושקת•

.תרבוחמהרומיגהתדיחיןיבלתספדמהןיברשוימריינביתנ•

.תספדמהמאצויאוהשכריינהלשרושייורוריק•

:תרשיימהקשממהתדיחיבשומישםיבייחמםיאבהרומיגהירזיבא

•GBC® AdvancedPunch® Pro

ההובגתלוביקבםירעמ•
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ןיזמהתדיחי

.רמגומהטלפלסינכהלךנוצרבש'דכודחוימיאלממואשארמספדומ,קירריינתניעטלהפסוההלודומבשמתשה

רומיגהתודיחילשהריקסאשונבןייע,םיטרפתלבקל.רוציילןכומהרומיגםעקפוסמןיזמהןקתההלודומ:הרעה
.רוציילתונכומה

GBC® AdvancedPunch™ Pro

®GBCןקתה AdvancedPunch™ Proהקפההתאלעיילידכתספדמהםעבלתשמהיטמוטוארוריח/בוקינלודומאוה
ךותתיתרוסמהתוכיאהלעהלועואלוקשרוריחהלודומ.םירחאםיכורכםירפסורוחמתיכירדמ,תובותכירפס,תוחודלש
AdvancedPunchןקתה.ברםדאחוכםישרודהינדיהרוריחהיבלשלוטיבידילעתויביטקודורפהתרבגהוןמזבןוכסיח

Proרוריח/בוקינלתונושתופולגתוכרעלבקמוןטקחטששרודיטקפמוקה.

®GBCתארבחלןתינ AdvancedPunch™ Proןקתהבהנבומכבלתשמאוהשכםינושםיילנויצפוארומיגינקתהל.

.תרשיימהקשממהתדיחיתאשרודילנויצפואהרומיגהןקתה:הרעה

The GBC® AdvancedPunch™ Proתואבהתולוכיהתאקפסמ:

הספדהירמוחיגוסוילדוגלשבחרחווטבוקינ•

)SEF(רצקהצקתנזהבו)LEF(ךוראהצקתנזהבםירוחבוקינ,ררגנהצק•

םירוזחמהתריפסתאוהפולגהגוסתאגיצמבוקינלתופולגהתכרעיוהיזלהרקבהחול•

ךומתלידכםירוח7–3לשתויורשפאןווגמו,comb,wire,coilתאתוללוכשמתשמהלשתופולגהתוכרעתויורשפא•
תולבוקמההכירכהתוינבתבורב

®Xeroxתספדמ/םוליצתנוכמ39 PrimeLink® B9100/B9110/B9125/B9136שמתשמלךירדמ

הדובעהתליחת



ריינהילדוגבורלהספדהלתגרודמהעונמהתוריהמבלעופ•

ילכלכבןפילחהלןתינשתוריהמבתונתשמהתויבוקתוכרע•

הכרעהםשתאוםירוחהתינבתתאשמתשמלתקפסמהיוהיזתיוותתללוכתופולגתכרעלכ•

בוקינהבבשלשלכימהדצלתופסונתופולגתוכרעיתשלחונןוסחארוזא•

®GBC-בשומישלתוארוהוטרופמעדימתלבקל AdvancedPunch™ Pro,חלשנשחוקללדועיתהקסידבשךירדמבןייע
GBCדלקה,)שופיח(Searchהביתבוwww.xerox.comלארובעוא,ןקתההםע AdvancedPunch Pro.

ההובגתלוביקבםירעמ

תירחסמהמרבטלפלהלודגתלוביקבטסיהוהמרעהתולוכיקפסמהילנויצפוארומיגןקתהאוהההובגתלוביקבםירעמה
.םירצקתינסחמירוזחמלםיאתמשןוילעשגמקפסמםרעמהןקתה.םירעמתלגעלושגמל

.הריזגהקשממלודומשרדנההובגהתלוביקהלעבםרעמהןקתמל:הרעה

ידדצ-ודךותיחולופיק

.טלפהלשםידדצהינשבךותיחולופיקתולוכיתקפסמידדצ-ודהךותיחהולופיקהתדיחי

בוליש.האלמםומידתקופתרצויותורבוחוריינתונויליגלשןותחתהוןוילעהקלחהתארזוגידדצ-ודהםזוגהולפקה
רשפאמרבדה.הכירכהטעמל,תורבוחהלשםידדצהלכתאץצקלרשפאמ,SquareFoldםזוגה®לודומםערישכמה
®SquareFoldךתוחתדיחיבןייעףסונעדימל.תורבוחלשאלמםומידלשהריצי

:תואבהרוציילתונכומהרומיגהתודיחימתחאתאבייחמהזילנויצפוארומיגןקתה

רוציילהנכומהרומיגהתדיחי•

תורבוחהרצוילשרוציילהנכומהרומיגהתדיחי•

רוציילהנכומהתרפושמהרומיגהתדיחי•
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C/Zלופיקהתדיחי

:םיאבהריינהילדוגרובעZלופיקוCלופיקםעטלפקפסמשילנויצפוארומיגןקתהאיהC/Zלופיקהתדיחי

:LetterואA4לדוג• 210 x 8.5(מ"מ297 x )'ץניא11

•A3ואTabloid: 297 x 11(מ"מ420 x )'ץניא17

תדיחיורוציילהנכומהתרפושמהרומיגהתדיחי,)PR(רוציילהנכומהרומיגהתדיחיםעקרהנימזC/Zלופיקהתדיחי
.תורבוחהרצוילשרוציילהנכומהרומיגה

רוציילתונכומרומיגתודיחי

:תספדמהרובעתונימז)PR(רוציילתונכומרומיגתודיחישולש

.ילנויצפואיסיסבםירוחבקנמוקדהמ,טלפישגמינשתללוכ)PR(רוציילהנכומהרומיגהתדיחי•
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תדיחי,ףסונב.PRרומיגהתדיחילשתונוכתהלכתאתקפסמתורבוחהרצוילש)PR(רוציילהנכומהרומיגהתדיחי•
30דעתוללוכשלופיקהךרואלקודיהםעתורבוחיטמוטואןפואבתרצויתורבוחהרצוילשרוציילהנכומהרומיגה
.דיחילופיקםגארקנש,םייתשללופיקתעצבמותונויליג

תדיחי,ףסונב.PRרומיגתדיחילשתויצקנופהותונוכתהתאתללוכ)PR(רוציילהנכומהתרפושמהרומיגהתדיחי•
ישילשדצלשרומיגןקתהןיבלתספדמהןיבריינתרבעהלקשממכתשמשמרוציילהנכומהתרפושמהרומיגה
.תספדמלרבוחמה

®SquareFoldךתוחתדיחי

.תרבוחהלשחטשךותיחתעצבמותרבוחהלשהרדשהתאתחטשמ®SquareFoldךתוחתדיחי
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.תורבוחהרצוילשרוציילהנכומהרומיגהתדיחיםעקרהנימז®SquareFoldךתוחתדיחי
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למשחתכירצתויורשפא
.ישארההלעפההגתמוהלעפההגתמםיפרוצמוילאשכקפוסמרישכמה

תספדמהתלעפה

.םיקתועתריציבליחתהלןתינשינפלםומיחלתוקדשולשכתושרדנ,תספדמהתלעפהרחאל

.הסכמהתאחתפ.1

.לעפומבצמליוביכ/הלעפההגתמתארבעה.2

Pleaseהעדוהה wait)תספדמבשמתשהלתורשפאןיא.םומיחהבלשבתאצמנתספדמהשתנייצמ)ןתמהאנא
.םומיחהבלשב

יוביכ

.ראומוניאםינותנהןווחמשאדו.ומלשוההספדההוהקתעהה,דוביעהתולועפשאדו,ןקתההתאהבכתםרטב

.תיבכנתספדמה.תספדמהלשןוילעההקלחביוביכ/הלעפההגתמלעץחל.1

.ראומוניאלמשחבןוכסיחהןווחמיכוקירהרקבהחולבעגמהךסמשאדו,ישארהחתמהלשטלחומיוביכאדוולידכ.2

.ימדקההסכמהתאחתפ.3

חתמהשכ.]0[ספאבצמלוריבעהלידכישארההלעפההגתמלעץחל,ישארהיוביכ/הלעפההגתמתאתובכלידכ.4
.ראומוניאישארהיוביכ/הלעפההןווחמ,יובכישארה
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.ימדקההסכמהתארוגס.5

למשחבןוכסיח

:םיבצמינשתללוכלמשחבןוכסיחהתנוכת

.הכומנלמשחתכירצבצמלסנכי,שארמרדגומןמזקרפךשמבתוליעפבוניאשןקתה:הכומנלמשחתכירצ•

.הנישבצמלסנכיאוה,שארמרדגומהףסונןמזקרפךשמלליעפאלתויהלךישממןקתההםא:הניש•

:תואמגוד

לשתוקד60רחאללעפומהנישהבצמ,תוקד60-לרדגומהנישבצמותוקד15-לרדגומהכומנלמשחתכירצבצמםא•
.הכומנלמשחתכירצבצמלהסינכהרחאלתוקד60אלויהשלכתוליעפ-יא

רחאלתוקד5לעפומהנישהבצמ,תוקד20-לרדגומהנישבצמותוקד15-לרדגומהכומנלמשחתכירצבצמםא•
.הכומנלמשחתכירצבצמלהסינכה

לעץחל.תכרעמהלהנמכרבחתה,הרקבהחולמ,הנישבצמלוהכומנלמשחתכירצבצמלןמזהיקרפתארידגהלידכ
Machineןצחלה Status)בעגןכמרחאלו,)רישכמהבצמ-Tools<System Settings<Common Service

Settings<Power Saver Settings)למשחבןוכסיחתורדגה,תוצופנתורישתורדגה,תכרעמתורדגה,םילכ(.

למשחבןוכסיחבצממהאיצי

Powerןצחלהלעץחל,הרקבהחולב,למשחבןוכסיחבצממתאצלידכ.1 Saver)למשחבןוכסיח(.

.תספדמהדילהקתעהעצבואתספדמלהספדהתדובעחלש.2
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ףסונעדימ
.ויתולוכיוךלשןקתההלעףסונעדימתלבקלםיאבהתורוקמבןייע

םוקימבאשמ

.תספדמלףרוצמןונכתוהנקתהךירדמ

Xeroxהספדההתרשרובעדועיתה ®EX,
®Fieryידילעלעפומ

תמלשהרחאל.תספדמהתרשלףרוצמהדועיתבןייע,ףסונעדימל
דועיתתאוסיפדתךלשתכרעמהלהנמואהתאשץלמומ,הנקתהה
.ךשמהבןויעלהספדההתרש

םימיאתמווקדבנשהספדהירמוחואםיעצמלשהמישרתמייק)TSL(וקדבנשםיעצמתמישר
.wwwתבותכבהמישרהתאתוארלרשפא.וזתספדמבשומישל

xerox.com/digital-printing/latest/PB9DS-02.pdfלבקלוא
.Xeroxלשתוריכמהגיצנמהתוא

,LCDואIPDSגוסמהדובעתומירזלשתילנויצפואתונימזתלבקל
.Xeroxלשתוריכמהגיצנלתונפלשי

,ךלשתספדמהלשתינכטההכימתהיטרפ
הכימתעייסמ,טנרטניאבתינכטהכימתללוכ
.הספדהןקתהילהנמלשתודרוהוטנרטניאב

www.xerox.com/office/PLB91XXsupport

ןכמרחאלורישכמהבצמןצחלהלעץחל,הרקבהחולמסיפדהלידכעדימידומע
.ןקתהיטרפתורשפאבעג

הכימתהךסמבוהכימתלעץחל,ץבושמהטנרטניאהתרשמהספדהל
.רבחתהלעץחלתנווקמה

רחאלוwww.xerox.com/office/PLB91XXsuppliesרתאלרובעתספדמהרובעםילכתמםירמוחןמזה
.ךלשןקתההלשיפיצפסהםגדהתארחבןכמ

עגונבתימוקמהכימתותוחוקללתינכטהכימת
תוריכמל

www.xerox.com/office/worldcontacts

www.xerox.com/office/registerתספדמהםושיר

,תורישתכימתודועית,םישמתשמלהרזע,תכרעמתכימתלבקלידכטנרטניאבהרזע
לעץחלוwww.xerox.com/office/worldcontactsרתאלרובע
Contactרושיקה Us)תריצילםיטרפלבקלידכ)רשקונתיארוצ
.ךלשרוזאלםייטנוולרשןופלטירפסמוארשק

.רישכמלדומצבותוארומשלותוחוקלהדועיתלכתאסיפדהלץלמומ

/www.xerox.comתבותכהלארובע,ךתושרבשXeroxןקתהרובעםינורחאהדועיתהינוכדעתלבקל:הרעה
support.

רפסמה.ךתושרבאצמנךלשXeroxרישכמלשירודיסהרפסמהשאדו,הכימתתלבקךרוצלXeroxלאהיינפינפל
ןצחלהלעץחל,ןקתההלשהרקבהחולברישכמהיטרפהייסיטרכלתשגלידכרישכמהיטרפהייסיטרכבעיפומירודיסה
לשירודיסהרפסמהתאםושר,)יללכעדימ(יללכעדימרוזאהמ.ןקתהיטרפתורשפאבעגןכמרחאלורישכמהבצמ
.ךלשXeroxןקתה
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תשרבהספדה
.םושיילכלףרוצמהדועיתבןייע,ףסונעדימתלבקל.שמתשמהתאובשהנכותהםושיילםאתהבםינתשמהספדההילהונ

הנוכתהיבגלעדימבןייעו)הרזע(Helpלעץחל,הספדההןקתהלהנמלשךסמב,הספדהתונוכתלעףסונעדימל
.תשקובמה

.תונושהספדהתויורשפאוהספדהתונוכתילעבםהPCL-וPostScriptגוסמהספדהןקתהילהנמ:הרעה

POSTSCRIPTגוסמהספדההןקתהילהנמתועצמאבהספדה

.הספדהירמוחוריינהאר.ריינהשגמבריינהתאןעט.1

.סיפדהלךנוצרבשךמסמהתאחתפ,ךלשבשחמהמ.2

.)הספדה(Print>)ץבוק(Fileרחב.3

.היוצרהתספדמהתארחב.4

.)םינייפאמ(Propertiesרחב.5

Printingתויסיטרכהםעעיפומשדחןולח Options)הספדהתויורשפא(,Image Options)הנומתתויורשפא(,
Document Options)ךמסמתויורשפא(ו-Advanced)םדקתמ(.

Printingהייסיטרכב.6 Options)רובעתומיאתמהתורדגההתארחב,)הספדהתויורשפאJob Type)הדובעגוס(,
Paper)2,)ריינ–Sided or 1–Sided Printing)תידדצ-דחואתידדצ-ודהספדה(,Finishing)רומיג(,Print
Quality)ו)הספדהתוכיא-Output Destination)טלפדעי(.

Imageהייסיטרכהלעץחל.7 Options)רובעתומיאתמהתורדגההתארחבןכמרחאלו)הנומתתויורשפא
Lightness)ו)תוריהב-Image Shift)הנומתטסיה(.

Documentהייסיטרכהלעץחל.8 Options)רובעתומיאתמהתורדגההתארחבןכמרחאלו)ךמסמתויורשפא
Page Layout)דומעתסירפ(,Special Pages)םידחוימםידומע(,Watermark)םימןמיס(ו-Orientation)ןוויכ(.

Advancedרובעתומיאתמהתורדגההתארחבןכמרחאלו)םדקתמ(Advancedהייסיטרכהלעץחל.9 Settings
.)תומדקתמתורדגה(

.)רושיא(OKלעץחל,)םינייפאמ(Propertiesןולחהתארוגסלורומשלידכ.10

.)ספדה(Printלעץחלןכמרחאלוםישורדהםיקתועהתארחב.11

עדימתארוקסןכמרחאלו,)?('הרזע'לעץחל,הספדההןקתהלהנמךסמב,ףסונעדימתלבקל:הרעה
.הנוכתה

PCLגוסמהספדההןקתהילהנמתועצמאבהספדה

.הספדהירמוחוריינהאר.ריינהשגמבריינהתאןעט.1

.סיפדהלךנוצרבשךמסמהתאחתפ,ךלשבשחמהמ.2

.)הספדה(Print>)ץבוק(Fileרחב.3

.היוצרהתספדמהתארחב.4

®Xeroxתספדמ/םוליצתנוכמ PrimeLink® B9100/B9110/B9125/B913648שמתשמלךירדמ

סיפדמ



.)םינייפאמ(Propertiesרחב.5

Printingתויסיטרכהםעעיפומשדחןולח Options)הספדהתויורשפא(,Image Options)הנומתתויורשפא(,
Document Options)ךמסמתויורשפא(ו-Advanced)םדקתמ(.

Printingהייסיטרכב.6 Options)רובעתומיאתמהתורדגההתארחב,)הספדהתויורשפאJob Type)הדובעגוס(,
Paper)2,)ריינ–Sided or 1–Sided Printing)תידדצ-דחואתידדצ-ודהספדה(,Finishing)רומיג(,Print
Quality)ו)הספדהתוכיא-Output Destination)טלפדעי(.

Imageהייסיטרכהלעץחל.7 Options)רובעתומיאתמהתורדגההתארחבו)הנומתתויורשפאImage Shift)טסיה
.)הנומת

Documentהייסיטרכהלעץחל.8 Options)רובעתומיאתמהתורדגההתארחבןכמרחאלו)ךמסמתויורשפא
Page Layout)דומעתסירפ(,Special Pages)םידחוימםידומע(,Watermark)םימןמיס(ו-Orientation)ןוויכ(.

Advancedרובעתומיאתמהתורדגההתארחבןכמרחאלו)םדקתמ(Advancedהייסיטרכהלעץחל.9 Settings
.)תומדקתמתורדגה(

.PCL-וPostScriptגוסמהספדהןקתהילהנמבתונושתומדקתמתורדגהתויורשפא:הרעה

.)רושיא(OKלעץחל,)םינייפאמ(Propertiesןולחהתארוגסלורומשלידכ.10

.)ספדה(Printלעץחלןכמרחאלוםישורדהםיקתועהתארחב.11

עדימתארוקסןכמרחאלו,)?('הרזע'לעץחל,הספדההןקתהלהנמךסמב,ףסונעדימתלבקל:הרעה
.הנוכתה
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תויסיטרכבתשרתספדה

PCL-וPOSTSCRIPTגוסמהספדההןקתהילהנמתועצמאבתוינושללעתשרבהספדה

תינושלםעסיטרכתניעטאשונבןייע.)הפיקעשגמ(5שגמוא4שגמ,3שגמבתינושלהםעסיטרכהתאןעט.1
.4-ו3םישגמב

.סיפדהלךנוצרבשךמסמהתאחתפ,ךלשבשחמהמ.2

.)הספדה(Print>)ץבוק(Fileרחב.3

.היוצרהתספדמהתארחב.4

.)םינייפאמ(Propertiesרחב.5

Printingלעץחל.6 Options)הספדהתויורשפא(<Paper)ריינ(<Other Type)רחאגוס(.

Pre-Cutרחב,תוינושללעסיפדהלידכ.7 Tab)וא)שארמהרוזגתינושלPre-Cut Tab Cardstock)םיסיטרכלריינ
.)שארמהרוזגתינושלםע

Pre-Cutןולחהרובע.8 Tab)הדשברפסמרחב,)שארמהרוזגתינושלNumber in Sequence)ףצרברפסמ(.
Tabהדשב Margin Shift)םיילושתדימרחב,)תינושלילושטסיה.

Pre-Cutןולחהתארוגסלורומשלידכ.9 Tab)שארמהרוזגתינושל(,לעץחלOK)רושיא(.

Printingרחב,תינושלהםעסיטרכהרובעשמשמ4שגמוא3שגמםא.10 Options)הספדהתויורשפא(<Paper
Select>)ריינ( By Tray)שגמיפלרחב(<Automatically Select)תיטמוטואהריחב(.

Printingרחב,תינושלהםעסיטרכהרובעשמשמ)הפיקעהשגמ(5שגמםא.11 Options)הספדהתויורשפא(<
Paper)ריינ(<Select By Tray)שגמיפלרחב(<Bypass Tray)הפיקעשגמ(.

.)רושיא(OKלעץחל,)םינייפאמ(Propertiesןולחהתארוגסלורומשלידכ.12

.)ספדה(Printלעץחל,הדובעהתאסיפדהלידכ.םישורדהםיקתועהתארחב.13

עדימתארוקסןכמרחאלו,)?('הרזע'לעץחל,הספדההןקתהלהנמךסמב,ףסונעדימתלבקל:הרעה
.הנוכתה
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תידדצ-ודהספדהליטמוטואהםיכמסמהןיזמתועצמאבהקתעה
.רתויבבחרהםוקימלםיזזהםיכמסמהינווכמתאןנווכ.1

קלחהרבעלםינופטסקטהואתורתוכהשכוהלעמלןושארהדומעהםעהלעמיפלכםינופםהשכםיכמסמהתאןעט.2
.תספדמהלשילאמשהדצהואירוחאה

.ריאמרושיאהבצמןווחמ,הכלהכםיכמסמהתאתנעטםא

Servicesןצחלהלעץחל.3 Home)םיתורישלשישארטירפת(.

Servicesךסמב.4 Home)םיתורישלשישארטירפת(,רחבCopy)קתעה(.

.תושורדהתויורשפאהתאואתונוכתהתארחב,)קתעה(Copyךסמהמ.5

הלדגה/הנטקה•

ריינתקפסא•

תידדצ-ודהקתעה•

הקתעהטלפ•

הנומתטסיה•

רוקמהךמסמגוס•

רהבה/ההכה•

עבקתכרעמהלהנמובשןפואלםאתהבתונתשמישארה)הקתעה(Copyךסמבתועיפומשתונוכתה:הרעה
.ישארה)הקתעה(Copyךסמתרוצתתא
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.םיקתועהתומכתאןזה.6

.)לחתה(Startןצחלהלעץחל.7
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םיכמסמהלשתיכוכזהחטשמתועצמאבהקתעה
.יטמוטואהםיכמסמהןיזמתאחתפ.1

.גצומשיפכךמסמהתארשי.םיכמסמהלשתיכוכזהחטשמלעהטמיפלכהנופאוהשכךמסמהתאחנה.2

Servicesןצחלהלעץחל.3 Home)םיתורישלשישארטירפת(.

Servicesךסמב.4 Home)םיתורישלשישארטירפת(,רחבCopy)קתעה(.

.תושורדהתויורשפאהתארחב,)קתעה(Copyךסמהמ.5

הלדגה/הנטקה•

ריינתקפסא•

תידדצ-ודהקתעה•

הקתעהטלפ•

הנומתטסיה•

רוקמהךמסמגוס•

רהבה/ההכה•
ךסמתרוצתתאעבקתכרעמהלהנמובשןפואלםאתהבתונתשמישארה)הקתעה(Copyךסמבתועיפומשתונוכתה

Copy)ישארה)הקתעה.

.ירפסמהםישקמהחולתועצמאבםיקתועהתומכתאןזה.6

.)לחתה(Startןצחלהלעץחל.7

®Xeroxתספדמ/םוליצתנוכמ PrimeLink® B9100/B9110/B9125/B913654שמתשמלךירדמ

קיתעמ



DFAגוסמרומיגןקתהרובעהקתעהתויורשפאתריחב

DFAתורשפאה,ישילשדצלשילנויצפוא)DFA(םיכמסמרומיגתרוטקטיכראןקתהךלשXeroxןקתהלרבוחמםא
Finisher Profile)רומיגתדיחיליפורפDFA(תודובערובעהקתעהתויורשפארוחבלןתינו,הנימז.

®Xeroxתספדמ/םוליצהתנוכמלםיילנויצפואDFAןקתהףרצלךתורשפאב:הרעה PrimeLink® B9110,תנוכמ
®PrimeLinkתספדמ/םוליצה B9125תספדמ/םוליצהתנוכמוPrimeLink® B9136.

Xeroxתספדמ/םוליצתנוכמלDFAןקתהרוביחינפל PrimeLink®,םינייפאמהתאגציימןקתהליפורפ.ןקתהליפורפרוצ
.רומיגהןקתהלש

,PrimeLinkתספדמ/םוליצהתנוכמלףרוצמהDFAןקתהרובעליפורפהיכרעתרדגהלעעדימתלבקל:הרעה
.DFAןקתהםעחלשנשדועיתבןייע

חולבעגמהךסמךרדואךלשבשחמבאצמנשהספדההןקתהלהנממ,הספדההתרשמתודובעליפורפרוחבלןתינ
Xeroxןקתהלשהרקבה PrimeLink.הןקתהלםאתהב-DFA,רדגה.12אוהםינימזהםיליפורפהלשיברמהרפסמה
Paperטרפמהתויורשפאתעיבקידי-לעDFA-הןקתהתא Size)ריינלדוג(,Staple)קודיה(,Cover)הכירכ(,Staple

Position)קודיהםוקימ(,Fold Position)ךלשהספדההתדובעךרוצלתושרדנהתורחאטרפמתויורשפאו)לופיקםוקימ.

.םיכמסמהלשתיכוכזהחטשמיבג-לעואםיכמסמהןיזמברוקמהיכמסמתאחנה.1

Servicesןצחלהלעץחל.2 Home)םיתורישלשישארטירפת(.

Servicesךסמב.3 Home)םיתורישלשישארטירפת(,תורשפאבעגCopy)קתעה(.

Copyתורשפאבעג.4 Output)הקתעהטלפ(תורשפאבעגןכמרחאלוOutput/Offset)טסיה/טלפ(.

a.תורשפאבעגDFA Finisher)רומיגתדיחיDFA(.

DFAהייסיטרכה Finisher Profile)רומיגתדיחיליפורפDFA(העיפומ.

b.הייסיטרכבעגDFA Finisher Profile)רומיגתדיחיליפורפDFA(.

DFAןולחה Finisher Profile)רומיגתדיחיליפורפDFA(עיפומ.

c.תומשהמדחאבעג,המישרהמ,הדובעהרובעליפורפרוחבלידכ.
Bindingרוחבלידכ,E-Binderןקתהברבודמםא Position)הכירכםוקימ(,תורשפאבעגLeft)וא)לאמש

Right)ןימי(.

d.תורשפאבעגSave)רומש(.

.תפסונםעפ)רומש(Saveתורשפאבעג,DFAרומיגתדיחילשתורדגההתארומשלידכ.5

Outputהייסיטרכבעג.6 Format)תורשפאבעגןכמרחאלו)טלפתינבתFace Up/Down Output)םעטלפ
.)הטמ/הלעמיפלכםינפה

a.תורשפאבעג,הדובעהרובעהשורדהתורשפאהתארוחבלידכFace Up)וא)הלעמיפלכםינפFace Down
.)הטמיפלכםינפ(

b.תורשפאבעגSave)רומש(.

.תושורדהתויורשפאהתארחב,)קתעה(Copyךסמהמ.7
ךסמהתארידגהתכרעמהלהנמהבשךרדלםאתהב,תונתשמ)קתעה(Copyטירפתבתועיפומשתויורשפאה

Copy.

.םיקתועהתומכתאןזה.8
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.)לחתה(Startלעץחל.9
םא.ךסמהלעשתוארוהלםאתהבלעפ,הדובעהתחילשלהרושקההאיגשלכןקתלידכ,תאזתושעלשקבתתםא
.DFAיבגלךלשדועיתבןייע,DFA-להרושקההיעבהנשי

®Xeroxתספדמ/םוליצתנוכמ PrimeLink® B9100/B9110/B9125/B913656שמתשמלךירדמ

קיתעמ



תויסיטרכהיאלמלהקתעה
.)הפיקע(5שגמבתינושלהםעסיטרכהתאןעט.1

Trayךסמה.2 5 (Bypass))ריינהלדוגתאהנשוארשא,הספדההןקתהלהנמב.תיטמוטואחתפנ))הפיקע(5שגמ.

.)רושיא(Confirmרחב,םינוכנכםיגצומגוסהוריינהלדוגםא•

Changeרחב,ריינהתורדגהתאתונשלידכ• Settings)תורדגההנש(.

:תואבהתויורשפאהתארחב.3

Paperרובע• Type)רחב,)ריינגוסTab Stock)תינושלםעסיטרכ(.

Paperרובע• Size)ריינלדוג(,יטרדנטסלדוגרחבA4)210 x 8.5וא)מ"מ297 x .'ץניא11

.)קתעה(Copyךסמלרוזחתשדע)רושיא(Confirm-בעגןכמרחאלו)רומש(Saveתורשפאבעג.4

Outputהייסיטרכבעג,)קתעה(Copyךסמב.5 Format)טלפתינבת(.

Face-בעג.6 Up/Down Output)הטמ/הלעמיפלכםינפהםעטלפ(.

a.בעג-Face Down)הטמיפלכםינפהםעטלפ(.

b.תורשפאבעגSave)רומש(.

Outputהייסיטרכהמ.7 Format)תורשפאבעג,)טלפתינבתTab Margin Shift)תינושלילושטסיה(.

a.תורשפאבעגShift to Tab)תארוקס.תינושלהתניעטתוארוהלםאתהבלעפןכמרחאלו)תינושללטסיה
.ךלשתינושלהםעסיטרכהתוריחב

b.תורשפאבעגSave)רומש(.

.ירפסמהםישקמהחולתועצמאבהשורדהטלפהתומכתאןזה.8

.)לחתה(Startלעץחל,הקתעהבליחתהלידכ.9
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הקתעההתורשפאבשומיש
:תואבהתויורשפאהתאהליכמ)הקתעה(Copyהייסיטרכה

הלדגה/הנטקה•

ריינתקפסא•

תידדצ-ודהקתעה•

הקתעהטלפ•

הנומתטסיה•

רוקמהךמסמגוס•

רהבה/ההכה•

תאעבקתכרעמהלהנמובשןפואלםאתהב,תונתשמישארה)הקתעה(Copyךסמבתועיפומשתונוכתה:הרעה
.)הקתעה(Copyךסמהתרוצת

הלדגה/הנטקה

Copyךסמב,)הלדגה/הנטקה(Reduce/Enlargeרוזאבהלדגההואהנטקההתונוכתתארידגהלךתורשפאב
.)הקתעה(

Servicesךסמב.1 Home)םיתורישלשישארטירפת(,תורשפאבעגCopy)קתעה(.

.יטנוולרההלדגההואהתחפההסחיבעג,)הלדגה/הנטקה(Reduce/Enlargeהייסיטרכהמ.2

.)–(רוסיחהוא)+(רוביחהילמסבעג,)הלדגה/הנטקה(Reduce/Enlargeסחיתארידגהלידכ:הרעה
.טסקטהתביתבגצומסחיה

ריינתקפסא

Paperרוזאבעיפומוניאשריינשגמרוחבלךתורשפאב Supply)ריינתקפסא(ךסמהלשCopy)קתעה(.

Servicesךסמב.1 Home)םיתורישלשישארטירפת(,תורשפאבעגCopy)קתעה(.

Paperהנוכתהרובע.2 Supply)שרדנהריינהתארחב,)ריינתקפסא.

Paperרוזאב.3 Supply)ריינתקפסא(,בעג-More)דוע(.

.םישקובמהריינהגוסוריינהלדוגתאליכמששגמהתארחב,המישרהמ.4

.)רומש(Saveתורשפאבעג,ךלשםייונישהתארומשלידכ.5

תידדצ-ודהקתעה

.םיידדצ-ודואםיידדצ-דחםיכמסמלשםיינשואדחאדצקיתעהלךתורשפאב

2לשרוזאב,)הקתעה(Copyךסמהמ.1 Sided Copying)רובעהקתעההתויורשפאברחב,)תידדצ-ודהקתעה
.ךלשהדובעה

Rotateלשןומיסהתביתברחב,הטמלושארשכבבוסמהיהי2דצשךנוצרבםא.2 Side .)2דצתאבבוס(2
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הקתעהטלפ

Copyהייסיטרכבשמתשה,)הקתעה(Copyךסמב,הקתעההטלפתארידגהלידכ Output)הקתעהטלפ(.

Copyהייסיטרכבעג,)הקתעה(Copyךסמב.1 Output)הקתעהטלפ(.

Holeךסמב.2 Punch & More)ךלשהדובעהרובעטלפהתונוכתתארחב,)דועוררוחמריינ:

•Paper Supply)ךסמהתאגיצהלידכ:)ריינרוקמPaper Supply)תורשפאבעג,)ריינתקפסאPaper
Supply)ריינתקפסא(.

•Staple)קודיה(:ברחובהתארשאכקרהנימזוזתורשפא-Collated)ףוסא(.

•Hole Punch)רוריח(:ברחובהתארשאכקרהנימזוזתורשפא-Collated)ףוסא(.

ףוסיא•

הדרפהיפדשגמ•

הנשמתכרע/טסיה/טלפ•

.)רומש(Saveתורשפאבעג,םייונישהתארומשלידכ.3

הנומתטסיה

Imageלשתונוכתרידגהלידכ Shift)הנומתטסיה(,ךסמבCopy)הייסיטרכבשמתשה,)קתעהImage Shift)טסיה
.)הנומת

Imageהייסיטרכבעג,)קתעה(Copyךסמב.1 Shift)הנומתטסיה(.

Imageךסמב.2 Shift)הנומתהטסיהלתויטנוולרהתונוכתברחב,)הנומתטסיה.

Marginתורשפאבעג.3 Shift)הלאמשםיצחבשמתשה,הנומתהטסיהלםירטמרפרידגהלידכ.)םיילושטסיה,
.הטמלואהלעמל,הנימי

Original-בעג.4 Orientation)בעג.)רוקמךמסמןוויכ-Upright Images)בוא,)תויכנאתונומת-Sideways
Images)תויקפואתונומת(.תורשפאבעג,הנומתהןוויכתורדגהרומשלידכSave)רומש(.

Mirrorרובעןומיסהתביתברחב,2דצל1דצתורדגהתאףקשלידכ.5 Side .)1דצלשהארמתנומת(1

.)רומש(Saveתורשפאבעג,ךלשםייונישהתארומשלידכ.6

רוקמהךמסמגוס

Originalלשטרפמהתארידגהלידכ Type)רוקמהךמסמגוס(,ךסמבCopy)הייסיטרכברחב,)הקתעהOriginal
Type)רוקמהךמסמגוס(.

Originalהייסיטרכבעג,)הקתעה(Copyךסמב.1 Type)רוקמהךמסמגוס(.

.רוקמהךמסמגוסליטנוולרהטרפמהתארחב.2

.)רומש(Saveתורשפאבעג,םייונישהתארומשלידכ.3

רהבה/ההכה

/ההכה(Darken/Lightenרוזאב,)קתעה(Copyךסמהמתומרעבשמתחאלהקתעההתופיפצתאםיאתהלךתורשפאב
.)רהבה
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.עגמהךסמיבגלעהנימיואהלאמשםיציחבתעגלךתורשפאב,תופיפצהתאםיאתהלידכ
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הנומתתוכיא
Imageהייסיטרכה Quality)תואבהתויורשפאהתאהליכמ)הנומתתוכיא:

רוקמהךמסמגוס•

הנומתתויורשפא•

עקרשוטשט•

רוקמהךמסמגוס

Originalהנוכתה Type)תונומתהגוסךמסלע,ךלשטלפהתוכיאתארפשלהחונךרדתקפסמ)רוקמהךמסמגוס
Imageעטקמב.קיתעמהתאשרוקמהךמסמב Quality)הייסיטרכהתארחב,)הנומתתוכיאOriginal Type)ךמסמגוס
.תשרדנהתורשפאברחבו)רוקמה

Original-בעג.1 Type)תויורשפאהתחאברחבו)רוקמהךמסמגוס.

•Photo & Text)רוקממואתע-בתכמחקלנךלשירוקמהךמסמהםאוזתורשפאבשמתשה:)טסקטוהנומת
תאטעמהניטקמךא,רתויתובוטתונומתהקיפמוזהרדגה.טסקטםעההובגתוכיאבתונומתליכמהרחא
.הקיפרגוטסקטרובעתודחה

•Text)תווצקאיההאצותה.דבלבהקיפרגואטסקטליכמךלשרוקמהךמסמםאוזתורשפאבשמתשה:)טסקט
.הקיפרגלוטסקטלרתויםידח

•Photo)הקיפרגואטסקטאללתע-בתכמתונומתואםימוליצתקתעהלדחוימבתדעוימוזתורשפא:)הנומת.
.םיעבצלשיוהדלופכשתענומוזתורשפא

•Light Text)דיבתכבןורפיעטסקטןוגכ,קוזיחשרודהטסקטרובעוזתורשפארחב:)ריהבטסקט.

•Text on See-Through Paper)לעםיכמסמבשוטשטתיחפהלידכוזתורשפאברחב:)ףוקשריינלעטסקט
.לקלקשמבריינלעםיכמסמבעקריללצםילעהלידכואהקתעהריינ

.)רומש(Saveתורשפאבעג,םייונישהתארומשלידכ.2

הנומתתויורשפא

Imageהנוכתבשמתשה Options)תואבהתויורשפאלתומאתהעצבלידכ)הנומתתויורשפא:

•Lighten/Darken)תונומתהלשתוהכהואתוריהבהןונווכךרוצלתינדיהטילשתקפסמוזתורשפא:)ההכה/רהבה
יפלכןווחמהדקפתאזזה,ןורפיעבםירויאןוגכ,םיריהברוקמיכמסמבהקורסההנומתהתאתוהכהלידכ.תוקורסה
זזה,ינועבצעקרםערוקמיכמסמואםינווגיאצחןוגכ,םיהכרוקמיכמסמבהקורסההנומתהתאריהבהלידכ.הטמ
.הלעמיפלכןווחמהדקפתא

•Sharpness)טקפאןיבלדחטסקטןיבשןוזיאבתטלושוזתורשפא:)תודחmoiréהנומתהךותב.

וזהרדגה.הטמיפלכןווחמהדקפתאזזה,הנומתהתאךכרלידכודיחאוקלחהארמתלעבהנומתקיפהלידכ–
.םיקורסםימוליצמתונומתלילאידיאןפואבהמיאתמ

יפלכןווחמהדקפתאזזה,הנומתהתאדדחלידכו,רתויההובגתוכיאבהקיפרגואטסקטםעהנומתקיפהלידכ–
.הלעמ
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עקרשוטשט

Backgroundרשאכ Suppression)ינועבצריינלעםיכמסמוםינותיעןוגכםיכמסמלשעקרהעבצ,רחבנ)עקרשוטשט
.קתעההיבגלעקחמנ

Documentרשאכ:הרעה Type)ךמסמגוס(לרדגומ-Photo)הנוכתה,)הנומתBackground Suppression
.תישומישהניא)עקרשוטשט(

Imageתורשפאבעג,)קתעה(Copyךסמב.1 Quality)הנומתתוכיא(.

Background-בעג.2 Suppression)עקרשוטשט(.

Auto-בעג,יטמוטואעקרשוטשטל.)יובכ(Off-בעג,עקרהשוטשטלוטיבל.3 Suppression)יטמוטואשוטשט(.

.)רומש(Saveתורשפאבעג,םייונישהתארומשלידכ.4
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הסירפתמאתה
Layoutעטקמה Adjustment)תואבהתונוכתהתאללוכ)הסירפתמאתה:

רפסתקתעה•

תידדצ-ודרפסתקתעה•

רוקמהךמסמלדוג•

הצקתקיחמ•

הנומתטסיה•

הנומתבוביס•

הנומתךופה•

רוקמךמסמןוויכ•

רפסתקתעה

-ודואםיידדצ-דחםיקתוערוצילידכםיכמסמהלשתיכוכזהחטשמלע,םירפסןוגכ,םיכורכרוקמיכמסמםקמלךתורשפאב
.םיידדצ

לשתיכוכזהחטשמלשתירוחאהתילאמשההניפהןוויכלוהטמיפלכהנופאוהשכךורכהרוקמהךסמתאחנה.1
.םיכמסמהלשתיכוכזהחטשמלשירוחאההצקהדגנכךורכהרוקמהךמסמלשןוילעהקלחהתארשי.םיכמסמה

Servicesךסמב.2 Home)םיתורישלשישארטירפת(,תורשפאבעגCopy)היסיטרכבעגןכמרחאלו)קתעה
Layout Adjustment)הסירפתמאתה(.

Bookתורשפאבעג.3 Copying)רפסתקתעה(תורשפאבעגןכמרחאלוOn)לעפומ(ואOff)יובכ(.

Bookתורשפאהרשאכ.4 Copying)רפסמהקתעה(בצמלתרדגומOn)תורשפארחב,)לעופ:

•Both Pages)םידומעהרדסבםידומעהינשתאהקיתעמוזתורשפא:)םידומעהינש.

•Left Page Only)דבלבילאמשהדומעהתאהקיתעמוזתורשפא:)דבלבילאמשדומע.

•Right Page Only)דבלבינמיהדומעהתאהקיתעמוזתורשפא:)דבלבינמידומע.

•Binding Edge Erase)ךמסמהלשיזכרמהעטקמהמלצהתאתקחומוזתורשפא:)הכירכהצקתקיחמ.
מ"מ1לשםיחוורמב)'ץניא0-1.96(מ"מ0-50חווטבהכירכההצקתקיחמלשבחורהתארידגהלךתורשפאב
.)'ץניא0.039(

.)רומש(Saveתורשפאבעג.5

תידדצ-ודרפסתקתעה

.ךורכרוקמךמסמבהזלאהזםינופהםיפדלשםיידדצ-ודםיקתעהרוצילךלתרשפאמוזהנוכת

,םיסקנפואםיניזגמ,םירפסמםיקתוערוצילידכ.רפסתקתעהתאווזהנוכתתינמז-ובליעפהלןתינאל:הרעה
דירפהלןתינאל.םיכמסמהןיזמבםיכורכםיירוקמםיכמסמחינהלןיא.םיכמסמהלשתיכוכזהחטשמבשמתשה
.םידומעינשליטרדנטסלדוגבםניאשםיכמסמקיודמב

Servicesךסמב.1 Home)םיתורישלשישארטירפת(,תורשפאבעגCopy)היסיטרכבעגןכמרחאלו)קתעה
Layout Adjustment)הסירפתמאתה(.
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Sided-2תורשפאבעג.2 Book Copying,)תידדצ-ודרפסתקתעה(בעגןכמרחאלו-On)לעופ(.

Startingתורשפאבעג,הקתעההלשםויסהףדוהקתעההלשהלחתההףדתאןייצלידכ.3 & Ending Page)ףד
.)םויסוהלחתה

•For Starting Page)תורשפאבעג:)הלחתההףדלLeft Page)וא)ילאמשףדRight Page)ינמיףד(.

Leftתורשפאבעג:םויסהףדל• Page)וא)ילאמשףדRight Page)ינמיףד(.

Bindingלשהמרהתאןייצלידכ.4 Edge Erase)למסבעג,הכירכהוהנומתהרוזאןיבחוורמה,)הכירכהצקתקיחמ
.)–(סונימהלמסבוא)+(סולפה

.)רומש(Saveתורשפאבעג.5

רוקמהךמסמלדוג

Servicesךסמב.1 Home)םיתורישלשישארטירפת(,תורשפאבעגCopy)היסיטרכבעגןכמרחאלו)קתעה
Layout Adjustment)הסירפתמאתה(.

Originalתורשפאבעג.2 Size)רוקמלדוג(.

.קיתעהלשישרוזאהתאעובקלידכרוקמהךמסמלשןושארהףדהלשהמידקמהקירסעצבלהלוכיתספדמה•
Auto-ברחב,קיתעהלשישרוזאהתאעבקתתספדמהשידכ Detect)יטמוטואיוהיז(.

Manual-ברחב,יפיצפסריינלדוגלםיאתמקיתעהלךנוצרבשרוזאהםא• Size Input)לדוגהלשתינדיהנזה(,
.הטמלואהלעמלםיצחבעג,ריינהילדוגתמישרתאגיצהלידכ.שרדנהריינהלדוגתארחבןכמרחאלו

Mixedרחב,םינושםילדגבםיפדליכמרוקמהךמסמםא• Size Originals)םיברועמםילדגברוקמיכמסמ(.

.)רומש(Saveתורשפאבעג.3

הצקתקיחמ

.ןותחתהוןוילעה,ילאמשה,ינמיההצקבהקיחמהתומכתאןייצ.ךלשםיקתועהתווצקמןכותקוחמלךתורשפאב

Servicesךסמב.1 Home)םיתורישלשישארטירפת(,תורשפאבעגCopy)היסיטרכבעגןכמרחאלו)קתעה
Layout Adjustment)הסירפתמאתה(.

Edge-בעג.2 Erase)הצקתקיחמ(.

:חטשותואבתווצקהלכתאקוחמלידכ.3

a.תורשפאבעגAll Edges)תווצקהלכ(.

b.(סונימהלמסבוא)+(סולפהלמסבעג–(.

:תווצקלהנושחטשןייצלידכ.4

a.תורשפאבעגIndividual Edges)םידדובתווצק(.

b.(סונימהלמסבוא)+(סולפהלמסבעג,הצקלכרובע–(.

c.2רחובהתאםא-sided copies)עג,2דצבהצקלכמקוחמלשישחטשהתאןייצלידכ:)םיידדצ-ודםיקתעה
Mirrorרחבוא,)–(סונימהלמסבוא)+(סולפהלמסב Side .)1דצהארמתנומת(1
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,םיכמסמהלשתיכוכזהחטשמבואיטמוטואהםיכמסמהןיזמבתנעטשךמסמהלשרוקמהךמסמןוויכתאןייצלידכ.5
:תורשפארחב

Originalתורשפאבעג,תספדמהבגרבעלהנופךמסמהלשןוילעהקלחהרשאכ,יכנאןוויכרובע• Orientation
Uprightתורשפאבעגןכמרחאלו)רוקמךמסמןוויכ( Images)תויכנאתונומת(.

תורשפאבעג,תספדמהלשילאמשהדצהרבעלהנופךמסמהלשןוילעהקלחהרשאכ,יקפואןוויכרובע•
Original Orientation)תורשפאבעגןכמרחאלו)רוקמךמסמןוויכSideways Images)תויקפואתונומת(.

.)רומש(Saveתורשפאבעג.6

Print-בעג,תווצקהתקיחמתאלטבלידכ.7 to Edge)הצקלדעהספדה(.

Holeןוגכ,שארמםירדגומהםיכרעהתאתרמשםא.8 Punch Erase)וא)רוריחתקיחמHeader/Footer Erase
לשהנותחתהתילאמשההניפבשארמרדגומהךרעהתארוחבלךתורשפאב,)הנותחת/הנוילעתרתוכתקיחמ(
.ךסמה

.)רומש(Saveתורשפאבעג.9

הנומתטסיה

ידכ.דומעהלדוגמןטקהנומתהלדוגםאתישומישוזהנוכת.קתעההדומעבהנומתהלשםוקימהתאתונשלךתורשפאב
.הרושכרוקמהיכמסמתאםקמ,יופצכלעפיהנומתטסיהש

Servicesךסמב.1 Home)םיתורישלשישארטירפת(,תורשפאבעגCopy)היסיטרכבעגןכמרחאלו)קתעה
Layout Adjustment)הסירפתמאתה(.

Imageתורשפאבעג.2 Shift)הנומתטסיה(.

Autoתורשפאבעג,ףדהזכרמבהנומתהתאביצהלידכ.3 Center)יטמוטואזוכרמ(.

:ךלשהדובעהרובעתומיאתמהתויורשפאהתארחב,הנומתהםוקימתאןייצלידכ.4

Cornerתורשפאבעג,ףדהלעהנומתהתוניפתאזיזהלידכ• Shift)הניפטסיה(.

Marginתורשפאבעג,םיילושהתאןנווכלידכ• Shift)םיילושטסיה(.

סונימהלמסבוא)+(סולפהלמסבעג,1דצרובעהנימיואהלאמשוהטמלואהלעמלהטסההתדימתאןייצלידכ•
)–(.

sided-2תרחבםא• copies)למסבעג,2דצבהצקלכמקוחמלשישחטשהתאןייצלידכ:)םיידדצ-ודםיקתעה
Mirrorתורשפאבעגוא,)–(סונימהלמסבוא)+(סולפה Side .)1דצהארמתנומת(1

עג,םיכמסמהלשתיכוכזהחטשמלעואיטמוטואהםיכמסמהןיזמבךמסמהלשרוקמהךמסמןוויכתאןייצלידכ.5
Originalתורשפאב Orientation)בעג.)רוקמהךמסמןוויכ-Upright Images)בוא)תויכנאתונומת-

Sideways Images)תויקפואתונומת(.תורשפאבעגSave)רומש(.

Shiftרחב,םירמשנאלשארמםירדגומהםיכרעהםא RightואShift Down.

.)רומש(Saveתורשפאבעג.6

הנומתבוביס

ידכיטמוטואןפואבךמסמהתנומתתאתבבוסמתספדמה,ןעטנשךמסמהןוויכמהנוששגמבןעטנשריינהןוויכםא
.ריינהןוויכלךמסמהןוויכתאםיאתהל
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Servicesךסמב.1 Home)םיתורישלשישארטירפת(,תורשפאבעגCopy)היסיטרכבעגןכמרחאלו)קתעה
Layout Adjustment)הסירפתמאתה(.

Image-בעג.2 Rotation)הנומתבוביס(.

:יטנוולרההנומתהבוביסברחב.3

יובכ•

דימתלעופ•

יטמוטואבצמברשאכלעופ•

.)רומש(Saveתורשפאבעג.4

הנומתךופה

ךופיהבךמסמהלשןימידצמולאמשדצמתונומתהםעוא,רוקמהךמסמלשלילשתתנומתםעםיקתוערוצילךתורשפאב
.הארמ

Servicesךסמב.1 Home)םיתורישלשישארטירפת(,תורשפאבעגCopy)היסיטרכבעגןכמרחאלו)קתעה
Layout Adjustment)הסירפתמאתה(.

Invert-בעג.2 Image)איהלדחמהתרירב.)הנומתךופהNormal Image)לשהארמךופיהאלל,)הליגרהנומת
.תונומתה

:תויורשפאהתחאבעג.3

•Mirror Image)ךופיהבךמסמהלשןימידצבולאמשדצבתונומתהתאתכפוהוזתורשפא:)הארמתנומת
.הארמ

•Negative Image)איהלדחמהתרירב.)"ביטגנ"(לילשתתנומתתרצויוזתורשפא:)לילשתתנומתPositive
Image)לילשתכהנומתהלשהספדהאלל,)ביטיזופתנומת.

.)רומש(Saveתורשפאבעג.4

Negativeתויורשפאהרשאכ:הרעה Image)ו)לילשתתנומת-Edge Erase)ובתורדגומ)הצקתקיחמ-
.ןבללךפוההצקהתקיחמרוזא,תינמז

רוקמךמסמןוויכ

.ךמסמהלשןוילעהוקלחתאןייצישךכךמסמהןוויכתאעבק

Servicesךסמב,הרקבהחולב.1 Home)םיתורישלשישארטירפת(,תורשפאבעגCopy)עגןכמרחאלו)קתעה
Layoutהיסיטרכב Adjustment)הסירפתמאתה(.

Original-בעג.2 Orientation)רוקמךמסמןוויכ(.

:תספדמבןעטנשךמסמהרובעןוויכהתארחב.3

תויכנאתונומת•

תויקפואתונומת•
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.)רומש(Saveתורשפאבעג.4

Originalהרדגההםא:הרעה Orientation)הלוכיתספדמה,יזיפהךמסמהןוויכמהנוש)רוקמךמסמןוויכ
.ךמסמהלשןוילעהקלחכןוכנאלהדצהתאתועטבתוהזל
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טלפתינבת
Outputעטקמה Format)תואבהתונוכתהתאללוכ)טלפטמרופ:

תרבוחתריצי•

רעשידומע•

דומעתסירפ•

רטסופ•

לופיק•

תופסות•

םימןמיס•

תינושלילושטסיה•

הטמ/הלעמיפלכםינפהםעטלפ•

תוהזתדועתתקתעה•

תרבוחתריצי

ףדלכלשדצלכבתונומתיתשסיפדהלידכםיפדהתונומתתאהניטקמתספדמה.תרבוחתרוצבםיקתעהסיפדהלןתינ
רומיגהתדיחיתועצמאביטמוטואןפואבםיפדהתאקדהלולפקלוא,תינדיםיפדהתאקדהלולפקלןתינ.ספדומ
.המיאתמה

.םיקרסנרוקמהיכמסמלכשדעםיקתעההתאהסיפדמאלתספדמה,תרבוחתריציבצמב

Servicesךסמב.1 Home)םיתורישלשישארטירפת(,תורשפאבעגCopy)היסיטרכבעגןכמרחאלו)קתעה
Output Format)טלפתינבת(.

Bookletתורשפאבעג.2 Creation)תרבוחתריצי(תורשפאבעגןכמרחאלוOn)לעופ(.

Originalהרדגהב.3 Input)1רחב,)רוקמךמסמטלק Sided Originals)2,)םיידדצ-דחרוקמיכמסמ Sided
Originals)2וא)םיידדצ-ודרוקמיכמסמ Sided, Rotate Side .)2דצבבוס–ידדצוד(2

Foldתורשפאבעג,תורבוחהרצוילש)PR(רוציילהנכומרומיגתדיחיתנקתומםא.4 & Staple)רחאלו)קדהולפק
:תורשפארחבןכמ

דבלבלופיק•

דבלבטומיק•

קודיהולופיק•

:תרבוחהיבועלעתוצפלתנמלעהכירכהרוזאזכרמבםיילושףיסוהלידכ.5

a.תורשפאבעגBinding Shift)(סונימהוא)+(סולפהלמסבעג,הכירכהתארידגהלידכ.)הכירכטסיה–(.

b.תורשפאבעגSave)רומש(.

Blankתורשפאבעגןכמרחאלו,)תוכירכ(Coversתורשפאבעג,תוכירכףיסוהלידכ.6 Cover)קירהכירכףד(,
Print on Both)1וא)םידדצהינשלעספדה Sided Covers Print Outside)ץוחבספדה–תידדצ-דחהכירכ(.

a.תורשפאבעג.תרבוחהףוגלריינהןועטובששגמבוהכירכהריינןועטובששגמהתארחבSave)רומש(.
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b.תורדגהב,תירוחאההכירכהלעןורחאהרוקמהףדלשקתעההתאסיפדהלידכBlank Cover)קירהכירכףד(
Print-ו on Both)תורשפאהלשןומיסהתביתבעג,)םידדצהינשלעספדהLast Page on Back Cover)ףד
.)רומש(Saveתורשפאבעג.)תירוחאהכירכלעןורחא

Divideתורשפאבעג,הנשמתכרעלכבתונויליגהרפסמתאןיזהלידכ.7 Output)עגןכמרחאלו)טלפקלח
Sheetsהרדגהב.)לעופ(Onתורשפאב per Subset)(סונימהוא)+(סולפהלמסבעג,)הנשמתכרעבתונויליג–(
.)רומש(Saveתורשפאבעגןכמרחאלו

Offsetתורשפאה.8 Stacking)המירעהמהנימיואהלאמשטעמםיספדומםיפדלשהמירעלכהחינמ)טסיהתמרעה
:טסיההתמרעהתויורשפאתארידגהלידכ.רתויהלקהדרפהל,תמדוקה

a.תורשפאבעגOutput/Offset/Subset)הנשמתכרע/טסיה/טלפ(.

b.תורשפאבעגRight-Top Output Tray)וא)ןוילעינמיטלפשגמRight-Middle Output Tray)טלפשגמ
Right-Middleתורשפאבעג,יטמוטואלופיקל.)יעצמאינמי Output Tray > Offset Stacking)טלפשגמ
.)טסיהתמרעה>יעצמאינמי

c.הרדגהבOffset Stacking)תורשפארחב,)טסיהתמרעה:

•System Default)תכרעמהלשלדחמהתרירב(

•No Offset)טסיהאלל(

•Offset per Set)הכרעלטסיה(

•Offset per Job)הדובעלטסיה(

d.תורשפאבעגSave)רומש(.

Autoתורשפאבעג,יטמוטואהנומתםוקימל.9 Image Positioning)עגןכמרחאלו,)יטמוטואהנומתםוקימ
.)רומש(Saveתורשפאבעג,תורדגההתארומשלידכ.)יובכ(Offוא)לעופ(Onתורשפאב

Bookletלשתויורשפאהתורדגהלכתארומשלידכ.10 Creation)תרבוחתריצי(,תורשפאבעגSave)רומש(.

רעשידומע

ריינםישגמבןועטלךתורשפאב.ןורחאהוןושארהדומעהרובעםינושריינישגמרחב,הקתעהתדובעלתוכירכףיסוהלידכ
.ןהילעסיפדהלואתוקירתוכירכהתאריאשהלןתינ.שארמספדומואינועבצ,רתוידבכ

.ךמסמהראשתספדהלשמשמהריינלולדוגבההזתויהלבייחתוכירכלשמשמהריינה

Servicesךסמב.1 Home)םיתורישלשישארטירפת(,תורשפאבעגCopy)היסיטרכבעגןכמרחאלו)קתעה
Output Format)טלפתינבת(.

.)תוכירכ(Covers-בעג.2

:הספדהתויורשפאןתואוריינשגמותואלעתוססובמהתירוחאותימדקהכירכלולכלידכ.3

a.תויורשפאהרובעFront Cover)ו)תימדקהכירכ-Back Cover)תושורדהתורדגההתארחב,)תירוחאהכירכ
:ךלשהדובעהרובע

•Blank Cover)הכירכהלעטסקטהסיפדמהניאוזתורשפא:)קירהכירכףד.

•Print on Side .1דצלעהכירכהסיפדמוזתורשפא:)1דצלעספדה(1

•Print on Side .2דצלעהכירכהסיפדמוזתורשפא:)2דצלעספדה(2

•Print on Both)תירוחאהכירכותימדקהכירכהסיפדמוזתורשפא:)םידדצהינשלעספדה.
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b.תורשפאבעג,ישארהךמסמהףוגותוכירכהרובעשמתשהלשיובשריינהשגמתארוחבלידכPaper Supply
.)ריינתקפסא(

c.תורשפאבעגSave)רומש(.

Backהדשב,דבלבתימדקהכירכלולכלידכ.4 Cover)תירוחאהכירכ(,תורשפאבעגOff)הכירכלולכלידכ.)יובכ
Frontהדשב,דבלבתירוחא Cover)תימדקהכירכ(,תורשפאבעגOff)יובכ(.

.)רומש(Saveתורשפאבעג.5

דומעתסירפ

Pageהנוכתל Layout)תויורשפאיתש)דומעתסירפ:

דצלכלםידומע•

הנומתתלפכה•

דצלכלםידומע

הנומתה,ףדהלדוגלםאתהב.דחאריינןויליגלשדחאדצלארוקמהךמסמלשםיבורמםיפדקיתעהלךתורשפאב
.רחבנשריינלםיאתהלידכיסחיןפואבתנטקומ

Servicesךסמב.1 Home)םיתורישלשישארטירפת(,תורשפאבעגCopy)היסיטרכבעגןכמרחאלו)קתעה
Output Format)טלפתינבת(.

Page-בעג.2 Layout)בעגןכמרחאלו)דומעתסירפ-Pages per Side)דצלכלםידומע(.

2-בעג,ריינןויליגלכרובערוקמהךמסמלשםידומעהרפסמתריחבל.3 Pages)24-ב,)םידומע Pages)4םידומע(,
8-בוא Pages)84לשםידומעתמיתחתלבקל.)םידומע-up8לשוא-up,שקובמההאירקהרדסתארחב.

Originalתורשפאבעג,םיקתעההןוויכיונישל.4 Orientation)בעגןכמרחאלו,)רוקמךמסמןוויכ-Upright
Images)בוא)תויכנאתונומת-Sideways Images)תויקפואתונומת(.תורשפאבעגSave)רומש(.

.)רומש(Saveתורשפאבעג,תורדגההלכתארומשלידכ.5

הנומתתלפכה

.ןיוצשםימעפרפסמךשמלבושובושדחאריינןויליגלעךמסמתנומתקיתעהלןתינ

Servicesךסמב.1 Home)םיתורישלשישארטירפת(,תורשפאבעגCopy)קתעה(.

Outputתורשפאבעג.2 Format)טלפתינבת(.

Pageתורשפאבעג.3 Layout)דומעתסירפ(<Repeat Image)הנומתתלפכה(.

Repeatתורשפאתארחב.4 Image)השורדה)הנומתתלפכה.

a.2תורשפאבעג,דומעבהנומתהתואלערוזחלשישםימעפהרפסמרובע Times)4,)םיימעפ Times)4
8וא)םימעפ Times)8םימעפ(.

b.לדוג,ךמסמהלדוגלםאתהב,תיקפואואתיכנאהנומתהתאליפכהלשישםימעפהרפסמלשיטמוטואבושיחל
Autoתורשפאבעג,הנטקה/הלדגההסחיוריינה Repeat)תיטמוטואהלפכה(.
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c.תורשפאבעג,תיקפואואתיכנאהנומתהלערוזחלשישםימעפהרפסמתאןייצלידכVariable Repeat
םימעפ1-33הנומתלערוזחלךתורשפאב.)–(סונימהוא)+(סולפהלמסבעגןכמרחאלו)הנתשמהלפכה(
.תורושביקפואןפואבםימעפ1-23-ו,תודומעביכנאןפואב

Originalתורשפאבעג,םיקתעההןוויכיונישל.5 Orientation)בעגןכמרחאלו,)רוקמךמסמןוויכ-Upright
Images)בוא)תויכנאתונומת-Sideways Images)תויקפואתונומת(.תורשפאבעגSave)רומש(.

Repeatתורשפאהרובעךלשםייונישהתארומשלידכ.6 Image)הנומתתלפכה(,תורשפאבעגSave)רומש(.

ידכםינטקומהנומתהלשםמצעלעםירזוחהםיקתועה,)יטמוטוא(Autoתורשפאלרדגומהקתעההסחירשאכ:הצע
.ורדוסיהנומתהלשםמצעלעםירזוחהםיקתועהדציכןייצלךתורשפאב.רחבנשריינלםיאתהל

תורזוחתונומתלשרפסמןייצללכות,ךמסמהתנומתלשכלדוגותואבםירזוחםיקתועתריציתעב:הרעה
.ריינלתומיאתמה

רטסופ

.םיבורמתונויליגבםיצפומהםיקתועהתאדחיקיבדמהתאשכהלודגהזרכרוצילךלתרשפאמ)הזרכ(Posterהנוכתה
10לשעובקלדוגילעבםההקבדההילוש.דחיבםתואקיבדהלםירשפאמההקבדהילושםעםיקפוסמםיקתעומתונויליג
.)'ץניא0.4(מ"מ

:הרעה

Uncollatedוא)םיפוסאאל(Uncollatedתריחבתעב• with Separators)הדרפהיפדםעםיפוסאאל(
.הנימז)רטסופ(Posterתורשפאה,)קתעה(Copyךסמב

Holeךסמב)םיפוסא(Collatedתריחבתעב• Punch & More)דועוררוחמריינ(,הנוכתהPoster)רטסופ(
.תתבשומ

Servicesךסמב.1 Home)םיתורישלשישארטירפת(,תורשפאבעגCopy)היסיטרכבעגןכמרחאלו)קתעה
Output Format)טלפתינבת(.

.)רטסופ(Posterתורשפאבעג.2

Outputתורשפאבעג.3 Size)שורדההזרכהלדוגבעגןכמרחאלו)טלפלדוג.

תארחבןכמרחאלו)הלדגה%(%Enlargementתורשפאבעג,דוחלךרואהובחורהתלדגהיזוחאתארוחבלידכ.4
Lockתורשפאבעג,ילנויצרופורפןפואבךרואהובחורהתארידגהלידכ.)–(סונימהוא)+(סולפהלמס X-Y%)לענ

X-Y%(.

Paperתורשפאבעג.5 Supply)תומיאתמהריינהתקפסאשגמתויורשפאתארדגהןכמרחאלו)ריינתקפסא.

.)רומש(Saveתורשפאבעג,ריינהתקפסאתויורשפאתארומשלידכ.6

.)רומש(Saveתורשפאבעג,ךלשםייונישהתארומשלידכ.7

Scanךסמלהשיגלבק:הצע Options)הרדגההשרשא.)הקירסתויורשפאOriginal Orientation)ךמסמןוויכ
.םיהזךמסמהןוויכו)רוקמ

לופיק

גוסםא,המגודל.ךלשהדובעהרובעםילופיקרוחבלךתורשפאב,)לופיק(FoldingתורשפאבדיוצמXeroxןקתהםא
תבותכבןייע,לופיקלשגוסלכלעעדימתלבקל.םישילשבךלשהדובעהתאלפקללוכיןקתהה,ןימזZלופיקואCלופיק
.C/Zלופיקיגוס
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Servicesךסמב,הרקבהחולב.1 Home)םיתורישלשישארטירפת(,תורשפאבעגCopy)עגןכמרחאלו)קתעה
Outputהייסיטרכב Format)טלפתינבת(.

.)טומיק/לופיק(Fold/Creaseתורשפאבעגןכמרחאלו)לופיק(Foldingתורשפאבעג.2

:תושורדהטומיקהולופיקהתונוכתתארחב,)טומיק/לופיק(Fold/Creaseךסמב.3

דבלבלופיק•

דבלבטומיק•

.)רומש(Saveתורשפאבעג.4

שגמרחב,)לופיק(Foldingתורשפאבשמתשהלידכ.)SEF(רצקהצקתנזהללבגומםיכמסמהןוויכ:הרעה
.רצקהצקתנזהריינובןעטנשריינ

תופסות

.רוקמהךמסמבםילולכאלשםייפוסהםיקתועלBatesתמתוחודומערפסמ,ךיראת,רואיבתמתוחףיסוהלןתינ

Servicesךסמב.1 Home)םיתורישלשישארטירפת(,תורשפאבעגCopy)היסיטרכבעגןכמרחאלו)קתעה
Output Format)טלפתינבת(.

.)םירואיב(Annotationsתורשפאבעג.2

:הרעהתפסוהל.3

a.תורשפאבעגComment)הרעה(,תורשפאבעגןכמרחאלוOn)לעופ(.

b.היוצרההרעההתארחב,תורומשהתורעההתמישרב,אבהךסמב.

c.בצמבתאצמנשהרעהבעג,הרעהרוצילידכ>Available<)הנימז(,תורשפאבעגןכמרחאלוEdit)ךורע(.
.)רומש(Saveתורשפאבעגןכמרחאלוהשדחהרעהןזה,עגמהךסמבשתדלקמהתועצמאב

d.תורשפאבעגApply To)תורשפאבעגןכמרחאלו,)לעלחהFirst Page Only)דבלבןושארדומע(,All
Pages)וא)םידומעהלכAll Pages Except First)תורשפאבעג.)ןושארהדבלמםידומעהלכSave

.)רומש(

e.תורשפאבעג,דומעבהרעההםוקימתארוחבלידכPosition)יוצרהםוקימבעגןכמרחאלו)םוקימ.

f.תורשפאבםיימעפעגSave)רומש(.

:יחכונהךיראתהתפסוהל.4

a.תורשפאבעגDate)ךיראת(,תורשפאבעגןכמרחאלוOn)לעופ(.

b.ךיראתהלשתינבתהתארחב.

c.תורשפאבעג,ךיראתהעיפויםידומעוליאברוחבלידכApply To)תורשפאבעגןכמרחאלו,)לעלחהFirst
Page Only)דבלבןושארדומע(,All Pages)וא)םידומעהלכAll Pages Except First)םידומעהלכ

.)רומש(Saveתורשפאבעג.)ןושארהדבלמ

d.תורשפאבעג,דומעבךיראתהתמתוחםוקימתארוחבלידכPosition)םוקימהתארחבןכמרחאלו)םוקימ
.יוצרה

e.תורשפאבםיימעפעגSave)רומש(.

:םידומעירפסמתפסוהל.5

a.תורשפאבעגPage Numbers)םידומעירפסמ(,תורשפאבעגןכמרחאלוOn)לעופ(.
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b.(סונימהוא)+(סולפהלמסבעג,ונממליחתהלשישדומעהרפסמתאןיזהלידכ–(.

c.תורשפאבעג,םידומעהירפסמועיפויםידומעוליאברוחבלידכApply To)תורשפאבעגןכמרחאלו,)לעלחה
First Page Only)דבלבןושארדומע(,All Pages)וא)םידומעהלכAll Pages Except First)לכ

.)רומש(Saveתורשפאבעג.)ןושארהדבלמםידומעה

d.תורשפאבעג,דומעבךיראתהתמתוחםוקימתארוחבלידכPosition)םוקימהתארחבןכמרחאלו)םוקימ
.יוצרה

e.תורשפאבםיימעפעגSave)רומש(.

:ההזמרפסמתמתוחתפסוהל.6

a.בעגBates Stamp)ההזמרפסמתמתוח(,תורשפאבעגןכמרחאלוOn)לעופ(.

b.תמודיקרוצואתמייקתמודיקרחב.

c.בצמבתאצמנשתמודיקבעג,תמודיקרוצילידכ>Available<)הנימז(,תורשפאבעגןכמרחאלוEdit)ךורע(.
.רומשלעץחלןכמרחאלוהשדחהתמודיקהתאןיזהלידכעגמהךסמלשתדלקמבשמתשה

d.(סונימהוא)+(סולפהלמסבעג,ונממליחתהלשישדומעהרפסמתאןיזהלידכ–(.

e.תמתוחעיפותםידומעוליאברוחבלידכBates,תורשפאבעגApply To)תורשפאבעגןכמרחאלו,)לעלחה
First Page Only)דבלבןושארדומע(,All Pages)וא)םידומעהלכAll Pages Except First)לכ

.)רומש(Saveתורשפאבעג.)ןושארהדבלמםידומעה

f.תמתוחלשםוקימהתארוחבלידכBatesתורשפאבעג,דומעבPosition)םוקימהתארחבןכמרחאלו)םוקימ
.)רומש(Saveתורשפאבעג.יוצרה

g.בעג,תורפסהרפסמתאןייצלידכ-Number of Digits)ילמינימהתורפסהרפסמתריחבל.)תורפסרפסמ
Auto-בעג,שורדה Assign)תיטמוטואהאצקה(,בעגןכמרחאלו-Save)רומש(.

h.תורשפאבעג,תורפסלשיפיצפסרפסמרוחבלידכManual Assign)העשתדעףיסוהלידכ.)תינדיהאצקה
.)רומש(Saveתורשפאבעג.)–(סונימהוא)+(סולפהלמסבעג,הלחתהבםיספא

i.תורשפאבעגSave)רומש(.

,םיכמסמהלשתיכוכזהחטשמיבג-לעואיטמוטואהםיכמסמהןיזמבםיחנומשרוקמהיכמסמלשרושייהתאןייצלידכ.7
Originalהרדגהב Orientation)תורשפאבעג,)רוקמךמסמןוויכUpright Images)וא)תויכנאתונומת

Sideways Images)תויקפואתונומת(.

:םירואיבלתשמשמהתינבתהיונישל.8

a.תורשפאבעגFormat & Style)ןונגסותינבת(.

b.(סונימהוא)+(סולפהלמסבעג,תודוקנבןפוגהלדוגתארוחבלידכ–(.

c.תורשפאבעג,םיידדצ-ודםיקתועתספדהתעבינשהדצבםירואיבהלשםוקימהתארוחבלידכSame as Side
Mirrorתורשפאבוא)1דצלההז(1 Side .)1דצלשהארמתנומת(1

d.תורשפאבעגSave)רומש(.

.)רומש(Saveתורשפאבעג,תורדגההלכתארומשלידכ.9

םימןמיס

לכלשעקרבירודיסרפסמואהעשוךיראת,םינסחואמםימינמיס,יתרדסהרקברפסמלשםימןמיססיפדהלךתורשפאב
.םיקתועתכרע
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Servicesןולחב.1 Home)םיתורישלשישארטירפת(,תורשפאבעגCopy)היסיטרכבעגןכמרחאלו)קתעה
Output Format)טלפתינבת(.

.)םימןמיס(Watermark-בעג.2

Control-בעג,הרקברפסמתפסוהל.3 Number)הרקברפסמ(בעגןכמרחאלו-Add)תארוחבלידכ.)ףסוה
.)רומש(Saveתורשפאבעג.)–(סונימהוא)+(סולפהלמסבעג,ונממליחתהלשישרפסמה

Storedתורשפאבעג,ןסחואמםימןמיסתפסוהל.4 Watermarks)בעגןכמרחאלו)םינסחואמםימינמיס-On
.)רומש(Saveתורשפאבעגוןסחואמםימןמיסרחב,המישרהךותמ.)לעופ(

Dateתורשפאבעג,םיקתועהלעםייחכונההעשהוךיראתהתספדהל.5 & Time)בעגןכמרחאלו)העשוךיראת-
Add)ףסוה(.תורשפאבעגSave)רומש(.

Serialתורשפאבעג,םיקתועהיבג-לעתספדמהלשירודיסהרפסמהתספדהל.6 Number)ןכמרחאלו)ירודיסרפסמ
.)רומש(Saveתורשפאבעג.)ףסוה(Add-בעג

םישמשמהםיקתעהבחולגלםימהןמיסתאךופהלידכ.האירקלןתינףדהןכותשךכהשלחאיהםימהןמיסתנומת.7
Watermarkתורשפאבעג,רוקמיכמסמכ Effect)םימןמיסטקפא(,בעגןכמרחאלו-Embossed)בוא)טילבת-

Outline)ראתמ(.תורשפאבעגSave)רומש(.

.)רומש(Saveתורשפאבעג,תורדגההלכתארומשלידכ.8

חטבואמםימןמיס

.תילנויצפואהליבחלשהשיכרתבייחמהתילנויצפואהנוכתאוה,ידירביהםימןמיסםיתעלהנוכמה,חטבואמםימןמיס
.Xeroxלשתינכטהתוחוקלהתכימתדקומםערשקרוצ,ףסונעדימתלבקל

תאליבגהלידכךמסמבהקתעהינפמהנגהלילטיגידדוקהעימטמההחטבאלוהינתנוכתאוהחטבואמםימןמיס
.רוקמבךמסמהרצונימידילעוןקתההזיאב,יתמעובקללכותילטיגידהדוקהתרזעב.ךמסמהתקתעהתויורשפא

:חטבואמהםימהןמיסתנוכתלעםילחםיאבהםיאנתהותולבגמה

:ןוגכ,הספדההתוכיאבהדירילםורגללולעחטבואמהםימהןמיסתנוכתבשומישה•

.רתויםיהכתואריהלםילוכיםיעבצ–

רתויהשקתויהלודוקימהמטעמתאצלהלוכי,תוינורשעתודוקנוםיוותומכ,תודוקנוטסקטלשהיצולוזרה–
.האירקל

:םיאבהםירקמהמדחאלכבךמסמהרובעיוארכלעפתאלחטבואמהםימהןמיסתנוכתשןכתיי•

:A5-מרתויןטקךמסמה– 148 x 5.5(מ"מ210 x .)'ץניא8.5

.ןבלוניאעקרהעבצ–

.ךמסמהלערבעבהלעפוהחטבואמםימןמיסואםימןמיסתנוכת–

:תוללוכחטבואמהםימהןמיסתויורשפא•

–Protection Code)ךמסמהלשהקירסואהקתעהתענומוךמסמבדוקהעימטמוזתורשפא:)הנגהדוק.

–Stored Secure Watermark)ךמסמברתסנטסקטהעימטמוזתורשפא:)םינסחואמםיחטבואמםימינמיס.
טסקטה,רתסנטסקטםעךמסמתקתעהתעב.ןויליגבעבטומןיוצשטסקטה,רתסנטסקטלשוזהנוכתתלעפהב
ןקתהבהנקתוהאלתילנויצפואהחטבואמהםימהןמיסתכרעםאםג,ןבלעבצבעיפומספדומהטלפבעבטומה
.Xerox-ה
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תינושלילושטסיה

הנומתהלשהקתעהעצבתתשךכתינושלהםוקימתאןייצ.תוינושלםעריינבתינושלםוקימלתונומתקיתעהלךתורשפאב
A4)210לדוגבתוינושלםעריינקיתעהלךתורשפאב.תינושלהלא x 8.5-ו)מ"מ297 x .'ץניא11

Servicesךסמב,הרקבהחולב.1 Home)םיתורישלשישארטירפת(,תורשפאבעגCopy)עגןכמרחאלו)קתעה
Outputהייסיטרכב Format)טלפתינבת(.

Tabתורשפאבעג.2 Margin Shift)תינושלילושטסיה(.

:השורדה)טסיה(Shiftתנוכתתורשפאתארחב.3

•Shift to Tab)ריינהלשתינושלהקלחלאקרהנומתהלשהקתעהתעצבתמ:)תינושללטסיה.

•Shift All)תינושלהריינלאהמלשהךמסמהתנומתלשהקתעהתעצבתמ:)לכהטסה.

.)–(סונימהלמסבוא)+(סולפהלמסבעג,טסיההךרעתאןייצלידכ.4

Paperךותמ,תוינושלהםעריינהלשםייוצרהגוסהולדוגהתארוחבלידכ.5 Supply)תורשפאבעג,)ריינתקפסא
More)דוע(.

Addתורשפאבעג,תוינושלהםעריינהתומכתארידגהלידכ.6 Tab Stock)תינושלםעסיטרכףסוה(.

:5שגמוא4שגמ,3שגמבתוינושלהםעריינהתאןעט.7

תינושללדגונמההצקהשכו,הלעמיפלכהנופהקתעהלדעוימהדצהשכתוינושלהםעריינהתאןעט,5שגמרובע•
.תספדמלןושארסנכנ

Tabרחב,4שגמוא3שגמרובע• Stock)תוינושלהםעריינהתאןעט.ר"מ/'ג216–106)תינושלםעסיטרכ
.תספדמלהסינכבבקועהדצבתוינושלהלעבדצהוהטמיפלכהנופהקתעהלדעוימהדצהרשאכ

.)רומש(Saveתורשפאבעג.8

הטמ/הלעמיפלכםינפהםעטלפ

Servicesךסמב.1 Home)םיתורישלשישארטירפת(,תורשפאבעגCopy)היסיטרכבעגןכמרחאלו)קתעה
Output Format)טלפתינבת(.

Face-בעג.2 Up/Down Output)הטמ/הלעמיפלכםינפהםעטלפ(.

:תשקובמהתורשפאהתארחב.3

•Auto)הטמיפלכואהלעמיפלכםינפהםעםיטלפנםיקתועהםאיטמוטואןפואבתעבוקוזתורשפא)יטמוטוא.

•Face Up)ןושארהדומעהרשאכ,הלעמיפלכםינפהםעטלפהלכתאהשיגמוזתורשפא:)הלעמיפלכםינפ
.טלפהתמירעשארבאצמנ

•Face Down)ןושארהדומעהרשאכ,הטמיפלכםינפהםעטלפהלכתאהשיגמוזתורשפא:)הטמיפלכםינפ
.טלפהתמירעתיתחתבאצמנ

•Face Up (Reverse Order))יפלכםינפהםעטלפהלכתאהשיגמוזתורשפא:))ךופהרדס(הלעמיפלכםינפ
Faceתורשפאהלשהתונימז.טלפהתמירעשארבאצמנןורחאהדומעהרשאכ,הלעמ Up (Reverse Order)
.Xeroxןקתהתרוצתתארידגהתכרעמהלהנמובשןפואבהיולת))ךופהרדס(הלעמיפלכםינפ(

.)רומש(Saveתורשפאבעג.4
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תוהזתדועתתקתעה

דיחידצלע,תוהזתדועתןוגכ,ןטקרוקמךמסמלשםידדצהינשתאקיתעהלךלתרשפאמתוהזהתדועתתקתעהתנוכת
.ריינהףדלש

.םיכמסמהתיכוכזלשהנוילעהתילאמשההניפבהדועתהתאחנהויטמוטואהםיכמסמהןיזמתאחתפ.1

Servicesךסמב.יטמוטואהםיכמסמהןיזמתארוגס.2 Home)תורשפאבעג,)םיתורישלשישארטירפתCopy
Outputהיסיטרכבעגןכמרחאלו)קתעה( Format)טלפתינבת(.

IDתורשפאבעג.3 Card Copy)תוהזתדועתתקתעה(בעגןכמרחאלו-On)לעופ(.

.)רומש(Saveתורשפאבעג.4

.קוריה)לחתה(Startןצחלהלעץחל,ןושארהדצהתאקורסלידכ.5

רחאלו,םיכמסמהלשתיכוכזהחטשמלעהלשםוקימהתאתונשלילבהדועתהתאךופה,ינשהדצהתאקורסלידכ.6
.ריינהןויליגלשדצותואלעוספדויהדועתהלשםידדצהינש.)לחתה(Startןצחלהלעץחלןכמ
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תודובעהלולכמתייסיטרכ
Jobעטקמה Assembly)תואבהתונוכתהתאללוכ)תודובעהלולכמ:

הדובעתיינב•

המגודלהדובע•

רוקמתוכרעבוליש•

ספוטתבכש•

הכירעלץוחמ/הכירעךותבהקיחמ•

ןסחואמתונכת•

הדובעתיינב

הקתעהתורדגהםישרודשםינושרוקמיכמסמתוללוכהתובכרומהקתעהתודובערובעוזהנוכתבשמתשהלךתורשפאב
תונסחואמםיפדהתונומת,םיעטקמהלכלשהקירסהותונכתהרחאל.תונושהקתעהתורדגהלבקללוכיעטקמלכ.תונוש
.תספדומהמלשההקתעההתדובעו,תספדמבינמזןפואב

Servicesךסמב.1 Home)םיתורישלשישארטירפת(,תורשפאבעגCopy)היסיטרכבעגןכמרחאלו)קתעהJob
Assembly)תודובעהלולכמ(.

:ןושארהעטקמהתאקורסותנכת.2

a.םיכמסמהלשתיכוכזהחטשמיבג-לעואיטמוטואהםיכמסמהןיזמיבג-לעםיירוקמהםיכמסמהתאחנה.

b.תושורדההקתעההתורדגהתארחב.

c.הייסיטרכבעגJob Assembly)תודובעהלולכמ(.

d.בעג-Build Job)הדובעתיינב(תורשפאבעגןכמרחאלוOn)לעופ(.

e.תורשפאבעגSave)רומש(.

f.ןצחלהלעץחל,הנושארהרוקמהיכמסמתכרעתאקורסלידכStart)קוריה)לחתה.

:םיפסונהםיעטקמהתאקורסותנכת.3

a.רחאלו,םיכמסמהלשתיכוכזהחטשמיבג-לעואיטמוטואהםיכמסמהןיזמיבג-לעםיירוקמהםיכמסמהתאחנה
Nextתורשפאבעגןכמ Original)אבהרוקמהךמסמ(.

b.בעג,אבהידדצ-ודהעטקמהלשהלחתההדומעתארידגהלידכ,תוידדצ-ודתודובעתספדהתעב-Chapter
Start)תורשפארחבןכמרחאלו)קרפתליחת:

Off)אבהןימזהדצהלעספדומאבהעטקמהלשןושארהדומעה:)יובכ.

On)שדחריינןויליגלש1דצלעספדומאבהעטקמהלשןושארהדומעה:)לעופ.

Pages per Side-New Page)יגוז-יאםידומערפסמשיןושארהעטקמלםא:)שדחדומע-דצלכלםידומע,
.2דצבליחתיינשהעטקמה,יגוזםידומערפסמשיןושארהעטקמלםא.1דצבליחתיינשהעטקמה

c.בעג-Change Settings)עטקמהרובעתורדגההתארחב.)תורדגההנש.

d.ןצחלהלעץחל,הרקבהחולב,האבהרוקמהיכמסמתכרעתאקורסלידכStart)קוריה)לחתה.

.3בלשלערוזח,קיתעהלךנוצרבשףסונעטקמלכרובע.4
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Last-בעג,קתעהךסמב,םיעטקמהלכלשהקירסהםותב.5 Original)ןורחאהרוקמהךמסמ(.

הדובעתיינבלשתויורשפא

Servicesךסמב.1 Home)םיתורישלשישארטירפת(,תורשפאבעגCopy)היסיטרכבעגןכמרחאלו)קתעהJob
Assembly)תודובעהלולכמ(.

Build-בעג.2 Job)הדובעתיינב(תורשפאבעגןכמרחאלוOn)לעופ(.

:תושורדהתויורשפאהתארחב.3

Paperתויורשפאבעג:הקתעהטלפ• Supply)ריינתקפסא(,Staple)קודיה(,Hole Punch)םירוחבוקינ(,
Collation)ףוסיא(ו-Output/Offset/Subset)תורשפאבעגןכמרחאלו,)הנשמתכרע/טספוא/טלפSave

.)רומש(

•Booklet Creation)תורבוחתריצי(:תורשפאבעגןכמרחאלותושרדנהתורדגההתארחבSave)רומש(.

•Covers)הכירכיפד(:תורשפאבעגןכמרחאלותושרדנהתורדגההתארחבSave)רומש(.

•Annotations)םירואיב(:תורשפאבעגןכמרחאלותושרדנהתורדגההתארחבSave)רומש(.

•Segment Separators)בעג,םיעטקמןיבהדרפהיפדףיסוהלידכ:)םיעטקמתדרפהיפד-Segment
Separators)תושורדהתויורשפאהתארחבןכמרחאלו)םיעטקמתדרפהיפד:

•No Separators)ןכמרחאלותושרדנהתורדגההתארחב.הדרפהיפדםיפסוותמאל:)הדרפהיפדאלל
.)רומש(Saveתורשפאבעג

•Blank Separators)רחב,הדרפההיפדתומכןויצל.םיקירהדרפהיפדםיפסוותמ:)םיקירהדרפהיפד
.)רומש(Saveתורשפאבעגןכמרחאל,)–(סונימהלמסבוא)+(סולפהלמסתא

•1-Sided Side 1 Only)ימדקהדצהלעקתעומןעטנשךמסמהלשןושארהדומעה:)דבלב1דצידדצ-דח
.)רומש(Saveתורשפאבעגןכמרחאלותושרדנהתורדגההתארחב.הדרפהףדלש

•1-Sided Side 2 Only)ירוחאהדצהלעקתעומןעטנשךמסמהלשןושארהדומעה:)דבלב2דצידדצ-דח
.)רומש(Saveתורשפאבעגןכמרחאלותושרדנהתורדגההתארחב.הדרפהףדלש

•2-Sided Separators)םיקתעומונעטנשםיכמסמהלשםינושארהםידומעהינש:)םיידדצ-ודהדרפהיפד
.)רומש(Saveתורשפאבעגןכמרחאלותושרדנהתורדגההתארחב.הדרפההףדידצינשלע

.)רומש(Saveתורשפאבעגןכמרחאלותושרדנהתורדגההתארחב:םימינמיס•

•Face Up/Down Output)עגןכמרחאלותושרדנהתורדגההתארחב:)הטמ/הלעמיפלכםינפהםעטלפ
.)רומש(Saveתורשפאב

.)רומש(Saveתורשפאבעג,םייונישהלכתארומשלידכ.4

המגודלהדובע

הסיפדמוזהנוכת.םיבורמםיקתעהלשהספדהינפלןויסינקתעהסיפדהלםימעפלליעומ,תוכבוסמהקתעהתודובעב
םיקתועהתאסיפדהלךתורשפאב,המגודהתקידברחאל.הנתמהבםירתונהםיקתעההתאהריאשמודחאקתעה
.הדובעהתאלטבלוא,תורדגהןתואבשומישךותםירתונה

,םייוצרהםיקתועהרפסמכ3ןיזתםא,רפסתקתעהתעב,המגודל.הרחבנשתללוכהתומכהמקלחכרפסנהמגודהקתוע
.הספדהלםרורחשלדעוניתמיםיפסונםיקתעהינשורפסהלשדחאקתעהספדוי
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Servicesךסמב.1 Home)םיתורישלשישארטירפת(,תורשפאבעגCopy)תורדגהברחבןכמרחאלו)קתעה
.תושרדנההקתעהה

Jobהייסיטרכבעג.2 Assembly)תודובעהלולכמ(.

Sample-בעג.3 Job)המגודלהדובע(בעגןכמרחאלו-On)לעופ(.

.)רומש(Saveתורשפאבעג.4

.תספדומהמגודלהדובעה.קוריה)לחתה(Startןצחלהלעץחל.5

חולבקוריה)לחתה(Startןצחלהלעןצחלוא)לחתה(Start-בעג,הדובעהלשםירתונהםיקתעההתספדהל.6
.הרקבה

.)קחמ(Delete-בעג,ןוצרתעיבשמהניאהמגודלהדובעהםא.7

רוקמתוכרעבוליש

חטשמבשמתשה.יטמוטואהםיכמסמהןיזמבןועטלןתינאלשםיכמסמלשתוכרעקיתעהלךלתרשפאמוזהנוכת
.יטמוטואהםיכמסמהןיזמרובעידמםיטמוקמוא,םיעורקואםימוגפםיכמסמתקתעהתעבםיכמסמהלשתיכוכזה
הקתעהתדובערוצילוםיכמסמהלשתיכוכזהחטשמלערוקמךמסמלכקיתעהלךלתרשפאמרוקמתוכרעבולישהנוכתה
.הכרעהרובעתחא

Servicesךסמב.1 Home)םיתורישלשישארטירפת(,תורשפאבעגCopy)הקתעההתורדגהתארחב.)קתעה
.הרקבהחולבשתירמונאפלאהתדלקמהתועצמאבםיקתועהרפסמתאןזהןכמרחאלותויוצרה

Jobהייסיטרכבעג.2 Assembly)תורשפאבעגןכמרחאלו,)תודובעהלולכמCombine Original Sets)בוליש
.)תוירוקמתוכרע

.)רומש(Save-בןכמרחאלו)לעופ(Onתורשפאבעג.3

:רוקמיכמסמלשהנושארההכרעהתאקתעה.4

.יטמוטואהםיכמסמהןיזמבםיכמסמהתאחנה,המוגפהניארוקמהיכמסמלשהנושארההכרעהםא•

.םיכמסמהלשתיכוכזהחטשמלעםיכמסמהתאחנה,המוגפרוקמהיכמסמתכרעםא•

.הליחתמהקתעהה.הרקבהחולבקוריה)לחתה(Startןצחלהלעץחל.5

:תופסונתוכרעקורס.6

a.לשהאבההכרעהתאקיתעהלידכםיכמסמהלשתיכוכזהחטשמבואיטמוטואהםיכמסמהןיזמבשמתשה
.רוקמיכמסמ

b.ךסמבCopy)תורשפאבעג,)הקתעהNext Original)אבהרוקמהךמסמ(.

.הרקבהחולבקוריה)לחתה(Startןצחללעץחלוא,עגמהךסמב)לחתה(Startתורשפאבעג.7

Lastתורשפאבעג,תוירוקמתוכרעבולישךסמב,הנורחאההכרעהלשהקתעההתעב.8 Original)רוקמהךמסמ
.)ןורחאה

.)קחמ(Deleteתורשפאבעג,הדובעהלוטיבל.9

ספוטתבכש

םא,המגודל.םיכמסמהראשלכבלעתבכשבךמסמהלשןושארהדומעהתאםיסיפדמשםיקתוערוצילךתורשפאב
תרתוכהתואםעםיכמסמהראשתאקיתעהלךתורשפאב,דבלבהנותחתוהנוילעתרתוכללוכךמסמהלשןושארהדומעה
.הנותחתוהנוילע
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Servicesךסמב.1 Home)םיתורישלשישארטירפת(,תורשפאבעגCopy)היסיטרכבעגןכמרחאלו)קתעהJob
Assembly)תודובעהלולכמ(.

Form-בעג.2 Overlay)ספוטתבכש(.

Formךסמב.3 Overlay)ספוטתבכש(,בצמבעגOn)לעופ(ואOff)יובכ(.

.)רומש(Saveתורשפאבעג.4

.ספוטהתבכשלשמשמןוילעהדצהקר,ידדצודאוהןושארהדומעהםא•

Center/Cornerתונוכתה• Shift)הניפ/זכרמטסיה(,Image Shift)הנומתטסיה(,Delete Outside/Delete
Inside)הכירעלץוחמ/הכירעךותבהקיחמ(,Edge Erase)ו,)הצקתקיחמ-Border Erase)תולובגתקיחמ(

.טסקטהףוגלעתולחומ

הכירעלץוחמ/הכירעךותבהקיחמ

Servicesךסמב,הרקבהחולב.1 Home)םיתורישלשישארטירפת(,תורשפאבעגCopy)עגןכמרחאלו)קתעה
Jobהיסיטרכב Assembly)תודובעהלולכמ(.

Deleteתורשפאבעג.2 Outside/Delete Inside)הכירעלץוחמ/הכירעךותבהקיחמ(.

Deleteתורשפאבעג.3 Outside)וא)ץוחתקיחמDelete Inside)םינפתקיחמ(.

:המיאתמההקיחמהתורשפאתארחב,םיידדצ-ודםהםיירוקמהםיכמסמהםא.4

םידדצהינש•

דבלב1דצ•

דבלב2דצ•

Areaבעג.5 .)1רוזא(1

טוונלידכ.)'ץניא0.0-17.0(מ"מ0.0-431.8לשחווטךותבXYתוטנידרואוקיתשתאןזה,יפיצפסרוזארידגהלידכ.6
:Y-וXתרדגהלכבעג,הטנידרואוקלהטנידרואוקמ

a.רובעךרעהתאןיזהלידכY1,הביתבעגY1.ירפסמהםישקמהחולבשמתשה,םירפסמחווטןיזהלידכ.

b.רובעךרעהתאןיזהלידכY2,הביתבעגY2.ירפסמהםישקמהחולבשמתשה,םירפסמחווטןיזהלידכ.

c.רובעךרעהתאןיזהלידכX1,הביתבעגX1.ירפסמהםישקמהחולבשמתשה,םירפסמחווטןיזהלידכ.

d.רובעךרעהתאןיזהלידכX2,הביתבעגX2.ירפסמהםישקמהחולבשמתשה,םירפסמחווטןיזהלידכ.

Clearתורשפאבעג,הקיחמרוזאתוקנלידכ Area X)רוזאיוקינX(ירפסמהםישקמהחולבשמתשהןכמרחאלו
.3וא,1,2שקהו

.)רומש(Saveתורשפאבעג.7

.)רומש(Saveתורשפאבבושעג.8

.קוריה)לחתה(Startןצחללעץחלןכמרחאלו)תומכ(Quantityתאןזה.9

ןסחואמתונכת

Stored-כתובורקםיתעלשומישןהבהשענשתודובעלשתורדגהותונוכתרומשלךתורשפאב Programming)תונכת
.ןסחואמתונכתתבותכבןייע,ףסונעדימתלבקל.ךרדרוציקןצחלתועצמאבתורדגהלהשיגלבקלןכמרחאלו)ןסחואמ
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Storedתורשפאה Programming)תרדסדעתלםגהלוכיאלא,תונוכתלשתורדגהתרכוזקראל)ןסחואמתונכת
תורשפאבשמתשהלןתינ,המגודל.בלשלכבםיגצומשםיכסמהלשהיכרריההתאטילקהלךלתרזועוזהנוכת.תולועפ

Stored Programming)ןצחלהלעץחל:תואבהתולועפהתאדעתלידכ)ןסחואמתונכתMachine Status)בצמ
Printךסמהתאגצהו)רישכמה Reports)תוחודסיפדהלידכ)הספדהתוחוד.

.תנסחואמתינכותלכבתולועפ100דעלשףצרטילקהלןתינ•

.תוינכות40דעןסחא•

Buildתורשפאבשמתשהלךתורשפאבןיא• Job)תורשפאהםע)הדובעתיינבStored Programming)תונכת
.)ןסחואמ

:תיקוחאללתכפוהתנסחואמתינכותםהבשםיבצמםנשי•

תכפוהתנסחואמתינכות,תכרעמהתרדגהבםינתשמריינהשגמלשתורדגההואלדחמהתרירביכרערשאכ–
.הפקתאלל

Storedהנוכתה.הפקתאללתכפוהתנסחואמתינכות,עגמהךסממםירסומואםיפסוותמםינצחלרשאכ–
Programming)םימוקימה,לשמל.ןצחלהםשתאאלו,ךסמבןצחללשםוקימהתאקרתרכוז)ןסחואמתונכת

.הדובעתינבתואהדובעםירזתלשהרסהואהפסוהרחאלתונתשהלםילוכיםינצחללש

תינכותבשומישבאצמנםימןמיסרשאכ)םימןמיס(Watermarkהנוכתהלשםיכרעהתאהנשמהתאםא–
.הפקתאללתכפוהתנסחואמהתינכותה,תנסחואמ

תנסחואמהתינכותה,תנסחואמהתינכותבתשמשמההייקיתלהמסיסהתאהנשתםא,תינכותהןוסחארחאל–
.הפקתאללךופהת

Storedהנוכתהםעתואבהתויורשפאבשמתשהלןתינאל• Programming)ןסחואמתונכת(:

תכרעמתורדגה–

הדובעםירזתתונויליג–

תשרבהקירס–

תובותכסקנפ–

ןויע–

בשחמלהקירס–
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®Xeroxתספדמ/םוליצתנוכמ83 PrimeLink® B9100/B9110/B9125/B9136שמתשמלךירדמ

קרוס



תיסיסבהקירס
הדובעהתאןסחאלשיובשםוקימהןויצוהדובעהתקירס,תונוכתתריחב,םיכמסמתניעטללוכיסיסבההקירסהלהונ
.הקורסה

.המישמלכבתופישח5000דעקורסלםילוכיםישמתשמה:הרעה

יסיסבהקירסךילה

:הקירסתדובעליחתהלידכ

תניעטאשונבןייע,םיטרפתלבקל.םיכמסמהלשתיכוכזהחטשמיבג-לעואםיכמסמהןיזמברוקמהךמסמתאןעט.1
.םיכמסמ

Servicesןצחלהלעץחל,הרקבהחולב.2 Home)םיתורישהלשישארהטירפתה(.

:הקירסתנוכתרחב.3

ל"אוד•

תשרבהקירס•

בשחמלהקירס•

USB-לןוסחא•

הייקיתבןוסחא•

הייקיתמהחילש•

WSD-לןוסחא•

.הקירסתוטיש-בןייע,הלאהקירסתונוכתלעםיטרפתלבקל:הרעה

.)לחתה(Startןצחלהלעץחל.4

םיכמסמתניעט

:םיכמסמתניעטלתוטישיתשתומייק

.תונויליגרפסמואדיחיןויליגקורסלואסיפדהלידכםיכמסמהןיזמבשמתשה:םיכמסמהןיזמב•

רפסואדיחיןויליגקורסלואסיפדהלידכםיכמסמהלשתיכוכזהחטשמבשמתשה:םיכמסמהלשתיכוכזהחטשמב•
.ךורכ

.תוכיסהוםיקדהמהלכתאונממרסה,ךמסמהתניעטינפל.1

:המיאתמההטישבךמסמהתאןעט.2

ךמסמהלדוגלומיאתישדעםיכמסמהינווכמתאטסהו,הלעמיפלכםינפהםעךמסמהתאןעט:םיכמסמהןיזמב•
.תנעטש

ינווכמוםילגרסהתועצמאבותואםקמ,הטמיפלכםינפהםעךמסמהתאןעט:םיכמסמהלשתיכוכזהחטשמב•
.קרוסההסכמתארוגסןכמרחאלו,לדוגה

.המישמלכבתופישח5000דעקורסלםילוכיםישמתשמה:הרעה
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הקירסתוטיש

:תואבההקירסהתוטישתארוחבלךתורשפאב

•Email)לםינותנהתאהריממ,ךמסמתקרוסוזתורשפא:)ינורטקלאראוד-TIFF,JPEG,PDF,PDF/A,ואXPS
.ל"אודהאר.ינורטקלאראודלףרוצמץבוקכםיקורסהםינותנהתאתחלושןכמרחאלו,)XMLריינטרפמ(

•Network Scanning)טנרטניאהתרשבהרצונשהדובעתינבתתועצמאבךמסמתקרוסוזתורשפא:)תשרבהקירס
.תשרבהקירסהאר.ץבושמה

•Scan to PC)תשרבבשחמלוקרסנשםינותנהתאתחלושןכמרחאלוךמסמתקרוסוזתורשפא:)בשחמלהקירס
.בשחמלהקירסהאר.SMBואFTPלוקוטורפתועצמאב

•Store to Folder)הייקיתבוקרסנשםינותנהתאתרמושןכמרחאלו,ךמסמתקרוסוזתורשפא:)הייקיתבןוסחא
.הייקיתבןוסחאהאר.ןקתהב

•Send from Folder)לאוחלשנשםיצבקלתשגלךלתרשפאמ'הייקיתמהחילש'תורשפאה:)הייקיתמהחילש
:תואבהתוטישהמתחאלכתועצמאבןקתהה

Storeהנוכתה– to Folder)הרקבהחולב)הייקיתבןוסחא

–Store File in Folder)הספדההןקתהלהנמב)הייקיתבץבוקןוסחא

Copyתורשפאה– & Store)וא)ןסחאוקתעהStore Only)דבלבןסחא(הנוכתבCopy)הרקבהחולב)הקתעה

.הייקיתמהחילשהאר

•Store to USB)לןוסחא-USB(:ןורכיזןקתהבוקרסנשםינותנהתאתרמושןכמרחאלו,ךמסמתקרוסוזתורשפא
.USBגוסמ Store to USB)לןוסחא-USB(לןוסחאהאר.תילנויצפואהנוכתאיה-USB.

•Store to Web Services on Devices (WSD))םינקתהבטנרטניאיתורישבןוסחא)WSD((:קורסלךתורשפאב
וקרסנשםינותנהתארומשלךתורשפאב.בשחמךרדוקרסנשםינותנהתארומשלוןקתהבםירדגומהםיכמסמ
Store.תשרבבשחמב to Web Services on Devices (WSD))םינקתהבטנרטניאיתורישבןוסחא)WSD((איה
.)WSD(םינקתהבטנרטניאיתורישהאר.תילנויצפואהנוכת

הקירסתדובעתלחתה

.םיכמסמהלשתיכוכזהחטשמלעךמסמהתאחנהואםיכמסמהןיזמבךמסמהתאןעט.1

.הקירסתוטישהאר.הקירסתטישרחב.2

.ךרוצהיפלתויורשפארחב.3

.)לחתה(Startןצחלהלעץחל,הרקבהחולב.4

Next-בעג,ךורכרפסבףסונדומעקורסלוא,דחאךמסממרתויקורסלידכ.5 Original)תאחנה.)אבהרוקמהךמסמ
.)לחתה(Start-בעגזאו,ךמסמהלשתיכוכזהחטשמלעואםיכמסמהןיזמבקורסלךנוצרבשךמסמה

Save-בעג,ןורחאהרוקמהךמסמתקירסתעב.6 (Last Original()בעגןכמרחאלו)ןורחארוקמךמסמרומש-
Start)לחתה(.

Jobןצחלהלעץחל,הקורסההדובעהבצמתגצהל.7 Status)הדובעבצמ(.

הקירסתדובעלוטיב

:תעצבתמהקירסתדובעלטבלידכ
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.)רוצע(Stopןצחלהלעץחל,הרקבהחולב.1

Stopךסמב,הקירסהתאלטבלידכ.2 / Pause)בעג,)ההשה/רוצע-Cancel Scanning)ךישמהלידכ.)הקירסלטב
Resume-בעג,הדובעהתא Scanning)הקירסשודיח(.

.םיקחמנהייקיתבונסחואשהקירסהינותנלכ,הלטובהקירסשרחאל:הרעה

.)רוגס(Closeתורשפאבעג.3

הקירסהתעבהקירסתורדגהיוניש

:תורדגההיונישל.הדובעהרובעתורדגהתונשלךתורשפאב,ךלשהקירסהתדובעלשהקירסהןמזב

Nextתורשפאבעג,הרקבהחולב.1 Original)אבהרוקמהךמסמ(.

Change-בעג.2 Settings)תורדגההנש(.

:תואבהתונוכתהתאםיאתהללכות.ךרוצהיפלתורדגההתאםאתהוםיאתמהעטקמהתארחב.3

•Color Scanning)עבצבהקירסאשונבןייע:)עבצבהקירס.

רוקמהךמסמגוס•

היצולוזר•

.היהכה/הרהבהאשונבןייע:היהכה/הרהבה•

רוקמךמסמןוויכ•

.תידדצ-ודהקירסאשונבןייע:תידדצ-ודהקירס•

רוקמהךמסמלדוג•

.)רומש(Save-בעג,תורדגההתאתננווכשרחאל.4

.)לחתה(Start-בעג,הדובעהתקירסשודיחל.5
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קרוסתורדגה
:תואבההקירסהתטישתונוכתרובעתועיפומתואבהתויורשפאהותויסיטרכה

תשרבהקירס•

בשחמלהקירס•

הייקיתבןוסחא•

ל"אוד•

:ךסמהיבג-לעתועיפומתואבהתויסיטרכה,הקירסתטישרחובהתאשרחאל

תישארהקירסתייסיטרכ

Networkתרחבםא,המגודל.הקירסהתטישםשתאהגיצמוזהייסיטרכ Scanning)ךסמב)תשרבהקירסServices
Home)אוההייסיטרכהםש,)םיתורישלשישארטירפתNetwork Scanning)תשרבהקירס(.

:תוללוכוזהייסיטרכבתויורשפאה

עבצבהקירס•

תידדצ-ודהקירס•

רוקמהךמסמגוס•

הקירסתועיבק•

תומדקתמתורדגה

:תוללוכוזהייסיטרכבתויורשפאה

הנומתתויורשפא•

הנומתתוכיארופיש•

היצולוזר•

ץבוקלדוג/תוכיא•

םימולצת•

הללצהשוטשט•

הסירפתמאתה

:תוללוכוזהייסיטרכבתויורשפאה

רוקמךמסמןוויכ•

רפסתקירס•

רוקמהךמסמלדוג•

הלדגה/הנטקה•

הצקתקיחמ•
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קויתתויורשפא

Filingהייסיטרכה,הרחבנשהקירסהתנוכתאיה)ינורטקלאראוד(Emailתורשפאהרשאכ Options)קויתתויורשפא(
:תוללוכוזהייסיטרכבתויורשפאה.העיפומהניא

ץבוקםש•

ץבוקתינבת•

םיצבקתומשבתושגנתה•

ינורטקלאראודתויורשפא

הייסיטרכבתויורשפאה.הרחבנשהקירסהתנוכתאיה)ינורטקלאראוד(Emailתורשפאהרשאכקרהעיפומוזהייסיטרכ
:תוללוכוז

ץבוקםש•

ץבוקתינבת•

לבשה•

האירקירושיא•

תישארההקירסהתייסיטרכ

Servicesךסמבתרחבשהקירסהתטישלםאותוזהיסיטרכםש Home)םיתורישלשישארטירפת(.

Servicesךסמב.1 Home)הקירסתטישרחב)םיתורישלשישארטירפת.

.הרחבנתישארההייסיטרכהרשאכעיפומהקירסהךסמ

:ךרוצהיפל,תואבהתויורשפאהתארחב.2

עבצבהקירס•

תידדצ-ודהקירס•

רוקמהךמסמגוס•

הקירסתועיבק•

הדובעלשתוקורסתונומתלשהמידקמהגוצת

:תוקורסהתונומתהלשהמידקמהגוצתרשפאתשךכהקירסתמישמרידגהלידכ

.הקירסתדובעתלחתהאשונבןייע,םיטרפתלבקל.הקירסתדובעתלחתה.1

.)המידקמהגוצת(Previewרובעןומיסהתביתברחב,הרחבנשהקירסהתטישלשתישארההיסיטרכב.2

.שרדנכךמסמהתאקורסןכמרחאלו,ךרוצהיפלתורחאהקירסתורדגהםאתה.3

.)המידקמהגוצת(Preview-בעג,ךמסמהתקירסרחאל.4

.םימיאתמהםילמסברחב,בוביסוהגוצתתויורשפאןייצלידכ.5

.הקירסהתוטישלכרובעתונימזןניאבוביסתויורשפא:הרעה

.)רוגס(Close-בעג,המידקמההגוצתהךסמתארוגסלידכ.6
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עבצבהקירס

:קורסהךמסמהלשטלפהעבצתארידגהלידכ

Color-בעג,הרחבנשהקירסהתטישלשתישארההיסיטרכב.1 Scanning)עבצבהקירס(.

:עבצתורשפאברחב,המישרהמ.2

•Auto Detect)ינועבצךמסמתקירסתעב.יטמוטואןפואבךמסמהעבצתאעבוקןקתהה:)יטמוטואיוהיז,
.ןבל-רוחשבקרוסןקתהה,ןבלורוחשבךמסמתקירסתעב.אלמעבצבקרוסןקתהה

•Color)עבצבךמסמהתאקרוסןקתהה:)עבצ.

•Black & White)ןבל-רוחשבךמסמהתאקרוסןקתהה:)ןבל-רוחש.

•Grayscale)רוחשבםיכמסמלהללצהםיפיסומרופאינווג.רופאינווגבךמסמהתאקרוסןקתהה:)רופאינווג-
ןתינאלשםינווגירבעמםיליכמהםיכמסמלהמיאתמוזתורשפא.הגרדהבםינתשמהםייניבינווגםירצויו,ןבל
.ןבל-רוחשברזחשל

תידדצ-ודהקירס

.ידדצודואידדצדחךמסמקורסלךתורשפאב

2Sided-בעג,הרחבנשהקירסהתטישלשתישארההיסיטרכב,הרקבהחולב.1 Scanning)תידדצ-ודהקירס(.

:תורשפאברחב,המישרהמ.2

•1 Sided)וזתורשפאברחב,ךמסמהלשדחאדצקרקורסלידכ:)ידדצ-דח.

•2 Sided)וזתורשפאברחב,ןוויכותואבםהידדצ-ודהךמסמלשםידדצהינשרשאכ:)ידדצ-וד.

•2 Sided, Rotate Side םינוויכבםהידדצ-ודךמסמלשםידדצהינשרשאכ:)2דצתאבבוס,ידדצ-וד(2
.וזתורשפאברחב,םיכופה

רוקמהךמסמגוס

Original-בעג,הרחבנשהקירסהתטישלשתישארההיסיטרכב.1 Type)רוקמהךמסמגוס(.

:תורשפאברחב,המישרהמ.2

•Photo & Text)ההזמןקתהה.וזתורשפארחב,תונומתםגוטסקטליכמשךמסמתקירסתעב:)טסקטוהנומת
.תיברמתוכיאתלבקלרוזאלכקרוסןכמרחאלויטמוטואןפואבתונומתוטסקטירוזא

•Text)וזתורשפארחב,רורבטסקטליכמשךמסמתקירסתעב:)טסקט.

•Photo)וזתורשפאברחב,הנומתתקירסתעב:)הנומת.
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הקירסתועיבק

Scan-בעג,הרחבנשהקירסהתטישלשתישארההיסיטרכב.1 Presets)הקירסתועיבק(.

:שארמהעבקנשתורשפאברחב.2

•Sharing and Printing)ךסמהיבגלעהגצהתרטמלםיצבקףותישלתשמשמוזהרדגה:)הספדהוףותיש
.רתויההובגהנומתתוכיאוםינטקםיצבקילדוגהקיפמוזהרדגה.םייטרדנטסהםייקסעהםיכמסמהבורתספדהלו

•Archival Record)םינסחואמהםייטרדנטסםייקסעםיכמסמלדחוימבהמיאתמוזהרדגה:)ןויכראתמושר
.הליגרהנומתתוכיאםערתויבםינטקהםיצבקהילדוגתאהקיפמוזהרדגה.ןויכראבהרימשתורטמל

•OCR)יטפואםיוותיוהיזלהנכותידילעםידבועמהםיכמסמלדחוימבהמיאתמוזהרדגה:)יטפואםיוותיוהיז.
.רתויבההובגההנומתהתוכיאםעםילודגםיצבקילדוגהקיפמוזהרדגה

•High Quality Printing)הקיפרגםיללוכהםיכמסמלדחוימבהמיאתמוזהרדגה:)ההובגתוכיאבהספדה
.רתויבההובגההנומתהתוכיאםעםילודגםיצבקילדוגהקיפמוזהרדגה.תוטרופמתונומתו

•Simple Scan)םיצבקילודגלםורגלהלולעךא,רתויריהמדוביעלדחוימבהמיאתמוזהרדגה:)הטושפהקירס
.הסיחדוהנומתדוביעלשתילמינימתומכבתשמתשמוזהרדגה.דחוימבםילודג

•Custom)תיחכונהתינבתבועבקנשיפכהקירסהתויורשפאבשומישהשועוזהרדגה:)תישיאםאתומ.

Networkרובעהנימז)תישיאםאתומ(Customתורשפאה:הרעה Scanning)תשרבהקירס(
.דבלב

'תומדקתמתורדגה'הייסיטרכה

Advancedהייסיטרכהמתואבהתויורשפאהתארידגהלךתורשפאב Settings)תומדקתמתורדגה(.

Servicesןולחהמ.1 Home)הקירסתטישרחב)םיתורישלשישארטירפת.

Advancedהייסיטרכהתארחב.2 Settings)תומדקתמתורדגה(.

:ךרוצהיפלתויורשפארחב.3

הנומתתויורשפא•

הנומתתוכיארופיש•

היצולוזר•

ץבוקלדוג/תוכיא•

םימולצת•

הללצהשוטשט•
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הנומתתויורשפא

Advancedהייסיטרכב.1 Settings)בעג,)תומדקתמתורדגה-Image Options)ןכמרחאלו,)הנומתתויורשפא
.ךרוצהיפלתויורשפארדגה

ידכ.הקורסההנומתהלשתוהכהואתוריהבהןונווכךרוצלתינדיהטילשתקפסמוזתורשפא:היהכה/הרהבה•
הבורקהשארמהעובקהרדגהבעג,ןורפיעבםירויאןוגכ,םיריהברוקמיכמסמבהקורסההנומתהתאתוהכהל
ואםינווגיאצחןוגכ,םיהכרוקמיכמסמבהקורסההנומתהתאריהבהלידכ.)ההכה(Darkenלשלובגלרתוי
.)רהבה(Lightenלשלובגלרתויהבורקהשארמהעובקהרדגהבעג,ינועבצעקרםערוקמיכמסמ

•Sharpness)טקפאןיבלדחטסקטןיבשןוזיאבתטלושוזתורשפא:)תודחmoiré,הנומתהךותבםיסופדםהש.
המר.)ךכר(Softenלשלובגלרתויבורקהשארמהעובקהרדגהבעג,דיחאוקלחהארמתלעבהנומתקיפהלידכ
תוכיאבהקיפרגואטסקטםעהנומתקיפהלידכ.םיקורסםימוליצמתונומתלילאידיאןפואבהמיאתמרתויהכר
.)דדח(Sharpenלשלובגלרתויהבורקהשארמהעובקהרדגהבעג,רתויההובג

.)רומש(Saveתורשפאבעג.2

הנומתתוכיארופיש

Advancedהייסיטרכב.1 Settings)בעג,)תומדקתמתורדגה-Image Enhancement)הנומתתוכיארופיש(.

Backgroundרובע.2 Suppression)עקרשוטשט(ו-Contrast)ךרוצהיפלתויורשפאעבק,)תוידוגינ:

Backgroundהרדגהב• Suppression)תורשפארחב,)עקרשוטשט:

•Off)ןוניסאללךמסמהעקרתקירס:)יובכ.

•Auto Suppression)רשאכ:)יטמוטואשוטשטColor Scanning)כרדגומ)עבצבהקירס-Black &
White)רשאכ.שטשוטמ,ןותיעומכ,ינועבצריינלעספדומהךמסמלשעקרה,)ןבלורוחשColor Scanning

.שטשוטמןבלעבצבריינלעספדומהךמסמלשעקרה,)עבצ(Color-כרדגומ)עבצבהקירס(

םירוזאןיבםילדבההתאהלידגמרתויההובגתוידוגינ.תוידוגינתמררחב,לגרסב,)תוידוגינ(Contrastרובע•
רתויהכומנתוידוגינ.רתויםיהכלםיכפוהםיהכםירוזאורתויםיריהבםיכפוהםיריהבםירוזאשךכםיהכלםיריהב
.םיהכםירוזאלםיריהבםירוזאןיבםילדבההתאהניטקמ

.)רומש(Saveתורשפאבעג.3

היצולוזר

.שארמתורדגומהיצולוזרתורדגהרוחבלךתורשפאב

Advancedהייסיטרכב,הרקבהחולב.1 Settings)תומדקתמתורדגה(,בעג-Resolution)היצולוזר(.

.הנומתהלשהיצולוזרהתאןייצ.2

.)רומש(Saveתורשפאבעג.3

ץבוקלדוג/תוכיא

.רופאינווגבועבצבתוקורסתונומתרובעםינותנהתסיחדסחיתארוחבלךלרשפאמוזהנוכת

Blackתורשפאהרשאכ:הרעה and White)הנוכתה,תרחבנ)ןבל-רוחשQuality/File Size)ץבוקלדוג/תוכיא(
.הנימזהניא

Advancedהייסיטרכב.1 Settings)בורחב,)תומדקתמתורדגה-Quality/File Size)ץבוקלדוג/תוכיא(.
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.הלאמשואהנימיםיצחהינצחלבשמתשה,טלפהלשץבוקהלדוג/תוכיאהתאןייצלידכ.2

MRCרשאכ:הרעה High Compression)ההובגהסיחדMRC(רובעתלעפומMultiple Pages per File
in File Format)ץבוקלםיבורמםידומעPDFתונימזהסיחדתומרשולשקר,)ץבוקתינבתב.

.)הרימש(Saveרחב.3

םימולצת

Colorעטקמב)עבצ(Colorרחבנםא Scanning)לשתוכיאהרופישתנוכת,הייסיטרכהךסמבש)עבצבהקירס
Photographs)הנימז)םימולצת.

Advancedהייסיטרכב.1 Settings)תומדקתמתורדגה(,ברחב-Photographs)םימולצת(.

Enhanceוא)יובכ(Offרחב.2 Photographs)םימולצתתוכיארופיש(:

•Off)הנוכתהתאהתיבשמוזתורשפא:)יובכ.

•Enhance Photographs)ימוליצמוקרסנשתונומתלשןתוכיאתאתרפשמוזתורשפא:)םימולצתתוכיארופיש
.אלמעבצכרדגומטלפהעבצרשאכעבצ

.)הרימש(Saveרחב.3

Enhanceתורשפאהרשאכ:הרעה Photographs)תונוכתה,תרחבנ)םימולצתתוכיארופישShadow
Suppression)ו)הללצהשוטשט-Background Suppression)תונימזןניא)עקרשוטשט.

הללצהשוטשט

Shadowהנוכתבשמתשהלךתורשפאב Suppression)הנומתתשילגועקריעבצריתסהלידכ)הללצהשוטשט.

Advancedהייסיטרכב.1 Settings)ברחב,)תומדקתמתורדגה-Shadow Suppression)הללצהשוטשט(.

Autoוא)יובכ(Offרחב.2 Suppression)יטמוטואשוטשט(.

.)הרימש(Saveרחב.3

'הסירפתמאתה'הייסיטרכה

Layoutהייסיטרכהמהסירפתמאתהתורדגהןייצלךתורשפאב Adjustment)הסירפתמאתה(.

Servicesךסמהמ.1 Home)הקירסתטישרחב)םיתורישלשישארטירפת.

Layoutהייסיטרכהתארחב.2 Adjustment)הסירפתמאתה(.

:המיאתמהתורשפאהתארחב.3

רוקמךמסמןוויכ•

רוקמהךמסמלדוג•

הצקתקיחמ•

רפסתקירס•

הלדגה/הנטקה•
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רוקמךמסמןוויכ

.ךמסמהלשןוילעהוקלחתאןייצמאוהשךכרדגומךמסמהןוויכשאדו

Layoutהייסיטרכב.1 Adjustment)תורשפאבעג,)הסירפתמאתהOriginal Orientation)רוקמהךמסמןוויכ(.

.ןעטנשךמסמהרובעןוויכהתארחב.2

.)רומש(Saveתורשפאבעג.3

Originalהרדגההםא:הרעה Orientation)ןקתה,יזיפהךמסמהןוויכמהנוש)רוקמךמסמןוויכXeroxלוכי
.ךמסמהלשןוילעהקלחכןוכנאלהדצהתאתועטבתוהזל

רוקמהךמסמלדוג

ךתורשפאב,תעכןעטנשךמסמהמהנושהלדוגבהקתעהתעבואתישיאםאתומלדוגבוליגרלדוגבםיכמסמתקירסתעב
.ךמסמהלדוגתאןייצל

Layoutהייסיטרכב.1 Adjustment)תורשפאבעג,)הסירפתמאתהOriginal Size)רוקמהךמסמלדוג(.

:תורשפארחב.2

•Auto Detect)רוקמהךמסמלדוגתאההזמןקתהה:)יטמוטואיוהיז.

•Manual Size Input)םאתומדומעלדוגןייצואשארמתרדגומהמישרךותמלדוגרחב:)לדוגהלשתינדיהנזה
.תישיא

•Mixed Size Originals)לכרובעיטמוטואןפואבלדוגהתאההזמןקתהה:)םיברועמםילדגברוקמיכמסמ
.רוקמהךמסמבדומע

.)רומש(Saveתורשפאבעג.3

.ךמסמהלדוגתאןיזהלןתינובשךסמעיפומ,ךמסמהלדוגתאתוהזללוכיאלXeroxןקתהםא:הרעה

הצקתקיחמ

םירוחשהםיללצהתאריסהלךתורשפאב,רפסךותמואחותפהםוקימבםיכמסמהןיזמתועצמאבקרוסהתארשאכ
Edgeהנוכתהתועצמאבתווצקהךרואל Erase)הצקתקיחמ(.

Layoutהייסיטרכהךותמ.1 Adjustments)רחב,)הסירפתומאתהEdge Erase)הצקתקיחמ(.

Allרחב.2 Edges)וא)תווצקהלכIndividual Edges)םידדובתווצק(:

תקיחמתומכ.ךלשךמסמהלשתווצקהתעבראלכמךרואלשתומכהתואתאתקחומוזתורשפא:תווצקהלכ•
Individual[רחב,תווצקקוחמלהצורךניאםא.תכרעמהלהנמידי-לעתניוצמהצקה Edges[,)םידדובתווצק(
.ילאמשהוינמיה,ןותחתה,ןוילעההצקהרובע0ןייצןכמרחאלו

לשילאמשהוינמיה,ןותחתה,ןוילעההצקהמהקיחמלךרואהתאןייצלךלתרשפאמוזתורשפא:םידדובתווצק•
.הדשלכב)'ץניא2(מ"מ50דעןייצלךתורשפאב.ךלשךמסמה

.הטמלואהלעמלםיצחהינצחלבשמתשה,םיכרעהתארידגהלידכ,םידדובתווצקרובע.3
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Originalרובע.4 Orientation)תורשפארחב,)רוקמךמסמןוויכ:

•Upright Images)הנופךמסמהלשןוילעהקלחהרשאכ,יכנאהןוויכהתאתרחובוזתורשפא:)תויכנאתונומת
.תספדמהבגרבעל

•Sideways Images)ךמסמהלשןוילעהקלחהרשאכ,יקפואהןוויכהתאתרחובוזתורשפא:)תויקפואתונומת
.תספדמהלשלאמשדצרבעלהנופ

.)הרימש(Saveרחב.5

רפסתקירס

Bookהנוכתה Scanning)םידרפנריינתונויליגלעךמסמלשהזלאהזםינופהםידומעקורסלתרשפאמ)רפסתקירס
.םידומעהירפסמרדסיפל

Layoutהייסיטרכב.1 Adjustments)ברחב,)הסירפתומאתה-Book Scanning)רפסתקירס(.

Bookךסמב.2 Scanning)תונוכתברחב,)רפסתקירס.

Bindingהנוכתה.3 Edge Erase)םיתעלללצומהרפסהלשיעצמאההכירכהרוזאתאתקחומ)הכירכהצקתקיחמ
.הנימיואהלאמשםיצחהינצחלבשמתשה,םידממהתארידגהלידכ.םיפדהלופיקללגב

.)רומש(Saveרחב,םייונישהתארומשלידכ.4

.רפסהתקירסתנוכתבשומישתעבםיכמסמהןיזמבשמתשהלןתינאל:הצע

.םיוושאלםילדגינשלםורגליושעיוהיזלןתינוניאשלדוגבואיטרדנטסוניאשלדוגבךמסמ:הרעה

הלדגה/הנטקה

.קרסנשךמסמהרובעהלדגהואהנטקהךרעןייצלךלתרשפאמ)הלדגה/הנטקה(Reduce/Enlargeהנוכתה

Layoutהייסיטרכהךותמ.1 Adjustments)הסירפתמאתה(,רחבReduce/Enlarge)הלדגה/הנטקה(.

:ךלשהדובעהרובעתומיאתמהתויורשפאהתארחב.2

a.Proportional%)%לדחמהתרירבתרדגהאוה)יסחי.

.)-(סונימהו)+(סולפהינצחלבשמתשה,סחיהתאןייצלידכ,)%הנתשמ(%Variableרוזאב•

.)%שארמתרדגומהעיבק(%Presetרוזאהךותמשארמרדגומךרערוחבלךתורשפאב•

.)רומש(Saveרחב,םייונישהתארומשלידכ•

Outputרובע,טלפהלדוגתארידגהלידכ• Size)םירדגומםייטרדנטסהקירסיסחיךותמרחב,)טלפלדוג
.שארמ

b.רוזאבOutput Size)תיטנוולרהשארמתרדגומההעיבקהתארחב,)טלפלדוג.

c.רחב,םייונישהתארומשלידכSave)רומש(.

קויתתויורשפא

ץבוקםש

.ץבוקםשרומשלוןיזהלךתורשפאב
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Filingהייסיטרכב,הרקבהחולב.1 Options)בעג,)קויתתויורשפא-File Name)ץבוקםש(.

.ץבוקםשדלקה,טסקטהתביתב.2

.)רומש(Saveתורשפאבעג.3

ץבוקתינבת

.םיקורסםינותנרובעץבוקתינבתרוחבלךתורשפאב

Filingהיסיטרכב,הרקבהחולב.1 Options)תורשפאבעג,הרחבנשהקירסהתנוכתרובע)קויתתויורשפאFile
Format)ץבוקתינבת(.

:טלפהינותנרובעהמיאתמהץבוקהתינבתתארחב.2

.JPEGואTIFFיצבוקכיטמוטואןפואבםיקורסםינותנתרמושוזתורשפא:TIFF/JPEGתיטמוטואהריחב•
תינבתבתורמשנןבל-רוחשבתוקורסתונומת.JPEGתינבתבתונסחואמרופאינווגבואלמעבצבתוקורסתונומת

TIFF.

•TIFF:תינבתבםיקורסםינותנתרמושוזתורשפאTIFF.

•JPEG:תינבתבםיקורסםינותנתרמושוזתורשפאJPEG.םירחבנרשאכהנימזוזתורשפאColor)וא)עבצ
Grayscale)תחת)רופאינווגColor Scanning)עבצבהקירס(.

•PDF:תינבתבםיקורסםינותנתרמושוזתורשפאPDF.

•PDF/A:תינבתבםיקורסםינותנתרמושוזתורשפאPDF/A.תינבתהPDF/Aהנושארבושארבתשמשמ
.ךוראהחווטלץבוקתרימשלוןויכראבןוסחאל

•XPS:תינבתבםיקורסםינותנתרמושוזתורשפאXPS.
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:תואבהתויורשפאברוחבלךתורשפאב,הרחבנשץבוקהתינבתלםאתהב.3

ךתורשפאב.הקרסנשהנומתינותנרובעהסיחדהתטישתארידגהלךלתרשפאמוזתורשפא:הסיחדתטיש•
הסיחדהתטישתאינדיןפואברוחבלךתורשפאבשואיטמוטואןפואברחביתשךכהסיחדהתטישתארידגהל
.רופאינווגבועבצבםיפדרובע

.ההובגהסיחדםעXPS-הוPDF-היצבוקתארומשלךלתרשפאמוזתורשפא:MRCההובגהסיחד•

.PDF-היצבוקבםיוותיוהיזעצבלםארוחבלךלתרשפאמוזתורשפא:שופיחלןתינטסקט•

.XPS-היצבוקלתורעזוממתונומתףרצלךלרשפאתוזתורשפא,XPS-ברחבתרשאכ:תרעזוממהנומתףסוה•
.ץבוקהןכותתאגיצהלרזועשןטקומוןטקץבוקלדוגתלעבהנומתאיהתרעזוממהנומת

XPSרוחבלךתורשפאב,XPS-ברחובהתארשאכ:XPSתמיתח• Signature)תמיתחXPS(.המיתח
ראודהןכותשרושיאלתשמשמהתילטיגידעבצאתעיבטףיסוהלחלושלתרשפאמההנוכתאיהתילטיגיד
.הנתשהאללבקמלחלשנשינורטקלאה

.וזהנוכתרובעיקוחרושיאשורד.תילנויצפואהנוכתאיהXPSתמיתח:הרעה

.הניוצשתינבתבדיחיץבוקכדומעלכתרמושוזתורשפא:דומעלכלדיחיץבוק•

ןפדפדברתוירהמעיפויץבוקהשךכPDF-הץבוקתאתבטממוזתורשפא:הריהמתנווקמהגצהלבטוממ•
.טנרטניא

Optimizeתורשפאה,PDFץבוקתינבתלשתויורשפאהמתחאברחובהתאםא for Quick Web View)בטוממ
Optimizeהנוכתה.הנימז)הריהמתנווקמהגצהל for Quick Web View)הריהמתנווקמהגצהלבטוממ(
ןמזב,טנרטניאןפדפדךותבםידומערפסמלעבPDFךמסמלשןושארהדומעהתאגיצהלוחותפלךלתרשפאמ
Optimizeהנוכתה.ללוכהץבוקהלדוגתאלידגהלהיושעוזהלועפ.עקרבןעטיהלךישממךמסמהרתיש for

Quick Web View)ךמסמשדחמהנוב)הריהמתנווקמהגצהלבטוממAdobe PDFלכבדומעלשהדרוהרובע
,שקובמהדומעהתאקרחלושטנרטניאהתרש,םעפלכבדומעלשהדרוהתרזעב.טנרטניאהיתרשמםעפ
היושעתרשמםהלשהדרוההשםילודגםיכמסמבדחוימבהבושחוזהנוכת.םלשהPDF-הךמסמתאםוקמב
.תכשוממתויהל

דומעלשהדרוהבתכמותהבשמתשמהתאשטנרטניאהתרשתנכותשאדוולידכךלשתכרעמהלהנמםעקודב
רוצילךתורשפאב,רתויםינשיםינפדפדבםיעיפומךלשטנרטניאהרתאבPDF-היכמסמשאדוולידכ.םעפלכב
256-מתוחפוליכישךכםיצבקלURL-התובותכואםיביתנהתומשלערומשלוPDF-היכמסמלHTMLירושיק
.םיוות

.)רומש(Saveתורשפאבעג,ךלשתורדגההתארומשלידכ.4

םיצבקתומשבתושגנתה

:םיצבקתומשבתושגנתהרותפלידכ

Filingהייסיטרכב.1 Options)בעג,)קויתתויורשפא-File Name Conflict)םיצבקתומשבתושגנתה(.

:המיאתמהתורשפאהתארחב.2

•Do Not Save)רחאץבוקםשןיזהללכותשידכהקירסהתלועפתאתלטבמוזתורשפא:)רומשתלא.

ןכמרחאלו,ההזהץבוקהםשףוסב)9999–0000(תורפס4ןברפסמתפרצמוזתורשפא:שדחץבוקםשהנש•
.הייקיתהתואבץבוקהתאתרמוש

ץבוקהתאתרמושןכמרחאלו,ההזהץבוקהםשםעםייקהץבוקהתאתקחומוזתורשפא:םייקץבוקסורד•
.הייקיתהתואבןיוצשץבוקהםשםעשדחה

®Xeroxתספדמ/םוליצתנוכמ PrimeLink® B9100/B9110/B9125/B913696שמתשמלךירדמ

קרוס



.)רומש(Saveתורשפאבעג.3

'ינורטקלאראודתויורשפא'הייסיטרכה

ץבוקםש

.ץבוקםשרומשלוןיזהלךתורשפאב

Emailהייסיטרכב,הרקבהחולב.1 Options)בעג,)ינורטקלאראודתויורשפא-File Name)ץבוקםש(.

.ץבוקםשדלקה,טסקטהתביתב.2

.)רומש(Saveתורשפאבעג.3

ץבוקתינבת

.םיקורסםינותנרובעץבוקתינבתרוחבלךתורשפאב

Emailהיסיטרכב,הרקבהחולב.1 Options)תורשפאבעג,)ינורטקלאראודתויורשפאFile Format)ץבוקתינבת(.
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:טלפהינותנרובעהמיאתמהץבוקהתינבתתארחב.2

.JPEGואTIFFיצבוקכיטמוטואןפואבםיקורסםינותנתרמושוזתורשפא:TIFF/JPEGתיטמוטואהריחב•
תינבתבתורמשנןבל-רוחשבתוקורסתונומת.JPEGתינבתבתונסחואמרופאינווגבואלמעבצבתוקורסתונומת

TIFF.

•TIFF:תינבתבםיקורסםינותנתרמושוזתורשפאTIFF.

•JPEG:תינבתבםיקורסםינותנתרמושוזתורשפאJPEG.םירחבנרשאכהנימזוזתורשפאColor)וא)עבצ
Grayscale)תחת)רופאינווגColor Scanning)עבצבהקירס(.

•PDF:תינבתבםיקורסםינותנתרמושוזתורשפאPDF.

•PDF/A:תינבתבםיקורסםינותנתרמושוזתורשפאPDF/A.תינבתהPDF/Aהנושארבושארבתשמשמ
.ךוראהחווטלץבוקתרימשלוןויכראבןוסחאל

•XPS:תינבתבםיקורסםינותנתרמושוזתורשפאXPS.תורשפאה,וזץבוקתינבתברחבתםאAdd
Thumbnail)ינורטקלאהראודלתרעזוממהנומתהפיסומוזתורשפא.עיפות)תרעזוממהנומתףסוה.

•Optimize for Quick Web View)הריהמתנווקמהגצהלבטוממ(:

Optimizeתורשפאה,PDFץבוקתינבתלשתויורשפאהמתחאברחובהתאםא for Quick Web View)בטוממ
Optimizeהנוכתה.הנימז)הריהמתנווקמהגצהל for Quick Web View)הריהמתנווקמהגצהלבטוממ(
ןמזב,טנרטניאןפדפדךותבםידומערפסמלעבPDFךמסמלשןושארהדומעהתאגיצהלוחותפלךלתרשפאמ
Optimizeהנוכתה.ללוכהץבוקהלדוגתאלידגהלהיושעוזהלועפ.עקרבןעטיהלךישממךמסמהרתיש for

Quick Web View)ךמסמשדחמהנוב)הריהמתנווקמהגצהלבטוממAdobe PDFלכבדומעלשהדרוהרובע
,שקובמהדומעהתאקרחלושטנרטניאהתרש,םעפלכבדומעלשהדרוהתרזעב.טנרטניאהיתרשמםעפ
היושעתרשמםהלשהדרוההשםילודגםיכמסמבדחוימבהבושחוזהנוכת.םלשהPDF-הךמסמתאםוקמב
.תכשוממתויהל

דומעלשהדרוהבתכמותהבשמתשמהתאשטנרטניאהתרשתנכותשאדוולידכךלשתכרעמהלהנמםעקודב
רוצילךתורשפאב,רתויםינשיםינפדפדבםיעיפומךלשטנרטניאהרתאבPDF-היכמסמשאדוולידכ.םעפלכב
256-מתוחפוליכישךכםיצבקלURL-התובותכואםיביתנתומשלערומשלוPDF-היכמסמלHTMLירושיק
.םיוות

.הניוצשתינבתבדיחיץבוקכדומעלכתרמושוזתורשפא:דומעלכלדיחיץבוק•

.)רומש(Saveתורשפאבעג,ךלשתורדגההתארומשלידכ.3

לבשה

Replyהנוכתבשמתשה to)הבושתלןעמנשפחלואןייצלידכ)לאבשה.

Emailהייסיטרכב.1 Options)רחב,)ינורטקלאראודתויורשפאReply to)לאבשה(.

.יטנוולרהןעמנהםשתאשפחלואןיזהלידכםישקמהחולבשמתשה.2

.)רומש(Saveרחב,םייונישהתארומשלידכ.3

האירקירושיא

:חלושלינורטקלאהראודבתועדוהתאירקלעםירושיאתחילשרשפאלידכ

Emailהייסיטרכב,הרקבהחולב.1 Options)בעג,)ינורטקלאראודתויורשפא-Read Receipts)האירקירושיא(.

.)לעופ(On-בעג.2
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.)רומש(Saveתורשפאבעג.3
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תשרבהקירס
Networkהנוכתבשמתשהלךתורשפאב Scanning)תרשתועצמאבבשחמבהדובעתוינבתרוצילידכ)תשרבהקירס
.יטמוטואןפואבתרשלםיחלשנםינותנהו,הדובעהתינבתבהניוצשתינבתלםירמומםיקורסםינותנ.עבטומהטנרטניאה
.יטמוטואןפואבתרשבתונסחואמההדובעתוינבתרזחאלךלרשפאמןקתהה

Scanרשאכ to Home)ךרוצהיפל,רחאדעילקורסהךמסמהתאריבעהללוכיהשרומשמתשמ,תלעפומ)תיבלהקירס.

תשרבהקירסתדובעליחתמ

.םיכמסמהןיזמברוקמהךמסמתאןעט.1

Servicesןצחלהלעץחל,הרקבהחולב.2 Home)םיתורישהלשישארהטירפתה(.

Networkתורשפאבעג.3 Scanning)תשרבהקירס(.

.תינבתרחב,המישרהמ.4

Template-בעג,הרחבנשתינבתהלשרואיתגיצהלידכ• Description)רואיתבהייפצהרחאל.)תינבתרואית,
.םיילנויצפואםהתוינבתהירואית.)רוגס(Close-בעג

Update-בעג,תוינבתהתמישרתאןנערלידכ• Templates)תוינבתןכדע(.

.קרוסתורדגההאר.ךרוצהיפלהקירסהתורדגהתאםאתה.5

.)לחתה(Startןצחלהלעץחל.6
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בשחמלהקירס
Scanתוריש to PC)תועצמאבתשרתרשלםיקורסהםינותנהתאחולשלוםיכמסמקורסלךלרשפאמ)בשחמלהקירס
.SMBואFTPלוקוטורפ

בשחמלהקירסתדובעתלחתה

Scanלשהלועפליחתהלידכ to PC)בשחמלהקירס(:

.םיכמסמהןיזמברוקמהךמסמתאןעט.1

Servicesןצחלהלעץחל,הרקבהחולב.2 Home)םיתורישהלשישארהטירפתה(.

Scan-בעג.3 to PC)בשחמלהקירס(.

Transfer-בעג,רחאהרבעהלוקוטורפתריחבל.SMB-כרדגומהרבעההלוקוטורפ,לדחמתרירבכ.4 Protocol
.הרבעהלוקוטורפהאר.)הרבעהלוקוטורפ(

.דעיןויצהאר.דעירחב.5

.קרוסתורדגההאר.ךרוצהיפלהקירסהתורדגהתאםאתה.6

.)לחתה(Startןצחלהלעץחל.7

הרבעהלוקוטורפ

Scanהייסיטרכב.1 to PC)בעג,)בשחמלהקירס-Transfer Protocol)הרבעהלוקוטורפ(.

:הרבעהלוקוטורפרחב.2

•FTP:לוקוטורפתועצמאבםיצבקהריבעמוזתורשפאFTP.

•SMB:לוקוטורפתועצמאבםיצבקהריבעמוזתורשפאSMB.

•SMB)תינבתUNC(:לוקוטורפתועצמאבםיצבקהריבעמוזתורשפאSMB,טמרופבUNC)Universal
Naming Convention(.טמרופUNCןמקלדכאוה:\\host name\shared name\directory name

.)רומש(Saveתורשפאבעג.3

דעיןויצ

רובע,הרבעהלדעיןייצלידכ.הרקבהחוללשםישקמהחולתועצמאבדעיבשחמןייצלידכוזתורשפאבשמתשה
.םיקפוסמהתודשבםיטרפהתאןזה,רחבנשלוקוטורפה

Scanךסמהלשתישארההיסיטרכב,םיקפוסמהתודשבםימיאתמהתרשהיטרפתאאלמלידכ to PC)בשחמלהקירס(,
:תורשפארחב

תובותכהסקנפבשומיש•

תשרבבשחמשופיח•

.ינדיןפואבדעייטרפתפסוה-בןייע,ינדיןפואבדעייטרפףיסוהלידכ
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תובותכהסקנפבשומיש

.תודשהתאאלמלידכתובותכהסקנפבשמתשהלךתורשפאב

Scanלשתישארההייסיטרכב.1 to PC)בעג,)בשחמלהקירס-Address Book)תובותכסקנפ(.

List-בעג,םיכרערזחאלידכ.רחבנשלוקוטורפבשומישהשועהדעירחב,המישרהמ.2 all public entries)תאגצה
:תורשפארחבו)םיירוביצהםיכרעהלכ

•List all public entries)לכלשהמישרמרוחבלידכוזתורשפאבשמתשה:)םיירוביצהםיכרעהלכתאגצה
.תוירוביצהדעיהתויקית

•Retrieve entries using index)לכתאשפחלידכוזתורשפאבשמתשה:)סקדניאתועצמאבםיכרערזחא
רחאלו,ךסמהיבגלעשםישקמהחולבשופיחהחנומתאדלקה.סקדניאהמםיוסמחנומבשומישםישועהםיכרעה
.)רומש(Save-בעגןכמ

.)ףסוה(Add-בעג,רחבנשדעיבשמתשהלידכ.3

.)רוגס(Closeתורשפאבעג.4

.ישארהךסמהתודשבעיפומרחבנשדעיהיבגלעדימה

תשרבבשחמשופיח

.ךלשתשרבםינימזהתויקיתוםיתרשתומשלשהיכרריהגיצהלידכ)ןויע(Browseתורשפאבשמתשהלךתורשפאב
.דעיתרשרוחבלךתורשפאב,המישרהמ

Scanלשתישארההייסיטרכב.1 to PC)בשחמלהקירס(,בעג-Browse)ןויע(.

Saveהדשבעיפומדעיה.המישרהךותמהייקיתרחב.2 in)ברומש(.

.)אבה(Next-בעג,םירחאםידעיגיצהלותרחאהמרלרובעלידכ.)םדוקה(Previous-בעג,הייקיתרתאלידכ•

Add-בעג,תרשהלשתובותכהסקנפלהרחבנשדעיהתייקיתתאףיסוהלידכ• to Address Book)ףסוה
.)תובותכהסקנפל

.ישארהךסמהתודשבעיפומרחבנשדעיהיבגלעדימה.)רומש(Saveתורשפאבעג.3

ינדיןפואבדעייטרפתפסוה

.רחבנשלוקוטורפלםאתהבםינתשמםינימזהתודשה.תודשבתורישיםייוצרהדעיהיטרפתאדילקהלךתורשפאב

לשתומשבחרמבאצמנהרימשהםוקימרשאכ.ולשIP-התבותכתאואתרשהםשתאדלקה,)תרש(Serverרובע.1
DFSתכרעמבWindows,םיוות64דעינבתרשםשואםוחתםשדלקה.

Sharedרובע.2 Name)לשתומשבחרמבאצמנהרימשהםוקימרשאכ.ףתושמםשדלקה,)ףתושמםשDFS
Sharedהדשה.םיוות64דעינבתרשםשואםוחתםשדלקה,Windowsתכרעמב Name)קרעיפומ)ףתושמםש
.SMBאוהרחבנההרבעההלוקוטורפרשאכ

Saveרובע.3 in)לשתומשבחרמבאצמנהרימשהםוקימרשאכ.היירפסביתנדלקה,):ברומשDFSתכרעמב
Windows,אוהרחבנההרבעההלוקוטורפרשאכ.םיוות128דעןבהייקיתםשדלקהSMB (UNC Format),

Saveהדשבםיטרפהתאדלקה in)אבההיירפסהביתנבשומישךות):ברומש:"\\Host Name\Shared
Name\Directory Name".

Userרובע.4 Name)אלםא.הרבעההתאעצבמהתאוילאשבשחמהלששמתשמהםשתאדלקה,)שמתשמםש
.הזהדשלעגלדלולכות,דעיהרובעשמתשמםששרדנ
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.םיוות32דעםירתומ.שמתשמהםשלהמסיסהתאדלקה,)המסיס(Passwordרובע.5
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הייקיתבןוסחא
Storeתורשפאה to Folder)ןקתהבהייקיתבםיקורסהםינותנהתארומשלוםיכמסמקורסלתרשפאמ)הייקיתבןוסחא.

Storeהנוכתבשומישהינפל:הרעה to Folder)ןייע,םיטרפתלבקל.ורצונתויקיתהשאדו,)הייקיתבןוסחא
.הייקיתתריציאשונב

Servicesןצחלהלעץחל,הרקבהחולב.1 Home)םיתורישהלשישארהטירפתה(.

Store-בעג.2 to Folder)הייקיתבןוסחא(.

.הייקיתרחב,המישרהמ.3

Fileתורשפאבעג,הייקיתבםיצבקהתאגיצהלידכ:הרעה List)םיצבקתמישר(.

.םיכמסמהןיזמברוקמהךמסמתאןעט.4

Advancedתויסיטרכב.5 Settings)תומדקתמתורדגה(,Layout Adjustment)ו)הסירפתמאתה-Filing Options
.קרוסתורדגהאשונבןייע,םיטרפתלבקל.ךרוצהיפלץבוקהרובעתורדגההתאהנש,)קויתתויורשפא(

.)לחתה(Startןצחלהלעץחל.6

.הרחבנשהייקיתבןסחואמקורסהךמסמהץבוק

עבטומהטנרטניאהתרשתועצמאבוקרסנשםינותנהתרימש

.ךלשבשחמהלאןקתהתייקיתמץבוקאביילידכעבטומהטנרטניאהתרשבשמתשהלךתורשפאב

.טנרטניאהןפדפדתאלעפה,בשחמב.1

.EnterשקהותספדמהלשIP-התבותכתאדלקה,טנרטניאהןפדפדבתבותכההדשב.2

.)קורס(Scanהייסיטרכהלעץחל.3

.)הייקית(Folderלעץחל,ףדהלשילאמשהדצב)קורס(Scanטווינהתינולחב.4

.)לחה(Applyלעץחלןכמרחאלוהייקיתלהמסיסהתאןזה,ךרוצהתדימב.הייקיתרחב,)הייקית(Folderהמישרב.5
.עיפומםיצבקתמישרםעףד:הייקיתה

.ץבוקרחב,המישרהמ.6

Retrievingלשטירפתהמ.7 Format)תינבתרובעתויורשפארחב.היוצרהץבוקהתינבתתארחב,)רוזחאתינבת
.ץבוקהתינבתלםאתהבתונתשמתויורשפאה.ךרוצהתדימב,םיטירפתהוןומיסהתוביתתרזעבץבוקה

.)רזחא(Retrieveלעץחל.8

Retrieveףדב.9 Files from Folder)יוצרהץבוקלרושיקהלעץחל,)הייקיתמםיצבקרוזחא.

.)רומש(Saveלעץחלןכמרחאלושרדנהןוסחאהםוקמתארחב,)רומש(Saveלעץחל.10

.)קחמ(Deleteלעץחל,ףדהלשהנוילעהתינמיההניפב.ץבוקהתארחב,ןסחואמץבוקבךרוצדועןיאםא.11
.)רושיא(OKלעץחל,ךכלשקבתתשכ

תופסונץבוקרוזחאתויורשפא

:ןסחואמץבוקרזחאלידכעבטומטנרטניאתרשבשומישתעבתונימזתואבהתויורשפאה

®Xeroxתספדמ/םוליצתנוכמ PrimeLink® B9100/B9110/B9125/B9136104שמתשמלךירדמ

קרוס



Retrieveרובע,םיפדהבורמךמסמךותמדחאףדרזחאלידכ• Page)ףדרזחא(,רחבEnabled)דלקה.)לעפומ
Pageהדשבדומעהרפסמתא Number)ףדרפסמ(.

Addרובע,XPSתינבתבשומישתעבתרעזוממהנומתלשהגוצתףיסוהלידכ• Thumbnail)תרעזוממהנומתףסוה(,
.)לעפומ(Enabledרחב

MRCרובע,XPSתינבתבואPDFתינבתבםיצבקלMRCלשההובגהסיחדליחהלידכ• High Compression
תוכיאהתרדגהתארחב,)תוכיא(Qualityטירפתהךותמ.)לעפומ(Enabledרחב,)MRCלשההובגהסיחד(
.היוצרה

:שופיחלןתינטסקטלעבXPSואPDFץבוקתריציל•

Searchableרובע– Text)שופיחלןתינטסקט(,רחבEnabled)לעפומ(.

Languageטירפתהךותמ– of the Original)הפשהתארחב,)רוקמהךמסמתפש.

Textטירפתהךותמ,טסקטתאוושהליחהלידכ– Compression)טסקטתאוושה(,רחבEnabled)לעפומ(.

.תכרעמהלהנמלהנפ,עויסתלבקל.םיצבקרוזחאלתורדגההלכתאתונימזלךופהלןתינאל:הרעה
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USB-לןוסחא

Store to USB)לןוסחא-USB(ןקתהלםיקורסהםינותנהתארומשלוםיכמסמקורסלרשפאמהילנויצפואתורישאוה
.USBןורכיז

USBןוסחאןקתהבשומישלתויחנה

םיעוציבםיחטבומאלךא,וזהנוכתלשמשללוכישדיחיהץירחהםעתירחסמןימזןורכיזיסיטרכארוקבשמתשהלןתינ
.ןימזהיהידחאםיוסמץירחקר,םיצירחרפסמםעןורכיזיסיטרכארוקבשומישתעב.ארוקהלשםיחוטב

:םיכמתנםיאבהUSBןורכיזינקתה

טמרופמUSBןורכיזןקתה•

USBםאותןורכיזןקתה• USB-בהכימתןיא(2.0 1.1.(

128GBדעלשןוסחאחפנלעבUSBןורכיזןקתה•

.ךמתנוניאהנכותתועצמאבןפצוהשUSBןורכיזןקתה

ידכ.קלדנוניאעגמהךסמ,למשחבןוכסיחבצמבאצמנןקתההשכUSBןורכיזהץירחלUSBןורכיזןקתהתסנכהתעב
Powerןצחלהלעץחל,למשחבןוכסיחבצממתאצל Saver)הןורכיזןקתהתאבושסנכהןכמרחאלו,)למשחבןוכסיח-

USBבעגוא-Store to USB)לןוסחא-USB(ןולחבServices Home)םיתורישלשישארטירפת(.

ךותUSBןורכיזהןקתהתאריסתםא.גצומאלםינותנתרבעהןייצמהךסמהשאדו,USB-הןורכיזןקתהתאריסתשינפל
ןולחבUSB-הןורכיזןקתהבונסחואםינותנהשרשאלםגךתורשפאב.קזניהלםילולעןקתהבםינותנה,םינותנהןוסחאידכ

Job Status)הדובעבצמ(.

USBןורכיזןקתהבהקירסינותנתרימש

:USBןורכיזןקתהבהקירסינותנרומשלידכ

.תספדמבUSB-הןורכיזץירחלUSBגוסמןורכיזןקתהסנכה.1

USBךסמהעיפומ.2 Device Detected)גוסמקזבהןנוכההוזUSB(.ןצחלהלעץחל,עיפוהאלהזךסמםא
Services Home)בעגןכמרחאלו)םיתורישלשישארטירפת-Store to USB)לןוסחא-USB(.

Save-בעג.3 In)ברומש:(.

.םינותנהתרימשלהייקיתרחב.4

.)רומש(Saveתורשפאבעג.5

.קרוסתורדגהאשונבןייע,םיטרפתלבקל.ךרוצהיפלהקירסהתורדגהתאםאתה.6

.)לחתה(Startןצחלהלעץחל,הקירסהתדובעתאליחתהלידכ.7

USB-הןקתהתרסה

ךותUSBןורכיזהןקתהתאריסתםא.גצומאלםינותנתרבעהןייצמהןולחהשאדו,USB-הןורכיזןקתהתאריסתשינפל
ןולחבUSB-הןורכיזןקתהלםירבעומםינותנםאקודבלךתורשפאב.קזניהלםילולעןקתהבםינותנה,םינותנתרבעהידכ

Job Status)הדובעבצמ(.
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ןוסחאיטרפתגצה

Servicesךסמב,הרקבהחולב.1 Home)תורשפאבעג,)םיתורישלשישארטירפתStore to USB)לןוסחא-
USB(.

.)םיטרפ(Details-בעג.2

.ורמשיישםיצבקהותויקיתהתומשםיגצומ

.)רוגס(Closeתורשפאבעג.3
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)WSD(םינקתהבטנרטניאיתוריש

.תשרהיבחרלכבולשםיכיושמהםיתורישלוקחורמןקתהלתשגלותולגלחוקללםירשפאמםינקתהבטנרטניאיתוריש
.םינקתהבשומישוהרקב,יוליגבםיכמותםינקתהבטנרטניאיתוריש

WSDהקירסתדובעתלחתה

Storeתורישה to WSDתארומשלםגךלרשפאמרבדה.תשרבבשחממןקתהבונעטנשםיכמסמקורסלךלרשפאמ
.תשרבבשחמבםיקורסהםינותנה

.תשרבבשחממהשקבתחילשידילעןקתהבםיכמסמקורסלךתורשפאב

.םיכמסמהןיזמבואםיכמסמהלשתיכוכזהחטשמלעךמסמהתאןעט.1

ןוגכ,תונומתתניעטלשהנוכתבךמותהםושייבשמתשה,תשרבבשחממהקירסתלעפהל.תשרבבשחממהקירס.2
Windows Fax and Scan)בהקירסוסקפ-Windows(.תרחבשםושייבשומישךותתוארוהלםאתהבלעפ.

.ןיוצשבשחמלםירבעומםיקורסהםינותנה,ךמסמהתקירסרחאל.3

WSD-לןוסחא

Servicesןצחלהלעץחל,הרקבהחולב.1 Home)םיתורישהלשישארהטירפתה(.

Store-בעג.2 to WSD)לןוסחא-WSD(.

Listרוזאב.3 of Computers)הקירסתדובעלשגוסרחב,)םיבשחמתמישר:

בשחמלהקירס•

הספדהלהקירס•

ינורטקלאראודלהקירס•

סקפלהקירס•

Googleןוגכ,יטפואםיוותיוהיזלשןורתפתבייחמוזהנוכת:)OCR(יטפואםיוותיוהיזלהקירס• Docs.

.םיכמסמהןיזמבואםיכמסמהלשתיכוכזהחטשמלעךמסמהתאןעט.4

.)לחתה(Startןצחלהלעץחל.5

.ןיוצשדעילםירבעומםיקורסהםינותנה

.ורבעוהשםינותנהתאקודב,דעיהבשחמב.6
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ל"אוד
.ינורטקלאראודתעדוהבףרוצמץבוקכוקרסנשםינותנהתאחולשלוךמסמקורסלןתינ

Servicesןצחלהלעץחל,הרקבהחולב.1 Home)םיתורישהלשישארהטירפתה(.

.)ינורטקלאראוד(Emailתורשפאבעג.2

:תויורשפאהיתשתאואתחאתורשפארחב,רתויואדחאןעמנןייצלידכ.3

Newתורשפאבעג,ןעמנףיסוהלידכ• Recipient)לשהשדחהינורטקלאהראודהתבותכתאדלקה,)שדחןעמנ
.)רוגס(Closeתורשפאבעגןכמרחאלו)ףסוה(Addתורשפאבעג,ןעמנה

Addressתורשפאבעג,םתואןייצלוםינעמנשפחלידכ• Book)ינורטקלאראודתבותכרחב,)תובותכסקנפ,
.)רוגס(Closeתורשפאבעגןכמרחאלו)רתסומקתוע(Bccוא)קתוע(Cc,)לא(Toרחב

Addתורשפאבעג,ןעמנכןקתההתאףיסוהלידכ.4 Me)יתואףסוה(.

:ןעמנתונשלואריסהלידכ.5

a.יטנוולרהןעמנהתארחב.

b.תורשפאבעג,טירפתהמRemove)רסה(ואEdit)ךורע(.

טסקטהתאךורע,)אשונ(Subjectתורשפאבעג,ינורטקלאהראודהתעדוהלשאשונהתאתונשלואףיסוהלידכ.6
.)רומש(Saveתורשפאבעגןכמרחאלו

טסקטהתאךורע,)העדוה(Messageתורשפאבעג,ינורטקלאהראודהתעדוהלשןכותהתאתונשלואףיסוהלידכ.7
.)רומש(Saveתורשפאבעגןכמרחאלו

.קרוסתורדגהאשונבןייע,םיטרפתלבקל.ךרוצהיפלתונושההקירסהתונוכתתארדגה.8

Advancedהייסיטרכהתארחב• Settings)תומדקתמהתורדגההתאעבקןכמרחאלו)תומדקתמתורדגה
'תומדקתמתורדגה'הייסיטרכההאר.ןתוארומשו

Layoutהייסיטרכהתארחב• Adjustment)רומשוהסירפהתומאתהתאעבקןכמרחאלו)הסירפתמאתה
.'הסירפתמאתה'הייסיטרכההאר.ןתוא

Emailהייסיטרכהתארחב• Options)ראודהתויורשפאתאעבקןכמרחאלו)ינורטקלאראודתויורשפא
.'ינורטקלאראודתויורשפא'הייסיטרכההאר.ןתוארומשוינורטקלאה

.)לחתה(Startןצחלהלעץחל.9

Mailתונוכתה:הרעה Delivery Notification)MDN()ו)ראודתחילשלעהעדוה-Split Send)החילשלצפ(
Fileךסמב Format)ינורטקלאהראודהתנוכתבשומישתעבקרתונימז)ץבוקתינבת.

תובותכסקנפ

Servicesןצחלהלעץחל,הרקבהחולב.1 Home)םיתורישהלשישארהטירפתה(.

.)ינורטקלאראוד(Emailתורשפאבעג.2

Addressתורשפאבעג.3 Book)תובותכסקנפ(.
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:תואבהתויורשפאהמתחאתועצמאבתבותכשפחלךתורשפאב,ךרוצהתדימב.ןעמנרחב,תובותכהתמישרמ.4

•List all public entries)תוימוקמהתובותכהתמישרתאהגיצמוזתורשפא:)םיירוביצהםיכרעהלכתאגצה.

•Retrieve entries using index)סקדניאבםינעמנתשפחמוזתורשפא:)סקדניאתועצמאבםיכרערזחא.

•Search Public)תוימוקמהתובותכהתמישרבםינעמנתשפחמוזתורשפא:)ירוביצשפח.

•Search Network)תוקחורמהתובותכהתמישרבםינעמנתשפחמוזתורשפא:)תשרבשפח.

.)רתסומקתוע(BCCוא)קתוע(CC,)לא(Toתודשהתאןייצ.5

.הלילגהלגרסבשמתשה,)םש(Nameהמישרבטוונלידכ.6

.)םיטרפ(Detailsתורשפאבעג,)םיטרפ(Detailsךסמהתאגיצהלידכ,ךרוצהתדימב.7

.)רוגס(Closeתורשפאבעג.8

ינורטקלאראודינעמנתפסוה

New-בעג,)ינורטקלאראוד(Emailהייסיטרכב.1 Recipient)שדחןעמנ(.

.)ףסוה+(Add+-בעג,רחאןעמנףיסוהלידכ.רתויואדחאשדחןעמנןזה.2

.)רוגס(Closeתורשפאבעג.3

ינורטקלאראודינעמנתרסה

.קוחמלךנוצרבשןעמנהםשתארחב,)םינעמנ(Recipientהמישרב,)ינורטקלאראוד(Emailהייסיטרכב.1

.)רסה(Remove-בעג.2

אשונ

.םיוות128דעלולכללוכיהעדוההאשונ

.)אשונ(Subject-בעג,)ינורטקלאראוד(Emailהייסיטרכב.1

.העדוההאשונתאדלקה,טסקטהתביתב.2

.)רומש(Saveתורשפאבעג.3

העדוההןכות

.םיוות128דעלולכלהלוכיינורטקלאהראודהתעדוה

.)העדוה(Message-בעג,ינורטקלאהראודהלשתישארההייסיטרכב.1

.הרצקהעדוהדלקה,טסקטהתביתב.2

.)רומש(Saveתורשפאבעג.3

ינורטקלאראודתספדה

ראודהתעדוה.XeroxןקתהלבשחממםיפרוצמPDFואTIFF,JPEGיכמסמםעינורטקלאראודחולשלךתורשפאב
Emailתארקנוזהנוכת.יטמוטואןפואבתספדומהלבקתהשינורטקלאה Print)ינורטקלאראודתספדה(.
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ינורטקלאראודחלוש

Microsoft-בשמתשהלדציכתראתמוזהמגוד Outlookתספדמלכלבשחממינורטקלאראודתעדוהחולשלידכ.

.PDFואTIFF,JPEGךמסמהעדוהלףרצזאו,העדוההףוגתארוצילידכךלשינורטקלאהראודהחוקלבשמתשה.1

:הרעה

חוקלב,תספדמלינורטקלאראודתחילשינפל.דבלבליגרטסקטךמתנינורטקלאהראודהתעדוהףוגב•
Microsoftינורטקלאראודה Outlook,אל.ליגרטסקטכתרדגומהעדוההףוגלשטסקטהתינבתשאדו
.רישעטסקטתינבתבואHTMLתינבתבשמתשמההעדוהףוגלשטסקטסיפדהלןתינ

קיפהלםילולעתורחאתומויסםעםיצבק.דבלבpdf.ואtif,.jpg.לשץבוקתמויסילעבםיצבקףרצ•
.תויופציתלבתואצות

Emailהנוכתה• Print)יכמסמבתכמותהניא)ינורטקלאראודתספדהPDFהמסיסתועצמאבםינגומה.

.תרשהלשרתומהםיצבקהלדוגתלבגמביולתינורטקלאראודתעדוהלףרצלןתינשםיצבקהרפסמ•

.Xeroxתספדמלשינורטקלאהראודהתבותכתאןזה,ןעמנהרובע.2

.תספדמהתרוצתחודבתספדמהלשל"אודהתבותכתאגיצהלןתינ:הרעה

:הרוצתחודסיפדהלידכ

a.ןצחלהלעץחל,הרקבהחולבMachine Status)רישכמהבצמ(.

b.בעג-Printer Reports)בעגזאו)תספדמתוחוד-Configuration Report)הרוצתחוד(

c.ןצחלהלעץחלStart)לחתה(.

.ספדומהרוצתהחוד

.ינורטקלאהראודהתאחלש.3

.ףרוצמהץבוקהתאוליגרטסקטבהעדוההףוגתאסיפדמןקתהה
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הייקיתמהחילש

תויקיתיגוס

:םינימזםיאבהתויקיתהיגוס

Copyהייסיטרכבתועיפומהלאתויקית:הספדהתודובעלוהקתעהתודובעלםיצבקתוליכמהתויקית• & Print Jobs
םיצבקהתאבושרומשל,ץבוקהתורדגהתאתונשל,םיצבקהתאךורעלךתורשפאב.)הספדהוהקתעהתודובע(
.הייקיתהמםיצבקהתאסיפדהלו

הספדהיצבוקוהקירסיצבוקתוליכמהלאתויקית:םירחאתודובעיגוסוהקירסתודובעלםיצבקתוליכמהתויקית•
Scanהייסיטרכבתועיפומהלאתויקית.בשחממוחלשנש & Other Jobs)תורחאתודובעוהקירסתודובע(.
ךתורשפאב.ינורטקלאראודבםיצבקהתאחולשלותשרתרשמהלאתויקיתבםינסחואמהםיצבקרזחאלךתורשפאב
.תופתושמתויקיתותויטרפתויקיתדרפנבםושרלואתויתרגשתומישמלשהיצמוטואעצבל

הספדהוהקתעהתודובעהייסיטרכה

הייקיתתריחב

Copyהייסיטרכבהייקיתרוחבלדציכהארמאבהרואיתה & Print Jobs)תאליבגהלןתינ.)הספדהוהקתעהתודובע
.תומיאהתורדגהביולתרבדהשכ,תומיוסמתויקיתלהשיגה

Servicesןצחלהלעץחל,הרקבהחולב.1 Home)םיתורישהלשישארהטירפתה(.

Send-בעג.2 from Folder)הייקיתמהחילש(.

Sendךסמב.3 From Folder)הייסיטרכברחב,)הייקיתמחחילשCopy & Print Jobs)הספדהוהקתעהתודובע(,
.הייקיתרחבןכמרחאלו

םיצבקתקידב

Copyהייסיטרכבהייקיתבםינסחואמהםיצבקליעפהלואקודבלךתורשפאב & Print Jobs)הספדהוהקתעהתודובע(.
Copyהייסיטרכבתועיפומהתויקית & Print Jobs)תודובעןהוהקתעהתודובעןהתוללוכ)הספדהוהקתעהתודובע
.הספדה

Servicesןצחלהלעץחל,הרקבהחולב.1 Home)םיתורישהלשישארהטירפתה(.

Send-בעג.2 from Folder)הייקיתמהחילש(.

Copyהייסיטרכברחב.3 & Print Jobs)הייקיתרחב,המישרהמ.)הספדהוהקתעהתודובע.

.ץבוקרחב.4
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:ךרוצלםאתהבתואבהתויורשפאהתארחב.5

•Refresh)ןכדועמהעדימהתגצה:)ןונער.

•List)םידומעהרפסמוןוסחאהךיראתןוגכ,ץבוקהלעףסונעדימ.הייקיתבםינסחואמהםיצבקהטוריפ:)המישר,
.עיפומ

•Thumbnail)הייקיתבםינסחואמהםיצבקהתומשותונומתהתגצה:)תרעזוממהנומת.

•Select All Files)הייקיתבםיצבקהלכבהריחבהתאלטבוארחב:)םיצבקהלכתארחב.

•Review)רחבנשץבוקהרובעתורדגההתגצה:)הריקס.

•Delete)הייקיתהמורחבנשםיצבקהתאקחמ:)הקיחמ.

•Copy / Move)תארבעהואקתעהורחבנשץבוקהרובעםיטרפקודבוהמידקמהגוצתבגצה:)הרבעה/הקתעה
.תרחאהייקיתלץבוקה

•Edit Pages)םיצצוחואץבוקףסוה:)םידומעתכירע.

•Merge / Batch Print)תאהווצאבספדהןכמרחאלו,הייקיתבםיבורמםיצבקגזמ:)הווצאתספדה/גוזימ
.םיצבקה

•Change Settings / Print)םיצבקהתאסיפדתשינפלץבוקהתורדגהתאהנש:)ספדה/תורדגההנש.

םיצבקקחומ

Servicesןצחלהלעץחל,הרקבהחולב.1 Home)םיתורישהלשישארהטירפתה(.

Send-בעג.2 from Folder)הייקיתמהחילש(.

Copyהייסיטרכברחב.3 & Print Jobs)הייקיתרחב,המישרהמ.)הספדהוהקתעהתודובע.

.)קחמ(Delete-בעגןכמרחאלוץבוקרחב.4

.)קחמ(Delete-בעג,הקיחמהרושיאל.5

תויקיתןיבםיצבקלשהרבעהוהקתעה

Servicesןצחלהלעץחל,הרקבהחולב.1 Home)םיתורישהלשישארהטירפתה(.

Send-בעג.2 from Folder)הייקיתמהחילש(.

Copyהייסיטרכברחב.3 & Print Jobs)הייקיתרחב,המישרהמ.)הספדהוהקתעהתודובע.

Copy-בעגןכמרחאלוץבוקרחב.4 / Move)הרבעה/הקתעה(.
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:תורשפארחב.5

•Whole Page)200%-בהנומתהתאלידגהלואםלשהדומעהתאגיצהלםארחב:)םלשדומע.

•Rotation)המידקמהגוצתבהנומתהתאגיצהלשיהנממשתיווזרחב:)בוביס:Right 90 degrees)90
Left,)הנימיתולעמ 90 degrees)90הלאמשתולעמ(180ואdegrees)180תולעמ(.

•Change File Name)ץבוקהםשתאהנש:)ץבוקהםשיוניש.

•Apply To)(סונימהו)+(סולפהינצחלבשמתשה,ךסמבהמידקמהגוצתביפיצפסדומעגיצהלידכ:)לעלחה-(
.ירפסמהםישקמהחולבדומעהרפסמתאדלקהוא

•Copy)תרחאהייקיתלתחאהייקיתמםיצבקקתעה:)הקתעה.

•Move)תרחאהייקיתלתחאהייקיתמםיצבקרבעה:)הרבעה.

קתעה

:תרחאהייקיתלתחאהייקיתמץבוקקיתעהלידכ

Servicesןצחלהלעץחל,הרקבהחולב.1 Home)םיתורישהלשישארהטירפתה(.

Send-בעג.2 from Folder)הייקיתמהחילש(.

Copyהייסיטרכברחב.3 & Print Jobs)תאהליכמההייקיתהתארחב,המישרהמ.)הספדהוהקתעהתודובע
.הקתעהלץבוקה

Copy-בעגןכמרחאלוץבוקרחב.4 / Move)הרבעה/הקתעה(.

.קתעהבעג.5

.)רומש(Save-בעגןכמרחאלוקתעומהץבוקהרובעדעיהתייקיתתארחב.6

הרבעה

:תרחאהייקיתלתחאהייקיתמץבוקריבעהלידכ

Servicesןצחלהלעץחל,הרקבהחולב.1 Home)םיתורישהלשישארהטירפתה(.

Send-בעג.2 from Folder)הייקיתמהחילש(.

Copyהייסיטרכברחב.3 & Print Jobs)תאהליכמההייקיתהתארחב,המישרהמ.)הספדהוהקתעהתודובע
.הרבעהלץבוקה

Copy-בעגןכמרחאלוץבוקרחב.4 / Move)הרבעה/הקתעה(.

.)רבעה(Move-בעג.5

.)רומש(Save-בעגןכמרחאלוץבוקהרובעדעיהתייקיתתארחב.6

םיצבקתכירע

Servicesןצחלהלעץחל,הרקבהחולב.1 Home)םיתורישהלשישארהטירפתה(.

Send-בעג.2 from Folder)הייקיתמהחילש(.

Copyהייסיטרכברחבןכמרחאל.3 & Print Jobs)הייקיתרחב,המישרהמ.)הספדהוהקתעהתודובע.

Edit-בעגןכמרחאלוץבוקרחב.4 Pages)םיפדךורע(.
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:תורשפארחב.5

הדרפהיפדףסוה•

ץבוקתפסוה+קרפתליחת•

ץבוקתפסוה•

הקיחמתמישרלףסוה•

םיפדתקיחמ/המישרתכירע•

הדרפהיפדףסוה

Servicesןצחלהלעץחל,הרקבהחולב.1 Home)םיתורישהלשישארהטירפתה(.

Send-בעג.2 from Folder)הייקיתמהחילש(.

Copyהייסיטרכברחב.3 & Print Jobs)הייקיתרחב,המישרהמ.)הספדהוהקתעהתודובע.

Edit-בעגןכמרחאלוץבוקרחב.4 Pages)םיפדךורע(.

Insert-בעג.5 Separators)הדרפהיפדתפסוה(.

.הדרפההיפדתאףיסוהלשיונממשריינהשגמתארחב.6

חולברפסמהתאדלקהוא)-(סונימהו)+(סולפהינצחלבשמתשה,ףיסוהלשישהדרפההיפדרפסמתנזהל.7
.)רומש(Save-בעגןכמרחאלו,ירפסמהםישקמה

ץבוקתפסוהוקרפתליחת

Servicesןצחלהלעץחל,הרקבהחולב.1 Home)םיתורישהלשישארהטירפתה(.

Send-בעג.2 from Folder)הייקיתמהחילש(.

Copyהייסיטרכברחב.3 & Print Jobs)הייקיתרחבןכמרחאלו,)הספדהוהקתעהתודובע.

Chapter-בעגןכמרחאלוץבוקרחב.4 Start + Insert File)ץבוקתפסוה+קרפתליחת(.

.)רומש(Save-בעגןכמרחאלוףיסוהלךנוצרבשץבוקהתארחב.5

Insert-בעג.6 File)ץבוקתפסוה(.

.)רומש(Save-בעגןכמרחאלוףיסוהלךנוצרבשץבוקהתארחב.7

ץבוקתפסוה

Servicesןצחלהלעץחל,הרקבהחולב.1 Home)םיתורישהלשישארהטירפתה(.

Send-בעג.2 from Folder)הייקיתמהחילש(.

Copyהייסיטרכברחב.3 & Print Jobs)תאהליכמההייקיתהתארחב,המישרהמ.)הספדהוהקתעהתודובע
.הפסוהלץבוקה

Insert-בעגןכמרחאלוץבוקרחב.4 File)ץבוקתפסוה(.

.)רומש(Save-בעגןכמרחאלוףיסוהלךנוצרבשץבוקהתארחב.5

הקיחמתמישרלףסוה

Servicesןצחלהלעץחל,הרקבהחולב.1 Home)םיתורישהלשישארהטירפתה(.

Send-בעג.2 from Folder)הייקיתמהחילש(.
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Copyהייסיטרכברחב.3 & Print Jobs)הייקיתרחב,המישרהמ.)הספדהוהקתעהתודובע.

Edit-בעגןכמרחאלוץבוקרחב.4 Pages)םיפדךורע(.

Add-בעגזאוירפסמהםישקמהחולבשמתשה,קוחמלךנוצרבשףדהתארוחבלידכ.5 to Delete List)ףסוה
.)קיחמתמישרל

Editרחב.6 List / Delete Pages)םיפדקחמ/המישרךורע(.

.)קחמ(Delete-בעג.7

םיפדתקיחמ/המישרתכירע

Servicesןצחלהלעץחל,הרקבהחולב.1 Home)םיתורישהלשישארהטירפתה(.

Send-בעג.2 from Folder)הייקיתמהחילש(.

Copyהייסיטרכברחב.3 & Print Jobs)הייקיתרחב,המישרהמ.)הספדהוהקתעהתודובע.

Edit-בעגןכמרחאלוץבוקרחב.4 Pages)םיפדךורע(.

Editרחב.5 List / Delete Pages)םיפדקחמ/המישרךורע(

.)קחמ(Deleteרחב.6

הייקיתבםיצבקלשהווצאתלועפבהספדהוגוזימ

Copyהייסיטרכבהייקיתבםינסחואמהםיצבקרפסמגזמלךתורשפאב & Print Jobs)רחאלו,)הספדהוהקתעהתודובע
.הווצאתלועפבםיצבקהתאסיפדהלןכמ

Servicesןצחלהלעץחל,הרקבהחולב.1 Home)םיתורישהלשישארהטירפתה(.

Send-בעג.2 from Folder)הייקיתמהחילש(.

Copyהייסיטרכברחב.3 & Print Jobs)הייקיתרחב,המישרהמ.)הספדהוהקתעהתודובע.

Merge-בעגןכמרחאלו,רתויואםיצבקינשרחב.4 / Batch Print)הווצאתספדה/גוזימ(.

.ירפסמהםישקמהחולבשמתשה,םיספדההרפסמתאןייצלידכ.הספדהתויורשפארחב.5

Merge,)גוזימ(Merge-בעג.6 & Print)הספדהוגוזימ(בוא-Print)הספדה(.

ץבוקיטרפ

.ורחבנשםיצבקהןכותתאקודבלידכוזתורשפאבשמתשה

Servicesןצחלהלעץחל,הרקבהחולב.1 Home)םיתורישהלשישארהטירפתה(.

Send-בעג.2 from Folder)הייקיתמהחילש(.

Copyהייסיטרכברחב.3 & Print Jobs)הייקיתרחבןכמרחאלו,)הספדהוהקתעהתודובע.

.ץבוקרחב.4

.ץבוקהתורדגהתועיפומ.)הקירס(Reviewתורשפאבעג.5

גזמ

Servicesןצחלהלעץחל,הרקבהחולב.1 Home)םיתורישהלשישארהטירפתה(.

Send-בעג.2 from Folder)הייקיתמהחילש(.
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Copyהייסיטרכברחב.3 & Print Jobs)הייקיתרחבןכמרחאלו,)הספדהוהקתעהתודובע.

Merge-בעגןכמרחאלוץבוקרחב.4 / Batch Print)הווצאתספדה/גוזימ(.

.)גוזימ(Merge-בעג.5

:תורשפארחב.6

רוקמיצבוקקחמ•

רוקמיצבוקרומש•

לוטיב•

הספדהוגוזימ

Servicesןצחלהלעץחל,הרקבהחולב.1 Home)םיתורישהלשישארהטירפתה(.

Send-בעג.2 from Folder)הייקיתמהחילש(.

Copyהייסיטרכברחב.3 & Print Jobs)הייקיתרחבןכמרחאלו,)הספדהוהקתעהתודובע.

Merge-בעגןכמרחאלוץבוקרחב.4 / Batch Print)הווצאתספדה/גוזימ(.

Merge-בעג.5 & Print)הספדהוגוזימ(.

:תורשפארחב.6

רוקמיצבוקקחמ•

רוקמיצבוקרומש•

לוטיב•

הדרפהיפד

Servicesןצחלהלעץחל,הרקבהחולב.1 Home)םיתורישהלשישארהטירפתה(.

Send-בעג.2 from Folder)הייקיתמהחילש(.

Copyהייסיטרכברחב.3 & Print Jobs)הייקיתרחבןכמרחאלו,)הספדהוהקתעהתודובע.

Merge-בעגןכמרחאלוץבוקרחב.4 / Batch Print)הווצאתספדה/גוזימ(.

.)הדרפהיפד(Separatorsתורשפאבעג.5

:תורשפארחב.6

הדרפהיפדאלל•

םיקירהדרפהיפד•

םיספדומהדרפהיפד•

קרפתלחתהאלל•

הדרפהיפדשגמ•

הדרפהיפדתומכ•

רעשידומע

Servicesןצחלהלעץחל,הרקבהחולב.1 Home)םיתורישהלשישארהטירפתה(.
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Send-בעג.2 from Folder)הייקיתמהחילש(.

Copyהייסיטרכברחב.3 & Print Jobs)הייקיתרחב,המישרהמ.)הספדהוהקתעהתודובע.

Change-בעגןכמרחאלוץבוקרחב.4 Settings / Print)הספדה/תורדגהיוניש(.

.)תוכירכ(Covers-בעג.5

Lastרחב.6 Saved Settings)וא)תונורחאתורומשתורדגהChange Settings)תורדגההנש(.

Changeתרחבםא.7 Settings)תורשפארחב,)תורדגההנש:

•Front Cover)תימדקהכירכ(:
הכירכהתורדגהתאשדחמתתנכתמורוקמהיצבוקרובעתימדקההכירכהתורדגהתאתלטבמוזתורשפא
.שדחהגזוממהץבוקהרובעתימדקה

•Back Cover)תתנכתמורוקמהיצבוקרובעתירוחאההכירכהתורדגהתאתלטבמוזתורשפא:)ירוחארעש
.שדחהגזוממהץבוקהרובעתירוחאההכירכהתורדגהתאשדחמ

•Front Cover Quantity)תוימדקתוכירככושמשישםיקירהתונויליגהרפסמתאןייצ:)תימדקהכירכתוכיא.

•Back Cover Quantity)םירעשכושמשישםיקירהתונויליגהרפסמתאןייצ:)תירוחאהכירכיפדתומכ
.םיירוחא

•Paper Supply)ךותמ:)ריינרוקמFront Cover Tray)ו)תימדקהכירכשגמ-Back Cover Tray)רעששגמ
.םיירוחאםירעשותוימדקתוכירכרובעםישגמהתארחב,)ירוחא

םימןמיס

Servicesןצחלהלעץחל,הרקבהחולב.1 Home)םיתורישהלשישארהטירפתה(.

Send-בעג.2 from Folder)הייקיתמהחילש(.

Copyהייסיטרכברחב.3 & Print Jobs)הייקיתרחבןכמרחאלו,)הספדהוהקתעהתודובע.

.תורשפארחבןכמרחאלוץבוקרחב.4

Changeתורשפאבעגןכמרחאלו)םימןמיס(Watermarkתורשפאבעג.5 Settings)תורדגההנש(.

:תורשפארחב.6

•Control Number)תורשפאבעגןכמרחאלווזתורשפארחב,הרקבירפסמסיפדהלידכ:)הרקברפסמAdd
.)רומש(Saveתורשפאבעגןכמרחאלו,9999–1חווטבהרקבהרפסמרובעךרעדלקהוארחב.)ףסוה(

•Stored Watermarks)המישרךותמםיקתועלעספדומהטסקטהתארוחבלידכ:)םינסחואמםימינמיס
.)רומש(Save-בןכמרחאלו)ףסוה(Addתורשפאבעג.וזתורשפאברחב,םימינמיסלששארמתרדגומ

•Date & Time)תורשפאבעג.וזתורשפאברחב,םייחכונההעשהוךיראתהתאסיפדהלידכ:)העשוךיראת
Add)ףסוה(בןכמרחאלו-Save)רומש(.

•Serial Number)תורשפאבעג.וזתורשפארחב,ןקתההלשירודיסהרפסמהתאסיפדהלידכ:)ירודיסרפסמ
Add)ףסוה(בןכמרחאלו-Save)רומש(.

•Watermark Effect)רחב.וזתורשפאברחב,טלפהלעםימןמיססיפדהלידכ:)םימןמיסטקפאEmbossed
.)רומש(Save-בעגןכמרחאלו)ראתמ(Outlineוא)טילבת(

ץבוקםש

Servicesןצחלהלעץחל,הרקבהחולב.1 Home)םיתורישהלשישארהטירפתה(.

Send-בעג.2 from Folder)הייקיתמהחילש(.
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Copyהייסיטרכברחב.3 & Print Jobs)הייקיתרחבןכמרחאלו,)הספדהוהקתעהתודובע.

Change-בעגןכמרחאלוץבוקרחב.4 Settings / Print)הספדה/תורדגהיוניש(.

Saveןומיסהתביתתארחב.5 As)םשבהרימש(.

.)רומש(Saveתורשפאבעג.6

.ךסמהלעשתדלקמהתועצמאבץבוקםשדלקה.7

טלפ

.Zלופיקורוריח,קודיהתורדגהתנכתלידכוזתורשפאבשמתשה,םיצבקגוזימרחאל

Servicesןצחלהלעץחל,הרקבהחולב.1 Home)םיתורישהלשישארהטירפתה(.

Send-בעג.2 from Folder)הייקיתמהחילש(.

Copyהייסיטרכברחב.3 & Print Jobs)הייקיתרחב,המישרהמ.)הספדהוהקתעהתודובע.

Change-בעגןכמרחאלוץבוקרחב.4 Settings / Print)הספדה/תורדגהיוניש(.

.)טלפ(Outputתורשפאבעג.5

:תורשפארחב.6

ריינתקפסא•

קדהמ•

םירוחבוקינ•

טלפ•

הנשמתכרע/טסיה/טלפ•

טסיהתמרעה•

חולתספדה/הנשמתכרערומיג•

.)רומש(Saveתורשפאבעג.7

תופסות

,הרעהרוחבלךתורשפאב,שארמתורדגומתוינבתךותמ.םיקתועלםידומעירפסמוךיראת,הרעהףיסוהלךתורשפאב
.דומעבםהלשהספדההימוקימתארוחבלו,םידומעירפסמוךיראת

Servicesןצחלהלעץחל,הרקבהחולב.1 Home)םיתורישהלשישארהטירפתה(.

Send-בעג.2 from Folder)הייקיתמהחילש(.

Copyהייסיטרכברחב.3 & Print Jobs)הייקיתרחב,המישרהמ.)הספדהוהקתעהתודובע.

Change-בעגןכמרחאלוץבוקרחב.4 Settings / Print)הספדה/תורדגהיוניש(.

.)םירואיב(Annotationsתורשפאבעג.5

Lastתורשפאבעג.6 Saved Settings)וא)תונורחאתורומשתורדגהChange Settings)תורדגההנש(.
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Changeתרחבםא.7 Settings)תורשפארחב,)תורדגההנש:

ןונגסותינבת•

הרעה•

ךיראת•

םידומעירפסמ•

ההזמרפסמתמתוח•

חטבואמםימןמיס

Secure Watermark)ךמסמבהקתעהינפבןגומהילטיגידדוקתעבטהלהחטבאלוהינתנוכתאוה)חטבואמםימןמיס,
.ימידי-לעוןקתההזיאמ,ךמסמהקפוהיתמחתנלךלרשפאמילטיגידהדוקה.ךמסמהלופכשתלבגהךרוצל

Servicesןצחלהלעץחל,הרקבהחולב.1 Home)םיתורישהלשישארהטירפתה(.

Send-בעג.2 from Folder)הייקיתמהחילש(.

Copyהייסיטרכברחב.3 & Print Jobs)הייקיתרחבןכמרחאלו,)הספדהוהקתעהתודובע.

.תורשפארחבןכמרחאלוץבוקרחב.4

Secureתורשפאבעג.5 Watermark)חטבואמםימןמיס(.

:תורשפארחב.6

תונורחאתורומשתורדגה•

יובכ•

לעופ•

•Protection Code)הנגהדוק(:רחבOff)וא)יובכPrevent Duplication)לופכשענמ(.

•Stored Secure Watermarks)טסקטעיבטהלךלרשפאמהזךסמ:)םינסחואמםיחטבואמםימינמיס
התארשאכ.םלשהןויליגבעבטומןיוצשטסקטה,רתסומטסקטלשוזהנוכתתרזעב.םיכמסמברתסומ
הדבועלרשקאלל,ןבלבעיפומטלפבעבטומהטסקטה,וזרתסומטסקטתנוכתםעקתעוהשךמסמקיתעמ
Secureתנקתומש Watermark Kit)אלוא)חטבואמםימןמיסתכרע.

הייקיתמםיצבקתספדה

Servicesןצחלהלעץחל,הרקבהחולב.1 Home)םיתורישהלשישארהטירפתה(.

Send-בעג.2 from Folder)הייקיתמהחילש(.

Copyהייסיטרכברחב.3 & Print Jobs)הייקיתרחבןכמרחאלו,)הספדהוהקתעהתודובע.

Changeרחבןכמרחאלוץבוקרחב.4 Settings / Print)הספדה/תורדגהיוניש(.

.שורדהםיספדההרפסמתאןייצלידכירפסמהםישקמהחולבשמתשהןכמרחאלו,יהשלכתורשפארחב.5

:תואבהתויורשפאהמתחארחב.6

הרימש•

ספדהורומש•

הספדה•
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ץבוקיטרפ

.ורחבנשםיצבקהןכותתאקודבלידכוזתורשפאבשמתשה

Servicesןצחלהלעץחל,הרקבהחולב.1 Home)םיתורישהלשישארהטירפתה(.

Send-בעג.2 from Folder)הייקיתמהחילש(.

Copyהייסיטרכברחב.3 & Print Jobs)הייקיתרחבןכמרחאלו,)הספדהוהקתעהתודובע.

.ץבוקרחב.4

.ץבוקהתורדגהתועיפומ.)הקירס(Reviewתורשפאבעג.5

טלפ

.Zלופיקורוריח,קודיהתורדגהתנכתלידכוזתורשפאבשמתשה,םיצבקגוזימרחאל

Servicesןצחלהלעץחל,הרקבהחולב.1 Home)םיתורישהלשישארהטירפתה(.

Send-בעג.2 from Folder)הייקיתמהחילש(.

Copyהייסיטרכברחב.3 & Print Jobs)הייקיתרחב,המישרהמ.)הספדהוהקתעהתודובע.

Change-בעגןכמרחאלוץבוקרחב.4 Settings / Print)הספדה/תורדגהיוניש(.

.)טלפ(Outputתורשפאבעג.5

:תורשפארחב.6

ריינתקפסא•

קדהמ•

םירוחבוקינ•

טלפ•

הנשמתכרע/טסיה/טלפ•

טסיהתמרעה•

חולתספדה/הנשמתכרערומיג•

.)רומש(Saveתורשפאבעג.7

רעשידומע

Servicesןצחלהלעץחל,הרקבהחולב.1 Home)םיתורישהלשישארהטירפתה(.

Send-בעג.2 from Folder)הייקיתמהחילש(.

Copyהייסיטרכברחב.3 & Print Jobs)הייקיתרחב,המישרהמ.)הספדהוהקתעהתודובע.

Change-בעגןכמרחאלוץבוקרחב.4 Settings / Print)הספדה/תורדגהיוניש(.

.)תוכירכ(Covers-בעג.5

Lastרחב.6 Saved Settings)וא)תונורחאתורומשתורדגהChange Settings)תורדגההנש(.
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Changeתרחבםא.7 Settings)תורשפארחב,)תורדגההנש:

•Front Cover)תימדקהכירכ(:
הכירכהתורדגהתאשדחמתתנכתמורוקמהיצבוקרובעתימדקההכירכהתורדגהתאתלטבמוזתורשפא
.שדחהגזוממהץבוקהרובעתימדקה

•Back Cover)תתנכתמורוקמהיצבוקרובעתירוחאההכירכהתורדגהתאתלטבמוזתורשפא:)ירוחארעש
.שדחהגזוממהץבוקהרובעתירוחאההכירכהתורדגהתאשדחמ

•Front Cover Quantity)תוימדקתוכירככושמשישםיקירהתונויליגהרפסמתאןייצ:)תימדקהכירכתוכיא.

•Back Cover Quantity)םירעשכושמשישםיקירהתונויליגהרפסמתאןייצ:)תירוחאהכירכיפדתומכ
.םיירוחא

•Paper Supply)ךותמ:)ריינרוקמFront Cover Tray)ו)תימדקהכירכשגמ-Back Cover Tray)רעששגמ
.םיירוחאםירעשותוימדקתוכירכרובעםישגמהתארחב,)ירוחא

לופיק

Servicesןצחלהלעץחל,הרקבהחולב.1 Home)םיתורישהלשישארהטירפתה(.

Send-בעג.2 from Folder)הייקיתמהחילש(.

Copyהייסיטרכברחב.3 & Print Jobs)הייקיתרחבןכמרחאלו,)הספדהוהקתעהתודובע.

Change-בעגןכמרחאלוץבוקרחב.4 Settings / Print)הספדה/תורדגהיוניש(.

.)לופיק(Folding-בעג.5

Fold-בעג.6 / Crease)טומיק/לופיק(.

:תורשפארחב.7

תונורחאתורומשתורדגה•

יובכ•

דבלבלופיק•

דבלבטומיק•

Foldתרחבםא.8 Only)תואבהתויורשפאהמתחארחב,)דבלבלופיק:

דיחילופיק•

Cלופיק•

Zלופיק•

Zלופיקןויליגיצח•

.לופיקהעיפומדציכםיראתמןצחלהלעםילמסה:הרעה
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Creaseתרחבםא.9 Only)תואבהתויורשפאהמתחארחב,)דבלבטומיק:

דיחילופיק•

Cלופיק•

Zלופיק•

Zלופיקןויליגיצח•

לופכרעשלופיק•

לופכליבקמלופיק•

םילופיק3לשןוידרוקאלופיק•

םילופיק4לשןוידרוקאלופיק•

םילופיק5לשןוידרוקאלופיק•

.)רומש(Saveתורשפאבעג.10

תידדצ-ודהספדה

Servicesןצחלהלעץחל,הרקבהחולב.1 Home)םיתורישהלשישארהטירפתה(.

Send-בעג.2 from Folder)הייקיתמהחילש(.

Copyתורשפאבעג.3 & Print Jobs)הייקיתרחבןכמרחאלו,)הספדהוהקתעהתודובע.

Change-בעגןכמרחאלוץבוקרחב.4 Settings / Print)הספדה/תורדגהיוניש(.

2תורשפאבעג.5 Sided Printing)תידדצ-ודהספדה(.

:תורשפארחב.6

תונורחאתורומשתורדגה•

ידדצ-דח•

•Head to Head)ןוויכותואבםהךמסמהלשירוחאהדצהוימדקהדצהרשאכוזתורשפארחב:)שארלשאר
.הספדה

•Head to Toe)ינוויכבםהךמסמהלשירוחאהדצהוימדקהדצהרשאכוזתורשפארחב:)תיתחתלשאר
.םידגונמהספדה

.)רומש(Saveתורשפאבעג.7

הנומתטסיה

התאםא.ךלשקתועהלשלאמשדצבוןימידצב,הטמל,הלעמלןבלחוורלשםיילושרידגהלידכוזתורשפאבשמתשה
.דרפנב2דצו1דצרובעהנומתהטסיהתארידגהלךתורשפאב,םיידדצ-ודםיקתוערצוי

Servicesןצחלהלעץחל,הרקבהחולב.1 Home)םיתורישהלשישארהטירפתה(.

Send-בעג.2 from Folder)הייקיתמהחילש(.

Copyהייסיטרכברחב.3 & Print Jobs)הייקיתרחבןכמרחאלו,)הספדהוהקתעהתודובע.

Change-בעגןכמרחאלוץבוקרחב.4 Settings / Print)הספדה/תורדגהיוניש(.
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Imageתורשפאבעג.5 Shift)הנומתטסיה(.

:תואבהתויורשפאהמתחארחב.6

תונורחאתורומשתורדגה•

םיילושטסיה•

Marginתרחבםא.7 Shift)תואבהתויורשפאהמתחאברחב,)םיילושטסיה:

1דצ•

2דצ•

.)-(סונימהלמסלעוא)+(סולפהלמסלעץחל,דצלכרובעםיילושהתאןנווכלידכ.8

Mirrorרובעןומיסהתביתבעג,1דצלשםיילושלםיהז2דצלשםיילושהםא.9 Side .)1דצהארמתנומת(1

.)רומש(Saveתורשפאבעג.10

תרבוחתריצי

Servicesןצחלהלעץחל,הרקבהחולב.1 Home)םיתורישהלשישארהטירפתה(.

Send-בעג.2 from Folder)הייקיתמהחילש(.

Copyהייסיטרכברחב.3 & Print Jobs)הייקיתרחבןכמרחאלו,)הספדהוהקתעהתודובע.

.תורשפארחבןכמרחאלוץבוקרחב.4

Booklet-בעג.5 Creation)תרבוחתריצי(.

:תורשפארחב.6

תונורחאתורומשתורדגה•

יובכ•

.הנימזהניא)יובכ(Offהרדגההשןכתיי,ריינהתורדגהלםאתהב:הרעה

.)רומש(Saveרחב.7

תופסות

,הרעהרוחבלךתורשפאב,שארמתורדגומתוינבתךותמ.םיקתועלםידומעירפסמוךיראת,הרעהףיסוהלךתורשפאב
.דומעבםהלשהספדההימוקימתארוחבלו,םידומעירפסמוךיראת

Servicesןצחלהלעץחל,הרקבהחולב.1 Home)םיתורישהלשישארהטירפתה(.

Send-בעג.2 from Folder)הייקיתמהחילש(.

Copyהייסיטרכברחב.3 & Print Jobs)הייקיתרחב,המישרהמ.)הספדהוהקתעהתודובע.

Change-בעגןכמרחאלוץבוקרחב.4 Settings / Print)הספדה/תורדגהיוניש(.

.)םירואיב(Annotationsתורשפאבעג.5

Lastתורשפאבעג.6 Saved Settings)וא)תונורחאתורומשתורדגהChange Settings)תורדגההנש(.
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Changeתרחבםא.7 Settings)תורשפארחב,)תורדגההנש:

ןונגסותינבת•

הרעה•

ךיראת•

םידומעירפסמ•

ההזמרפסמתמתוח•

םימןמיס

Servicesןצחלהלעץחל,הרקבהחולב.1 Home)םיתורישהלשישארהטירפתה(.

Send-בעג.2 from Folder)הייקיתמהחילש(.

Copyהייסיטרכברחב.3 & Print Jobs)הייקיתרחבןכמרחאלו,)הספדהוהקתעהתודובע.

.תורשפארחבןכמרחאלוץבוקרחב.4

Changeתורשפאבעגןכמרחאלו)םימןמיס(Watermarkתורשפאבעג.5 Settings)תורדגההנש(.

:תורשפארחב.6

•Control Number)תורשפאבעגןכמרחאלווזתורשפארחב,הרקבירפסמסיפדהלידכ:)הרקברפסמAdd
.)רומש(Saveתורשפאבעגןכמרחאלו,9999–1חווטבהרקבהרפסמרובעךרעדלקהוארחב.)ףסוה(

•Stored Watermarks)המישרךותמםיקתועלעספדומהטסקטהתארוחבלידכ:)םינסחואמםימינמיס
.)רומש(Save-בןכמרחאלו)ףסוה(Addתורשפאבעג.וזתורשפאברחב,םימינמיסלששארמתרדגומ

•Date & Time)תורשפאבעג.וזתורשפאברחב,םייחכונההעשהוךיראתהתאסיפדהלידכ:)העשוךיראת
Add)ףסוה(בןכמרחאלו-Save)רומש(.

•Serial Number)תורשפאבעג.וזתורשפארחב,ןקתההלשירודיסהרפסמהתאסיפדהלידכ:)ירודיסרפסמ
Add)ףסוה(בןכמרחאלו-Save)רומש(.

•Watermark Effect)רחב.וזתורשפאברחב,טלפהלעםימןמיססיפדהלידכ:)םימןמיסטקפאEmbossed
.)רומש(Save-בעגןכמרחאלו)ראתמ(Outlineוא)טילבת(

הטמ/הלעמיפלכםינפהםעטלפ

.הטמואהלעמיפלכםינופםהשכםיקפוסמהםיספדהרוחבלידכוזתורשפאבשמתשה

Servicesןצחלהלעץחל,הרקבהחולב.1 Home)םיתורישהלשישארהטירפתה(.

Send-בעג.2 from Folder)הייקיתמהחילש(.

Copyהייסיטרכברחב.3 & Print Jobs)הייקיתרחבןכמרחאלו,)הספדהוהקתעהתודובע.

.תורשפארחבןכמרחאלוץבוקרחב.4

Face-בעג.5 Up/Down Output)הטמ/הלעמיפלכםינפהםעטלפ(.
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:תורשפארחב.6

תונורחאתורומשתורדגה•

•Auto)הטמואהלעמיפלכםינפהםעםהשכםיקתועהתאקפסלשיםאיטמוטואןפואבעבוק:)יטמוטוא.

•Face Up)ןורחאהדומעהמהלעמיפלכםינפהםעםיקפוסמםיקתועה:)הלעמיפלכםינפ.

•Face Down)ןורחאהדומעהמהטמיפלכםינפהםעםיקפוסמםיקתועה:)הטמיפלכםינפ.

•Face Up (Reverse Order))הלעמיפלכםינפהםעםיקפוסמםיקתועה:))ךופהרדס(הלעמיפלכםינפ
.ןושארהדומעהמ

.)רומש(Saveתורשפאבעג.7

תינושלםעסיטרכףסוה

Servicesןצחלהלעץחל,הרקבהחולב.1 Home)םיתורישהלשישארהטירפתה(.

Send-בעג.2 from Folder)הייקיתמהחילש(.

Copyהייסיטרכברחב.3 & Print Jobs)הייקיתרחבןכמרחאלו,)הספדהוהקתעהתודובע.

Change-בעגןכמרחאלוץבוקרחב.4 Settings / Print)הספדה/תורדגהיוניש(.

Add-בעג.5 Tab Stock)תויסיטרכריינףסוה(.

:תורשפארחב.6

תונורחאתורומשתורדגה•

לעופ•

יובכ•

תונויליגרפסמ•

.)רומש(Saveתורשפאבעג.7

SCANהייסיטרכה & OTHER JOBS)תורחאתודובעוהקירסתודובע(

הייקיתתריחב

Servicesןצחלהלעץחל,הרקבהחולב.1 Home)םיתורישהלשישארהטירפתה(.

Send-בעג.2 from Folder)הייקיתמהחילש(.

Scanהייסיטרכברחב.3 & Other Jobs)הייקיתרחבןכמרחאלו,)תורחאתודובעוהקירסתודובע.

םיצבקבתולועפלשעוציבואהקידב

Servicesןצחלהלעץחל,הרקבהחולב.1 Home)םיתורישהלשישארהטירפתה(.

Send-בעג.2 from Folder)הייקיתמהחילש(.

Scanהייסיטרכברחב.3 & Other Jobs)תורחאתודובעוהקירסתודובע(.
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Fileךסמה.הייקיתרחב,המישרהמ.4 List)גיצהלידכ.תורעזוממתונומתכםיצבקהתאגיצמועיפומ)םיצבקתמישר
Thumbnailהרדגההמ,המישרכםיצבקהתא / List)המישר/תרעזוממהנומת(,רחבList)המישר(.

Selectרחב,םיצבקהלכתארוחבלידכ.רתויואדחאץבוקרחב.5 All)לכהרחב(.

:ךרוצהיפלתויורשפארחב.6

•Refresh)תויקיתהתמישרןונער:)ןונער.

•Review)רחבנשץבוקהלשתורדגההתגצה:)הריקס.

•Delete)ורחבנשםיצבקהתקיחמ:)הקיחמ.

•File Details (Preview))בבוסלךתורשפאב.ץבוקהלשהמידקמהגוצתתגצה:)המידקמהגוצת(ץבוקיטרפ
.ץבוקהםשתאתונשלואץבוקהתאקוחמל,הנומתהתא

•Job Flow Settings)ןויליגרובעתורדגההנש,הייקיתלהדובעםירזתןויליגרשק:)הדובעםירזתתורדגה
וזהדובערובערחאהדובעםירזתןויליגלעפה,הדובעםירזתןויליגלשרושיקהתאלטב,רשוקמהדובעםירזת
.תעכרשוקמההדובעהםירזתןויליגתאלעפהואהדובעהםירזתןויליגלשתיטמוטואהלעפהרדגה,דבלב
.הדובעםירזתאשונבןייע,םיטרפתלבקל

•Print)וא)הספדהBatch Print)ורחבנשםיצבקהתאספדה:)הווצאתספדה.

ץבוקיטרפתקידב

Servicesןצחלהלעץחל,הרקבהחולב.1 Home)םיתורישהלשישארהטירפתה(.

Send-בעג.2 from Folder)הייקיתמהחילש(.

Folderךסמב.3 - File List)ץבוקרחב,)םיצבקתמישר-הייקית.

File-בעג.4 Details (Preview()המידקמהגוצת,ץבוקיטרפ(.

:תורשפארחב.5

הגוצתבבוס•

קחמ•

ץבוקםשיוניש•

הספדהתורדגההנש•

הספדה•

םיצבקתספדה

Servicesןצחלהלעץחל,הרקבהחולב.1 Home)םיתורישהלשישארהטירפתה(.

Send-בעג.2 from Folder)הייקיתמהחילש(.

Scanהייסיטרכברחב.3 & Other Jobs)תורחאתודובעוהקירסתודובע(.

Folderךסמב.4 - File List)םיצבקרחב,)םיצבקתמישר-הייקית.

Batch-בוא)הספדה(Print-בעג.5 Print)הווצאתספדה(.

.ירפסמהםישקמהחולבשמתשה,םיספדההרפסמתאןיזהלידכ,ךרוצהתדימב.תורשפארחב.6

.)ספדה(Printתורשפאבעג.7
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הדובעםירזתלשהלחתהואהרוצתתעיבק

.הדובעםירזת-בןייע,הדובעהםירזתלעטרופמעדימל

טשפלידכ,דעיהוהרבעההתטישןוגכ,הקירסינותנלשהרבעהתורדגהםושרלתרשפאמההנוכתאוההדובעםירזת
.םינותנתרבעהלשתומישמ

םינסחואמהםיצבקלדעוימהדובעםירזתתונויליגלשדחאגוס.דעיהיפלםיגוסינשלםיקלחנהדובעםירזתתונויליג
םירזתןויליגלשןושארהגוסהתאראתמהזףיעס.םיקורסםיצבקלדעוימהדובעימירזתלשרחאהגוסהו,תויקיתב
.תויקיתבםינסחואמהםיצבקלדעוימה,הדובעה

ליחתישךכהדובעהםירזתתארידגהלךתורשפאב.הייקיתבםינסחואמהםיצבקלעהדובעםירזתעצבלךתורשפאב
:ינדיןפואבהדובעהםירזתתאליחתהללכותשואיטמוטואןפואב

:יטמוטואןפואבהדובעםירזתליחתהלידכ:יטמוטוא•

.הייקיתלהדובעםירזתןויליגרושיקאשונבןייע,םיטרפתלבקל.הייקיתלרשוקמהדובעהםירזתןויליגשאדו.1

Autoרחב.2 Start)תיטמוטואהלחתה(.

ועבקנשםירטמרפבשומישךותיטמוטואןפואבםידבועמםיצבקה,תרשוקמההייקיתבםינסחואמםיצבקהרשאכ
.הדובעהםירזתןויליגב

.ינדיןפואבהדובעםירזתתלעפה-בןייע,ינדיןפואבהדובעםירזתתלחתהלעםיטרפל:ינדי•

היקיתלהדובעםירזתןויליגרשק

Machineטירפתב)םילכ(Toolsהייסיטרכהמואאבהךילההתועצמאבהייקיתלהדובעםירזתןויליגרשקלךתורשפאב
Status)הייקיתלהדובעםירזתןויליגרושיקאשונבןייע,םיטרפתלבקל.)רישכמהבצמ.

Servicesןצחלהלעץחל,הרקבהחולב.1 Home)םיתורישהלשישארהטירפתה(.

Send-בעג.2 from Folder)הייקיתמהחילש(.

Scanהייסיטרכברחב.3 & Other Jobs)תורחאתודובעוהקירסתודובע(.

Job-בעג.4 Flow Settings)הדובעםירזתתורדגה(.

Create-בעג.5 / Change Link)רושיקהנש/רוצ(.

.הייקיתלרשקלידכהדובעםירזתןויליגרחב.6

.)רומש(Saveתורשפאבעג.7

הדובעםירזתתולבגמ

תויקיתרובעשמשללוכיוא,םישמתשמרפסמןיבףותישלןתינ,דחאשמתשמקרשמשללוכיהדובעםירזתןויליג
.דבלבתומיוסמ
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הדובעםירזת

הדובעהםירזתתריקס

:תואבהםיכרדבליחתמהדובעםירזת.תויטרפתויקיתבםינסחואמהםיכמסמדבעלךלרשפאמהדובעםירזתןויליג

היקיתלרשוקמךמסמרשאכיטמוטואןפואב•

היקיתבםינסחואמשםיכמסמלתורושקהתולועפעצבלידכהדובעםירזתןויליגתריחבידי-לע,ינדיןפואב•

הלחתהלרדגומהדובעהםירזתרשאכ.היקיתלהדובעםירזתלשיפיצפסןויליגרשק,הדובעםירזתליחתהלידכ
.היקיתבםיעיפומםיצבקהרשאכהדבועהםירזתןויליגידי-לעיטמוטואןפואבםידבועמםיכמסמה,תיטמוטוא

:הדובעםירזתתונויליגלעםילחםיאבהםיאנתה

תאעצבלןתינ.ךרוצהיפלםתואקוחמלואלפכשל,תונשל,םשיילןכמרחאלו,הדובעםירזתתונויליגרוצילןתינ•
.הדובעהםירזתןויליגתאתרציהבשתיטרפההיקיתהמקרהלאהתולועפה

:הדובעםירזתןויליגבםיכמסמדוביעלשםיאבהםיגוסהתאםושרלןתינ•

ינורטקלאראודוFTP,SMB-לםידעיןויצ–

הווצאבדוביעוםיבורמםידעיןויצ–

סיפדמ–

ןייע.תיטרפהיקיתבםינסחואמםיכמסמהובשןפואבםייולתהדובעםירזתןויליגבםושרלןתינשםיכמסמהדוביעיגוס
:אבהםישרתב

טלק

טלפ

FTPSMBל"אודתספדמ

ןכןכןכןכהקירס

אלאלאלןכהנסחואהספדה

.םשיילהאשרהךלשישהדובעהםירזתתונויליגקרםיגצומ•

.ןקתהבתנקתומתשרהתקירסתכרערשאכקרהנימזהדובעהםירזתתונויליגלשהנוכתה•

תנוכמלשתכרעמהלהנמלךירדמבןייע,תויקיתותומיאללוכ,הדובעהםירזתןויליגלעףסונעדימתלבקל:הרעה
®Xeroxתספדמ/םוליצ PrimeLink® B9100/B9110/B9125/B9136.

הדובעםירזתתונויליג

הדובעםירזתןויליגרוצ

Machineןצחלהלעץחל,הרקבהחולב.1 Status)רישכמהבצמ(.

Setupתורשפאבעג,)םילכ(Toolsהייסיטרכב.2 > Setup > Create Job Flow Sheet)רוצ,הרדגה,הרדגה
.)הדובעםירזתןויליג

.)רוצ(Create-בעג.3
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Createךסמב.4 New Job Flow Sheet)הדובעהםירזתןויליגרובעתורדגההתאןייצ,)שדחהדובעםירזתןויליגרוצ
ירואיתל.)ךורע(Edit-בעגןכמרחאלו,תורדגהןייצלךנוצרבורובעבשטירפהתארחב,המישרהמ.שדחה
.הדובעםירזתןויליגתורדגההאר,תורדגהה

.)רומש(Save-בעג,הדובעהםירזתןויליגתארומשלידכ.5

Send:םיאבהתודשהמדחאלכברדגומךרעםאקרהנימז)הרימש(Saveתורשפאה:הרעה as Email
Transfer,)ינורטקלאראודכחלש( via FTP)בהרבעה-FTP(,Transfer via SMB)בהרבעה-SMB(ו-

Print)הספדה(.

Createךסמהמתאצלידכ.6 Job Flow Sheet)הדובעםירזתןויליגרוצ(,תורשפאבעגClose)רוגס(.

הדובעםירזתןויליגתורדגה

.הדובעםירזתןויליגרובעתורדגההתאןייצלךתורשפאב

.)ךורע(Edit-בעגןכמרחאלו,תורדגהןייצלךנוצרבורובעשטירפהתארחב,חותפהדובעהםירזתןויליגרשאכ

םש

.רתויהלכלםיוות128-בשמתשה.הדובעהםירזתלםשרידגהלךתורשפאב

רואית

.iלמסבעג,אלמהרואיתהתאגיצהלידכ.רתויהלכלםיוות1023תועצמאבהדובעהםירזתרובערואיתהתארדגה

חתפמתלימ

ידכחתפמהתלימבשמתשהלךתורשפאב.רתויהלכלםיוות12תועצמאבהדובעהםירזתרובעחתפמהתלימתארדגה
תחאבשמתשה,הדובעהםירזתלחתפמתלימתוצקהלידכ.םהלהתצקוהאיהשהדובעהימירזתתונויליגלכתאשפחל
:תואבהתויורשפאה

.)רומש(Save-בעגןכמרחאלו,חתפמהתלימתאדלקה,)חתפמתלימ(Keywordהדשב•

Selectתורשפאבעג• Keyword)חתפמתלימרחב(.בעג.חתפמתלימרחב,המישרהמ-Close)ןכמרחאלו)רוגס
.)רומש(Save-בעג

Selectתורשפאה.חתפמהתולימתמישררובעחתפמהתולימתארידגמתכרעמהלהנמ:הרעה
Keyword)רתויואתחאחתפמתלימרידגהךלשתכרעמהלהנמרשאכקרהנימז)חתפמתלימרחב.

ינורטקלאראודכחלש

רוחבלךתורשפאב.תובותכ100דעףיסוהלןתינ.ינורטקלאהראודהינעמנתאןייצ,ינורטקלאראודכץבוקחולשלידכ
לשעגמהךסמיבגלעםישקמהחולבםינעמנתומשתדלקהידילעואתובותכהסקנפבםיטירפהירפסמתועצמאבםינעמנ
.הרקבהחול

•Address Book)ךסמבעיפומרחבנשןעמנה.תובותכהסקנפמינורטקלאראודלםינעמנףיסוהלןתינ:)תובותכסקנפ
Send as Email)הדשב)ינורטקלאראודכחלשRecipient Name / Email Address)ראודתבותכ/ןעמנהםש

.)ינורטקלא

•New Recipient)ךסמבעיפומןעמנה.שדחינורטקלאראודןעמנןייצלךתורשפאב:)שדחןעמנSend as Email
Recipientהדשב)ינורטקלאראודכחלש( Name / Email Address)ינורטקלאראודתבותכ/ןעמנהםש(.
:תואבהתורדגההתאתונשלךתורשפאב
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–Subject)ינורטקלאהראודהרובעאשונדילקהלךתורשפאב:)אשונ.

–Remove)ורחבנשםינעמנהיטרפלכתאקוחמלךתורשפאב:)רסה.

–Edit)ורחבנשםינעמנהלשםיטרפתונשלוארשאלךתורשפאב:)ךורע.

•File Format)קורסהטלפהרובעץבוקהתינבתתאןייצלךתורשפאב:)ץבוקתינבת.

•Resend Attempts)ינורטקלאהראודהתחילשלתונויסינהרפסמתארידגהלךתורשפאב:)תרזוחהחילשתונויסינ
.וזהנוכתתיבשהללכותשוא

)2(FTPךרדהרבעהו)FTP)1ךרדהרבעה

רפסמ.הרדגהרחב,עדימךורעלידכ.FTPלשםילוקוטורפבםישמתשמרשאםיכמסמםיחלשנוילאשתרשהתאןייצ
:אוהםישרומהםייברמהםיוותה

•Name)םיוות18:)םש

•Server)םיוות64:)תרש

•Save in)םיוות128:)ברומש

•User Name)םיוות97:)שמתשמםש

•Password)32:)המסיס

Transferתורשפאה:הרעה via FTP Transferתורשפאהםאקרהנימז))FTP)2ךרדרבעה((2) via FTP
.תרדגומ))FTP)1ךרדרבעה((1)

•Address Book)סקנפבשמתשהלךתורשפאב,תובותכהסקנפבהמושרתרשהתבותכרשאכ:)תובותכסקנפ
FTPךסמבהעיפומתבותכה.תבותכהתאןייצלידכתובותכה Transfer)בהרבעה-FTP(.

•Resend Attempts)ןקתהההבשתורידתהתאוםימעפהרפסמתארידגהלךתורשפאב:)תרזוחהחילשתונויסינ
.עדימהתאשדחמחולשלהסנמ

•File Format)קורסהטלפהרובעץבוקתינבתתורשפארוחבלךתורשפאב:)ץבוקתינבת.

TIFF/JPEGתיטמוטואהריחב–

–TIFF)דומעלכלץבוק(

–mTIFF)ץבוקלםיבורמםידומע(

–PDF:תוללוכתויורשפאהPDF Security)תחטבאPDF(,PDF Signature)תמיתחPDF(ו-
Optimization For Quick Web View)הריהמתנווקמהגצהלבוטימ(.

–PDF/A

–XPS:תוללוכתויורשפאהXPS Signature)תמיתחXPS(ו-Add Thumbnail)תרעזוממהנומתףסוה(.

)2(SMBךרדהרבעהו)SMB)1ךרדהרבעה

ירפסמ.הרדגהרחב,עדימףיסוהלידכ.SMBלשםילוקוטורפבםישמתשמרשאםיכמסמהםיחלשנוילאשתרשהתאןייצ
:םהםישרומהםייברמהםיוותה

•Name)םיוות18:)םש

•Server)םיוות64:)תרש

•Shared Name)םיוות18:)ףתושמםש
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•Save in)םיוות128:)ברומש

•User Name)םיוות97:)שמתשמםש

•Password)םיוות32:)המסיס

Transferתורשפאה:הרעה via SMB Transferתורשפאהםאקרהנימז))SMB)2ךרדרבעה((2) via SMB
.תרדגומ))SMB)1ךרדרבעה((1)

•Address Book)סקנפבשמתשהלךתורשפאב,תובותכהסקנפבהמושרתרשהתבותכרשאכ:)תובותכסקנפ
SMBךסמבהעיפומתבותכה.תבותכהתאןייצלידכתובותכה Transfer)בהרבעה-SMB(.

•Resend Attempts)ןקתהההבשתורידתהתאוםימעפהרפסמתארידגהלךתורשפאב:)תרזוחהחילשתונויסינ
.עדימהתאשדחמחולשלהסנמ

•File Format)קורסהטלפהרובעץבוקתינבתתורשפארוחבלךתורשפאב:)ץבוקתינבת.

TIFF/JPEGתיטמוטואהריחב–

–TIFF)דומעלכלץבוק(

–mTIFF)ץבוקלםיבורמםידומע(

–PDF:התויורשפא-PDFתוללוכPDF Security)תחטבאPDF(,PDF Signature)תמיתחPDF(ו-
Optimization For Quick Web View)הריהמתנווקמהגצהלבוטימ(.

–PDF/A

–XPS:תוללוכתויורשפאהXPS Signature)תמיתחXPS(ו-Add Thumbnail)תרעזוממהנומתףסוה(.

הספדה

.)יובכ(Off-בעג,הספדההתנוכתתאתיבשהלידכ.רשוקמההדובעהםירזתןויליגרובעהספדהתויורשפאעבק

ינורטקלאראודבהעדוה

.רשוקמההדובעהםירזתןויליגרובעהעדוהתויורשפאוםינעמנרידגהלךתורשפאב

•Address Book)ינורטקלאראודבתועדוהלרתויואדחאןעמנרוחבלךתורשפאב:)תובותכסקנפ.

•New Recipient)תובותכהסקנפבעיפומאלשןעמנןייצלךתורשפאב:)שדחןעמנ.

•When to Notify)תואבההעדוההתויורשפאתארידגהללכות:)עידוהליתמ:

–At the end of Job Flow)םירזתתלועפםויסרחאל,תלעפומוזתורשפארשאכ:)הדובעהםירזתףוסב
.ינורטקלאראודבהעדוהםילבקמםינעמנה,הדובעה

–Error Only)ראודבהעדוהםילבקמםינעמנה,האיגשהעריאשכ,תלעפומוזתורשפארשאכ:)דבלבהאיגש
.ינורטקלא

הדובעםירזתןויליגרובעתורדגהלשהקיחמואהכירע

Machineןצחלהלעץחל,הרקבהחולב.1 Status)רישכמהבצמ(.

Setupתורשפאבעג,)םילכ(Toolsהייסיטרכב.2 > Setup > Create Job Flow Sheet)רוצ,הרדגה,הרדגה
.)הדובעםירזתןויליג

Createךסמב.3 New Job Flow Sheet)תאשהדובעהםירזתןויליגתארחב,)שדחהדובעםירזתןויליגרוצ
.קוחמלואךורעלךנוצרבולשתורדגהה
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Editתורשפאבעג.4 / Delete)קחמ/ךורע(.

.)ךורע(Editתורשפאבעג,)םיטרפ(Detailsךסמב.5

Editךסמב.6 Job Flow Sheet)ואךורעלךנוצרבולשתורדגההתאשטירפהתארחב,)הדובעםירזתןויליגךורע
.הדובעםירזתןויליגתורדגההאר,תורדגההירואיתל.קוחמל

עגוךרוצלםאתהבתורדגההתאהנש,)הכירע(Editתורשפאבעג,רחבנשטירפהרובעתורדגההתאךורעלידכ•
.)רומש(Saveתורשפאב

.)קחמ(Delete-בעג,שקבתתשכ.)קחמ(Deleteתורשפאבעג,רחבנשטירפהרובעתורדגההתאקוחמלידכ•

.)רומש(Saveתורשפאבעג,הדובעהםירזתןויליגבםייונישהתארומשלידכ.7

Createךסמהמתאצלידכ.8 Job Flow Sheet)הדובעםירזתןויליגרוצ(,תורשפאבעגClose)רוגס(.

הדובעםירזתןויליגתקתעה

.)הקתעה(Copyהיצקנופבשמתשהלךתורשפאב,םייקהדובעםירזתןויליגלעססבתהבהדובעםירזתןויליגרוצילידכ
םירזתןויליגכקתועהתארומשלןכמרחאלו,ךרוצלםאתהבתורחאתורדגהתונשלוקתועהםשתאתונשלךתורשפאב
.שדחהדובע

Machineןצחלהלעץחל.1 Status)רישכמהבצמ(.

Setupתורשפאבעג,)םילכ(Toolsהייסיטרכב.2 > Setup > Create Job Flow Sheet)רוצ,הרדגה,הרדגה
.)הדובעםירזתןויליג

Createךסמב.3 New Job Flow Sheet)ךנוצרבשהדובעהםירזתןויליגתארחב,)שדחהדובעםירזתןויליגרוצ
.קיתעהל

Editתורשפאבעג.4 / Delete)קחמ/ךורע(.

.)קתעה(Copyתורשפאבעג,)םיטרפ(Detailsךסמב.5

Copyךסמב.6 Job Flow Sheet)עגושדחההדובעהםירזתןויליגרובעםשהתאהנש,)הדובעםירזתןויליגקתעה
.רצונשדחההדובעהםירזתןויליג.)רומש(Saveתורשפאב

תאךורעןכמרחאלותונשלךנוצרבשטירפהתארחב,שדחההדובעהםירזתןויליגרובעתורדגההתאתונשלידכ.7
.הדובעםירזתןויליגרובעתורדגהלשהקיחמואהכירעאשונבןייע,םיטרפתלבקל.ךרוצלםאתהבתורדגהה

.הדובעהםירזתתונויליגתמישרבעיפומשדחההדובעהםירזתןויליג.)רומש(Saveתורשפאבעג.8

Createךסמהמתאצלידכ.9 Job Flow Sheet)הדובעםירזתןויליגרוצ(,תורשפאבעגClose)רוגס(.

הדובעםירזתןויליגתקיחמ

Machineןצחלהלעץחל,הרקבהחולב.1 Status)רישכמהבצמ(.

Setupתורשפאבעג,)םילכ(Toolsהייסיטרכב.2 > Setup > Create Job Flow Sheet)רוצ,הרדגה,הרדגה
.)הדובעםירזתןויליג

Createךסמב.3 New Job Flow Sheet)ךנוצרבשהדובעהםירזתןויליגברחב,)שדחהדובעםירזתןויליגרוצ
.קוחמל

Editתורשפאבעג.4 / Delete)קחמ/ךורע(.

.)קחמ(Delete-בעג,שקבתתשכ.)קחמ(Delete-בעג,)םיטרפ(Detailsךסמב.5
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Createךסמהמתאצלידכ.6 Job Flow Sheet)הדובעםירזתןויליגרוצ(,תורשפאבעגClose)רוגס(.

שופיחהתייצקנופתועצמאבהדובעםירזתןויליגרותיא

:תואבהתוטישהתועצמאבשפחלךתורשפאב,תוריהמבהדובעםירזתןויליגרתאלידכ

.ונממקלחבואהדובעהםירזתןויליגלשםשהלכבשמתשהלךתורשפאב:םשיפלשפח•

:חתפמתלימיפלשופיחלםיכרדיתשתומייק.חתפמתולימבשמתשהלךתורשפאב:חתפמתלימיפלשפח•

Searchהדשבחתפמתלימדילקהלךתורשפאב– by Keyword)חתפמתלימיפלשפח(.

Selectתורשפאבשמתשהלךתורשפאב– Keyword)תלימרוחבלךלתרשפאמוזתורשפא.)חתפמתלימרחב
.תכרעמהלהנמידי-לעהרדגוהשחתפמהתולימתמישרךותמחתפמ

Selectתורשפאה,חתפמתולימרידגהאלךלשתכרעמהלהנמםא:הרעה Keyword)תלימרחב
.הנימזהניא)חתפמ

:הדובעםירזתןויליגשפחלידכ

Machineןצחלהלעץחל,הרקבהחולב.1 Status)רישכמהבצמ(.

Setupתורשפאבעג,)םילכ(Toolsהייסיטרכב.2 > Setup > Create Job Flow Sheet)רוצ,הרדגה,הרדגה
)הדובעםירזתןויליג

:שופיחתטישרחב.3

•Search by Name)הדשב:)םשיפלשפחSearch by Name)םירזתןויליגםשלכתאדלקה,)םשיפלשפח
.ונממקלחואהדובעה

Searchהדשה:הרעה by Name)ןויליגשפחמהתאםא,המגודל.תוישיריולתאוה)םשיפלשפח
Accountingםשבהדובעםירזת Department,דילקהלךתורשפאבAccountingוא

DepartmentהדשבSearch by Name)דילקתםא.)םשיפלשפחaccountingהדשבSearch
by Name)הדובעהםירזתןויליג,)םשיפלשפחAccounting Departmentתואצותבעיפויאל.

•Search by Keyword)חתפמתלימלששופיחתורשפארחב:)חתפמתלימיפלשפח:

Searchהדשב• by Keyword)םירזתןויליגלהתצקוהשחתפמהתלימתאדלקה,)חתפמתלימיפלשפח
.רתאלךנוצרבשהדובעה

Selectתורשפאבעג• Keyword)חתפמתלימרחב,המישרהמ.)חתפמתלימרחב.

.)רומש(Saveתורשפאבעג.4

.הדובעםירזתןויליגןוניסאשונבןייע,םיטרפתלבקל.ןויליגןוניסתועצמאבךלששופיחהתואצותתאליבגהלךתורשפאב

הדובעםירזתןויליגןוניס

.שמתשמגוסיפלהדובעםירזתתונויליגןנסלךתורשפאב

Machineןצחלהלעץחל,הרקבהחולב.1 Status)רישכמהבצמ(.

Setupתורשפאבעג,)םילכ(Toolsהייסיטרכב.2 > Setup > Create Job Flow Sheet)רוצ,הרדגה,הרדגה
.)הדובעםירזתןויליג

Sheetתורשפאבעג.3 Filtering)ןויליגןוניס(.
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Sheetךסמב.4 Filtering)ןוניסהתויורשפאתארחב,)ןויליגןוניס:

•Owner)םילעב(:

•System Administrator)ילעבםישמתשמלםינימזההדובעםירזתתונויליגקרטרפמ:)תכרעמלהנמ
.תכרעמלהנמתואשרה

•Non-System Administrator)םינימזההדובעםירזתתונויליגקרטרפמ:)תכרעמהלהנמאל
.תכרעמלהנמתואשרהםהלןיאשםישמתשמל

Systemתורשפאהתאןהרחבתםא:הרעה Administrator)תורשפאהתאןהו)תכרעמלהנמNon-
System Administrator)ועיפויהדובעהםירזתתונויליגלכ,)תכרעמלהנמאל.

•Target)דעי(:אוההדובעהםירזתתונויליגרובעדעיהFolders)הדובעםירזתתונויליגגיצהלידכ.)תויקית,
.)תויקית(Foldersרחב

.)רומש(Saveתורשפאבעג.5

לופיקתודיחי

הייקיתתריצי

:הייקיתרוצילידכ

Machineןצחלהלעץחל,הרקבהחולב.1 Status)רישכמהבצמ(.

Setup<Setup<Create-בעג,)םילכ(Toolsהייסיטרכב.2 Folder)הייקיתרוצ,הרדגה,הרדגה(.

.הנימזהייקיתרחב.3

Newךסמב.4 Folder - Passcode)הלעפהדוקלתורשפארחב,)הלעפהדוק-השדחהייקית:

•Off)הייקיתלתשגלםיאשרםישמתשמהלכ.הלעפהדוקתשרודהניאהייקיתלהשיגה:)יובכ.

•On)תלעפהתעבהלעפההדוקתאדילקהלםישרדנםישמתשמה.הלעפהדוקתשרודהייקיתלהשיגה:)לעופ
.הייקיתבהדובעהםירזתךילהת

Folderהדשב.1 Passcode)דלקה,הרקבהחולבירפסמהםישקמהחולתועצמאב,)הייקיתלשהלעפהדוק
.תורפס20דעלשהלעפהדוק

Targetהדשב.2 Operation)הלעפהדוקתלבגמלשתורשפארחב,)דעיתלועפ:

.הייקיתלהדובעהםירזתןויליגתשיגלכרובעהלעפהדוקשרדנ:)תולועפהלכ(דימת•

דוקדילקהלשקבתמשמתשמה,הייקיתבוהשלכךמסמךורעלהסנמשמתשמרשאכ:)הביתכ(הרימש•
.הלעפה

שמתשמה,הייקיתבוהשלכךמסמקוחמלואסיפדהלהסנמשמתשמרשאכ:)האירק(הקיחמ/הספדה•
.הלעפהדוקדילקהלשקבתמ

.)רומש(Saveתורשפאבעג.5
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:עדימךורעלואףיסוהלךנוצרבורובעשטירפרחב,המישרהךותמ.6

•Folder Name)םיוות20דעלשהייקיתםשדלקה:)הייקיתםש.

.הייקיתהלשהלעפההדוקתרדגהתאךורעלורוקסלךלתרשפאמוזתורשפא:הייקיתלשהלעפהדוקקודב•

,ורזחואואוספדוהםהשרחאלהייקיתהמםיקחמנםיכמסמםאתנייצמוזתורשפא:רוזחאהרחאלםיכמסמקחמ•
.הדובעםירזתןויליגךרדוספדוהוורבעוהםהשרחאלוא

•Delete Expired Files)רחאלהייקיתהמםיקחמנםיכמסמםאתנייצמוזתורשפא:)םפקותגפשםיצבקקחמ
.תכרעמהלהנמידי-לערדגומהזןמזקרפ.שארמרדגומהןמזקרפףלוחש

ןויליגרושיקהאר.וזתורשפאברחב,הייקיתלהדובעםירזתןויליגרשקלידכ:הייקיתלהדובעםירזתןויליגרשק•
.הייקיתלהדובעםירזת

.)רמשנ(Closeתורשפאבעג,השדחההייקיתהתארומשלידכ.7

הייקיתלהדובעםירזתןויליגרושיק

.הייקיתבםיכמסמהדוביעןפואתאעבוקרשוקמההדובעהםירזתןויליג.הייקיתלהדובעםירזתןויליגרשקלךתורשפאב

:הייקיתלהדובעםירזתןויליגרשקלידכ

Machineןצחלהלעץחל,הרקבהחולב.1 Status)רישכמהבצמ(.

Setup<Setup<Create-בעג,)םילכ(Toolsהייסיטרכב.2 Folder)הייקיתרוצ,הרדגה,הרדגה(.

.הייקיתתריציףיעסבןייע,השדחהייקיתרוצילךילעםא.הייקיתרחב,המישרהמ.3

Linkרחב.4 Job Flow Sheet to Folder)הייקיתלהדובעםירזתןויליגרשק(.

Linkךסמב.5 Job Flow to Folder)תורשפאבעג,)הייקיתלהדובעםירזתןויליגרשקCreate / Change Link
.)רושיקהנש/רוצ(

Linkךסמה.)רומש(Saveתורשפאבעגןכמרחאלוהייקיתלרשקלךנוצרבשהדובעהםירזתןויליגתארחב.6 Job
Flow Sheet to Folder)עיפומ)הייקיתלהדובעםירזתןויליגרשק.

.שופיחהתייצקנופתועצמאבהדובעםירזתןויליגרותיאףיעסבןייע,הדובעםירזתןויליגשפחלידכ:הרעה

Autoרחב,הייקיתברמשנשדחךמסמרשאכיטמוטואןפואבעצבתהלהדובעהםירזתןויליגתארידגהלידכ.7 Start
Autoרחבתאלםא.)תיטמוטואהלחתה( Start)ינדיןפואבהדובעהםירזתתאעצבלשקבתת,)תיטמוטואהלחתה.
.ינדיןפואבהדובעםירזתתלעפהאשונבןייע,םיטרפתלבקל

.הייקיתלרשוקמהדובעהםירזתןויליג.)רוגס(Closeתורשפאבעג.8

.בוש)רוגס(Closeתורשפאבעג,תאצלידכ.9

הייקיתלהדובעםירזתןויליגןיברושיקקותינ

:הייקיתלהדובעםירזתןויליגןיברושיקהתאקתנלידכ

Machineןצחלהלעץחל,הרקבהחולב.1 Status)רישכמהבצמ(.

Setup<Setup<Create-בעג,)םילכ(Toolsהייסיטרכב.2 Folder)הייקיתרוצ,הרדגה,הרדגה(.

.רשוקמההדובעהםירזתןויליגמהילארושיקהתאקתנלךנוצרבשהייקיתהתארחב,המישרהמ.3
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Createךסמב.4 / Delete)ברחב,)קחמ/רוצ-Link Job Flow Sheet to Folder)הדובעםירזתןויליגרשק
.)הייקיתל

Linkךסמב.5 Job Flow Sheet to Folder)בעג,)הייקיתלהדובעםירזתןויליגרשק-Cut Link)רושיקהתאקתנ(.

.קתונהדובעהםירזתןויליגלהייקיתהןיברושיקה.)ןכ(Yes-בעג,שקבתתשכ,רושיקהקותינתארשאלידכ.6

.)רוגס(Closeתורשפאבעג.7

הייקיתתקיחמ

םירזתןויליג,הייקיתלרשוקמהדובעםירזתןויליגםא.םיקחמנהייקיתבםיצבקהלכ,הייקיתתקיחמתעב:הרעה
.קחמנהדובעה

:הייקיתקוחמלידכ

Machineןצחלהלעץחל,הרקבהחולב.1 Status)רישכמהבצמ(.

Setup<Setup<Create-בעג,)םילכ(Toolsהייסיטרכב.2 Folder)הייקיתרוצ,הרדגה,הרדגה(.

Createךסמב.3 Folder)קוחמלךנוצרבשהייקיתהתארחב,)הייקיתרוצ.

Delete-בעג.4 Folder)הייקיתקחמ(.

.)קחמ(Delete-בעג,שקבתתשכ.5

ינדיןפואבהדובעםירזתתלעפה

Autoךרעלרדגוהאלהדובעםירזתןויליגםא Start)הייקיתלרשוקהדובעהםירזתןויליגרשאכ)תיטמוטואהלחתה,
.ינדיןפואבהדובעהםירזתתאליעפהלשרדנהתא

.)םיתוריש(Servicesןצחלהלעץחל,הרקבהחולב.1

Send-בעג.2 from Folder)הייקיתמהחילש(.

Scanהייסיטרכברחב.3 & Other Jobs)תורחאתודובעוהקירסתודובע(.

.הייקיתרחב,המישרהמ.4

Fileךסמב.5 List)רתויואדחאץבוקרחב,)םיצבקתמישר.

.הייקיתבןוסחאאשונבןייע,םיטרפתלבקל.הייקיתבץבוקןסחאוקורס,הייקיתבםיצבקןיאםא:הרעה

.ודבועםיצבקהובשןפואבםייונישעצבלואץבוקהתורדגהתאגיצהלךתורשפאב,םיצבקתריחברחאל.6
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a.םישורדהםייונישהתאעצבןכמרחאלותורשפארחב.

•Review)ץבוקהתורדגהתאגצה:)הריקס.

•Delete)הייקיתהמורחבנשםיצבקהתאקחמ:)הקיחמ.

•File Details (Preview))תאבבוס,המידקמהגוצתבץבוקהתאגצה:)המידקמהגוצת(ץבוקיטרפ
.ץבוקהתאקחמואהספדההתורדגהתאהנש,ץבוקהםשתאהנש,ץבוקה

•Job Flow Settings)םירזתןויליגואשדחהדובעםירזתןויליגרשקלךתורשפאב:)הדובעםירזתתורדגה
ןויליגרוחבלואתעכרשוקמההדובעהםירזתןויליגלרושיקהתאקתנלךתורשפאב.הייקיתלרחאהדובע
תחאלכעצב,הדובעהםירזתעוציבינפלתורדגהתונשלידכ.דבלבוזהדובעבלעפומהינמזהדובעםירזת
:ךרוצלםאתהב,תואבהתויורשפאהמ

Cutתורשפאבעג,הייקיתהמהדובעהםירזתןויליגתאקתנלידכ– Link)רושיקקותינ(.

Createתורשפאבעג,הייקיתלרחאהדובעםירזתןויליגרשקלידכ– / Change Link)הנש/רוצ
.)רומש(Saveתורשפאבעג,שדחהדובעםירזתןויליגרוצואהדובעםירזתןויליגרחב,)רושיק

Selectתורשפאבעג,דבלבוזהדובערובעהייקיתלרחאהדובעםירזתןויליגרשקלידכ– Job Flow
Sheet)עגןכמרחאלו,וזהדובעבעוציבלהדובעםירזתןויליגרחב,)הדובעםירזתןויליגרחב

.)רוגס(Closeתורשפאב

רחב,הייקיתברמשנץבוקרשאכיטמוטואןפואבעצבתהלהרחבנשהדובעהתמירזתאתוחנהלידכ–
Auto Start)תיטמוטואהלחתה(.

•Print)ץבוקהרובעהספדההתורדגהתאהנשוארחבנהץבוקהתאספדה:)הספדה.

•Batch Print)לכרובעהספדההתורדגהתאהנשואםירחבנהםיצבקהלכתאספדה:)הווצאתספדה
.םירחבנהםיצבקה

b.תורשפאבעגClose)רוגס(.

Jobתורשפאבעג,הדובעהםירזתתאעצבלידכ.7 Flow Settings)תורשפאבעגןכמרחאלו)הדובעםירזתתורדגה
Start Current Job Flow)יחכונהדובעםירזתלחתה(.

.הייקיתבתרחבשםיצבקבהדובעהםירזתתאעצבמהדובעהםירזתןויליג

.)רוגס(Closeתורשפאבעג,הייקיתהתארוגסלידכ.8
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סקפהלשתללוכהריקס
עיצהלידכתונושםיכרדןווגמבהתוארידגהלןתינ.ךלשתיתילכת-ברהתספדמהלשתילנויצפואהנוכתאיהסקפתחילש
.סקפברוקמךמסמתחילשלרתויבהחונההטישהתאךל

.סקפרישכמלתורישיחלשנותיתילכת-ברהתספדמבקרסנךמסמה:עבטומסקפ•

.ינורטקלאראודבןעמנלחלשנותיתילכת-ברהתספדמבקרסנךמסמה:טנרטניאסקפ•

הספדההתדובעתאחולשלידכהספדההלשןקתההלהנמבתורדגהבתשמתשמתכרעמה:בשחמהמסקפתחילש•
.סקפכתיחכונה

ןייע,םיטרפתלבקל.הבשמתשהלןתינהיהישידכהנימזלסקפהתלוכיתאךופהלתכרעמהלהנמלע:הרעה
.תכרעמהלהנמלךירדמב
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םיכמסמתניעט
:םיכמסמתניעטלתוטישיתשתומייק

.תונויליגרפסמואדיחיןויליגקורסלואסיפדהלידכםיכמסמהןיזמבשמתשה:םיכמסמהןיזמב•

רפסואדיחיןויליגקורסלואסיפדהלידכםיכמסמהלשתיכוכזהחטשמבשמתשה:םיכמסמהלשתיכוכזהחטשמב•
.ךורכ

.תוכיסהוםיקדהמהלכתאונממרסה,ךמסמהתניעטינפל.1

:המיאתמההטישבךמסמהתאןעט.2

ךמסמהלדוגלומיאתישדעםיכמסמהינווכמתאטסהו,הלעמיפלכםינפהםעךמסמהתאןעט:םיכמסמהןיזמב•
.תנעטש

ינווכמוםילגרסהתועצמאבותואםקמ,הטמיפלכםינפהםעךמסמהתאןעט:םיכמסמהלשתיכוכזהחטשמב•
.קרוסההסכמתארוגסןכמרחאלו,לדוגה

.המישמלכבתופישח5000דעקורסלםילוכיםישמתשמה:הרעה
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סקפתחילש
:תיתילכת-ברהתספדמבשעבטומהסקפהתועצמאבסקפתחילשל

.םיכמסמהןיזמבואםיכמסמהלשתיכוכזהחטשמלערוקמהךמסמתאןעט.1

.םיתורישלשישארטירפתלעץחל,הרקבהחולב.2

.סקפ-בעג.3

:תואבהתולועפהמתחאעצב,ינדיןפואבןעמנהלשסקפהרפסמתנזהל.4

.ףסוה-בעגוירמונאפלאהםישקמהחולתועצמאבסקפהרפסמתאןזה•

.סקפירפסמלתויהשהתפסוהבןייע,סקפהרפסמבתויהשהתפסוהל

.רוגס-בעגןכמרחאלוףסוה-בעג,עגמהךסמלשתדלקמהתועצמאברפסמהתאןזהםישדחםינעמנבעג•

:תובותכהרפס-ברבעבןסחואשרפסמבשמתשהלידכ.5

a.תובותכהרפסתורשפאבעג.

b.המישרהךותמתורשפארחב.

c.המישרהתאלולגלידכםיציחבשמתשה.

d.היוצרהתבותכבעג.

e.רוגס-בעגןכמרחאלוףסוה-בעג.

אשונבןייע,םיטרפתלבקל.תובותכהסקנפבתובותכןיזהלשי,תובותכהסקנפבשמתשהלידכ:הרעה
.תובותכהסקנפבםיכרעתפסוה

תלבקל.תובותכהסקנפבתודרפנהתובותכהתמישרלשהגצההתעברשרושמגויחעצבלןתינ:הרעה
.רשרושמגויחבשומישאשונבןייע,םיטרפ

:רעשףדתללכהל.6

a.בעגןכמרחאלורעשףד-בעג-Print Cover Page)רעשףדספדה(.

b.חלושתרעהואןעמנתרעהרובערבעבהרצונשהרעהףיסוהללכות.תורעה-בעג,הרצונרבכשהרעהףיסוהלידכ
.סקפתורעהתריציאשונבןייע,םיטרפתלבקל.רומשתורשפאבעגןכמרחאלו,הנימזהרעהבעג.

c.רומשתורשפאבעג.

.סקפתורדגהתריחבאשונבןייע,םיטרפתלבקל.ךרוצהתדימבסקפהתויורשפאתאםאתה.7

.םיפדהלכתקירסםותבךמסמהתאתרדשמוםיפדהתאתקרוסתספדמה.קוריהלחתהןצחללעץחל.8

סקפירפסמלתויהשהתפסוה

:סקפרפסמלגויחתעבהיהשהתפסוהל.גויחהףצרךלהמברתויואתחאהיהשהםישרודםימיוסמסקפירפסמ

.סקפהרפסמתאןיזהלליחתהלידכירמונאפלאהםישקמהחולבשמתשה.1

.גויחבהייהשהןצחלהלעץחל,שרדנהםוקימב,ףקמידי-לעתגצוימ,היהשהףיסוהלידכ.2

.סקפהרפסמתאןיזהלךשמה.3

®Xeroxתספדמ/םוליצתנוכמ PrimeLink® B9100/B9110/B9125/B9136142שמתשמלךירדמ

םיסקפלשהלבקוהחילש



טנרטניאסקפתחילש
ךרוצהתאתלטבמוזהנוכת.ינורטקלאראודתבותכלךמסמחולשלןתינ,SMTPינורטקלאראודתרשתשרלרבוחמםא
.ינורטקלאראודתבותכלחלשנוקרסנךמסמה,'טנרטניאסקפ'לשהחילשתעב.ידועייןופלטוקב

Internetתורישתאךופהלשי:הרעה Fax)הרוצתעובקלשיו,ובשמתשהלןתינהיהישידכןימזל)טנרטניאסקפ
®Xeroxתספדמ/םוליצתנוכמלשתכרעמהלהנמלךירדמבןייע,ףסונעדימתלבקל.SMTPתרשלש PrimeLi-

nk® B9100/B9110/B9125/B9136.

:טנרטניאסקפתחילשל

.םיכמסמהןיזמבואםיכמסמלתיכוכזהחטשמיבג-לעםיירוקמהםיכמסמהתאחנה.1

Servicesתורשפאבעג,תספדמהלשעגמהךסמב.2 Home)בעגןכמרחאלו)םיתורישלשישארטירפת-Internet
Fax)טנרטניאסקפ(.

Newתורשפאבעג.3 Recipient)שדחןעמנ(.

:תואבהתולועפהמתחאעצב,ןעמנהלשינורטקלאהראודהתבותכתאןיזהלידכ.4

הלועפהלערוזח.)ףסוה(Addתורשפאבעגןכמרחאלועגמהךסמלשתדלקמהתועצמאבתבותכהתאןזה•
.)רוגס(Closeתורשפאבעגןכמרחאלוןעמנלכרובע

Addressתורשפאבעג• Book)בעגןכמרחאלותללגנההמישרבהיוצרהתבותכבעג,)תובותכסקנפ-Add
.)רוגס(Closeלעץחל,םינעמנהלכלשהפסוההםותב.)ףסוה(

.סקפתורדגהתריחבאשונבןייע,םיטרפתלבקל.ךרוצהתדימבסקפהתויורשפאתאםאתה.5

ףרוצמץבוקכךמסמהתאתחלושןכמרחאלו,םיפדהתאתקרוסתספדמה.קוריה)לחתה(Startןצחלהלעץחל.6
.םיפדהלכתקירסםותבינורטקלאראודל
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בשחמהמסקפתחילש
.הספדההלשןקתההלהנמתרזעב,סקפכבשחמבןסחואמהךמסמחולשלןתינ

להנמלעותיתילכת-ברהתספדמבתנקתומתויהלסקפהתורשפאלע,בשחמהמסקפחולשלידכ:הרעה
.הנימזלהתואךופהלתכרעמה

.)ספדה(.Printלעןכמרחאלו)ץבוק(Fileלעץחל,ךלשהנכותהםושייב.1

.המישרהמתספדמהתארחב.2

Preferences-בוא)םינייפאמ(Properties-בהריחבידי-לעתספדמהלשםינקתההלהנמתורדגהלשג.3
Xeroxוא)Windows-ב()תופדעה( Features)ינייפאמXerox(רובעMacintosh.תונתשהליושעןצחלהםש
.םושיילםאתהב

.תספדמתונוכתרחב.4

•Windows:הייסיטרכהלעץחלPaper/Output)טלפ/ריינ(.

•Macintosh:לעץחלCopies and Pages)לעץחלןכמרחאלו)םיפדוםיקתעהXerox Features)תונוכת
Xerox(.

Jobטירפתהלעץחל.5 Type)הדובעגוס(לעץחלןכמרחאלוFax)סקפ(.

Addלעץחל.6 Recipients)םינעמנףסוה(.

.ףסונהעדימהתאםלשה,ןיינועמהתאםא.ןעמנהלשסקפהרפסמוםשהתאןזה.7

Coverהייסיטרכהלעץחל,ןיינועמהתאםא.8 Sheet)רעשףד(,לעץחלןכמרחאלותורשפארחבOK)רושיא(.

OKלעץחלןכמרחאלותויוצרהתויורשפאהתארחב,)תויורשפא(Optionsהייסיטרכהלעץחל,ןיינועמהתאםא.9
.)רושיא(

.)רושיא(OKלעץחל.10

:סקפהתאחלש.11

•Windows:לעץחלOK)רושיא(.

•Macintosh:לעץחלPrint)ספדה(.

.'סקפ'ןולחב)הרזע(Helpןצחלהלעץחל,םיטרפתלבקל
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םיסקפתלבק
תרוצתתלבקל.טנרטניאסקפוץבושמסקפתועצמאבסקפלשהספדהוהלבקרשפאתתםרטבתספדמתרוצתבךרוצשי
®Xeroxתספדמ/םוליצתנוכמלשתכרעמהלהנמלךירדמבןייע,ףסונעדימתלבקל.תכרעמהלהנמלהנפ,תכרעמה

PrimeLink® B9100/B9110/B9125/B9136.
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סקפתורדגהתריחב

ידדצ-ודסקפתחילשלשהרדגה

.)סקפ(Faxתורשפאבעג,עגמהךסמב.1

Sided-2תורשפאבעג.2 Scanning)תידדצ-ודהקירס(2:תשרדנהתורשפאבעגןכמרחאלו-Sided)וא)ידדצ-וד
2-Sided, Rotate Side .)2דצבבוס,ידדצ-וד(2

רוקמהךמסמגוסתריחב

.עגמהךסמב)סקפ(Faxתורשפאבעג.1

Originalתורשפאבעג.2 Type)(היוצרהתורשפאבעגןכמרחאלו)רוקמךמסמגוסText,Photo and Text,
Photo()הנומת,טסקטוהנומת,טסקט(.

סקפהתייצולוזרתרדגה

.עגמהךסמב)סקפ(Faxתורשפאבעג.1

:היוצרהתורשפאבעגןכמרחאלו)היצולוזר(Resolutionתורשפאבעג.2

200x100תיטרדנטס• dpi

200הדח• dpi

400דחוימבהדח• dpi

600דחוימבהדח• dpi

Serverרובע:הרעה Fax)תרשסקפ(,תורשפאבעגStandard)תיטרדנטס(ואFine)הדח(.

הסירפתמאתה

ואןיטקהלוםירפסתחילשרובעםיפדתקירסרידגהל,רוקמהךמסמלדוגתאםיאתהלךלתורשפאמהסירפהתורדגה
.סקפהתנומתתאלידגהל

רוקמהךמסמלשלדוגתמאתה

.עגמהךסמב)סקפ(Faxתורשפאבעג.1

Layoutהייסיטרכבעג.2 Adjustment)תורשפאבעגןכמרחאלו)הסירפתמאתהOriginal Size)ךמסמלדוג
.)רוקמ

:םיאבהםיטירפהמדחאבעג.3

•Auto Detect)רוקמיכמסמלשםייטרדנטסםילדגיטמוטואןפואבתוהזלידכ,)יטמוטואיוהיז.

•Manual Size Input)םייטרדנטסריינידממתועצמאבהקירסהרוזאלשתינדיהרדגהל,)ינדילדוגטלק.

•Mixed Size Originals)םינושםילדגבםיפדםיליכמהםיכמסמתקירסל,)םיברועמםילדגברוקמיכמסמ.

.)רומש(Saveתורשפאבעג.4
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סקפברפסתרבעה

.עגמהךסמב)סקפ(Faxתורשפאבעג.1

Layoutהייסיטרכבעג.2 Adjustment)בעגןכמרחאלו)הסירפתמאתה-Book Faxing)סקפברפסתרבעה(.

:תואבהתויורשפאהמתחאבעג.3

•Off)לדחמהתרירבתורשפאוז-יובכ(.

•Left Page then Right)בעגןכמרחאלו,)ינמיכ"חאוילאמשדומע-Both Pages, Left Page Only)ינש
Rightוא)דבלבילאמשדומע,םידומעה Page Only)דבלבינמידומע(.

•Right Page then Left)בעגןכמרחאלו,)ילאמשכ"חאוינמידומע-Both Pages, Left Page Only)ינש
Rightוא)דבלבילאמשדומע,םידומעה Page Only)דבלבינמידומע(.

•Top Page then Bottom)בעגןכמרחאלו,)ןותחתכ"חאוןוילעדומע-Both Pages, Top Page Only
Bottomוא)דבלבןוילעדומע,םידומעהינש( Page Only)דבלבןותחתדומע(.

.)רומש(Saveתורשפאבעג.4

הלדגה/הנטקה

.עגמהךסמב)סקפ(Faxתורשפאבעג.1

Layoutהייסיטרכבעג.2 Adjustment)הסירפתמאתה(תורשפאבעגןכמרחאלוReduce/Enlarge)ןטקה/
.)לדגה

.הנושרועישןויצל'-'וא'+'םינצחלבעגואשארמםירדגומההנטקהה/הלדגההירועישמדחאבעג.3

.)רומש(Saveתורשפאבעג.4

תוהכהל/ריהבהל

.עגמהךסמבסקפבעג.1

.ההכה/רהבהבעגןכמרחאלוהסירפתמאתההייסיטרכבעג.2

.סקפהתאתוהכהלואריהבהלידכתורדגההתאםאתה.3

.רומשבעג.4

סקפתויורשפא

.רדושיסקפהדציכןייצללכותןתרזעבשתויורשפאתללוכ'סקפתויורשפא'הייסיטרכה

Priorityתורשפאהדבלמ:הרעה Send/Delay Start)אלהלאתורדגה,)תיהשומהלחתה/תופידעיפלהחילש
Serverרובעתונימז Fax)תרשסקפ(.

:הלאתורדגהתמאתהל

Faxהייסיטרכבעגןכמרחאלו)סקפ(Fax-בעג,עגמהךסמב.1 Options)סקפתויורשפא(.

.)רומש(Save-בעגןכמרחאלותויוצרהתורדגהבעג,היוצרהתורשפאבעג.2
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םיכרעתורשפא

.סקפלשהרבעהלכרחאלחודתספדה;לעופ/יובכרושיאתויורשפא

4800,יטמוטואG3הלחתהבצק bpsיופכ

עג(תיפיצפסהעש,יובכ:תיהשומהלחתה;לעופ/יובכ:תופידעיפלהחילשתיהשומהלחתה/תופידעיפלהחילש
)תויוצרהתורדגהבעגןכמרחאלו'תיפיצפסהעש'ב

הנוילעתרתוכגצה,יובכהרבעהלשהנוילעתרתוכטסקט

'+'םינצחלבעגןכמרחאלו'תובורמתוכרע'בעג(תובורמתוכרע,1הכרעןעמנלהספדהתוכרע
)תומכהתארידגהלידכ'-'ו

)תומכהתארידגהלידכ'-'ו'+'םינצחלבעג(לעופ/יובכדצלכלםידומע

ץבוקתחילשתרשפאמ(הייקיתתמסיס;לעופ/יובכ:הייקיתלהחילשתקחורמהייקית
'הייקיתהרפסמ'תרדגהידי-לעקחורמסקפרישכמבהייקיתלתורישי
)ירמונ-אפלאהםישקמהחולתרזעב'הייקיתהתמסיס'ו

הנימזלהתואךופהלןתינשםיצבקתרבעהלהטישאוהFדוק(לעופ/יובכFדוק
-אפלאהםישקמהחולתרזעב'הייקיתתמסיס'ו'Fדוק'תרדגהידי-לע
)עגמהךסמלשתדלקמהואירמונ

תופסונסקפתויורשפא

:הלאתורדגהתמאתהל.תופסונתוילנויצפואסקפתורדגהתומייק

Moreהייסיטרכבעגןכמרחאלו)סקפ(Faxתורשפאבעג,עגמהךסמב.1 Fax Options)תופסונסקפתויורשפא(.

.)רומש(Save-בעגןכמרחאלותויוצרהתורדגהבעג,היוצרהתורשפאבעג.2

Serverרובעתונימזןניאהלאתורדגה:הרעה Fax)תרשסקפ(.

םיכרעתורשפא

סקפרישכמבםינסחואמהםיצבקרוזחא(קחורמןקתהלשלואשת,יובכקחורמלואשת
)'תקחורמהייקית'הנוכתהתועצמאבבחורמ

יכמסמ(חטבואמןוסחאךרוצלןוסחאוישפוחלואשתךרוצלןוסחא,יובכלואשתלןוסחא
ידי-לעקחורמלואשתלםינימזלםיכפוהתספדמבםינסחואמהסקפ
תונימזל'חטבואמימוקמלואשת'וא'ישפוחלואשת'תורשפאהתכיפה
)ץבוקבוהייקיתבהעיגנו

Manual)תינדיהחילש/הלבק(תחנומתרפופש Send)תינדיהחילש(:בעג-On-Hook)תחנומתרפופש(
המסיסודעיןיזהלידכעגמהךסמלעשתדלקמבשמתשהןכמרחאלו

Manual Receive)בעג:)תינדיהלבק-On Hook)תחנומתרפופש(,
Manual-בעג Receive)ןצחלהלעץחלןכמרחאלו)תינדיהלבק

Start)קוריה)לחתה
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טנרטניאסקפתויורשפא

:הלאתורדגהתמאתהל.תופסונטנרטניאסקפתויורשפאתומייק

Internetתורשפאבעג,עגמהךסמב.1 Fax)הייסיטרכבעגןכמרחאלו)טנרטניאבסקפInternet Fax Options
.)טנרטניאבסקפתויורשפא(

.)רומש(Save-בעגןכמרחאלותויוצרהתורדגהבעג,היוצרהתורשפאבעג.2

.תכרעמהלהנמלךירדמבןייע,םיטרפתלבקל:הרעה

םיכרעתורשפא

שקב:האירקירושיא;סקפרודישלכרחאלחודספדה,יובכ:רושיאתויורשפארושיאחוד
תאצותןויצךותחלושלחלשיישןעמנהלשסקפהתרשמהאירקרושיא
.MDNןקתבךומתלבייחןעמנהלשתרשה;רודישה

A4,210לדוגברוקמיכמסמלשמשמ:TIFF-Sטנרטניאבסקפליפורפ x 8.5(מ"מ297 x )'ץניא11
לדוגברוקמיכמסמלשמשמ:TIFF-JואTIFF-Fהדחואהליגרהיצולוזרםע

A3,297x42011(מ"מ x דחוימבהדחהיצולוזרםע)'ץניא17

)תומכהתארידגהלידכ'-'ו'+'םינצחלבעג(לעופ,יובכדצלכלםידומע

4800,יטמוטואG3הלחתהבצק bpsיופכ,G4יטמוטוא

הנוילעתרתוכגצה,יובכהרבעהלשהנוילעתרתוכטסקט
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תובותכהסקנפבםיכרעתפסוה
םישנארובעתובותכןסחאלןתינ.טנרטניאסקפוסקפ,םיתרש,ינורטקלאראודתובותכןסחאלןתינתובותכהסקנפב
.םיבורמםישנאתוליכמהתוצובקרובעואםייטרפ

תכרעמלךירדמבןייע,םיטרפל.עבטומהטנרטניאהתרשךרדתובותכהסקנפבםיכרעהתאלהנלןתינ:הרעה
Xeroxלשהקתעהה ®PrimeLink® B9100 / B9110 / B9125 / B9136/תספדמהתכרעמלהנמתספדמ.

הדיחיתבותכתפסוה

Machineןצחלהלעץחל,הרקבהחולב.1 Status)ןקתההבצמ(.

.)םילכ(Toolsהייסיטרכבעג,עגמהךסמב.2

Setupתורשפאבעג.3 and Calibration)לויכוהרדגה(,בעג-Setup)בעגןכמרחאלו)הרדגה-Add Address
Book Entry)תובותכסקנפתמושרףסוה(.

.תללגנההמישרבתונימזהתובותכהתחאבעג,אבהךסמב.4

Addressתורשפאבעג.5 Type)תבותכגוס(,בעגןכמרחאלויוצרהתבותכהגוסבעג-Save)לשגוסלכ.)רומש
.תונושתורדגהשרודתובותכהסקנפבךרע

,עגמהךסמלשתדלקמהואירמונ-אפלאהםישקמהחולתועצמאבעדימהתאןזה,המישרבשורדטירפלכבעג.6
.)רומש(Saveתורשפאבעגןכמרחאלו

.תובותכהסקנפתמושרלשהנזההתאםילשהלידכ)רומש(Saveתורשפאבעג,תויוצרהתורדגההלכתעיבקםותב.7

הדיחיתבותכתקיחמ

Machineןצחלהלעץחל,הרקבהחולב.1 Status)ןקתההבצמ(.

.)םילכ(Toolsהייסיטרכבעג,עגמהךסמב.2

Setupתורשפאבעג.3 and Calibration)לויכוהרדגה(,בעג-Setup)בעגןכמרחאלו)הרדגה-Add Address
Book Entry)תובותכסקנפתמושרףסוה(.

.תללגנההמישרבתשרדנהתבותכבעג,אבהךסמב.4

Deleteתורשפאבעג.5 Entry)המושרקחמ(בעגןכמרחאלו-Delete)רשאלידכ)קחמ.

הצובקתפסוה

.הצובקהלשםיכרעןהוןכלםדוקונסחואשםישנאןהלולכלתולוכיתוצובק.םיבורמםישנאלסקפחולשלידכהצובקרוצ

.תוצובקתרדגהינפלםידדובםיכרעלשהרוצתעובקלשי:הרעה

Machineןצחלהלעץחל,הרקבהחולב.1 Status)ןקתההבצמ(.

.)םילכ(Toolsהייסיטרכבעג,עגמהךסמב.2

Setupתורשפאבעג.3 and Calibration)לויכוהרדגה(,בעג-Setup)בעגןכמרחאל,)הרדגה-Create Fax
Group Recipients)סקפתצובקבםינעמנרוצ(.

.תללגנההמישרב)תונימזה(תוצובקהתחאבעג,אבהךסמב.4
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Groupהדשבעג,אבהךסמב.5 Name)עגמהךסמבשתדלקמהתועצמאבהצובקהרובעםשןזה,)הצובקםש
.)רומש(Saveתורשפאבעגןכמרחאלו

Speedהדשבעג.6 Dial)תדלקמהתועצמאבשקובמהםדאהרובעריהמגויחלרפסמןזהןכמרחאלו,)ריהמגויח
.תירמונאפלאה

Addתורשפאבעג.7 to this Group)וזהצובקלףסוה(.

.הצובקלםישנאהלכלשהפסוההםותלדע7-ו6םיבלשהלערוזח.8

.)רוגס(Close-בעגןכמרחאלו)רומש(Save-בעג,םיכרעהלכלשהפסוההםותב.9

הצובקתקיחמ

Machineןצחלהלעץחל,הרקבהחולב.1 Status)ןקתההבצמ(.

.)םילכ(Toolsהייסיטרכבעג,עגמהךסמב.2

Setupתורשפאבעג.3 and Calibration)לויכוהרדגה(,בעג-Setup)בעגןכמרחאל,)הרדגה-Create Fax
Group Recipients)סקפתצובקבםינעמנרוצ(.

.תללגנההמישרבהיוצרההצובקבעג,אבהךסמב.4

.רשאלידכ)קחמ(Delete-בעגןכמרחאלו)הקיחמ(Deleteתורשפאבעג.5

רשרושמגויחבשומיש

ןתינ,המגודל.דיחירפסמידכלרתויואסקפירפסמינשרוביחידי-לעסקפןעמנלשדיחיןופלטרפסמרצוי'רשרושמגויח'
.תובותכהסקנפךרד'רשרושמגויח'לשג.ןופלטהרפסמראשמדרפנבהחולשרפסמואגויחרוזאתמודיקןסחאל

.)סקפ(Faxתורשפאבעג,עגמהךסמב.1

Addressתורשפאבעג.2 Book)תובותכסקנפ(.

Listתורשפאבעג.3 all public entries)תחתפנההמישרהמ)םיירוביצהםיכרעהלכתאגצה.

Chainתורשפאבעג.4 Dial)רשרושמגויח(.

:תואבהתויורשפאהמתחארחב,םירפסמףיסוהלידכ.5

.ךרוצהתדימבהלילגהיצחבעג.תללגנההמישרהמיוצרהריהמהגויחהךרעבעג•

.ירמונ-אפלאהםישקמהחולתועצמאברפסמןזה•

.)רומש(Saveתורשפאבעגןכמרחאלועגמהךסמלשתדלקמהתועצמאברפסמןזה,תדלקמהןצחלבעג•

Recipient-בדחיםירבחתמםירפסמה.)ףסוה(Addתורשפאבעג.6 List)םינעמנהתמישר(.

.)םינעמנ(Recipient(s)המישרבדיחיןעמנכעיפומבלושמהרפסמה.)רומש(Saveתורשפאבעג.7

.סקפהתאחולשלןתינתעכ.)רוגס(Closeתורשפאבעג.8
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סקפתורעהתריצי
Machineןצחלהלעץחל,הרקבהחולב.1 Status)ןקתההבצמ(.

.)םילכ(Toolsהייסיטרכבעג,עגמהךסמב.2

Add-בעגןכמרחאלו)הרדגה(Setupתורשפאבעג.3 Fax Comment)סקפתרעהףסוה(.

.תללגנההמישרבתונימזהתורעההמתחאבעג,אבהךסמב.4

.)רומש(Saveתורשפאבעגןכמרחאלוםיוות18דעלשךרואבהשדחהרעהןזה,עגמהךסמבשתדלקמב.5

.שומישלהנכומהרעהה.)רוגס(Closeתורשפאבעג.6
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ןסחואמתונכת
:ליכמהזקרפ
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ןסחואמתונכתתריקס
וילאתשגלןתינרשא,ןסחואמתונכתכהרימשלתונתינתובורקםיתעלשומישןהבהשענשתודובעלשתורדגהותונוכת
.ךרדרוציקןצחלתועצמאב

תייכרריהתאטילקהלךתורשפאב.תולועפלשהרדסטילקהלםגלוכיו,תונוכתהתורדגהתארכוזןסחואמהתונכתה
ץחל:תואבהתולועפהתאטילקהלידכןסחואמתונכתבשמתשהלךתורשפאב,המגודל.בלשלכרובעתגצומהםיכסמה
Machineןצחלהלע Status)תוחודהתספדהךסמתאגצהו)רישכמהבצמ.

תנסחואמתינכותלכבתולועפ100דעלשףצרטילקהלןתינ•

תוינכות40דעןסחאלןתינ•

:םיאבהםירקמבףקותדבאלהלוכיתנסחואמתינכות•

תכרעמבריינהישגמתורדגהבואלדחמתרירביכרעבםייונישוכרענםא–

אלאוה.ךסמהלעןצחלהומוקימתאקררכוזןסחואמתונכתשןוויכמ,עגמהךסממורסוהואופסונםינצחלםא–
תינבתואהדובעםירזתםיקחומואםיפיסומשכתונתשהלםילוכיםינצחלהימוקימ,המגודל.ןצחלהםשתארכוז
.הדובע

תנסחואמתינכותתרגסמבשומישהבהשענרשאכםימהןמיסתנוכתלשםיכרעבםייונישוכרענםא–

תינכותהןוסחארחאל,תנסחואמהתינכותבשומישהבהשענשהייקיתהתמסיסביונישךרענםא–

לשףודפדהתנוכתבותובותכסקנפ,תשרבהקירס,הדובעםירזתתונויליג,תכרעמהתורדגהבשמתשהלןתינאל–
.ןסחואמתונכתםעבשחמלהקירס

.תונסחואמתוינכותםושירלעתולבגהותורעה-בןייע,תולבגהותורעהלשהאלמהמישרתלבקל
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תינכותןוסחא
:הרעה

:םושירךילהתתאתוקיספמתואבהתולועפה•

הרקבהחולב)קספה(Interruptןצחלהלעהציחל–

Autoהנוכתה– Reset)ןמזקספלתמרוג)יטמוטואסופיא

ריינתמיסחיבגלןוגכ,האיגשתעדוהתגצומ–

:תינכותןוסחאתעבםיאבהםיכילההתאעצבלןיא,יוארכתינכותהתאםושרתתספדמהשאדוולידכ•

ריינשגמלשהסנכהואהאצוה–

5שגמבריינלששדחמהניעטואהניעט–

.השדחתינכותןסחא,תונושתורדגהרומשלידכ.תנסחואמתינכותךורעלןתינאל•

Machineןצחלהלעץחל.1 Status)רישכמהבצמ(.

Storedתורשפאבעג,)תונוכת(Featuresהדומעב,ןכמרחאלו,)םילכ(Toolsהייסיטרכבעג.2 Programming
.)ןסחואמתונכת(

.)ןסחא(Storeתורשפאבעג.3

.הדובעתיינברובעתינכותןוסחאףיעסבןייע,הדובעתיינבתנוכתרובעתנסחואמתינכותםושרלידכ:הרעה

.ןימזרפסוממןצחלרחב,תרפסוממההמישרהמ.4

:הרעה

.הטמלוהלעמלםיצחהישקמבשג,אבהךסמלםדקתהלואםדוקהךסמלרוזחלידכ•

תרדגהףיעסבןייע,לילצהתמצועתאתונשלידכ.הדובעהןורכיזבתינכותהםושירתעבלילצעמשומ•
.תכרעמהלהנמלךירדמבןסחואמתונכתםושיררובעעמשהילילצ

ןהוריינהלדוגתאןהןסחאלךילע,תמגפנהניאתינכותהשאדוולידכ,5שגמרובעתינכותןוסחאתעב•
.הברוחבלןתינאל,תמגפנתינכותהםא.ריינהגוסתא

.ןסחאלךנוצרבשתינכותהרובעהנוכתהגוסתארחב.5

Network,המגודל.הריחבלתונתינןניא'ןסחואמתונכת'םעשומישלתונימזןניאשתונוכת:הרעה
Scanning)ו)תשרבהקירס-Job Flow Sheets)םינימזאל)הדובעםירזתתונויליג.

.)רומש(Saveתורשפאבעג,הייסיטרכלכבתורדגההיונישרחאל.הנוכתהתויורשפאתארדגה.6

.)לחתה(Startןצחללעץחל,תינכותהןוסחאלוםושירהםויסל.7

.)קספה(Interruptןצחלהלעץחל,םושירהתאלטבלידכ:הרעה

No(אוההצקומהתינכותהםש,תינכותהןוסחאתעב:הרעה Name()תינכותלשםשתונשלידכ.)םשאלל
.תנסחואמתינכותלשםשיונישואןתמהאר,תנסחואמ
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הדובעתיינברובעתינכותןוסחא
תונכת'בשמתשהלךתורשפאב.הדובעלשםינושםיעטקמלעתונושתורדגהליחהלךלתרשפאמ'הדובעתיינב'הנוכתה
,'הדובעתיינב'בשומישהתעב.'הדובעתיינב'הנוכתהםעושמשישתויפיצפסתורדגההליכמהתינכותןסחאלידכ'ןסחואמ
תורדגהשרודהדובעעטקמלכםא.הדובעהלשיפיצפסעטקמלעהתואליחהלותנסחואמתינכותרזחאלךתורשפאב
.ךרוצלםאתהב,הדובעעטקמלכרובעהנושתנסחואמתינכותרוחבלךתורשפאב,תונוש

Machineןצחלהלעץחל.1 Status)רישכמהבצמ(.

Storedתורשפאבעג,)תונוכת(Featuresהדומעב.)םילכ(Toolsהייסיטרכבעג.2 Programming)תונכת
.)ןסחואמ

Storeתורשפאבעג.3 Build Job)הדובעתיינבןסחא(.

.ןימזרפסוממןצחלרחב,תרפסוממההמישרהמ.4

:הרעה

.הטמלוהלעמלםיצחהישקמבשג,אבהךסמלםדקתהלואםדוקהךסמלרוזחלידכ•

Storedףיעסבןייע,לילצהתמצועתאתונשלידכ.הדובעהןורכיזבתינכותהםושירתעבלילצעמשומ•
Programming Tone)ב)ןסחואמתונכתלילצ-System Administrator Guide)להנמלךירדמ

.)תכרעמה

ןהוריינהלדוגתאןהןסחאלךילע,תמגפנהניאתינכותהשאדוולידכ,5שגמרובעתינכותןוסחאתעב•
.הברוחבלןתינאל,תמגפנתינכותהםא.ריינהגוסתא

בצמבתאצמנתספדמהשןייצמשהמ,ףצפצלהליחתמתספדמהותועיפומ)הקתעה(Copyהנוכתהרובעתויסיטרכה
.תונכת

Saveתורשפאבעג,הרדגהלכיונישרחאל.הדובעהלשעטקמלעליחהלךנוצרבשהנוכתהתויורשפאתארדגה.5
.)רומש(

Clearןצחללעוא)לחתה(Startןצחללעץחל,תינכותהןוסחאותונכתהבצמםויסל.6 All)לכההקנ(.

:הרעה

.)קספה(Interruptןצחלהלעץחל,םושירהתאלטבלידכ•

No(אוההצקוהשתינכותהםש,הדובעהתיינבתינכותלשןוסחאהןמזב• Name()תונשלידכ.)םשאלל
.תנסחואמתינכותלשםשיונישואןתמהאר,תנסחואמתינכותלשםש

Buildלמסה• Job)ותונשלןתינאלותנסחואמהתינכותלתיטמוטואהצקומ)הדובעתיינב.

.םיכמסמהלשתיכוכזהחטשמיבג-לעואםיכמסמהןיזמבןושארהרוקמהךמסמתאןעט.7

.)רומש(Saveתורשפאבעג,הרדגהלכיונישרחאל.ךרוצלםאתהב,הזךמסמרובעהנוכתהתויורשפאתארדגה.8
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תנסחואמתינכותלשםשיונישואןתמ
.םיוות18דעליכהללוכיתנסחואמתינכותםש

Machineןצחלהלעץחל.1 Status)רישכמהבצמ(.

Storedתורשפאבעגןכמרחאלו,)םילכ(Toolsהייסיטרכבעג.2 Programming)ןסחואמתונכת(.

Enter-בעג.3 / Change Name)םשהנש/ןזה(.

.המשתאתונשלךנוצרבשתנסחואמהתינכותהתארחב.4

.הטמלוהלעמלםיצחהישקמבשג,אבהךסמלםדקתהלואםדוקהךסמלרוזחלידכ:הרעה

.)רומש(Save-בעגןכמרחאלו,תנסחואמהתינכותהלששדחהםשהתאדלקה.5

.)רוגס(Closeתורשפאבעג.6
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תונסחואמתוינכותםושירלעתולבגהותורעה
.תונסחואמתוינכותםשורהתארשאכתולחתואבהתולבגההותורעהה

.ריינהגוסתאןהוריינהלדוגתאןהןסחאלךילע,תמגפנהניאתינכותהשאדוולידכ,5שגמרובעתינכותןוסחאתעב•
.הברוחבלןתינאל,תמגפנתינכותהםא

לעפתאלואםשריתאלתנסחואמההנכותהשןכתיי,המושרתינכותשןמזבתעצבתמתואבהתולועפהמתחאםא•
.הרושכ

ריינשגמלשהסנכהואהרסה–

הפיקעהשגמבריינתניעט–

,תמגפנתינכותהםא.תינכותבםוגפללולעתואבהתולועפהמתחאלכעוציב,תמשרנתנסחואמהתינכותהשרחאל•
.הברוחבלןתינאל

םינתשמוזהנוכתלשלדחמהתרירביכרעו'םימןמיס'הנוכתהתאתללוכתנסחואמהתינכותהםא–

הנתשמלופיקהתדיחירובעהלעפההדוקולופיקתדיחירובעהלועפתללוכתנסחואמהתינכותהםא–

תונתשמהרקבהחוללשתורדגההםא–

םינתשמתישיאםאתומינצחללםיצקומהםיתורישהםא–

תורדגומתועיבקינצחל>הקתעהתורישתורדגה>תכרעמתורדגה>םילכרובעהנתשמיהשלכהרדגהםא–
שארמ

הדובעםירזתןויליגואתובותכהסקנפלשהמישרךותמתעצבתמהריחבהםא–

דועםינימזםניאםיכיושמהםינצחלהו,הנתשמ,רומיגתדיחיןוגכ,תספדמבןקתומהוהשלכילנויצפואביכרםא–

הנתשמ,םי'צניאואםירטמילימ,הדימהתדיחיםא–

דועותחטבואמהספדהתודובע>הדובעבצמךרדתונסחואמהתודובעהתמישרךותמתרחבנהדובעםא–

הרירגהספתועצמאבםיטירפתריחב–

:'ןסחואמתונכת'בםושירלתונתינןניאתואבהתולועפהותונוכתה•

תנסחואמתינכותלהאירקוםושיר–

ןוחבאלהשקב–

תכרעמתורדגה–

Mediaןצחלה– Print - Text)ךסמב)טסקט-הידמתספדהServices Home)םיתורישלשישארטירפת(

Storeןצחלה– to USB)לןוסחא-USB(ךסמבServices Home)םיתורישלשישארטירפת(

Networkםינצחלה– Scanning)תשרבהקירס(,Job Flow Sheets)הדובעםירזתתונויליג(Web
Applications)ךסמב)טנרטניאימושייServices Home)םיתורישלשישארטירפת(

Networkתורישההצקומוילאש)תישיאםאתומ(Customןצחלה– Scanning)וא)תשרבהקירסJob Flow
Sheets)הדובעםירזתתונויליג(.

רוחבלןתינאלשםינצחל–

Servicesךסמב)הפש(Languageןצחלה– Home)םיתורישלשישארטירפת(

Screenןצחלה– Brightness)ךסמב)ךסמתוריהבServices Home)םיתורישלשישארטירפת(

®Xeroxתספדמ/םוליצתנוכמ PrimeLink® B9100/B9110/B9125/B9136158שמתשמלךירדמ

ןסחואמתונכת



המידקמהגוצתבהגצההתעבהלילגתלועפ–

בשחמלהקירסהתורישרובע)ןויע(Browseןצחלה–

טירפתהיטירפתאתוללוכהלאתולועפ:ינורטקלאהראודהתורישרובעינורטקלאראודתובותכתכירעלתולועפ–
רחב,הלאץפקומטירפתיטירפגיצהלידכ.)הכירע(Edit-ו)הרסה(Remove,)תדלקמ(Keyboardץפקומה

Recipient(s))םינעמנ(ואFrom)תאמ(.

Powerןצחלה– Saver)למשחתכירצבןוכסיח(

:םיאבהםירקמבלטבתמתנסחואמתינכותםושיר•

)קספה(Interruptןצחלהלעהציחלתעב–

ןמזקספלתמרוג'יטמוטואיוקינ'הנוכתהרשאכ–

עיפומ,ריינתמיסחןולחןוגכ,ץפקומןולחרשאכ–
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תנסחואמתינכותלהאירק
.הרומשהתינכותהתאתמשרשכגצומהיהשןורחאהךסמהעיפומ,תנסחואמתינכותלהאירקתעב

Buildרובעתנסחואמתינכותלאורקלידכ:הרעה Job)םעתורומשתוינכותבשומישףיעסבןייע,)הדובעתיינב
.הדובעהתיינבתונוכת

.םיכמסמהלשתיכוכזהחטשמיבג-לעואםיכמסמהןיזמברוקמהךמסמתאןעט.1

Servicesןצחלהלעץחל.2 Home)םיתורישלשישארטירפת(.

Storedתורשפאבעג.3 Programming)ןסחואמתונכת(.

Servicesךסמב'ןסחואמתונכת'למסהתאהאורךניאםא:הרעה Home)םיתורישלשישארטירפת(,
Servicesךסמבעיפוהללמסלריתהאלךלשתכרעמהלהנמ Home)םיתורישלשישארטירפת(.

רוחבלךתורשפאב.שמתשהלךנוצרבןהבשתויורשפאהוהנוכתהתאהליכמהתנסחואמתינכותלשהרפסמתארחב.4
.דבלבםימושרםירפסמ

.ךרוצהיפלתורחאתויורשפארחב,תנסחואמהתינכותהתאירקרחאל.5

.)לחתה(Startןצחלהלעץחל.6

Clearןצחלהלעםיימעפץחל,הנממתאצלותינכותהתאררחשלידכ.תעצבתמתינכותה All)לכההקנ(.

הדובעהתיינבתונוכתםעתורומשתוינכותבשומיש

Buildהנוכתהתועצמאבםיעטקמ-תבורמהדובערידגהלךתורשפאב Job)הדובעתיינב(ךסמבCopy)ןמזב)הקתעה
Build-ש Job)תלעופ)הדובעתיינב.

Buildתינכותבשמתשהלוהדובערידגהלידכ Job)רתויואתחאהרומש)הדובעתיינב:

.םיכמסמהלשתיכוכזהחטשמיבג-לעואםיכמסמהןיזמברוקמהךמסמתאןעט.1

Servicesןצחלהלעץחל.2 Home)םיתורישלשישארטירפת(תורשפאבעגןכמרחאלוCopy)הקתעה(.

.)רומש(Saveתורשפאבעג,הייסיטרכלכבתורדגההיונישרחאל.ךרוצלםאתהב,הנוכתהתויורשפאתארדגה.3

Jobהייסיטרכהתארחב.4 Assembly)תורשפאבעגןכמרחאלו)תודובעהלולכמBuild Job)עג.)הדובעתיינב
.)רומש(Save-בןכמרחאלו)לעופ(Onתורשפאב

.)לחתה(Startןצחלהלעץחל.5

.ךלשאבהרוקמהךמסמתאןועטלשקבתמהתאוךמסמהלשהקירסתעצבתמ

Changeתורשפאבעגןכמרחאלואבהרוקמהךמסמתאןעט.6 Settings)תורדגההנש(.

Jobתורשפאבעג.7 Assembly)תודובעלולכמ(.

Storedתורשפאבעג.8 Programming)ןסחואמתונכת(.

Buildתוינכותתמישרךותמ.9 Job)תינכותתארחב,תונסחואמה)הדובעתיינבBuild Job)תנסחואמה)הדובעתיינב
.אבההדובעהעטקמרובעןהבשמתשהלךנוצרבשתונוכתהתאתללוכה

.)לחתה(Startןצחלהלעץחלותורדגההתאהנש,ךרוצהתדימב.10
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הכרעהרחאל.עטקמלכלעתושורדהתורדגההתאליחתוךלשרוקמהיכמסמלכתאקורסתשדעהדובעהלערוזח.11
Lastתורשפאבעג,רוקמיכמסמתוקירסלשהנורחאה Original)ןורחארוקמךמסמ(.

Buildתינכותמתורדגהה,עטקמלכרובע,הדובעהדוביעעצבתמרשאכ Job)תרחבשתנסחואמה)הדובעתיינב
.תולחהזעטקמרובע

Clearןצחללעץחל,תאצלידכ.12 All)לכההקנ(.
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תונסחואמתוינכותתקיחמ
Machineןצחלהלעץחל.1 Status)רישכמהבצמ(.

Storedתורשפאבעגןכמרחאלו,)םילכ(Toolsהייסיטרכבעג.2 Programming)ןסחואמתונכת(.

.)קחמ(Delete-בעג.3

.קוחמלךנוצרבשתנסחואמהתינכותהתארחב.4

.)קחמ(Delete-בעג,הקיחמהרושיאל.5

.)רוגס(Closeתורשפאבעג.6

.וקחמנשתונסחואמתוינכותרזחשלןתינאל:הרעה
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תונסחואמתוינכותילמס
.תנסחואמתינכותלשלמסתונשלואףיסוהלךתורשפאב

Machineןצחלהלעץחל.1 Status)רישכמהבצמ(.

Storedתורשפאבעגןכמרחאלו,)םילכ(Toolsהייסיטרכבעג.2 Programming)ןסחואמתונכת(.

Assign-בעג.3 / Change Icon)למסהנש/הצקה(.

.למסהתאתונשלואףיסוהלךנוצרבהרובעבשתנסחואמהתינכותהתארחב.4

.הטמלוהלעמלםיצחהישקמבשג,אבהךסמלםדקתהלואםדוקהךסמלרוזחלידכ:הרעה

.)רומש(Save-בעגןכמרחאלו,למסרחב.5

.תנסחואמהתינכותהלשןצחלבעיפומותנסחואמהתינכותלףסוותמלמסה
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טסקט-הידמתספדה
:ליכמהזקרפ

166............................................................................................................טסקט-הידמתספדהתריקס

167......................................................................................................................תוכמתנץבוקתוינבת

168.............................................................................................................................תולבגהותורעה

USB.........................................................................................169גוסמןורכיזןקתהמהידמיצבוקתריחב

170...............................................................המסיסתועצמאבןגומהpdfתספדהלןקתההלשהרוצתהתעיבק

171...............................................................................................................הספדההתויורשפאתעיבק
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טסקט-הידמתספדהתריקס
וזהנוכתםש.xps.-וpdf,.tiff.גוסמםיכמסמיצבוקסיפדהלורזחאלתספדמלתרשפאמUSBתלעפהלהכרעהתנקתה
םינותנהתאסיפדהלהלוכיתספדמה,תספדמלרבוחמUSBןורכיזןקתהרשאכטסקט-הידמתספדהתנוכתאוה
הנוכתה.טסקטטמרופבםינסחואמהםינותנהסיפדמטסקט-הידמתספדהתנוכת.USB-הןורכיזןקתהבםינסחואמה
.הזבצמבורזחואשםיצבקהלשהמישרהסיפדמהסקדניאתספדהתללוכ

:תואבהתוביסהמםגפיהלואדוביאלתכללםילולעהידמבםינסחואמהםינותנ.הידמלםינותנתובגלדפקה

USB-הןורכיזןקתהרוביחואקותינוא,תספדמהתלעפהואיוביכ•

תילמשחהקירפלשואילמשחשערלשהגיפס•

ןוקיתואלשכלשעוריא•

עבטןוסאמהאצותכקזנםרגנשהרקמב•
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תוכמתנץבוקתוינבת
:תואבהץבוקהתוינבתבשמתשהללכות

•PDF: PDF ךליאו1.3

pdf.:תמויס

•TIFF:תויביס8-בואתויביס4-בםיסוחדאלרופאינווג,JPEGו,תויביס24-בואתויביס8-בםיסוחד-MH/MMR
םיסוחד

tiff.:תמויס

XPSיצבוק•

xps.:תמויס

תויקיתבשםיצבקהלכללוכ,םינושארהםיצבקה900תאההזמתספדמה,םיצבק900-מרתויללוכרמוחהםא–
.ןהלהצוחמו

Mac-בםירמשנשPDFיצבוק– OS®םיצבקהתאסיפדהלןתינאלוךסמהיבגלעםיעיפומאל.

.ךסמהיבגלעעיפומאלץבוקהםש,תספדמהידילעםיכמתנםניאשםיוותליכמץבוקםשםא–

.םיוות1-240לולכלםילוכיםיצבקתומש–
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תולבגהותורעה
Mediaהנוכתהלעתולחתואבהתולבגההותורעהה Print - Text)טסקט-הידמתספדה(:

.USB-הןורכיזןקתהבםיצבקהרפסמבולדוגבהיולתהספדההתוריהמ•

Mediaבצמב.בשחמתועצמאבהידמהתאטמרפ,םיכמסמהיצבוקןוסחאינפל• Print - Text)הידמתספדה-
םהםאםגםיהוזמהייקיתואץבוקםש.USB-הןורכיזןקתהבהנוילעההמרבהייקיתהמםיספדומםיצבקה,)טסקט
.םיוותהנומשלעםילוע

.תינמז-ובUSBןורכיזינקתהרפסמתספדמלרבחתלא•

.תוציחמרפסמםעואהנפצהתייצקנופםעהלאןוגכ,USBןורכיזינקתהלשםימיוסמםיגוסבתכמותהניאתספדמה•

ןקתהלתשגינוא,םינותנהתאהסיפדמואתרזחאמתספדמהשןמזבUSB-הןורכיזןקתהתאקתנתוארבחתלא•
.USB-הןורכיז

תעיבקהאר.PDF-התחיתפלהמסיסהםעהרדגוהתספדמהשאדו,המסיסתועצמאבןגומהPDFץבוקסיפדהלידכ•
.המסיסתועצמאבןגומהpdfתספדהלןקתההלשהרוצתה
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USBגוסמןורכיזןקתהמהידמיצבוקתריחב
.USBגוסמןורכיזהץירחלאUSBגוסמןורכיזהןקתהתאסנכה,הרקבהחולב.1

:תואבהתויורשפאהמתחארחב.USBגוסמקזבהןנוכההוזךסמהעיפומ.2

USB-לןוסחא•

טסקט-הידמתספדה•

Mediaתורשפאבעג,טסקט-הידמתספדההנוכתבשמתשהלידכ.3 Print - Text)טסקט-הידמתספדה(.

:הרעה

.םיצבקהתאתרזחאמתספדמהשןמזבUSBגוסמןורכיזהןקתהתאקתנלןיא•

.ורזחואשםיצבקליטמוטואןפואבםיצקומ001-900סקדניאהירפסמ•

Selectתורשפאבעג,םיצבקרוחבלידכ,ורזחואםיצבקהלכשרחאל.4 All)לכהרחב(,Select From List)רחב
Select,)המישרמ Range)וא)חווטרחבIndex Print)סקדניאתספדה(.

Indexתורשפאה Print)הןנוכךותמרתויהלכלםיצבק32םעהמישרהסיפדמ)סקדניאתספדה-USBרשאכ
Indexתורשפאה.יטמוטואןפואבםיצקומסקדניאהירפסמ Print)ריינתקפסארשאכתלעפומ)סקדניאתספדה
.תרחבנתמיוסמ

Paperםא:הרעה Supply)תורשפאלתרדגומ)ריינתקפסאAuto Select)ןיא,)תיטמוטואהריחב
Indexתורשפאהתאליעפהלךתורשפאב Print)סקדניאתספדה(.

רחבוUSB-הןנוכבהייקיתרחב,ךרוצהתדימב.)רומש(Saveתורשפאבעגןכמרחאלו,רתויואדחאץבוקרחב.5
.םיצבק

הספדההתדובעוךסמבהאיגשתעדוההעיפומ,המסיסתועצמאבןגומהPDFץבוקרחובהתאםא:הרעה
.המסיסתועצמאבןגומהpdfתספדהלןקתההלשהרוצתהתעיבקהאר.תלטבתמ

Mediaהייסיטרכבעג,תושורדההספדההתויורשפאתארידגהלידכ,םיצבקהתארחבתשרחאל.6 Print - Text
Advancedהייסיטרכבעגןכמרחאלו,)טסקט-הידמתספדה( Settings)תומדקתמתורדגה(.

.הספדההתויורשפאתעיבקאשונבןייע,םיטרפתלבקל.ךרוצהיפלתורדגההתאםאתה.7

ורחבנשםיצבקהלכאלשןכתיי,היירפסהתרוצתלואUSBגוסמןורכיזהןקתהבםינסחואמהםיצבקהגוסלםאתהב
.וספדוי

.)לחתה(Startלעץחל.8
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המסיסתועצמאבןגומהpdfתספדהלןקתההלשהרוצתהתעיבק
Machineלעץחל,הרקבהחולב.1 Status)רישכמהבצמ(.

TouchOthers<Print-בעג.2 Mode<PDF<Password)הספדהבצמ,םירחא,PDF,המסיס(.

Printתורשפאה Mode)הספדהבצמ(כתרדגומ-Online)לדחמתרירבכ)תנווקמ.

.)רומש(Save-בעגןכמרחאלו,בושהמסיסהתאדלקה,רשאלשקבתתםא.)רומש(Save-בעגוהמסיסדלקה.3
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הספדההתויורשפאתעיבק
Mediaהייסיטרכבהספדההתויורשפאתארידגהלךתורשפאב Print - Text)טסקט-הידמתספדה(.

טסקטתספדהתויורשפא–הידמתספדה

ךרעטירפתינושל

תאןזהוירפסמהםישקמהחולבשמתשה,הרקבהחולבתומכ
.1-999לשחווטבהספדההתומכ

1-5םישגמ,תיטמוטואריינתריחבריינתקפסאטסקט-הידמתספדה

ילדוגמדחאלכתאליכמששגמוא)יטמוטוא(Autoרחב
:םיאבהריינה
•A3:297 x 11(מ"מ420 x )'ץניא17
•B4:250 x 9.8(מ"מ353 x )'ץניא13.9
•A4:210 x 8.5(מ"מ297 x )'ץניא11
•A4:210 x 8.5(מ"מ297 x רצקהצקתנזה)'ץניא11

)SEF(
•B5:176 x 7(מ"מ250 x )'ץניא10
•B5:176 x 7(מ"מ250 x SEF)'ץניא10
•A5:148 x 5.8(מ"מ210 x .)'ץניא8.3
•A5:148 x 5.8(מ"מ210 x .SEF)'ץניא8.3

םאותשריינשגמ,)יטמוטוא(Autoתורשפאהתרחבנרשאכ
לדוגבספדומךמסמהו,יטמוטואןפואברחבנךמסמהלדוגל
.ירוקמהךמסמה

יבג-לעעיפומאלובשמתשהלךנוצרבששגמהרשאכ
Paperתורשפאבעג,ךסמה Supply > More)תקפסא
םישגמהלשהמישרתגצומ.)תופסונתויורשפא>ריינ
לדוגבריינםעשארמםינעטנםישגמה.תספדמבםינימזה
,ךסמהיבג-לעהעיפומשהמישרהמ.יפיצפסגוסמויפיצפס
.ךלשהספדההתדובערובעשורדהשגמהתארחב

Paper Size)ריינהלדוגתארחב,המישרהמ:)ריינלדוג
.שורדה

Paper Type)ריינהגוסתארחב,המישרהמ:)ריינגוס
.שורדה

ידדצ-דחתידדצ-ודהספדה

ךוראהצקלךופה

רצקהצקלךופה

יובכטלפ

קדהמ
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ךרעטירפתינושל

1קודיה•
םיקודיה2•

םירוחבוקינ
םירוח2•
םירוח3•

יובכדצלכלםידומע

ןויליגבםידומע2

ןויליגבםידומע4

יובכתויביסתפמתקלחהתומדקתמתורדגה

לעופ

ריינלדוגרחבנרשאכ.יטמוטואןפואבןטקומךמסמה,ךמסמהלשרדגומהלדוגהמרתויןטקאוהשריינלדוגרחבנרשאכ
Mediaתויסיטרכבםיעיפומשםיטירפה.ירוקמהךמסמהלדוגבספדומךמסמה,ךמסמהלשלדוגהמרתוילודגאוהש

Print - Text)ו)טסקט–הידמתספדה-Advanced Settings)בולישלםאתהבתונתשהלםייושע)תומדקתמתורדגה
.תספדמבתונקתומשתויורשפאה

סקדניאתספדה

Mediaבצמב Print - Text)אבהעדימהתאסיפדהלהלוכיתספדמה,)טסקט-הידמתספדה:

רתויהלכלםיוות240-ותורוששמחםע,םיצבקתומש•

USBגוסמןורכיזהןקתהבםיכמסמהתאתנסחאםהבשםיכיראתה•

שארבהעיפומהאבההעדוהה,םיצבק32-מרתויורחבנםא.םיצבק32דערוחבלןתינ.תללוכהםיצבקהתומכ•
.רתויהלכל32רחב.ידמםיברםיצבקורחבנ:ךסמה

Indexתורשפאהרובע Print)הספדההתומכתארידגהלידכםירפסמהחולבשמתשהלךתורשפאב,)סקדניאתספדה
.תוכרע1-999-ל

Indexתריחבתעב Print)םילבגומםיאבהםיטירפה,)סקדניאתספדה:

ךרעהריחב

1-5םישגמריינתקפסא

:רחבנהשגמבםיאבהםילדגהמדחאלכבריינןעט
•A3:297 x 11(מ"מ420 x )'ץניא17
•A4:210 x 8.5(מ"מ297 x )'ץניא11
•A4)8.5 x )SEF(רצקהצקתנזה)'ץניא11

הנימזתידדצ-דחהספדהקר:)יובכ(Offתידדצ-ודהספדה

יובכטלפ

יובכדצלכלםידומע
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רישכמהבצמותודובעבצמ
:ליכמהזקרפ
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הדובעבצמ
Jobהנוכתה Status)ךסמהמ.ומלשוהשהלאכותוניתממ,תוליעפתודובעתמאלךלתרשפאמ)הדובעבצמJob Status
.תוניתממתודובעסיפדהלואלטבלךתורשפאב,)הדובעבצמ(

'תוליעפתודובע'הייסיטרכה

Activeהייסיטרכבתוניתממואתויחכונתודובעלטבלואקודבלךתורשפאב Jobs)תוליעפתודובע(.

Jobןצחלהלעץחל,הרקבהחולב.1 Status)הדובעבצמ(.

Activeהייסיטרכבעג.2 Jobs)תוליעפתודובע(.

:המישרבגצוישתודובעהגוסתארחב,טירפתהךותמ.3

תודובעהלכ•

הייקיתמהספדהותספדמתודובע•

טנרטניאסקפוסקפ,הקירסתודובע•

םיצבקתרבעהוהדובעםירזתתודובע•

.הדובערחב,המישרהמ.4

.הטמלוהלעמלםיצחבשמתשה,המישרבטוונלידכ:הרעה

Cumulativeתודומעהתאגיצהלךנוצרבםא.5 Time)רבטצמןמז(ו-Progress)תורשפאבעג,)תומדקתהDisplay
Time)הגצהןמז(.

•Cumulative Time)האולמבהדובעהתמלשהלשורדהרעושמהןמזהתאהגיצמוזהדומע:)רבטצמןמז.

•Progress)רובעםישורדהםידומעהלכהךסתאוומלשוהשםידומעהרפסמתאהגיצמוזהדומע:)תומדקתה
.הדובעה

:תורשפאברחב,טירפתהמ.הדובערחב,הדובעתומדקתהגצהוא,עוציבהרדסתאהנש,הדובעקוחמלידכ.6

קחמ•

םדק•

הדובעתומדקתה•

'ומלשוהשתודובע'הייסיטרכה

Completedהייסיטרכה Jobs)החלצהבהמלשוההספדהתדובעשאדוולךלתרשפאמ)ומלשוהשתודובע.

Jobןצחלהלעץחל,הרקבהחולב.1 Status)הדובעבצמ(.

Completedהייסיטרכבעג.2 Jobs)ומלשוהשתודובע(.
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:המישרבגצוישתודובעהגוסתארחב,טירפתהךותמ.3

תודובעהלכ•

הייקיתמהספדהותספדמתודובע•

טנרטניאסקפוסקפ,הקירסתודובע•

םיצבקתרבעהוהדובעםירזתתודובע•

Groupרחב,הדובעגוסלםאתהבהמישרהתאןיימלידכ.4 Parent Jobs)באתודובעץוביק(.

.הדובערחב,המישרהךותמ,הדובערובעםיטרפהתאגיצהלידכ.5

:תורשפארחב,הרחבנשהדובעהרובעחודסיפדהלידכ.6

•Print this Job History Report)הירוטסיהחודהסיפדמוזתורשפא:)הזתודובעתיירוטסיהחודספדה
.הרחבנשהדובעהרובעטרופמ

•Print this Job Report)הרחבנשהדובעהרובעחודהסיפדמוזתורשפא:)הזהדובעחודספדה.

SECUREהייסיטרכה PRINT JOBS & MORE)דועותחטבואמהספדהתודובע(

.םיידוסםיכמסמסיפדהלךלתרשפאמוזהייסיטרכ

Jobןצחלהלעץחל,הרקבהחולב.1 Status)הדובעבצמ(.

Secureהייסיטרכבעג.2 Print Jobs & More)דועותחטבואמהספדהתודובע(.

:הדובעגוסרחב.3

•Secure Print)תחטבואמהספדההאר:)תחטבואמהספדה.

•Sample Set)המגודלהכרעהאר:)המגודלהכרע.

•Delayed Print)תבכועמהספדההאר:)תבכועמהספדה.

•Charge Print)בויחבהספדההאר:)בויחבהספדה.

תחטבואמהספדה

,הספדהלהדובעהרורחשינפל.ךלשהספדההתדובערובעהלעפהדוקרידגהלידכוזהנוכתבשמתשהלךתורשפאב
.הלעפההדוקתאדילקהלךתואהחנמתספדמה

Jobןצחלהלעץחל,הרקבהחולב.1 Status)הדובעבצמ(.

Secureהייסיטרכבעג.2 Print Jobs & More)דועותחטבואמהספדהתודובע(.

Secureתורשפאבעג.3 Print)תחטבואמהספדה(.

.שמתשמרחב,המישרהמ.4

:הרעה

.)ןונער(Refreshתורשפאבעג,גצומהעדימהתאןכדעלידכ•

.הטמלואהלעמלםיצחבשמתשה,המישרבטוונלידכ•

Goתורשפאבעג,המישרהשארביפיצפסשמתשמההזמגיצהלידכ• to)םישקמהחולב.)לארובע
.שמתשמהההזמתאדלקה,ירפסמה
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Jobתורשפאבעג.5 List)תודובעתמישר(.

.)רשא(Confirmתורשפאבעגוהלעפההדוקתאדלקה,הרקבהחוללשםישקמהחולתועצמאב.6

.תורחבנןהובשרדסבתוספדומתודובע.תודובע100דערוחבלןתינ•

Selectרחב,רחבנששמתשמהיוהיזרובעתודובעהלכתארוחבלידכ• All)לכתאתוקנלידכ.)לכהרחב
Selectתורשפאבבושעג,ורחבנשתודובעה All)לכהרחב(.

תודובעםא.)המידקמהגוצת(Previewתורשפאבעג,הרחבנשהדובעהלשןושארהףדהתאגיצהלידכ•
.הנימזהניא)המידקמהגוצת(Previewהנוכתה,תורחבנתובורמ

.עיפומאל)הלעפהדוק(Passcodeךסמה,רדגומוניאהלעפהדוקםא:הרעה

.הקיחמלואהספדהלהדובעהתארחב.7

:תורשפארחב.8

.)קחמ(Delete-בעג,הקיחמהרושיאל.)קחמ(Deleteתורשפאבעג,הרחבנשהדובעהתקיחמל•

עגו,הספדהלתוכרעהרפסמתאדלקה,ירפסמהםישקמהחולתועצמאב,הרחבנשהדובעהתאסיפדהלידכ•
.)ספדה(Printתורשפאב

המגודלהכרע

תספדהרחאל.המלשההדובעהתכרעתאסיפדמהתאשינפלהריקסלתחאהכרעסיפדהלךלתרשפאמוזהנוכת
.סיפדהלילבמהדובעהתאקוחמלואהמלשההדובעהתאסיפדהלרוחבלךתורשפאב,המגודלהכרעה

Jobןצחלהלעץחל,הרקבהחולב.1 Status)הדובעבצמ(.

Secureהייסיטרכבעג.2 Print Jobs & More)דועותחטבואמהספדהתודובע(.

Sampleתורשפאבעג.3 Set)המגודלהכרע(.

.שמתשמרחב,המישרהמ.4

.)ןונער(Refreshתורשפאבעג,גצומהעדימהתאןכדעלידכ•

.הטמלואהלעמלםיצחבשמתשה,המישרבטוונלידכ•

Goתורשפאבעג,המישרהשארביפיצפסשמתשמההזמגיצהלידכ• to)םישקמהחולבשמתשה.)לארובע
.שמתשמהההזמתאדלקהוירפסמה

Jobתורשפאבעג.5 List)תודובעתמישר(.

.הספדהלהדובעהתארחב.6

.תורחבנןהובשרדסבתוספדומתודובע.תודובע100דערוחבלןתינ•

Selectרחב,רחבנששמתשמהיוהיזרובעתודובעהלכתארוחבלידכ• All)לכתאתוקנלידכ.)לכהרחב
Selectתורשפאבבושעג,ורחבנשתודובעה All)לכהרחב(.

תודובעםא.)המידקמהגוצת(Previewתורשפאבעג,הרחבנשהדובעהלשןושארהףדהתאגיצהלידכ•
.הנימזהניא)המידקמהגוצת(Previewהנוכתה,תורחבנתובורמ
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:תורשפארחב.7

Deleteתורשפאבעג,הקיחמהתארשאלידכ.)קחמ(Deleteתורשפאבעג,הרחבנשהדובעהתאקוחמלידכ•
.)קחמ(

.)ספדה(Printתורשפאבעג.הספדהלתוכרעהרפסמתאדלקה,הרחבנשהדובעהתאסיפדהלידכ•

.תקחמנהדובעה,הדובעהרובעתורתונהתוכרעהתספדהרחאל.תספדומהמגודלהדובעה

תבכועמהספדה

.הדובעהתאקוחמלןכמרחאלוןיוצשןמזבהדובעסיפדהלךלתרשפאמוזהנוכת

Jobןצחלהלעץחל,הרקבהחולב.1 Status)הדובעבצמ(.

Secureהייסיטרכבעג.2 Print Jobs & More)דועותחטבואמהספדהתודובע(.

Delayedתורשפאבעג.3 Print)תבכועמהספדה(.

.קוחמלואסיפדהלךנוצרבשהדובעהתארחב.4

.)ןונער(Refreshתורשפאבעג,גצומהעדימהתאןכדעלידכ•

.הטמלואהלעמלםיצחבשמתשה,המישרבטוונלידכ•

•Print Time XXX:XXX)הספדהתעש:XXX:XXX(הספדההתלחתהתעשתאהגיצמ.

.תודובע100דערוחבלןתינ•

תודובעםא.)המידקמהגוצת(Previewתורשפאבעג,הרחבנשהדובעהלשןושארהףדהתאגיצהלידכ•
.הנימזהניא)המידקמהגוצת(Previewהנוכתה,תורחבנתובורמ

:תורשפארחב.5

.)קחמ(Delete-בעג,הקיחמהרושיאל.)קחמ(Deleteתורשפאבעג,הרחבנשהדובעהתקיחמל•

Delayedתדובעתאסיפדהלידכ• Print)תבכועמהספדה(תורשפאבעג,ידיימןפואבהרחבנשPrint)ספדה(.

בויחבהספדה

Chargeהנוכתה Print)לששמתשמיוהיזלכרובעםינסחואמהםיכמסמקוחמלואסיפדהלךלתרשפאמ)בויחבהספדה
.בויח

Jobלעץחל,הרקבהחולב.1 Status)הדובעבצמ(.

Secureהייסיטרכהתארחב.2 Print Jobs & More)תורשפאבעג.)דועותחטבואמהספדהתודובעCharge
Print)בויחבהספדה(.

.)ןונער(Refreshתורשפאבעג,ינכדעהעדימהתאגיצהלידכ.3

רפסמהתאדילקהלךתורשפאב,המישרבשמתשמהלשקיודמהרפסמהךלעודיםא.בויחלשמתשמיוהיזרחב.4
Goהביתב to)ירפסמהםישקמהחולתועצמאב)לארובע.

Jobתורשפאבעג.5 List)תודובעתמישר(.

.)רשא(Confirmתורשפאבעגושמתשמהיוהיזרובעהמסיסהתאדלקה,עיפומ)המסיס(Passwordךסמהםא.6

.ךמסמרחב,העיפומשהמישרהךותמ.7
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:תורשפארחב.8

.)ספדה(Printתורשפאבעג,רחבנשךמסמהתספדהל•

.)קחמ(Deleteתורשפאבעג,רחבנשךמסמהתקיחמל•

.)רוגס(Closeתורשפאבעג.9
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רישכמהבצמ
Machineןצחלה Status)תואבהתונוכתלוןקתההבצמיבגלעדימלהשיגקפסמ)רישכמהבצמ:

ןקתהיטרפ•

תולקת•

םילכתמםירמוח•

בויחיטרפ•

םילכ•

ןקתההיטרפתייסיטרכ

Deviceהייסיטרכה Information)הייסיטרכהמ.תספדמ/םוליצהתנוכמיבגליללכעדימתקפסמ)ןקתהיטרפDevice
Information)תספדמהיטרפלשתופסונתונוכתלתשגלותספדמהיבגלםייטנוולרםיטרפגיצהלןתינ)ןקתהיטרפ.

יללכעדימ
Generalרוזאבעיפומתספדמהםגד:םגד Information)םירמוחתנמזהתעבםגדברזעיהלןתינ.)יללכעדימ
.הכימתתלבקךרוצלXeroxלאהיינפואםילכתמ
Generalרוזאבעיפומןקתההלשירודיסהרפסמה:ןקתההלשירודיסהרפסמה Information)ןתינ.)יללכעדימ
.ינכטעויסואהכימתתלבקךרוצלXeroxלאהיינפתעבירודיסהרפסמברזעיהל
Generalרוזאב:תיחכונתכרעמתנכות Information)תנקתומשתכרעמהתנכותתסרגתאגיצהלןתינ,)יללכעדימ
.תספדמב
IPv4םיטרפה:תשרתוירושיקיטרפ Address)תבותכIPv4(,IPv6 Address)תבותכIPv6(ו-Host Name)םש
Generalרוזאבםיעיפומ)חראמ Information)יללכעדימ(.

ריינשגמבצמ
Paperןצחלהלעץוחללןתינ Tray Status)ריינשגמלכלשםייחכונהבצמהיטרפתאגיצהלידכ)ריינשגמבצמ.

ןקתהלשהגוצתתרדגה
Deviceןצחלהלעץוחללןתינ Configuration)םינושהרמוחיביכרותויורשפאלשהמישרגיצהלידכ)ןקתהתרוצת
,םיכמסמהןיזמתאםיללוכהרמוחיביכרותויורשפא.תורשפאוביכרלכלשבצמהגצומהמישרב.תספדמבםינימזש
.תספדמלםירבוחמשםיילנויצפואהרומיגהינקתהוהנזההינקתהלכוריינהישגמ

הנכותתסרג
Softwareןצחלהלעץוחללןתינ Version)םוליצהתנוכמיביכרלשהנכותתואסרגתמישרגיצהלידכ)הנכותתסרג/
םיילנויצפואהםינקתההלכורקבהלש)דבלבהאירקןורכיז(ROM-הןורכיז,הספדההעונמלשמל,םינושהתספדמ
.רומיגלוהנזהל

הספדהתוחוד
Printןצחלהתאליעפהךלשתכרעמהלהנמשאדו,תוחודסיפדהלהיהיןתינשינפל Reports)קלח.)הספדהתוחוד
Printךסמבתונוכתהמ Reports)תכרעמלהנמבצמבקרתונימז)הספדהתוחוד.

.תספדמה/םוליצהתנוכמתרוצתלםאתהב,םינתשמםינימזהתוחודהיגוס:הרעה

הקוזחתהעייסמ
Maintenanceןצחלהלעץוחללןתינ Assistant)תספדמהמןוחבאהיטרפתאחולשלידכ)הקוזחתהעייסמ.
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םירחא
Printתונוכתה Mode)ו)הספדהבצמ-Overwrite Hard Disk)חישקקסידסורד(ףדבתואצמנOthers)םירחא(.
חישקקסידסורד

Overwriteהנוכתה Hard Disk)םימושרהםינותנהוךמסמהתנומתלשיקוחאלרוזחאתענומ)חישקקסידסורד
.תכרעמהלהנמידי-לערדגומםינותנהתוסירדרפסמ.Xerox-הןקתהלשחישקהקסידבםידעותמש

לכירחאו,תחאהכרעמרתויתללוכשהקתעהתדובעלכירחאתעצבתמןקתההלשחישקהקסידבםינותנהתסירד
.הסירדהךילהתתמלשהתאןייצמ)הנתמה(Standbyבצמה.הספדההתרשלהקירסתדובעלשהרבעה

הספדהבצמ

Printהנוכתה Mode)הספדהבצמ(רוחבלןתינ.ובהסיפדמתספדמהשבצמהתאתוהזלתרשפאמOff-Line)אל
Printלשתואבהתויורשפאהתארוחבלןתינ.)ןווקמ(On-Lineוא)ןווקמ Mode)הספדהבצמ(:

•PCL Emulation)תיימדהPCL(:תארוחבלואירפסמהםישקמהחולתועצמאבטירפרפסמדילקהלןתינ
.יחכונהךרעה

•PDF:רובעProgramming)תארוחבלואירפסמהםישקמהחולתועצמאבטירפרפסמדילקהלןתינ,)תונכת
.המסיסףיסוהלןתינ.יחכונהךרעה

•HP-GL/2 Emulation)תיימדהHP-GL/2(:תואבהתונכתהתויורשפאלהשיגהקינעמוזתורשפא:

–Retrieve Programming)רוחבלןתינ:)תונכתרוזחאFactory Defaults)וא)ןרציהלשלדחמהתרירב
Custom Settings)תישיאתומאתומתורדגה(.

–Programming)ךרעהתארוחבלואירפסמהםישקמהחולתועצמאבטירפרפסמדילקהלןתינ:)תונכת
.יחכונה

–Store / Delete Programming)רוחבלןתינ,הדובעתריחבירחא:)תונכתקחמ/ןסחאStore the
Current Selections)תויחכונהתוריחבהתאןסחא(ואDelete)קחמ(.

–Default Programming)רוחבלןתינ:)לדחמתרירבתונכתFactory Defaults)לשלדחמהתרירב
Customוא)ןרציה Settings)תישיאתומאתומתורדגה(.

תולקתהתייסיטרכ

,)תולקת(Faultsהייסיטרכלתשגלידכ.האיגשתועדוהלותולקתלעעדימלהשיגתקפסמ)תולקת(Faultsהייסיטרכה
Machineןצחלהלעץוחללךתורשפאב,הרקבהחולב Status)הייסיטרכברוחבלןכמרחאלו,)רישכמהבצמFaults
.)תולקת(

תויחכונתולקת
Currentןצחלברוחבלךתורשפאב,ןקתההלעתועיפשמשתויחכונהתולקתהלשהמישרגיצהלידכ Faults)תולקת
Currentךסמהמ.)תויחכונ Faults)האיגשהןוקיתלתויחנהלבקלוהלקתברוחבלךתורשפאב,)תויחכונתולקת.

תויחכונתועדוה
Currentןצחלברוחבלךתורשפאב,)תולקת(Faultsהייסיטרכב,ןקתההלשתויחכונתועדוהתמישרגיצהלידכ

Messages)לשהניקתהותלועפתאשדחלואךישמהלידכתוצוחנהתולועפתונייצמתועדוהה.)תויחכונתועדוה
.ןקתהה

תולקתתיירוטסיה
Faultןצחלברוחבלךתורשפאב,םימדוקהלקתידוקלשהמישרגיצהלידכ History)תולקתתיירוטסיה(.
.ןקתהבתויעברותפלוןחבאלידכעדימבשמתשהלךתורשפאב
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םילכתמהםירמוחהתייסיטרכ

תושמשמה)CRU(חוקלהידילעהפלחהלתודיחיהבצמלעעדימתקפסמ)םילכתמםירמוח(Suppliesהייסיטרכה
.תספדמב

Deviceןצחלהלעץחל,הרקבהחולב,םילכתמהםירמוחהיטרפלתשגלידכ Status)רחבןכמרחאלו)ןקתההבצמ
.)םילכתמםירמוח(Suppliesהייסיטרכב

.הבצמוחוקלהידילעהפלחהלהדיחילכםיגצומ

בויחיטרפתייסיטרכ

בויחיטרפלהשיג

Machineןצחלהלעץחל,הרקבהחולב.1 Status)רישכמהבצמ(.

Billingהייסיטרכהתארחב.2 Information)בויחיטרפ(.

שומישינומובויחידדמ

Billingהנוכתה Information)תספדמהידילעוקפוהשםיקתועוםיספדהלשללוכהרפסמהתאהגיצמ)בויחיטרפ
.שומישהנומעדימויפיצפסבויחדדמגיצהלםישמתשמלתרשפאמו

Billingלשישארהךסמה Information)אבהעדימהתאגיצמ)בויחיטרפ:

ןקתההלשירודיסהרפסמה•

•Black Impressions)תספדמבוקפוהשןבל-רוחשבםיקתועוםיספדהלשללוכהרפסמה:)רוחשבתוספדה.

•Total Impressions)תספדמבוקפוהשםיקתועוםיספדהלשללוכהרפסמה:)תוספדהכ"הס.

•Black Large Impressions)ןבל-רוחשבםילודגםיקתועוםיספדהלשללוכהרפסמה:)רוחשבתולודגתוספדה
.תספדמבוקפוהש

Usageןצחלה• Counters)שומישינומ(

שומישינומ

Billingהייסיטרכב,שומישינומגיצהלידכ Information)תורשפאבעג,)בויחעדימUsage Counters)שומישינומ(.

:תורשפארחב,המישרהךותמ,הנומגוסרוחבלידכ

תוספדהינומ•

תונויליגינומ•

וחלשנשתונומתינומ•

שומישהינומלכ•

תוספדהינומ
הזהנומ.דחאהספדהירמוחןויליגלשדחאדצבהנומתאיההספדה.ללוכהתוספדההרפסמתאהגיצמוזתורשפא
.תולודגתוספדהווספדוה,וקתעוהשתוספדהרובעתללוכהתוספדההתומכתאגיצמ
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•Black Copied Impressions)רובעתוספדהלשללוכהרפסמהתאגציימהזרפסמ:)רוחשבתוקתעומתוספדה
.ןבל-רוחשבהקירסהואהקתעההתודובעלכ

•Black Printed Impressions)רובעתוספדהלשללוכהרפסמהתאגציימהזרפסמ:)רוחשבתוספדומתוספדה
.תספדמלבשחממתוחלשנשתודובעהןהתשרבהספדהתודובע.ןבל-רוחשבתשרבהספדההתודובעלכ

•Large Impressions)תודובעלכרובעתולודגתוספדהלשללוכהרפסמהתאגציימהזרפסמ:)תולודגתוספדה
A3)11ןוגכ,דחאלודגךמסמןויליגלשדחאדצןהתולודגתוספדה.ןבל-רוחשבהספדההואהקתעהה x 17
8.5(B4-מםילודגההספדהוארוקמךמסמ,ךמסמלכןהתולודגתוספדה.)'ץניא x .)'ץניא14

תונויליגינומ
תחאהציחללבשחנןויליגלכ.טלפהרוזאלןיזמXeroxןקתהשללוכהתונויליגהרפסמלעעדימתקפסמוזתורשפא
.תידדצ-ודואתידדצ-דחהספדהואהקתעהתדובעאוהןויליגהשהדבועלרשקאלל,הנומב

וחלשנשתונומתינומ
וקרסנשתונומתוינורטקלאראודתונומת,טנרטניאסקפתונומתלשתללוכהתומכהלעעדימתקפסמוזתורשפא
.תשרב

שומישהינומלכ
Impressionתויורשפאהמתבלושמההריפסהתאתקפסמוזתורשפא Counters)תוספדהינומ(,Sheet Counters
Images-ו)תונויליגינומ( Sent Counters)וחלשנשתונומתינומ(.

שמתשמןובשחלשבויחעדימ

Userהנוכתה:הרעה Account Billing Information)הנוכתהםאקרהנימז)שמתשמןובשחלשבויחעדימ
Accounting)הנימז)תונובשחלוהינ.

תספדמ/םוליצתנוכמלשתכרעמהלהנמלךירדמבןייע,)תונובשחלוהינ(Accountingהנוכתהיבגלףסונעדימתלבקל
Xerox® PrimeLink® B9100/B9110/B9125/B9136.

Userןצחלהעיפומ,)תונובשחלוהינ(Accountingהנוכתהתארשפאמתכרעמהלהנמרשאכ Account Billing
Information)ךסמב)שמתשמןובשחלשבויחעדימBilling Information)ןצחלברחובהתאשכ.)בויחיטרפUser

Account Billing Information)אבהעדימהעיפומ,)שמתשמןובשחלשבויחעדימ:

הקירסוהקתעהתודובעללוכ,עגרכרבוחמהשמתשמהלשבויחהיטרפ•

Meter-ברחבתשכ• (Copy Jobs))בוא)הקתעהתודובעהנומ-Meter (Scan Jobs))עיפוי,)הקירסתודובעהנומ
:אבהעדימה

הלעפהלשומישהתומכ–

שומישהלכהךס–

ןובשחהתלבגהתאעבוקתכרעמהלהנמ:ןובשחתלבגה–

ןובשחהרובעשומישבהתייהאלשתומכהתרתי:הנימזהרתי–

)םילכ(TOOLSהייסיטרכה

,הלאתונוכתלתשגלידכ.)םילכ(Toolsהייסיטרכבהרדגההתונוכתמקלחלתלבגומהשיגשיםיעובקםישמתשמל
Setupתורשפאבעג,)םילכ(Toolsהייסיטרכב > Setup)הרדגה(.

הייקיתרוצ
החילשךרוצלהייקיתהמםיצבקרזחאלוהייקיתבםיצבקןסחאלךתורשפאב.ןקתהבהייקיתרוצילךתורשפאב
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.הספדהל

ןסחואמתונכת
תאצקהותונכתיבלשתרדסתרימשידי-לעתויביטקודורפהתאתרפשמאיה,םישמתשמלהנימזוזהנוכתרשאכ
Storedתורשפאלםיבלשה Programming)השענשתונוכתתורמושתונסחואמתוינכות.הניוצש)ןסחואמתונכת
Storedתורשפאה.ךרדרוציקןצחלתועצמאבןהילאתשגלךתורשפאבשהדובעתורדגהותובורקםיתעלשומישןהב

Programming)וזהלועפ.תולועפתרדסדעתלהלוכיםגאלא,הנוכתתורדגהתרכוזקראל)ןסחואמתונכת
Stored,המגודל.בלשלכבםיגצומשםיכסמהלשהיכראריההתאדעתלךלתרשפאמ Programming)תונכת
Machineןצחלהלעץחל:תואבהתולועפהתאדעתללוכי)ןסחואמ Status)תאגצהןכמרחאלו)רישכמהבצמ
Printךסמה Reports)הספדהתוחוד(.

Storedהנוכתה:הרעה Programming)תוינכותרמשורציתכרעמהלהנמםאקרהנימז)ןסחואמתונכת
.תונסחואמ

הדובעםירזתןויליגרוצ
.ךמסמדבעמןקתההובשןפואהתאםינייצמהדובעםירזתתונויליג.הדובעםירזתןויליגרוצילךתורשפאב

הדובעםירזתןויליגלחתפמתלימרוצ
ןויליגרותיאברוזעלהלוכיהדובעםירזתןויליגלשחתפמתלימ.הדובעםירזתןויליגלשחתפמתלימרוצילךתורשפאב
.יפיצפסהדובעםירזת

תובותכהסקנפלשךרעףסוה
רובעעדימגיצהלידכ.עדימהתאןזהוהנימזהמושררחב,ןעמנףיסוהלידכ.ןעמניטרפותבותכףיסוהלךתורשפאב
.המושרהתארחב,המושר

ריינשגמתונוכת
Paperהנוכתה Tray Attributes)גוס,לדוגתוברל,ריינהשגמתונוכתתאתונשלךלתרשפאמ)ריינהשגמתונוכת
.לקשמו

Paperהנוכתה:הרעה Tray Attributes)ריינהשגמתונוכת(הייסיטרכבהעיפומTools)להנמםאקר)םילכ
.םישמתשמלהנימזלהנוכתהתאךפהתכרעמה

ריינהשגמלשתונוכתהיוניש

Machineןצחלהלעץחל,הרקבהחולב.1 Status)רישכמהבצמ(.

.)םילכ(Toolsהייסיטרכהתארחב.2

Setupרחב.3 > SetupPaper Tray Attributes)ריינשגמתונוכת-הרדגה-הרדגה(.

.שגמרחב.4

Change-בעג.5 Settings)תורדגההנש(.

Paperתארחב,תויוגשתורדגההםא.)רומש(Saveתורשפאבעג,תונוכנתורדגההםא.6 Type)ןוכנה)ריינהגוס
.)רומש(Save-בעגןכמרחאלו

.עיפומםדוקהךסמה

.)רשא(Confirmתורשפאבעג.7

Paperךסמה Tray Attributes)עיפומ)ריינשגמתונוכת.
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.)רוגס(Closeתורשפאבעג.8
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הספדהירמוחוריינ
:ליכמהזקרפ

186....................................................................................................................םיכמתנהספדהירמוח

190..................................................................................................הידמןוסחאוהספדה,הניעטלתויחנה

192......................................................................................................................הספדהירמוחתניעט

196.......................................................................................................................תופטעמלעהספדה
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םיכמתנהספדהירמוח

םיצלמומהספדהירמוח

.www.xerox.com/digital-printing/latest/PB9DS-02.pdfתבותכבהנימזםיצלמומרייניגוסלשהאלמהמישר

תספדמלקיזהלםילולעשהספדהירמוח

טלפתוכיאלםורגלםילולעםימיוסמהספדהירמוח,תאזםע.הספדהירמוחותוריינלשןווגמלעסיפדהלןתינוזתספדמב
.תספדמלקזנלואתופוכתריינתומיסחל,הכומנ

:םיאבהםירמוחבשמתשהלןיא

םייבובקנואםיסגהספדהירמוח•

וידתקרזהתספדמלשריינ•

םוליצתנוכמבקתעוהשריינ•

טמוקמואלפוקמריינ•

בקונמואררוחמריינ•

תוכיסבקדוהמריינ•

ףוליקתעוצרםעקבדואדצירפת,תכתמינספת,ןולחתולעבתופטעמ•

תודפורמתופטעמ•

קיטסלפירמוח•

םיכמתנםילקשמורייניגוס

שגמהתארחב.םינימזהריינהתנזהישגממדחאלכבהנזהלםירתומהריינהילקשמויגוסרותיאלהאבההלבטבןייע
.ובשמתשהלךנוצרבשהספדההרמוחרובעםיאתמה

:הרעה

דערידגהללוכיתכרעמהלהנמ.לבגומאוהשמתשמהקשממבעיפומשריינהגוסרובעהספדההרמוחלקשמ•
.םיפסונתישיאםימאתומרייניגוס40

ירמוחבשומישבטרפב,רתויבםיבוטההנזההיעוציבתאקפסמ)OHCF(גירחלדוגבההובגתלוביקבןיזמה•
.םיפוצמהספדה

:םיאבהםינפואהינשמדחאבהריחבלןתינםיוסמריינגוסרובעלקשמחווט

תונימזשתויורשפאהתועצמאבםיאתמהלקשמהחווטתאלחהןכמרחאלוןלהלשהלבטהיפלריינהגוסתאעבק•
.הרקבהחולךסמב

Otherתורשפאהתארחב• Media Selection)לקשמהחווטתארחבןכמרחאלו)רחאהספדהרמוחתריחב
שגמתפלחהואהספדהתוחודןוגכ,תומיוסמתונוכת.הרקבהחולךסמבהנימזההמישרהמריינהלשיפיצפסה
.תורייניגוסלשתלבגומהמישרתוקפסמתיטמוטוא
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ןייע,הנומתהתוכיאתאבטמלידכריינלשהנושלקשמחווטםעהנומתהתוכיאתרדגהתארידגהלידכ:הרעה
®Xeroxתספדמ/םוליצתנוכמלשתכרעמהלהנמלךירדמב PrimeLink® B9100/B9110/B9125/B9136,
.ריינשגמתורדגהעטקמב

םיכמתנםילקשמורייניגוסריינישגמ

ר"מ/'ג81–64:ליגר2-ו1םישגמ

ר"מ/'ג105–64:שדחמןועטליגר

ר"מ/'ג105–82:סוחד

ר"מ/'ג105–64:ררוחמריינ

ר"מ/'ג63–52:לקלקשמ

ר"מ/'ג216–1:106דבכ

ר"מ/'ג105–64:רזחוממ

ר"מ/'ג105–64:שארמספדומ

ר"מ/'ג63–52:לקשמלקשארמספדומ

ר"מ/'ג216–106:לקשמלקשארמספדומסיטרכ

2-ו1םישגמרובעםיטירפהלכ4-ו3שגמ

ר"מ/'ג216–106:תינושלםעסיטרכ

:הרעה

.)הפיקע(5שגמלשטרפמההאר,)הפיקע(5שגמרובעריינילקשמויגוסל•

ההובגהתלוביקבןיזמלטרפמואההובגתלוביקלןיזמיטרפמהאר,7-ו6םישגמרובעריינילקשמויגוסל•
.)OHCF(גירחלדוגב

תספדמ/םוליצתנוכמלשתכרעמהלהנמלךירדמבןייע.לקשמהחווטתאהנש,הנומתהתוכיאבוטימל•
Xerox® PrimeLink® B9100/B9110/B9125/B9136ףיעסבPaper Tray Settings)ריינישגמתורדגה(.
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םיכמתנםייטרדנטסריינילדג

PAPERשגמ SIZES)ריינהילדוג(

הצקתנזה2-ו1םישגמ
)LEF(ךורא
דבלב

B5)182 x 7.17,מ"מ257 x )'ץניא10.12

A4)210 x 8.3,מ"מ297 x )'ץניא11.7

Executive)184 x 7.25,מ"מ267 x )'ץניא10.5

Letter)216 x 8.5,מ"מ279 x )'ץניא11

הצקתנזה4-ו3םישגמ
)SEF(רצק

A5)148 x 5.83,מ"מ210 x )'ץניא8.27

A4)210 x 8.3,מ"מ297 x )'ץניא11.7

A3)297 x 11.7,מ"מ420 x )'ץניא16.5

B5)182 x 7.17,מ"מ257 x )'ץניא10.12

B4)257 x 10.12,מ"מ364 x )'ץניא14.33

Statement)139.7 x 5.5,מ"מ215.9 x )'ץניא8.5

203.2 x 8(מ"מ254 x דבלבהקירמאןופצ;)'ץניא10

Letter)216 x 8.5,מ"מ279 x )'ץניא11

US Folio)215.9 x 8.5,מ"מ330.2 x )'ץניא13

Legal)216 x 8.5,מ"מ356 x )'ץניא14

Ledger)279.4 x 11,מ"מ431.8 x )'ץניא17

Special A4)226 x 8.9,מ"מ310 x )'ץניא12.2

DT Special A3)310 x 12.2,מ"מ432 x )'ץניא17

304.8 x 12(מ"מ457.2 x )'ץניא18

SRA3)320 x 12.6,מ"מ450 x )'ץניא17.7

320 x 12.6(מ"מ488 x )'ץניא19.2

330.2 x 13(מ"מ457.2 x )'ץניא18

330.2 x 13(מ"מ482.6 x )'ץניא19

הצקתנזה
ךורא

A4)210 x 8.3,מ"מ297 x )'ץניא11.7

B5)182 x 7.17,מ"מ257 x )'ץניא10.12

Executive)184.2 x 7.25,מ"מ266.7 x )'ץניא10.5

Letter)216 x 8.5,מ"מ279 x )'ץניא11

Special A4)226 x 8.9,מ"מ310 x )'ץניא12.2

16K)194()ןאווייט x 7.64,מ"מ267 x )'ץניא10.51

16K)195()תיתשביהןיס x 7.68,מ"מ270 x )'ץניא10.63
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:הרעה

.)הפיקע(5שגמלשטרפמההאר,)הפיקע(5שגמרובעריינילדוגלעעדימל•

ההובגהתלוביקבןיזמלטרפמואההובגתלוביקלןיזמיטרפמהאר,7-ו6םישגמרובעריינילדוגלעעדימל•
.)OHCF(גירחלדוגב

.

4-ו1,2,3םישגמיבגלריינישגמלעעדימ

:4–1םישגמלסחייתמאבהעדימה

הכירכריינדעהרביל16לקשמבסוחדדיינמ(ר"מ/'רג216–52-מהספדהירמוחילקשמלכתאלבקלםילוכי4–1םישגמ
.)הרביל80לקשמב

2-ו1םישגמ

ר"מ/םרג80לקשמבריינתונויליג1,100לשתלוביקשי1שגמל•

ר"מ/םרג80לקשמבריינתונויליג1,600לשתלוביקשי2שגמל•

:םיללוכההספדהירמוחילדוגליכהלםילוכי2-ו1םישגמ•

–A4210 x Letter8.5ואמ"מ297 x .'ץניא11

–B5182 x 7.26(מ"מ257 x )'ץניא10.12

–Executive184.2 x 7.25(מ"מ266.7 x )'ץניא10.5

דבלב)LEF(ךוראהצקתנזהלשןוויכבונעטנשהספדהירמוחליכהלםילוכי2-ו1םישגמ•

4-ו3םישגמ

המאתהלםינתינ4-ו3םישגמ•

ר"מ/'רג80לקשמבריינתונויליג550לשתלוביקילעבםה4-ו3םישגמ•

139.7-מהידמילדוגליכהלםילוכי4-ו3םישגמ• x 5.5(מ"מ182 x 330.2דע)'ץניא7.16 x 13.0(מ"מ488 X 19.2
)'ץניא

תנזהלשבחורלןוויכבוא)LEF(ךוראהצקתנזהלשךרואלןוויכבהניעטבהספדהירמוחליכהלםילוכי4-ו3םישגמ•
)SEF(רצקהצק

תיטמוטואלדוגיוהיזתלוכיילעבםה4-ו3םישגמ•

NVMתורדגהתאתונשלךלשתכרעמהלהנממשקב,יטמוטואלדוגיוהיזתנוכתבשומישהינפל:הרעה
.יטמוטואלדוגיוהיזרובע
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הידמןוסחאוהספדה,הניעטלתויחנה

הספדהירמוחתניעטלתויללכתויחנה

:םימיאתמהםישגמבםירחאהספדהירמוחואריינתניעטתעבתואבהתויחנהלםאתהבלעפ

.ריינהשגמבםתניעטינפלףונפנתועצמאבריינהתונויליגתאדרפה•

.יברמהיולימהוקללעמריינןועטלןיא.הדימהלערתיםישגמהתאןעטתלא•

.ריינהלדוגלומיאתישךכריינהינווכמתאםאתה•

.תופטעמלעסיפדהלידכ5שגמבשמתשה.דבלבדחאהןדצבתופטעמלעספדה.דבלבריינתופטעמבשמתשה•
Mediaתארדגה Type)ל)ריינהגוס-Heavyweight .)1דבכריינ(1

.תספדמהלשעגמהךסמבםיאתמהריינהגוסתארוחבלדפקה,שגמבריינתניעטרחאל•

תויוותלעהקתעהואהספדה

.)OHCF(גירחלדוגבההובגתלוביקבןיזמהלש7-ו6םישגממו,)הפיקעשגמ(5שגממתויוותסיפדהלךתורשפאב

.תוקבדמלעהספדהבךמותוניא)HCF(ההובגתלוביקלעבןיזמה:הרעה

:תואבהתויחנהלתייצ,תויוותלעהספדהתעב

עקתיהלולגלגתהלתויוותלםורגלתולולעםיינוציקםיאנתבתוכוראןוסחאתופוקת.תובורקםיתעליאלמהתאףלחה•
.תספדמב

.רזיילתספדהלתודעוימהתויוותבשמתשה•

.ליניותויוותבשמתשהלןיא•

.הקבדההינפלביטרהלשישקבדםעתויוותבשמתשהלןיא•

.תויוותהןויליגלשדבלבדחאדצלעספדה•

.תספדמלקיזהלםילולעתורסחתויוותםעתונויליג.תויוותהמקלחובתורסחשןויליגבשמתשהלןיא•

תירוקמההזיראהךותבתויוותהתונויליגתאראשה.תירוקמההזיראב,ןזואמבשומישןהבהשענאלשתויוותןסחא•
הזיראהתאםוטאותירוקמההזיראלשומישםהבהשענאלשתויוותתונויליגרזחה.םהבשמתשהלןכומהיהתשדע
.שדחמ

םיאנתבתויוותןוסחא.ינוציקןפואבםירקואםימחםיאנתבואינוציקןפואבםיחלואםישביםיאנתבתויוותןסחאלןיא•
.תספדמבתומיסחלואהספדההתוכיאבתויעבלםורגללולעםיינוציק

קירבמריינלעהקתעהואהספדה

.)OHCF(גירחלדוגבההובגתלוביקבןיזמהלש7-ו6םישגממהפוצמואקירבמריינלעסיפדהלךתורשפאב

:הרעה

.קירבמריינלעהספדהבךמותוניא)HCF(ההובגתלוביקלעבןיזמה•

.הפוצמואקירבמריינרובעתכמתנתידדצ-דחהספדהקר•
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:תואבהתויחנהלתייצ,קירבמריינלעהספדהתעב

.תספדמבריינהתאןועטלןכומהתאשינפלקירבמריינלשתומוטאתוליבחחותפלןיא•

.ולשתירוקמההזיראב,ןזואמבקירבמריינןסחא•

.ריינהיגוסראשלכתאשגמהמאצוה,קירבמריינלשהניעטינפל•

ובתשמתשהאלשריינהתאאצוה,הספדההתמלשהתעב.הבשמתשהלתננכתשקירבמהריינהתומכתאקרןעט•
.רתוירחואמדעומברזוחשומישלהתואםוטאותירוקמההזיראלםהבתשמתשהאלשתוריינהתארזחה.שגמהמ

לגלגתהלקירבמריינלםורגלתולולעםיינוציקםיאנתבתוכוראןוסחאתופוקת.תובורקםיתעלריינהתאףלחה•
.תספדמבעקתיהלו

ריינןוסחאלתויחנה

.תיבטימהספדהתוכיאלםרותםיבוטםיאנתבםירחאההספדההירמוחוריינהןוסחא

,לוגס-הרטלוארוא.הארנרואלולוגס-הרטלוארואלםישיגרריינהיגוסבור.תיסחישביורירק,ךושחםוקמבריינןסחא•
.ריינלדחוימבקיזמאוה,טנצסרואולפתורונידי-לעושמשהידי-לעןרקומה

.םיכשוממןמזיקרפךשמבהארנרואלוא,םיקזחתורואלריינהלשהפישחהתאתחפה•

.תועובקתורוטרפמטותיסחיתוחללערומשלשי•

.תוביטרלרתויהובגןוכיסשיהלאםירדחב.םיפתרמבואםיחבטמב,גגתוילעבריינןסחאלןיא•

.תונוראךותבואםיפדמואםיזגרא,עונישיחטשמיבגלעןזואמבריינהתוליבחתאןסחא•

.לפוטמואןסחואמריינהובשרוזאבתואקשמואןוזמלשתוחכונענמ•

.ולשתירוקמההזיראבןסחואמריינריאשהלשי.תספדמבןתואןועטלןתינשינפלתומוטאריינתוליבחחותפלןיא•

דעתיקשהךותבהספדההרמוחתאןסחא.שדחמהמיטאלתונתינהקיטסלפתויקשבםיזוראםימיוסמםידחוימתוריינ•
תיקשהתאםוטאותיקשהךותבשומישםהבהשענאלשהספדההירמוחתאראשה.ובשמתשהלןכומהיהתש
.הנגהקפסלידכשדחמ
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הספדהירמוחתניעט

2-ו1םישגמבריינתניעט

.שחרתהלהיושעריינתמיסח,שגמךותמריינהניזמתספדמהשןמזבחתפנריינשגמםא:הרעה

.ךלשהספדההתדובערובעםיאתמהריינהתארחב.1

.רצעיישדעתויטיאבהצוחהשגמהתאףולש.2

.הלעמיפלכהנופרפתהדצשכריינהתליבחתאחתפ.3

.ריינהתונויליגןיבדרפה,שגמבריינןעטתשינפל.4

.שגמהלשילאמשההצקהדגנכריינההצקתארשייוןעט.5

.ךרואלןוויכבוא)LEF(ךוראההצקהתנזהבריינןעט

.רצעיישדעשגמהתאתונידעבףחד.6

Paperתורדגהךסמ,ךלשתכרעמהלהנמידי-לעלעפוהםא Tray)עגמהךסמבעיפומ)ריינשגמ.

Changeתורשפאבעג,ריינהשגמבםייונישתעציבםא.7 Settings)םא.עדימהתאןקתןכמרחאלו,)תורדגההנש
.אבהבלשלךשמה,םייונישתעציבאל

a.תונוכתרובעPaper Type/Paper Weight)ריינלקשמוריינגוס(,Paper Size)ו)ריינלדוג-Paper Color
.ךרוצהיפלתויורשפארחב,)ריינעבצ(

b.רושייהןונווכבוריינהלוסלסבםייוצרהםייונישהתאעצב,ךרוצהתדימב.

תכרעמהלהנמלךירדמבןייע,רושייהתמאתהוריינהלוסלסתויורשפאלעטרופמעדימתלבקל:הרעה
®®Xeroxתספדמ/םוליצתנוכמלש PrimeLink®® B9100/B9110/B9125/B9136.

c.רחבSave)שגמהתורדגהןולחלרוזחתשדע)רומש.

.)רשא(Confirmתורשפאבעג.8

4-ו3םישגמבריינתניעט

.ירוחאההצקהלשןווכמבםומיסקמהוקלעמריינןועטלןיא:הרעה

.ךלשהספדההתדובערובעםיאתמהריינהתארחב.1
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.רצעיישדעתויטיאבהצוחהשגמהתאףולש.2

.הלעמיפלכהנופרפתהדצשכריינהתליבחתאחתפ.3

.ריינהתונויליגןיבדרפה,שגמבריינןעטתשינפל.4

.שגמהלשילאמשההצקהדגנכריינההצקתארשייוןעט.5

רצקהצקתנזהלשבחורלןוויכוא)LEF(ךוראהצקתנזהלשךרואלןוויכבריינןועטלךתורשפאב:הרעה
)SEF(.

.שגמבריינההצקבעגיישדעהצקהןווכמתאתוריהזבזזהו,ןווכמהרורחשלעץחל,ריינהינווכמתאןנווכלידכ.6

.ירוחאההצקהלשןווכמבםומיסקמהוקלעמריינןועטלןיא:הרעה

.רצעיישדעשגמהתאתונידעבףחד.7

Paperתורדגהךסמ,ךלשתכרעמהלהנמידי-לעלעפוהםא Tray)עגמהךסמבעיפומ)ריינשגמ.

Changeתורשפאבעג,ריינהשגמבםייונישתעציבםא.8 Settings)םא.עדימהתאןקתןכמרחאלו,)תורדגההנש
.אבהבלשלךשמה,םייונישתעציבאל

a.תונוכתרובעPaper Type/Paper Weight)ריינלקשמוריינגוס(,Paper Size)ו)ריינלדוג-Paper Color
.ךרוצהיפלתויורשפארחב,)ריינעבצ(

b.רושייהןונווכוריינהלוסלסתויורשפאבםייונישעצב,ךרוצהתדימב.

תכרעמהלהנמלךירדמבןייע,רושייהתמאתהוריינהלוסלסתויורשפאלעטרופמעדימתלבקל:הרעה
®®Xeroxתספדמ/םוליצתנוכמלש PrimeLink®® B9100/B9110/B9125/B9136.

c.תורשפאבעגSave)שגמהתורדגהןולחלרוזחתשדעךסמלכב)רומש.

.)רשא(Confirmתורשפאבעג.9

4-ו3םישגמבתינושלםעסיטרכתניעט

.ךלשהספדההתדובערובעםיאתמהריינהתארחב.1

.רצעיישדעתויטיאבהצוחהשגמהתאףולש.2

.תינושלהםעםיסיטרכהןיבדרפה,שגמבתינושלהםעסיטרכהתניעטינפל.3
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.הטמיפלכהנופהספדהואהקתעהלדעוימשדצהשכ,שגמהלשינמיההצקהדגנכתינושלהריינהצקתארשייוןעט.4

הספדההירמוחהצקבעגיישדעהצקהןווכמתאתוריהזבזזהו,ןווכמהרורחשלעץחל,ריינהינווכמתאןנווכלידכ.5
.שגמב
.ירוחאההצקהלשןווכמבםומיסקמהוקלעמהספדהירמוחןועטלןיא

.רצעיישדעשגמהתאתונידעבףחד.6

Paperתורדגהךסמ,ךלשתכרעמהלהנמידי-לעלעפוהםא Tray)עגמהךסמבעיפומ)ריינשגמ.

Changeתורשפאבעג,ריינהשגמבםייונישתעציבםא.7 Settings)ךשמה,םייונישתעציבאלםא.)תורדגההנש
.אבהבלשל

a.תונוכתרובעPaper Type/Paper Weight)ריינלקשמוריינגוס(,Paper Size)ו)ריינלדוג-Paper Color
.ךרוצהיפלתויורשפארחב,)ריינעבצ(

b.רושייהןונווכוריינהלוסלסתויורשפאבםייונישעצב,ךרוצהתדימב.

תכרעמהלהנמלךירדמבןייע,רושייהתמאתהוריינהלוסלסתויורשפאלעטרופמעדימתלבקל:הרעה
®®Xeroxתספדמ/םוליצתנוכמלש PrimeLink®® B9100/B9110/B9125/B9136.

c.תורשפאבעגSave)שגמהתורדגהןולחלרוזחתשדעךסמלכב)רומש.

.)רשא(Confirmתורשפאבעג.8

4-ו1,2,3םישגמבררוחמריינתניעט

.ךלשהספדההתדובערובעםיאתמהריינהתארחב.1

.רצעיישדעתויטיאבהצוחהשגמהתאףולש.2

.הלעמיפלכהנופרפתהדצשכריינהתליבחתאחתפ.3

.ריינהתונויליגןיבדרפה,שגמבריינןעטתשינפל.4

.שגמהלשילאמשהדצלדומצאוהשכררוחמהריינהתאןעט.5
.)LEF(ךוראההצקהתנזהןוויכבןעטנריינהשאדוו,שגמהלשילאמשההצקהדגנכויהיםירוחהשךכריינהתארשי

.שגמבריינההצקבעגיישדעהצקהןווכמתאתוריהזבזזהו,ןווכמהרורחשלעץחל,ריינהינווכמתאןנווכלידכ.6

.ירוחאההצקהלשןווכמבםומיסקמהוקלעמריינןועטלןיא:הרעה

.רצעיישדעשגמהתאתונידעבףחד.7

Paperתורדגהךסמ,ךלשתכרעמהלהנמידי-לעלעפוהםא Tray)עגמהךסמבעיפומ)ריינשגמ.

Changeתורשפאבעג,ריינהשגמבםייונישתעציבםא.8 Settings)םא.עדימהתאןקתןכמרחאלו,)תורדגההנש
.אבהבלשלךשמה,םייונישתעציבאל
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a.תונוכתרובעPaper Type/Paper Weight)ריינלקשמוריינגוס(,Paper Size)ו)ריינלדוג-Paper Color
.ךרוצהיפלתויורשפארחב,)ריינעבצ(

b.רושייהןונווכוריינהלוסלסתויורשפאבםייונישעצב,ךרוצהתדימב.

תכרעמהלהנמלךירדמבןייע,רושייהתמאתהוריינהלוסלסתויורשפאלעטרופמעדימתלבקל:הרעה
®®Xeroxתספדמ/םוליצתנוכמלש PrimeLink®® B9100/B9110/B9125/B9136.

c.תורשפאבעגSave)שגמהתורדגהןולחלרוזחתשדעךסמלכב)רומש.

.)רשא(Confirmתורשפאבעג.9

םיילנויצפואהנזהינקתהבהידמתניעט

.םיאתמהקרפבןייע,םיילנויצפואההנזהינקתהבהידמתניעטלתויחנהועדימל

םיילנויצפוארומיגינקתהלדוביעהרחאלהידמתניעט

.םיאתמהקרפבןייע,םיילנויצפואההנזהינקתהלדוביעהרחאלהידמתניעטלתויחנהועדימל

®GBCןקתהםעתויסיטרכריינלשהניעט AdvancedPunch™ Pro

®GBCןקתהרשאכריינהישגמבהספדהירמוחתניעטתודואעדימתלבקל AdvancedPunch™ Proןייע,רבוחמ
GBCלשחוקללדועיתב AdvancedPunch Pro.
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תופטעמלעהספדה
הצילממXerox,תחלצומהספדהלםייוכיסהתאםסקמלידכ.םיחטבומםניאםיעוציבהךא,תופטעמלעסיפדהלרשפא
.ןלהלשתויחנהלםאתהבלועפל

הפטעמתריחב

תוכיאגישהלידכ.ספדומהטלפהתוכיאתאעבוקתיפיצפסהספדהתמישמרובעתרחבשהספדההרמוחלשריינהגוס
:םיאבהםימרוגהתאןובשחבתחקליאדכ,תיבטימהספדה

יבועולקשמ,םקרמומכהספדההרמוחלשיללכהבכרהה•

הפטעמהלשהנבמבויזיפהבוציעבהספדההרמוחבשומישהןפוא•

.תופטעמלשםימיוסמםיגוסתספדהלםיוולנשםירגתאהתאותופטעמלשםיצופנתונונגסגיצמהזףיעס

:ןהיתשתאואתואבהתולועפהמתחאליבגהלםילוכיהפטעמהלשהנבמהובכרהה,םימיוסמםירקמב

הפטעמהלעספדומשןכותהלשםוקימה,הפטעמההנבמהלעססבתהב•

שמתשהלךתורשפאבםהבשםימוליצהותונומתהואהקיפרגהיגוס,הפטעמהבכרהלעססבתהב•

:םיאבהתופטעמהיגוסבשמתשהלןיא

ץחלתמיטאםעתופטעמ•

תכתממםירגסםעתופטעמ•

רשקתריגסםעתופטעמ•

תורחאתויטרדנטסאלתופטעמ•

םילוקישוהפטעמתונונגס

.םירחאםילדגלםגםייטנוולרםיטרפהךא,10'סמתוליגרתוירחסמתויקסעתופטעמלעתולחןלהלשתואמגודה

םיידדצהקבדהיווק

קפסמםיידדצההקבדההיווקבוציע.רזיילגוסמהספדהלםיידצהקבדהיווקםעתופטעמבשמתשהלףידע,יללכןפואב
.תוקבדהוםילופיקלשתוערפהאללבחרנחטש
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םיינוסכלאהקבדהיווק

לשהזןונגס.תמלתשמותינוכסחתורשפאוזםיברםירקמבו,םיינוסכלאהקבדהיווקםעתופטעמבשמתשהלןתינ
.לופיקתואמגודוםיבוציעלשבחרןווגמבןימזתופטעמ

ןולח

.רזיילבהספדהלתומאותתורחבנשןולחהתופטעמשאדו

תמרוגFuser-הלשההובגההרוטרפמטבדומעלםילגוסמםניאשתונולחםעתופטעמלעהספדה:תוריהז
.Fuser-לקזנל

ףוליקתקבדמםעהריגס

.תובוטתואצותתובינמוהלועמתוכיאבהספדהירמוחמללכךרדבתורצוימףוליקתקבדמתועצמאבהריגסםעתופטעמ
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ידדצ-ודקיבדץחלםטא

קזנםורגלתולולעהזןונגסבתופטעמ.ידדצ-ודקיבדץחלםטאבוציעתולעבתופטעמבשמתשתלא:תוריהז
.Fuser-ל

הפטעמבוציעבםילוקיש

הספדההתוכיאלעתולבגמליטהלםילוכיהפטעמהלשתוכיאהויזיפהבוציעהשרוכזלבושח,תופטעמתריחבתעב
.לופיטהו

תופטעמהתיברמםע,המגודל.תופטעמלעהספדהלעתושקהלםילולעתספדמהךרדםירבועהםיבורמהםיחטשמה
הפטעמהלשהריגסהתוינושלרשאכ.תובכשעבראואשולש,םייתשלשיבועבחטשמלרנוטריבעהלהכירצתספדמה
.םינושהפטעמיבוציעינשגיצמןלהלשרויאה.םיבורמםימוקימברמוחלשתובכשעבראהליכמתיסופיטהפטעמ,תורוגס
.רמוחבהפיפחלשתובכשעבראשיםהבשםימוקימהתאםינייצמםילוחכהםילוגיעה

תובכשהלשםוקימהשוניליגתוקידבב,תאזםע.הבערמוחלרנוטהחלצהבריבעהלהלוכיתספדמה,םירקמהבורב
לשםירחאםירוזאבידמךומנץחללםורגלתולולעהלאץחלתודוקנ.םימיוסמםירוזאבץחלתודוקנרוציללוכיתופפוחה
.אבהףיעסבתמגדומוזהיעב.הפטעמה

תופטעמלשםייפיצפסםילדגלתוצלמה

םילדגבתוטמקתהטעמל,תובוטויהתוקידבהתואצות.תומיוסמתולבגומתוקידבורבעםיאבהםילדגבתופטעמה
.תוילאיצנטופתויעבףיעסבןיוצשיפכ,רתויבםילודגה

:ב"הרא
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)מ"מ104.8x241.3(.'ץניא10:4.1x9.5'סמ•

•9x12228.6(.'ץניאx304.8מ"מ(

•6x9152.4(.'ץניאx228.6מ"מ(

:יפוריאהדוחיאה

•DL: 220 x 8.7(מ"מ110 x )'ץניא4.3

•C4:229 x 9(מ"מ324 x )'ץניא12.8

•C5:162 x 6.4(מ"מ229 x )'ץניא9

תופטעמתריחבותופטעמתקידב

הקידב.ספדומהטלפהלשתושירדלםיאתמההפטעמהגוסתאםיאתהלךלעייסלהלוכיהפטעמלשתולבגמהתרכה
®Microsoftתועצמאבהטושפ Wordתויתייעבתויהלתולולעשתופטעמיוהיזבעייסלהלוכי.

הקידבץבוקלשהספדהוהריצי

®Microsoftתאחתפ.1 Wordשדחךמסמרוצו.

הפטעמהלדוגתארחבןכמרחאלולדוג>הסירפלעץחל,ךלשהפטעמלםיאתישךכריינהלדוגתאתונשלידכ.2
.םיפסונריינילדגרחב,תישיאםאתומלדוגרידגהלידכ.םיאתמה

.10'סמהפטעמאוהרחבנשריינהלדוג,האבההמגודב:הרעה

.בחורלתורשפאברחבןכמרחאלוןוויכ>הסירפלעץחל.3
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הצקלןבלמהידצןיב)'ץניא0.3(מ"מ7.6לשםיילושראשה.תורוצ>םירויא>הפסוהלעץחל,ןבלמרייצלידכ.4
.דומעה

:85%לשרוחשבןבלמהתאאלמלידכ.5

a.ןבלמהתארחב.

b.הרוצבוציעהייסיטרכברחב,םיטירפתהתרושמ.

c.רוחש85%תורשפאברחבןכמרחאלוהרוציולימלעץחל,םילכהתעוצרבהרוצתונונגסעטקמהמ.

:ןבלמהלשתרגסמהתורשפאתארידגהלידכ.6

a.ןבלמהתארחב.

b.הרוצבוציעהייסיטרכברחב,םיטירפתהתרושמ.

c.ראתימאלל>הרוצראתימלעץחל,םילכהתעוצרבהרוצתונונגסעטקמהמ.

.המלשוההקידבהץבוקתרדגה

תאהדיפקבקודבןכמרחאלותופטעמהלעהקידבהץבוקלשתואמגודרפסמספדה,תואצותהתאךירעהלידכ.7
.תוספדומהתופטעמה

תוילאיצנטופתויעב

הלאתויעב.ןלהלשהנומתבגצומשיפכ,הדיחאאלתויהלהלולעהספדהה,תופפוחריינתובכשהמכשיהפטעמברשאכ
תמישמתאבצעלשי,לעופבתומישמבהלאתויעבעונמלידכ,תאזםע.הקידבהתלעפהךלהמברוריבבתועיפומ
.עופישהרוזאבספדומןכותהיהיאלשךכהספדהה
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.ןלהלשהנומתבתמגדומוזהיעב.הספדהבתוגירחרוצילםילולערתויתולודגתופטעמלשתווצקבםיטמק

הנזהתולגלגבותימדקההנזההתולגלגבהנושחתמבתשמתשמתספדמה,םידדובתונויליגןיבהדרפהלערומשלידכ
המאתה-יאלםורגללולעהפטעמהלשירוחאהקלחלימדקהקלחהןיבהנזההתלגלגלשחתמבןטקהלדבהה.תירוחאה
הנומתבגצומשיפכ,הפטעמהתווצקבםיטמקלםרוגהזהמאתהרסוח.הפטעמהלשםיירוחאהוםיימדקהםיחטשמהןיב
.ןלהלש

עונמלרשפאיא,תאזםע.ןלהלתועיפומשרנוטבתורושקהתויעבהמענמיהללכות,הפטעמהתוצקדילסיפדמךניאםא
.'ץניא9x12ואC4ןוגכ,רתויתולקותולודגריינתופטעמבםייזיפםיטמק

חילצתאלרתויתולקותולודגתופטעמלשהנזההשםגןכתיי.רתוידבכלקשמבתופטעמבםישמתשמךכמענמיהלןתינ
.הספדההתמישמלעצבלתובייחתהתלבקינפלהספדההרמוחתאדימתקודבלשי.םימעפל

®Xeroxתספדמ/םוליצתנוכמ201 PrimeLink® B9100/B9110/B9125/B9136שמתשמלךירדמ

הספדהירמוחוריינ



תויללכתוצלמה

.הקידבתספדהתופטעמלעצב,תופטעמלשתולודגתויומכתשיכרינפל•

.רזיילתוספדמלתוצלמומותודעוימשתופטעמבשמתשה•

שבתשתאלהפטעמהתרוצשדאמבושח.רחאןפואבהתנתשהןתרוצשואתוכועמ,תוטמוקמאלתופטעמבשמתשה•
.רציימרישכמהשהובגהםוחלףשחייקבדהרשאכ

הלאןוגכ,רתויתוהובגתורוטרפמטלתודעוימהתופטעמבקרשמתשהלשיןולחםעתופטעמלעםיסיפדמרשאכ•
יביכרמלקזנםורגלתולולערתויתוהובגתורוטרפמטלתודעוימןניאשןולחםעתופטעמ.רזיילתוספדמידי-לעתורצונה
.רישכמהלשהימדההוfuser-ה

,הטמיפלכרוגסחתפהרשאכ,הלעמיפלכםינפהםעתופטעמןעט:תופטעמתניעטלדבלבהאבההטישבשמתשה•
רידגהלרשפאיאשואבושובושתועקתנתופטעמהםא.ןקתהלםדוקסנכייחתפהםעדצהשךכהפטעמהתאםקמו
.תספדמהמהצוחההנפיחתפהשךכ,תולעמ90-בהתואבבוס,הפטעמהלדוגתא

הנומתהתרבעהתוריהמ,הנומתהתרבעהתמצועלעתועיפשמההספדהירמוחלתורדגהןווגמעיצמרישכמה•
ירמוחלתודעוימהתורדגה.הספדההטלפלעעיפשמהספדההירמוחלשתורדגההיוניש.הדובעהתרוטרפמטו
ירמוחלתודעוימהתורדגה.םייטירקםירוזאבהפטעמהלארנוטהתאריבעהלרוזעלתולוכידבכלקשמבהספדה
.םיקירבמהםירוזאהתארעזמלרוזעלתולוכיםילקהספדה

,הקיפרגהתאםיאתהלןתינאלםא.הפטעמלםאתהבבוציעהוהסירפהתאםאתה,רתויבתובוטהתואצותהתלבקל•
ךרואלהנומתהתרבעהתארפשלידכ,םימיוסמםירקמב.דחוימןונגסבתופטעמבשמתשהלךירצתומיוסמתומישמב
לשםוקימהתאםיאתהלשי,רמוחלשתובכששולשלתובכשיתשןיבתרבועהפטעמהובשםוקמבוא,הפטעמההצק
.םהינשתאוא,למסהתאואחלושהתבותכ

עוגפלותספדמהיביכרבקבדלשתורבטצהלםורגלםילולעתוחלוםוח.תוחותפןהרשאכתופטעמסיפדהלץלמומאל•
.הספדההתוכיאבותומכב

.הריגסהתווצקךרואלםינושםיהבגבקבדלשתורבטצהואקבדלשהבעהבכשםעתופטעממענמיהלשי•

םעתופטעמבתוחותפהריגסתינושל.חותפחתפהתאריאשהלתובייחמהץחלתמיטאםעתופטעמבשמתשהלןיא•
.קבדלרישכמהתאתופשוחץחלתמיטא

.תופטעמהתאםוטאללולעךותיההוהספדההךלהמבררחתשהליושעשתוחלףדוע.שביםוקמבתופטעמןסחאלשי•
.תופטעמתספדהךרוצלתוחלתרקובמהביבסבשומישלוקשליאדכהספדההתביבסבתוהובגתוחלתומרשירשאכ

שי.םיקוחמםיעטקמלםורגללולערבדהו,הספדההךילהתלעירפהלםילוכיהפטעמךותבםידוכלשםינטקריוואיסיכ•
חטשלשי,ריוואיסיכםימרוגשתויעבהתאםצמצלידכ.םידוכלריוואיסיכרתויםהבשישתופטעמלשםימיוסמםיגוס
לשתושירדהלכתאןובשחבתחקלדיפקהלשי,תופטעמתריחבתעב.הספדההתמישמתלעפהינפלתופטעמהתא
.המישמה

.תיטמוטואהנזהללשמל,יפיצפסםושיילתמאתומההפטעמבשומישתובייחמתומיוסמהספדהתומישמ•

•Xeroxהלודגתומכ)תשיכרלתובייחתהוא(תשיכרינפלתורזחוממתופטעמבשמתשהלתורשפאקודבל,הצילממ
.םירזחוממםירצומלשטרפמבוא/ותוכיאבםילודגםילדבהשי.ירשפארבדהשםירקמבתופטעמלש

תופטעמלעהספדהלןקתההתרדגה

רישכמהךותלתופטעמתניעט

םיווקבשמתשה.גירחהלדוגהוההובגתלוביקלעבןיזמלואהפיקעהשגמלתופטעמהתאןעט,ןטקהריינהןקתמתרזעב
:םיאבהםיחנמה
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.תורוגסהפטעמהלשהריגסהתוינושלשאדו•

:רתויבםיאתמהבצמבהריגסהתינושלםעדצהוהלעמיפלכהנופימדקהדצהרשאכהפטעמהתאסנכה•

.ףדעומהןוויכהוהז:רישכמהתיזחןוויכל–

תספדמלהנזה–

הצקבהיהירתויבןטקהתובכשהרפסמשךכהפטעמהתאםקמ,הנזההתונימאתאםסקמלידכ:הרעה
.ליבומה

.תחאהספדהתמישמבתופטעמ50דעסיפדהלךתורשפאב,הפיקעהשגמךותמ•

שגמרשאמהברהבלודגהספדהרמוחלפטללוכיגירחהלדוגהוההובגהתלוביקהלעבםישגמהינשםעןיזמה•
םישגמהינשםעןיזמלילנויצפוארזיבאשוכרלןתינ.המירעהתוביצילעעיפשהלהלולעהפטעמהתוכיאךא,הפיקעה
.ןטקהספדהרמוחלשרתויתוהובגתומירעלהכימתקפסללוכיש,גירחהלדוגהוההובגהתלוביקהלעב

ףיעסבןייע,תופטעמםעשומישלגירחהלדוגהוההובגהתלוביקהלעבןיזמהלשתרדגההלעףסונעדימתלבקל•
.תופטעמ

תופטעמהתספדהךרוצלרישכמהתרדגה

.הרקבהחוללשעגמהךסמבלדוגהתגירחוההובגהתלוביקהלעבןיזמהלשוא)ףקעמ(5שגמלשתורדגההתאןנווכ
ןניאתורדגההםא.יטמוטואןפואבעיפוהלתויושעריינהשגמתורדגהרובעתויורשפאה,תופטעמהתסנכהרחאל
:ינדיןפואבריינהשגמתורדגהרובעתואבהתויורשפאהתארחב,תועיפומ

)הנתשמלדוג(יטרדנטסוניאשלדוג:ריינלדוג•

•X:הפטעמהךרואתאןייצ.

•Y:הפטעמהבחורתאןייצ.

)ר"מ/םרג106-216(1דבכריינ:ריינגוס•

רמוחבשומישלריינהגוסתרדגהתאןנווכלךתורשפאב,תועורגויהיתונושארהתואצותהםא:הרעה
דבכהספדהרמוחתרדגה,'1דבכריינ'תרדגהבתובוטתואצותרציימאלרנוטהםא.רתוידבכהספדה
.רתויתובוטתואצותבינהלםילוכיש,רתויתיטיאהנזהתוריהמוםוחרתויתרשפאמרתוי
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.ידימהלודגותדימשההובגתלוביקלעבהנזהןקתהוא)הפיקע(5שגמהאר,םיטרפתלבקל

הספדההןקתהלהנמבריינתריחב

ןקתהלהנמטירפתלתשגלידכ.הספדההןקתהלהנמבריינתריחבלךירדמכתואבהתונומתבשמתשהלךתורשפאב
תספדמהתארחב.ץבוק>תספדהלעץחלןכמרחאלוסיפדהלךנוצרבשךמסמהתאחתפ,תספדמהלשהספדהה
.תספדמהינייפאמלעץחלןכמרחאלותונימזהתוספדמהתמישרמ

.תונימזהריינהתויורשפאתמישרלתישיאםאתומלדוגףיסוהלךתורשפאב,תישיאםאתומלדוגבריינלעסיפדהלידכ
.תישיאתומאתומבחורוהבוגתודימרידגהלךלתרשפאמוזהנוכת

ןייצ.שדח>שדחריינלדוגלםאתה>רחאלדוגרחב,ריינרובע,הספדההןקתהלהנמב,תישיאםאתומלדוגרוצילידכ
.שדחהריינהלדוגרובעתושורדהתודימהתא
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EFIלשDFE-בריינתריחב

ךלשתופטעמהובשהנזההרוקמתאןייצלךתורשפאב,ריינהתריחבלעלקהלידכ,EFIלשDFEתועצמאבהספדהתעב
הרקבהחולבעגמהךסמבתרחבשתישיאםאתומהלדוגהתאןייצ,ןקתההלהנמלשחיש-ודהתביתב,ךירצםא.תונעטנ
,םי'צניאואמ"מ,הדימתודיחיןתואבשמתשהלדפקה,ןקתההלהנמלשחיש-ודהתביתבלדוגהןויצתעב.ןקתההלש
.ןקתהבריינהלדוגתאןייצלידכתשמתשהןהבש
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תספדמהיוקינ
:תספדמהיוקינתעבתואבהתויחנההיפללעפוארק

.למשחהמהתואקתנןכמרחאלו,היובכתספדמהשאדו,תספדמהתאתוקנלליחתתשינפל,תולמשחתהעונמלידכ•

םיפידנםילזונבואעבצללדמב,ןזנבבשמתשתלא,םיקודסםיסכמוםיתוויע,עבצתייהדןוגכ,תספדמלקזנעונמלידכ•
.תספדמהלעםיקרחלטוקרמוחססרתלאוםירחא

ךלהמבםיכמסמלקזנםורגלותספדמבהלקתלםורגליושעתספדמהיוקינלםימלשידמהלודגתומכבשומיש•
.הקתעהה

:םיכמסמהלשתיכוכזהחטשמוםיכמסמההסכמ,םיכמסמהןיזמיבגלעדימ•

תידדצ-ודהספדהליטמוטואהםיכמסמהןיזמלשןותחתהוקלחבחוטשהןבלהחטשמהאוהםיכמסמההסכמ–
)DADF(.ה-DADFךמסמהתיכוכזיבגלעומוקמבךמסמהתאקיזחמ.

תאםיללוכהלאםיביכר.ןמזותואבםיכמסמהלשתיכוכזהחטשמוםיכמסמההסכמיביכרלכתאתוקנלץלמומ–
.ינשהדצהלשהקירסהתושדעלולכמוםיכמסמהלשתיכוכזהחטשמ,םיכמסמההסכמ

הסכמתאהקנ,ךלשהקתעההואהספדההטלפבתירשפאהרתויבהבוטההנומתהתוכיאתאלבקלידכ–
םיכמסמהלשתיכוכזהחטשמוםיכמסמההסכמםא.עובקןפואבםיכמסמהלשתיכוכזהחטשמתאוםיכמסמה
.םינוכנהםיכמסמהילדוגתאתוהזלהשקתתתספדמהוםיקתועהלעםימתכעיפוהלםילולע,םיכלכולמ

Theהעדוההתאתלביקםא– Scanner may be dirty)יוקינהךילהתאעצב,)ךלכולמתויהליושעקרוסה
ואשמתשמלךירדמבןייע,הקירסהתיכוכזתאתוקנלידכ.םיכמסמהלשתיכוכזהחטשמוםיכמסמההסכמלש
.םיכמסמהןיזמבתיוותהלעשתוארוהב

לשתיכוכזהחטשמ.תיכוכזהתעוצרוםיכמסמהלשתיכוכזהחטשמ:םיקלחינשמתבכרומםיכמסמהתיכוכז–
בחורבתיכוכזספאיהתיכוכזהתעוצר.ותואקיתעהלידכךמסמהתאםיחינמהילעשתיכוכזהאוהםיכמסמה

.םיכמסמהלשתיכוכזהחטשמללאמשמאצמנה)'ץניא1(מ"ס2.54

עגמהךסמוינוציחהדצהיוקינ

הדצתאתונידעבבגנלהסנ,ךולכלהתאריסהלהשקםא.םימטעמבתבטרהשהכרתילטמבינוציחהדצהתאבגנ.1
.ילרטיניוקינרמוחלשהנטקתומכבתבטרהשהכרתילטמבתספדמהלשינוציחה

.הכרתילטמבשמתשה,ינוציחהדצהמםימיפדועתוקנלידכ.2
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.לוהוכלאואילרטיניוקינרמוחטעמבתבטרהש,הכרתילטמבעגמהךסמתאהקנ.3

םיכמסמהלשתיכוכזהחטשמוםיכמסמההסכמיוקינ

:םיכלכלתמםיכמסמהלשתיכוכזהחטשמוםיכמסמההסכמםא

.םיקורסםיכמסמואםיקתועלעעיפוהלםילוכיםימתכ•

.םיכמסמילדגתוהזלהלוכיאלתספדמה•

.םיכמסמהןיזמבהקפוסשתילטמהתרזעבשדוחבםעפםיכמסמהלשתיכוכזהחטשמוםיכמסמההסכמתאהקנ

:םיכמסמההסכמתאתוקנלידכ.1

a.םיכמסמהןיזמתאםרה.
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b.תאשבי,הכרתילטמתרזעב.םימבהלובטההכרתילטמתרזעבםיכמסמההסכמתאבגנ,ךולכלריסהלידכ
רמוחלשהנטקתומכבהבטרוהשהכרתילטמתרזעבתונידעבבגנלהסנ,ךולכלהתאריסהלהשקםא.הסכמה
.ילרטיניוקינ

:םיכמסמהלשתיכוכזהחטשמתאתוקנלידכ.2

a.תילטמתרזעב.םימבהלובטההכרתילטמתרזעבםיכמסמהלשתיכוכזהחטשמתאבגנ,ךולכלריסהלידכ
תומכבהבטרוהשהכרתילטמתרזעבתונידעבבגנלהסנ,ךולכלהתאריסהלהשקםא.תיכוכזהתאשבי,הכר
.ילרטיניוקינרמוחלשהנטק

לשתיכוכזהחטשמלעהקזוחבץחלתלא,תיכוכזהחטשמלקזנתמירגמענמיהלידכ:תוריהז
.םיכמסמה

.םיכמסמהןיזמתארוגס,תונידעב.3

קרוסהיוקינ

םעטלפמענמיהלעייסמיוקינה.עובקןפואבםיכמסמהלשתיכוכזהחטשמתאהקנ,תיבטימהספדהתוכיאחיטבהלידכ
.םיכמסמתקירסתעבתיכוכזהמרובעלםייושעשםירחאםינמיסותוחירמ,םימתכ

.ךומתלוטנהכרתילטמםימבתולקבטרה.1

.טלפהשגממםירחאהספדהירמוחואריינרסה.2

.םיכמסמההסכמתאחתפ.3
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.םישביוםייקנויהישדע)CVT(העובקתוריהמבהרבעההתיכוכזוםיכמסמהתיכוכזיחטשמתאבגנ.4

.®Xeroxלשתיכוכזליוקינהרמוחבשמתשה,םיווקוםינמיסריסהלידכ,תויבטימתואצותתלבקל:הרעה

.שביויקנהיהישדעםיכמסמההסכמלשןבלהןותחתהקלחהתאבגנ.5

.םיכמסמההסכמתארוגס.6

םיכמסמהןיזמלשתולגלגהיוקינ

.ומוקמלדומצאוהשכןיטולחלחתפיישדע,םיכמסמהןיזמלשןוילעההסכמהספתתאתונידעבםרה.1
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.םימבתבטרהשךרדבבתונידעבןתואהקנ,תולגלגהבוביסךות.2

.םיפדועםיממבטיההטחסנשתילטמבשמתשה,תספדמהךותלםימתופיטתסינכעונמלידכ:תוריהז
.תספדמבהלקתלםורגלתולולעםיימינפהםיביכרהלעםימתופיט

רמוחלשהנטקתומכבהבטרוהשהכרתילטמתרזעבתולגלגהתאתונידעבבגנלהסנ,ךולכלהתאריסהלהשקםא
.ילרטיניוקינ

.השיקנבומוקמלדמציישדעםיכמסמהןיזמלשןוילעההסכמהתארוגס.3

.השיקנבומוקמלדמציישדעםיכמסמהןיזמלשילאמשההסכמהתארוגס.4
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םילכתמםירמוחתפלחה

םילכתמםירמוחתנמזה

.www.xerox.com/office/PLB91XXsuppliesתבותכבXeroxלשםירחאםילכתמםירמוחוריינ,הספדהירמוחונימזה
Contactלעץחל,ךרוזאבןופלטירפסמורשקיטרפתלבקל Us)תחפשמתארוחבלואןיזהלידכ.)רשקונתיארוצ
.)םילכתמםירמוח(Suppliesלעץחל,ךלשםגדהגוסתאותספדמה

.חונםוקימבתוירוקמהםהיתוזיראבXeroxלשםיביכרוםילכתמםיטירפןסחא

תודיחיהלשםיינכדעהםיקלחהירפסמתלבקלwww.xerox.com/office/suppliesתבותכברקבלדפקה:הרעה
.)CRU(חוקלהידי-לעהפלחהל

ןמזעונמלידכהלאםיטירפלשהקפסאךתושרבקיזחתשץלמומ.וזתספדמרובעםילכתמםירמוחםהםיאבהםיטירפה
.םילכתמהםירמוחהלשהפלחהתשרדנרשאכהתבשה

:)CRU(חוקלהידי-לעהפלחהלתודיחי

הזיראלכב1:שדחמהנמזהלתומכ;הרוחשרנוטתינסחמ•

הזיראלכב1:שדחמהנמזהלתומכ;רנוטתלוספלכימ•

)CRU(חוקלהידי-לעהפלחהלתודיחיהבצמתקידב

.)םילכתמםירמוח(Suppliesהייסיטרכבעג,הרקבהחולב,הספדההירמוחבצמתאקודבלידכ

Order,)ןכומ(Readyתנייצמתספדמהלשםילכתמהםירמוחהבצמלעהעדוהה• New)וישכעןמזה(,Replace
Now)תורחאתויחנהוא,)וישכעףלחה.

.100%–0הגיצמבצמהתעדוה,הרתונשרנוטהתומכיבגל•

תודיחיהמקלחברבודמשכ.תספדמהלשהרקבהחולבהעדוההעיפומ,השדחהדיחיןיקתהלואןימזהלןמזהעיגמשכ
תאףילחהלילבהקתעהואהספדהתודובעעצבלוךישמהלהלוכיתספדמהשתנייצמהעדוהה,חוקלהידי-לעהפלחהל
תספדמהותספדמהלשעגמהךסמבהעדוההעיפומ,םילכתמםירמוחףילחהלןמזהעיגמשכ.ידיימןפואבהדיחיה
.סיפדהלהקיספמ

.השדחההדיחילתופרוצמההכלשההתוארוהיפלעתשמושמההדיחיהתאךילשהלוארזחמלשיםירקמהלכב

ןייע,תורושקןוקיתתולועפרובעוספדומהטלפבתועיפומרשאהנומתהתוכיאבתויפיצפסתויעברובע:הרעה
.תויעבןורתפףיעסב

רנוטהתינסחמתפלחה

.םימחתויהלםילולעתספדמהלשםיימינפהםיקלחה.תלעפומתספדמהשןמזברנוטתינסחמףלחה:הרהזא
.הרקתספדמהשאדו,רנוטתינסחמףילחתשינפל,תירשפאהעיצפמענמיהלידכ
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.תספדמהלשילאמשההסכמהתאחתפ.1

.ריינהלעלופילרנוטהיפדועלרשפאמהזבלש.הפצרהלעריינחנה,רנוטהתינסחמתאריסתשינפל.2

.רנוטהתינסחמתידיבזוחא.3

.תינסחמהתיתחתתקזחהידכךות,תויטיאבהצוחהרנוטהתינסחמתאךושמ.4

.תינסחמהתארזחמואהליגרתידרשמתלוספכתשמושמהרנוטהתינסחמתאךלשה.5

.הזיראהמהשדחהתינסחמהתאאצוה.6
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.הוושהרוצברנוטהתארזפלידכדצלדצמתינסחמהתארענ.7

.הלעמיפלכהנופץחהשכתינסחמהתאקזחה.8

.רצעיתשדעטאלתינסחמהתאהמינפסנכה.9

.םיאתמהןוויכבתנקתומוהלוענתינסחמהשאדו,ףוסהדערגסנאלהסכמהםא.רנוטההסכמתארוגס.10

םורגלםילולעקבאהבאושךותבתוצוצינ.ךפשנשרנוטתרסהלקבאבאושבשמתשהלןיא:תוריהז
יוקינרמוחבהגופסתילטמבואתשרבמ,אטאטמבשמתשה,ךפשנשרנוטריסהלידכ.ץוציפלואהפירשל
.ילרטיינ
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רנוטהתלוספלכימתפלחה

ףילחהלילבמסיפדהלואקיתעהלךישמתםא.אלמרנוטהתלוספלכימרשאכתספדמהלשעגמהךסמבהעדוההעיפומ
.תונויליג18,000-כלשהספדהואהקתעהרחאלקיספתתספדמה,רנוטהתלוספלכימתא

.תספדמבימדקההסכמהתאחתפ.סיפדהלואקיתעהלהקיספהתספדמהשאדו.1

.הטמיפלכתידיהתאףחדורנוטהתלוספלכימהסכמתאחתפ.2

.תספדמלץוחמךרדהעצמאדעלכימהתאךושמו,רנוטהתלוספלכימלשתידיבזוחא,ךדיתרזעב.3
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ץוחמלכימהתאךושמלידכךידייתשבשמתשהו,רנוטהתלוספלכימלשןוילעהיעצמאהקלחבזוחא,היינשהךדיב.4
.תספדמל

לכימםעהקפוסשקיטסלפהתיקשךותבלכימהתאחנהו,ךידייתשבהקזוחבשמושמהרנוטהתלוספלכימתאזוחא.5
.תוימוקמהתונקתלםאתהבלכימהתאךלשהותיקשהתארוגס.שדחהרנוטהתלוספ

.הזיראהמשדחהרנוטהתלוספלכימתאאצוה.6

ןכמרחאלו,שדחהרנוטהתלוספלכימלשןוילעהיעצמאהקלחהתאזוחא.רנוטהתלוספלכימלשתידיבקיזחתלא.7
.רצעיישדעתספדמהךותללכימהתאקלחה

.רנוטהתלוספלכימלשהסכמהתארוגס.8
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.ימדקההסכמהתארוגס.9

.לועפלהלוכיאלתספדמהו,תספדמהלשעגמהךסמבהעדוההעיפומ,טעמוליפאחותפימדקההסכמהםא
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יללכתויעבןורתפ

תאריסהלואחותפלןיא.הובגחתמבלמשחתקפסאוםיקיודמםיביכרשומישבםיאצמנתספדמב:הרהזא
הובגחתמלעבביכר.תאזתושעלךתואהחנמשמתשמלךירדמהןכםאאלא,בטיהםיגרבומהתספדמהיסכמ
קתנלואןיקתהלידכבטיהםיגרבומהםיסכמהותוחולהתאחתופהתארשאכ.תויולמשחתהלםורגללולע
ואתספדמהתרוצתתאתונשלתוסנלןיא.שמתשמלךירדמבתוארוהלתייצלדפקה,םיילנויצפואםירזיבא
.תספדמבהפירשואהנקתלםורגלתולולעהלאתולועפ.םהשלכםיקלחתונשל

ןורתפקודבתועפות

הניאתספדמה
.תלעפומ

לשיוביכ/הלעפההגתמםאה
?יובכבצמבאצמנתספדמה

.לעפומבצמליוביכ/הלעפההגתמתארבעה

עקשלרבוחמלמשחהלבכםאה
?למשחה

לבכתאסנכה.יובכבצמליוביכ/הלעפההגתמתארבעה
גתמתארבעהןכמרחאלו,למשחהעקשללמשחה
.לעפומבצמלהלעפהה

קתונמלמשחהלבכםאה
לשירוחאהקלחהמואתספדמהמ
?תרושקתהןורא

למשחתקפסאלבקמןקתההםאה
?ןוכנהחתמב

200-240לשחתמבלמשחהתקפסאשאדו V,15 A.אדו
ןיוצשיברמהךרעלתמאותלמשחהתקפסאתלוביקש
2.8(תספדמהלשלמשחהתכירצרובע - 3.1 KVA(.

למשחבןוכסיחהבצמםאה.ךושחגצה
?לעפומ

תאלטבלידכ.למשחבןוכסיחבצמבתאצמנתספדמה
Powerןצחלהלעץחל,למשחבןוכסיחהבצמ Saver
.הרקבהחולב)למשחבןוכסיח(

תאצמנתוריהבהתגוחםאה
?ידמהכומנהרדגהב

.תוריהבהתגוחתועצמאבהגוצתהתוריהבתאםאתה

ואסיפדהלןתינאל
.קיתעהלקתינאל

.תוגצומהתוארוהלםאתהבלעפ?הרקבהחולבהעדוהתגצומםאה

Machineןצחלהלעץחל?ןווקמאלתספדמהבצמםאה Status)רחאלו,)הנוכמהבצמ
.)ןווקמבצמ(Onlineרחב,תספדמהבצממ,ןכמ

קתונמלמשחהלבכםאה
לשירוחאהקלחהמואתספדמהמ
?תרושקתהןורא

ןכמרחאלויובכבצמליוביכ/הלעפההגתמתארבעה
/הלעפההגתמתארבעה.הקזוחבלמשחהלבכתאסנכה
.לעפומבצמליוביכ

לשיוויחהתירונ
אלןווקמהבצמה
םאםג,תקלדנ
הדובעתחלש
.הספדהל

לבכתאקתנ,יובכבצמליוביכ/הלעפההגתמתארבעה?קתונמקשממהלבכםאה
לשרוביחהתאקודבןכמרחאלוריקבעקשהמלמשחה
.קשממהלבכ

להנמלךירדמבןייע,תשרהתורדגהלעעדימתלבקל
®Xeroxתספדמ/םוליצתנוכמלשתכרעמה PrimeLink®

B9100/B9110/B9125/B9136.

הכלהכהרדגוההביבסהםאה
?ישיאהבשחמב

תורחאהביבסתורדגהותספדמהןקתהלהנמתאקודב
.ישיאהבשחמב

.שומישבתאצמנשקשממהתאיצילשבצמהתאקודב?רדגוהשורדהקשממהםאה
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ןורתפקודבתועפות

להנמלךירדמבןייע,תשרהתורדגהלעעדימתלבקל
®Xeroxתספדמ/םוליצתנוכמלשתכרעמה PrimeLink®

B9100/B9110/B9125/B9136.

5שגממהספדהה
.הלשכנ)הפיקע(

ןועטלידכהרקבהחולבתועיפומהתוארוהלםאתהבלעפ?שגמבןעטנןוכנהריינהםאה
הדובעהתאשדחמחלשןכמרחאלו,ןוכנהלדוגבריינ
.תספדמל

אלהספדההתוכיא
.ןוצרתעיבשמ

.הנומתהתוכיאלרשקבתויעבןורתפהאר.הנומתבםגפשי

ספדומוניאטסקטה
טסקטה,הכלהכ
.םוגפ

םישמשמםייטרדנטסאלםינפוג
.הספדהךרוצל

.הספדההןקתהלהנמואםושייהלשתורדגההתאקודב

לשיוויחהתירונ
ןווקמהבצמה
לבא,תקלדנ
םירסמנאלםיקתוע
הדבועהתורמל
לשיוויחהתירונש
ןווקמהבצמה
.קולדלהכישממ

לשןורכיזבםירתונםינותנ
.תספדמה

.תותימצלורתונשםינותנהתאקחמואהספדההתאלטב

חותפלןתינאל
רוגסלואםישגמ
.םתוא

תאתיביכואהסכמתחתפםאה
?הספדהידכךותתספדמה

.ותואחותפלואריינשגמרוגסלילבתספדמהתאהבכ
/הלעפההגתמתארבעהןכמרחאלו,תוינשהמכןתמה
הנכומוןווקמבצמבתספדמהשאדו.לעפומבצמליוביכ
חתפואריינהשגמתארוגסןכמרחאלו,םינותנלבקל
.ותוא

םירצונאלםיקתועה
.שרדנהלדוגב

ואםיכמסמהקרוסחטשמםאה
?ךלכולמםיכמסמההסכמ

הסכמתאואםיכמסמהלשתיכוכזהחטשמתאהקנ
.םיכמסמה

ףוקשרמוחמיושעךמסמהםאה
?ףקשומכ,רתויב

.םיכמסמהלשתיכוכזהחטשמיבג-לעךמסמהתאחנה
יבג-לעןבלריינןויליגחנה,הקתעההינפל,ןכמרחאל
.ךמסמה

.הכלהכךמסמהתאןעט?ןוכנהםוקימבאצמנךמסמהםאה

?הכלהכןעטנךמסמהםאה

םיאצמנםיכמסמהינווכמםאה
?םיאתמהםוקימב

.םיאתמהםוקימלםיכמסמהינווכמתאזזה

.הכלהכותואןעטוךמסמהתארשיי?םוקעואלפוקמךמסמהםאה

.הרקבהחולבךמסמהלדוגתאןזה?יטרדנטסאללדוגבךמסמהםאה

ואםסחנריינה
םיתעלטמקתמ

שגמבהכלהכןעטנריינהםאה
?ריינה

.הכלהכריינהתאןעט
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ןורתפקודבתועפות

.רתוישהמכהמינפהקזוחבשגמהתאףחד?הכלהכסנכוהריינהשגמםאה.תובורק

.השדחהליבחמריינבותואףלחה?חלריינהםאה

הטמיפלכהנפילסלוסמהקלחהשךכריינהתאבבוס?לסלוסמריינהםאה
ריינבלסלוסמהריינהתאףלחה,ןיפולחל.ריינהשגמב
.השדחהליבחמ

ורדגוהריינהשגמוריינהםאה
?הכלהכ

לדוגתורדגהלםימאותורחבנשריינהשגמוריינהשאדו
.ריינה

ךירדמבןייע,ריינהשגמתורדגהלעףסונעדימתלבקל
®Xeroxתספדמ/םוליצתנוכמלשתכרעמהלהנמל

PrimeLink® B9100/B9110/B9125/B9136.

יערקתספדמהךותבוראשנםאה
?םירזםימצעואריינ

,ריינהשגמתאהצוחהקלחהואתספדמהתלדתאחתפ
.םירזהםימצעהוארייניערקתארסהןכמרחאלו

ןעטנךמתנוניאשריינםאה
?שגמב

טרפמלשתושירדהלעהנועשריינבריינהתאףלחה
.תספדמה

ריינהשגמבןעטנשריינהםאה
?יברמהיולימהוקמגרוח

יולימהוקמגורחתאלשתומכבריינהשגמבריינןעט
.יברמה

ומוקמבעובקריינהןווכמםאה
?הכלהכ

לשםמוקימתאתונידעבעבקוהכלהכריינהתאןעט
.ריינהינווכמ

םינזומאלםיכמסמ
ןיזמךותל
.םיכמסמה

םיכמסמהןיזמבהניעטלןתינשילמינימהךמסמהלדוג?ידמםינטקםיכמסמהםאה
A5,148אוה x 5.8(מ"מ210 x .)'ץניא8.3

האיגשתעדוה
רחאלהעיפומ
ריינהתאםינעוטש
5ריינשגמב
לעםיצחולו)הפיקע(
Startןצחלה
.)לחתה(

ריינהינווכמלשםוקימהתאקודב
5ריינשגמלשימדקהקלחב
.)הפיקע(

.הכלהכריינהינווכמלשםוקימהתאעבק

םיכמסמתומיסח
םיתעלתושחרתמ
.תובורק

רמוחבואריינבשומישהשענםאה
?ןוכנהגוסהמהספדה

הספדהרמוחםעהכלהכןעטנםיכמסמהןיזמשאדו
.םיאתמ

םיכמסמקיתעהלהסנמהתאםאה
יסיטרכ,הליגריתלבהרוצילעב
?םיקדםיכמסמואםיפקש,רוקיב

םיכמסמקיתעהלהסנמהתאםאה
ריינוארייניקדהמ,תוקבדמםע
?קבד

עוציבינפלךמסמהמקבדריינורייניקדהמ,תוקבדמרסה
.הקתעה

.םיאתמהםוקימלםיכמסמהינווכמתאזזהםיאצמנםיכמסמהינווכמםאה
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ןורתפקודבתועפות

?םיאתמהםוקימב

תסיפו,עורקךמסמהמקלחםאה
?םיכמסמהןיזמבהראשנריינ

תוסיפןנשיםאקודבוםיכמסמהןיזמלשהסכמהתאחתפ
.ריינ

רוקמיכמסמלשאוביךלהמב
-Mixהרדגההםאה,םינושםילדגב

ed Size Originals)רוקמיכמסמ
ONבצמב)םיברועמםילדגב
?)לעפומ(

Mixedתארבעה Size Originals)םילדגברוקמיכמסמ
.)לעפומ(ONבצמל)םיברועמ

בחורלןועטA5לדוגבךמסמםאה
הנוכתהרשאכםיכמסמהןיזמב
'םיברועמםילדגברוקמיכמסמ'
?שומישבתאצמנ

.ךרואלA5לדוגבךמסמהתאןעט

הניפשיךמסמב
.תלפוקמ

.בושךמסמהתאןעטןכמרחאלולוסלסהתאחטש?לסלוסמךמסמהםאה

תאףילחהלךירצ
-הלשיוקינהלילג

Fuser

להנמלהנפ.Fuser-הלשיוקינהלילגתאףילחהלךירצ
.תכרעמה

.PRתרפושמהרומיגהתדיחיבתויעבןורתפףיעסבאוצמלןתינרומיגהתדיחיבתויעבלעעדימ
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הנומתהתוכיאלרשקבתויעבןורתפ
.תונורתפשפחלידכהאבההלבטבןייע,הכומנטלפההנומתתוכיאםא

.Xeroxלשתינכטהתוחוקלהתכימתםערשקרוצ,םיאתמהןורתפהםושיירחאלתרפתשמאלהנומתהתוכיאםא

הלועפקודבתועפות

לשתיכוכזהחטשמםאה.ךלכולמקתועה
םיכמסמההסכמואםיכמסמה
?םיכלכולמ

הסכמתאואםיכמסמהלשתיכוכזהחטשמתאהקנ
.םיכמסמה

ףוקשרמוחמיושעךמסמהםאה
?ףקשומכ,רתויב

הסכמיבג-לעםינומיסה,רתויבףוקשךמסמהםא
,ךמסמהיבג-לעןבלריינןויליגחנה.םיקתעומםיכמסמה
.קתוערוצןכמרחאלו

ריינלעספדומךמסמהםאה
?טוטרשריינואסגריינ,ינועבצ

ןכמרחאלוהנומתהתוכיאואהקתעההתופיפצתאןנווכ
.שדחמקיתעהלהסנ

ריינלשםיקתוערצויהתאםאה
?קירבמהספדה

לשתיכוכזהחטשמלתולקבקבדנקירבמהספדהריינ
םיעיפומוםיקתעומםיללצתובורקםיתעלו,םיכמסמה
תחתמדחוימבהפוקשהעיריואףקשחנה.ךולכלכ
.שדחמקיתעהלהסנןכמרחאלו,ךמסמל

םיספםיעיפומקתועב
.םירוחש

לשתיכוכזהחטשמםאה
?ךלכולמןיזמבםיכמסמה

.םיכמסמהלשתיכוכזהחטשמתאהקנ

הקתעההתופיפצתרדגהםאה.ידמההכקתועה
?)ההכ(Darkאיה

.הקתעההתופיפצתאןנווכ

הקתעההתופיפצתרדגהםאה.ידמריהבקתועה
?)הריהב(Lightאיה

ליבומההצקהואזזריינהםאה.טעמטסומקתועה
דומצאוהשכןעטנאלריינהלש
?שגמהתוניפל

.ריינהשגמלשתוניפלדומצהיהיאוהשךכריינהתאןעט

קתועבתונומתה
.תותוועמ

.הכלהכךמסמהתאןעט?הכלהכןעטנךמסמהםאה

.הכלהכריינהתאןעט?שגמבהכלהכןעטנריינהםאה

5שגמלשריינהןווכמםאה
עגונשגמהשךכםקוממ)הפיקע(
?ריינב

.הכלהכריינהתאןעט

םיאצמנםיכמסמהינווכמםאה
?םיאתמהםוקימב

םעםיכמסמהינווכמתארשייוהכלהכךמסמהתאןעט
.ךמסמהילוש

ומוקמבעובקריינהשגמםאה
?הכלהכ

.רתוישהמכהמינפהקזוחבשגמהתאףחד

רסחהנומתהמקלח
.קתועב

.השדחהליבחמריינבותואףלחה?חלריינהםאה

ואלפוקמןעטנשריינהםאה
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הלועפקודבתועפות

?טמוקמ

המכמבכרומךמסמהםאה
יפלכלפוקמואודמצוהשםיקלח
?םינפ

םמורתהלורוחאללסלתסהללולעלפוקואדמצוהשקלחה
חנה.םיכמסמהלשתיכוכזהחטשמלשחטשהינפמ
ודימצהלוותואחטשלידכךמסמהלעןבלריינתמירע
.םיכמסמהלשתיכוכזהחטשמל

העיפומםיקתועב
.םיספתמגוד

לודגךמסמבהלדגההסחיםאה
?ידמ

ןנווכ.םיספתעפוהלםורגלםילולעםימיוסמהלדגהיסחי
.קתועהלשהלדגההסחיתא

,היוהדהספדהה
אלואתמתכומ
.הרורב

.השדחהליבחמריינבותואףלחה?חלריינהםאה

ואהנקורתהףותהתינסחמ
.המגפנ

.תוחוקללXeroxלשתינכטההכימתהדקומםערשקרוצ

תודוקנתוספדומ
.תורוחש

ואהנקורתהףותהתינסחמ
.המגפנ

.תוחוקללXeroxלשתינכטההכימתהדקומםערשקרוצ

םיספםיספדומ
.םירוחש

ואהנקורתהףותהתינסחמ
.המגפנ

.תוחוקללXeroxלשתינכטההכימתהדקומםערשקרוצ

םיכמסמהלשתיכוכזהחטשמ
.ךלכולמםיכמסמהןיזמב

.םיכמסמהלשתיכוכזהחטשמתאהקנ
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הלועפקודבתועפות

עיפומךולכל
.םיוושםיחוורמב

.םידומעהמכספדה.ריינהתנזהביתנבךולכל

ואהנקורתהףותהתינסחמ
.המגפנ

.תוחוקללXeroxלשתינכטההכימתהדקומםערשקרוצ

תונבלתודוקנ
םעםירוזאבםיעיפומ
.רוחשעבצ

.םיאתמהגוסהמריינןעט.םיאתמאלריינבשומישהשענ

ואהנקורתהףותהתינסחמ
.המגפנ

.תוחוקללXeroxלשתינכטההכימתהדקומםערשקרוצ

לשרנוטה•
ריאשמתספדמה
םימתכ
םיפשפשמשכ
.עבצאהםעותוא

ךתומוניארנוטה•
.ריינל

ךלכולמריינה•
.רנוטב

.השדחהליבחמריינבותואףלחה?חלריינהםאה

.םיאתמהגוסהמריינןעט.םיאתמאלריינבשומישהשענ
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הלועפקודבתועפות

עובצריינהרוזאלכ
.רוחשב

ואהנקורתהףותהתינסחמ
.המגפנ

.תוחוקללXeroxלשתינכטההכימתהדקומםערשקרוצ

.תוחוקללXeroxלשתינכטההכימתהדקומםערשקרוצ.הובגהחתמהקפסבהלקת

םינזומרתויואריינתונויליגינש.ספדומאלרבדםוש
הנזהתארקנשהעפות,תינמז-וב
.הלופכ

ןכמרחאלו,ףונפנתועצמאבריינהתונויליגןיבדרפה
.םוקמלריינהתארזחה

.תוחוקללXeroxלשתינכטההכימתהדקומםערשקרוצ.הובגהחתמהקפסבהלקת

ואםיספםיעיפומ
.םינבלםירוזא

.השדחהליבחמריינבותואףלחה?חלריינהםאה

.םיאתמהגוסהמריינןעט.םיאתמאלריינבשומישהשענ

דומעהלכבהספדהה
.היוהד

תועצמאבהעצבתההספדההםא
לשגוסהולדוגה,)הפיקע(5שגמ
הרדגההמםינושויהןעטנשריינה
.הספדההןקתהלהנמב

.הפיקע,5שגמךותלןוכנהלדוגבוןוכנהגוסהמריינןעט
תועצמאבריינהתונויליגןיבדרפה,ריינהתניעטינפל
.ידוסיףונפנ

ןכמרחאלו,ידוסיףונפנתועצמאבריינהתונויליגןיבדרפהתויהלםילוכירתויואתונויליגינש
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הלועפקודבתועפות

.םוקמלריינהתארזחה.תינמז-ובםינזומ

.טמקתמריינה

.שטשוטמטסקטה

.השדחהליבחמריינבותואףלחה.םיאתמאלריינבשומישהשענ

.ותנזהידכךותףסוותמריינ

?חלריינהםאה
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הלועפקודבתועפות

םינבלםימתכ
.ךרואלםיעיפומ

ואהנקורתהףותהתינסחמ
.המגפנ

.תוחוקללXeroxלשתינכטההכימתהדקומםערשקרוצ

תונומתואטסקט
.תיווזבםיספדומ

שגמבריינהןווכמלשםוקימה
.הכלהכעבקנאלריינה

םיכנואמהוםייקפואהריינהינווכמלשםוקימהתאעבק
.הכלהכ

יופצהבצמבאלהנומתה

הלועפוםרוגאל/ןכתועפות

תכלכולמהנומתה

.האבההעפותלרובע,אלםא

.םיכלכולמםיכמסמההסכמואםיכמסמהלשתיכוכזהחטשמםרוגןכ

הסכמתאואםיכמסמהלשתיכוכזהחטשמתאהקנהלועפ
.םיכמסמה

.םיאבההלועפלוםרוגלרובע,תרתפנאלהיעבהםא

.ףקשלשמל,רתויבףוקשרמוחמיושעךמסמהםרוג

םיכמסמההסכמיבג-לעםינומיסה,רתויבףוקשךמסמהםאהלועפ
רחאלו,ךמסמהיבג-לעןבלריינןויליגחנה.הנומתבםיעיפומ
.הקירסבךשמהןכמ

.םיאבההלועפלוםרוגלרובע,תרתפנאלהיעבהםא

.לשמל,טוטרשריינואסגריינ,ינועבצריינלעספדומךמסמהםרוג

הסנןכמרחאלוהנומתהתוכיאואהקתעההתופיפצתאןנווכהלועפ
.שדחמקורסל

.םיאבההלועפלוםרוגלרובע,תרתפנאלהיעבהםא
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הלועפוםרוגאל/ןכתועפות

.קירבמהספדהריינלשהקירסתעצבתמםרוג

לשתיכוכזהחטשמלתולקבקבדנקירבמהספדהריינהלועפ
םיגצומםהתונומתב,םיללצםיקרסנרשאכ.םיכמסמה
,ךמסמלתחתמדחוימבהפוקשהעיריואףקשחנה.ךולכלכ
.שדחמקורסלהסנןכמרחאלו

ידמהריהבואידמההכהנומתה

.האבההעפותלרובע,אלםא

.)הריהב(Lightוא)ההכ(Darkאיההקירסהתופיפצתרדגהםרוגןכ

.הקירסהתופיפצתאןנווכהלועפ

.םיאבההלועפלוםרוגלרובע,תרתפנאלהיעבהםא

.םיאתמאלרוקמהךמסמגוסםרוג

.ךמסמלהמיאתמשהנומתתוכיארחבהלועפ

רסחהנומתהמקלח

.האבההעפותלרובע,אלםא

.םינפיפלכלפוקמואודמצוהשםיקלחהמכמבכרומךמסמהםרוגןכ

חטשמבעגונאללפוקואדמצוהשךמסמהלשקלחשןכתייהלועפ
ידכךמסמהלעןבלריינתמירעחנה.םיכמסמהלשתיכוכזה
.םיכמסמהלשתיכוכזהחטשמלודימצהלוותואחטשל

שורדהלדוגבאלהנומתה

.האבההעפותלרובע,אלםא

.םיכלכולמםיכמסמההסכמואםיכמסמהלשתיכוכזהחטשמםרוגןכ

הסכמתאואםיכמסמהלשתיכוכזהחטשמתאהקנהלועפ
.םיכמסמה

.םיאבההלועפלוםרוגלרובע,תרתפנאלהיעבהםא

.ףקשלשמל,רתויבףוקשרמוחמיושעךמסמהםרוג

.הקירסעצבןכמרחאלו,ךמסמהיבג-לעןבלריינןויליגחנההלועפ

.םיאבההלועפלוםרוגלרובע,תרתפנאלהיעבהםא

.הכלהכרשוימוניאךמסמהםרוג

.הכלהכךמסמהתאןעטהלועפ

.םיאבההלועפלוםרוגלרובע,תרתפנאלהיעבהםא

.ןוכנאלהםוקימבםיאצמנםיכמסמהינווכמםרוג

םיכמסמהינווכמתארשייןכמרחאלוהכלהכךמסמהתאןעטהלועפ
.ךמסמהילושםע

.םיאבההלועפלוםרוגלרובע,תרתפנאלהיעבהםא

.יטרדנטסאללדוגבךמסמהםרוג

.הקירסעצבןכמרחאלוךמסמהלדוגתאןזההלועפ

.םיאבההלועפלוםרוגלרובע,תרתפנאלהיעבהםא
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הלועפוםרוגאל/ןכתועפות

.םוקעואלפוקמךמסמהםרוג

.הכלהכותואםקמוךמסמהתארשייהלועפ

.ידמהכומנהיצולוזרהםרוגןכהסגתוכיאבהנומתה

.רתויההובגהיצולוזררדגההלועפ
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הקתעהתויעבןורתפ

הקתעהעצבלןתינאל

הלועפוםרוגאל/ןכתועפות

ןיזממהכלהכןזוהאלךמסמה
.םיכמסמה

.ידמןטקךמסמהםרוגןכ

אוהםיכמסמהןיזמבןועטלןתינשילמינימהךמסמהלדוגהלועפ.האבההעפותלרובע,אלםא
A5.

.םיאבההלועפלוםרוגלרובע,תרתפנאלהיעבהםא

.ןוכנהםיכמסמהגוסבשומישהשענאלםרוג

אללדוגבםיכמסמםעםיכמסמהןיזמבשמתשהלןתינאלהלועפ
.םיקדםיכמסמואםיפקש,רוקיביסיטרכ,דיחא

יטרסורייניקדהמ,תויגתםעםיכמסמבשמתשהלןתינאל
.ןפולצ

.םיאבההלועפלוםרוגלרובע,תרתפנאלהיעבהםא

.הכלהכומקומאלםיכמסמהינווכמםרוג

.ךמסמהלדוגלםאתהבםיכמסמהינווכמתאןווכהלועפ

.םיאבההלועפלוםרוגלרובע,תרתפנאלהיעבהםא

ןיזמבהראשנהעורקריינתסיפו,עורקךמסמהמקלחםרוג
.םיכמסמה

ריינהתסיפתאאצוהוםיכמסמהןיזמלשהסכמהתאחתפהלועפ
.העורקה

.םיאבההלועפלוםרוגלרובע,תרתפנאלהיעבהםא

.םינושםילדגבםיכמסמוחנוהםרוג

תאתרחבשאדו,םינושםילדגבםיכמסמתחנהתעבהלועפ
Mixedתורשפאה Size Originals)םילדגברוקמיכמסמ
.)םיברועמ

יופצהמהנושהקתעההתאצות

הלועפוםרוגאל/ןכתועפות

ךלכולמקתועה

.האבההעפותלרובע,אלםא

.םיכלכולמםיכמסמההסכמואםיכמסמהלשתיכוכזהחטשמםרוגןכ

הסכמתאואםיכמסמהלשתיכוכזהחטשמתאהקנהלועפ
.םיכמסמה
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הלועפוםרוגאל/ןכתועפות

.םיאבההלועפלוםרוגלרובע,תרתפנאלהיעבהםא

.ףקשומכ,רתויבףוקשרמוחמיושעךמסמהםרוג

םיכמסמההסכמיבג-לעםינומיסה,רתויבףוקשךמסמהםאהלועפ
רוצןכמרחאלו,ךמסמהיבג-לעןבלריינןויליגחנה.םיקתעומ
.קתוע

.םיאבההלועפלוםרוגלרובע,תרתפנאלהיעבהםא

.םיטוטרשריינבואסגריינב,ינועבצריינבשומישהשענםרוג

ואהקתעההתופיפצתאןנווכ.קתעומריינהלשעקרהעבצהלועפ
ןכמרחאלו,עקרשוטשטעבצרדגהואהנומתהתוכיאתא
.שדחמקיתעהלהסנ

.םיאבההלועפלוםרוגלרובע,תרתפנאלהיעבהםא

.קירבמריינבשומישהשענםרוג

,םיכמסמהלשתיכוכזהחטשמלתולקבקבדנקירבמריינהלועפ
ףקשחנה.ךולכלכםיעיפומוםיקתעומםיללצתובורקםיתיעלו
הסנןכמרחאלו,ךמסמלתחתמדחוימבהפוקשהעיריוא
.שדחמקיתעהל

ידמריהבואההכקתועה

.האבההעפותלרובע,אלםא

Lightוא)ההכ(Darkאיההקתעההתופיפצתרדגהםרוגןכ
.)הריהב(

.הקתעההתופיפצתאןנווכהלועפ

.םיאבההלועפלוםרוגלרובע,תרתפנאלהיעבהםא

.ידמהריהבךמסמהתופיפצםרוג

.הקתעההתופיפצתאןנווכהלועפ

.םיאבההלועפלוםרוגלרובע,תרתפנאלהיעבהםא

.םיאתמאלרוקמהךמסמגוסםרוג

הרדגהב,ידמריהבאוהםא.רוחשהטסקטהתאקתעההלועפ
Original Type)תורשפאהתארחב,)רוקמהגוסText

.)טסקט(

טעמטסומקתועה

.האבההעפותלרובע,אלםא

.הכלהכרשוימוניאריינהשגמבןעטנשריינהםרוגןכ

דומצהיהישךכותואןעטןכמרחאלו,ריינהילושתארשייהלועפ
.שגמהלשתוימדקהתוניפל

קתועברסחהנומתהמקלח

.האבההעפותלרובע,אלםא

.חלריינהםרוגןכ

.השדחהליבחמריינבותואףלחההלועפ
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הלועפוםרוגאל/ןכתועפות

.םיאבההלועפלוםרוגלרובע,תרתפנאלהיעבהםא

.ריינהשגמבאצמנשריינבםיטמקואםילפקשיםרוג

.השדחהליבחמריינבותואףלחההלועפ

.םיאבההלועפלוםרוגלרובע,תרתפנאלהיעבהםא

.םינפיפלכלפוקמואודמצוהשםיקלחהמכמבכרומךמסמהםרוג

חטשמבםיעגונאלולפוקואודמצוהשךמסמהיקלחשןכתייהלועפ
ידכךמסמהלעןבלריינתמירעחנה.םיכמסמהלשתיכוכזה
.םיכמסמהלשתיכוכזהחטשמלודימצהלוותואחטשל

םיספםיעיפומךמסמב

.האבההעפותלרובע,אלםא

.ידמלודגךמסמבהלדגההסחיםרוגןכ

סחיתאןנווכ.םימיוסמהלדגהיסחיבעיפוהלםייושעםיספהלועפ
.קתועהלשהלדגהה

תותוועמקתועבתונומתה

.האבההעפותלרובע,אלםא

.הכלהכןעטנאלךמסמהםרוגןכ

.הכלהכךמסמהתאןעטהלועפ

.םיאבההלועפלוםרוגלרובע,תרתפנאלהיעבהםא

.הכלהכומקומאלםיכמסמהינווכמםרוג

ילושםעםיכמסמהינווכמתארשייוהכלהכךמסמהתאןעטהלועפ
.ךמסמה

.םיאבההלועפלוםרוגלרובע,תרתפנאלהיעבהםא

.יוארכסנכוהאלריינהשגמםרוגןכ

המכהמינפהקזוחבותפיחדידי-לעריינהשגמתאסנכההלועפ
.רתויש

.םיאבההלועפלוםרוגלרובע,תרתפנאלהיעבהםא

.הכלהכרשוימוניא)הפיקע(5שגמלשריינהןווכמםרוג

.ריינהילושםעריינהןווכמתארשייוהכלהכךמסמהתאןעטהלועפ

לדוגבםירצונאלםיקתועה
יוצרה

.האבההעפותלרובע,אלםא

.םיכלכולמםיכמסמההסכמואםיכמסמהלשתיכוכזהחטשמםרוגןכ

הסכמתאואםיכמסמהלשתיכוכזהחטשמתאהקנהלועפ
.םיכמסמה

.םיאבההלועפלוםרוגלרובע,תרתפנאלהיעבהםא

.ףקשומכ,רתויבףוקשרמוחמיושעךמסמהםרוג

.הקתעההינפלךמסמהיבג-לעןבלריינןויליגחנההלועפ
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הלועפוםרוגאל/ןכתועפות

.םיאבההלועפלוםרוגלרובע,תרתפנאלהיעבהםא

.הכלהכרשוימוניאךמסמהםרוג

.הכלהכךמסמהתאןעטהלועפ

.םיאבההלועפלוםרוגלרובע,תרתפנאלהיעבהםא

.ןוכנאלהםוקימבםיאצמנםיכמסמהינווכמםרוג

ילושםעםיכמסמהינווכמתארשייוהכלהכךמסמהתאןעטהלועפ
.ךמסמה

.םיאבההלועפלוםרוגלרובע,תרתפנאלהיעבהםא

.יטרדנטסאללדוגבךמסמהםרוג

.קתעהןכמרחאלוךמסמהלדוגתאןזההלועפ

.םיאבההלועפלוםרוגלרובע,תרתפנאלהיעבהםא

.םוקעואלפוקמךמסמהםרוג

.הכלהכותואחנהוךמסמהתארשייהלועפ
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הספדהתויעבןורתפ
.הספדההךלהמבתועיפומשתויעבלתונורתפראתמהזףיעס

הספדהעצבלןתינאל•

יופצהמהנושתספדומההאצותה•

סיפדהלןתינאל

הלועפוםרוגאל/ןכתועפות

.תספדמבםירתונםינותנ

.האבההעפותלרובע,אלםא

.תלעפומהניאתספדמהםרוגןכ

.תספדמהתאלעפההלועפ

.םיאבההלועפלוםרוגלרובע,תרתפנאלהיעבהםא

.בשחמהמקתונמתשרהלבכםרוג

.בשחמלתשרהלבכתארבחהלועפ

.םיאבההלועפלוםרוגלרובע,תרתפנאלהיעבהםא

.תספדמהמקתונמתשרהלבכםרוג

.תספדמלתשרהלבכתארבחהלועפ

להנמלךירדמבןייע,תשרהתורדגהלעעדימתלבקל
®Xeroxתספדמ/םוליצתנוכמלשתכרעמה PrimeLink®

B9100/B9110/B9125/B9136.

.םיאבההלועפלוםרוגלרובע,תרתפנאלהיעבהםא

.)ןווקמאל(Offlineבצמבתאצמנתספדמהםרוג

Machineןצחלהלעץחל,הרקבהחולבהלועפ Status)בצמ
Machineךסמב.)רישכמה Status)קודב,)רישכמהבצמ
אלבצמבתספדמהבצמםא.תספדמהבצמתא
.ןווקמבצמרחבהספדהבצמבךסמבןווקמ

.םיאבההלועפלוםרוגלרובע,תרתפנאלהיעבהםא

.תספדמבהאיגשהעריאםרוג

.האיגשהיטרפתאקודבהלועפ

.םיאבההלועפלוםרוגלרובע,תרתפנאלהיעבהםא

.הכלהכורדגוהאלSMBתשרביתנואIPתבותכםרוג

.םינוכנSMBתשרביתנואIPתבותכרדגההלועפ

להנמלךירדמבןייע,תשרהתורדגהלעעדימתלבקל
®Xeroxתספדמ/םוליצתנוכמלשתכרעמה PrimeLink®

B9100/B9110/B9125/B9136.
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הלועפוםרוגאל/ןכתועפות

.םיאבההלועפלוםרוגלרובע,תרתפנאלהיעבהםא

.ןיקתוניאתספדמלבשחמהןיבתשרהרוביחםרוג

.תכרעמהלהנמלהנפהלועפ

.םיאבההלועפלוםרוגלרובע,תרתפנאלהיעבהםא

.תלעפומאלהאיציהםרוג

.שומישבתאצמנשהאיציהתאלעפההלועפ

להנמלךירדמבןייע,תשרהתורדגהלעעדימתלבקל
®Xeroxתספדמ/םוליצתנוכמלשתכרעמה PrimeLink®

B9100/B9110/B9125/B9136.

.םיאבההלועפלוםרוגלרובע,תרתפנאלהיעבהםא

.חישקהןנוכבםוקמקיפסמןיאםרוג

.ךרוצםהבןיאשםינותנקחמ,םוקמתונפלידכהלועפ

.םיאבההלועפלוםרוגלרובע,תרתפנאלהיעבהםא

.םיבורמםיבשחמלתרבוחמתספדמהםרוג

.תפסונםעפסיפדהלהסנןכמרחאלוןתמההלועפ

.)IOT(הספדההתכרעמוהספדההתרשןיבתרושקתןיאםרוג

.חטבואמלבכהשאדו1הלועפ
הכומנהרדגהלהיצולוזרהתאואהמישמהתאהנש2

.רתוי
.החילצהשעדוישמתשמהשהמישמחלש3
הספדההתרשתאתינמז-ובלעפהןכמרחאלוהבכ4

.תספדמהתאו

ואקתועהסיפדמאלתספדמה
.תשרבהספדהתדובע

.תספדמבריינהרמגנםרוגןכ

.ריינהשגמבריינןעטהלועפ

.םיאבההלועפלוםרוגלרובע,תרתפנאלהיעבהםא

.ןיוצשלדוגלםאותאלתספדמבריינהםרוג

.ןיוצשריינהלדוגלםיאתמשריינןעטהלועפ

.םיאבההלועפלוםרוגלרובע,תרתפנאלהיעבהםא

הדובעהו,הקספהבצמבתעצבתמהקתעההתלועפםרוג
.תקספומ

.הקספההתלועפתאלטבהלועפ
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הלועפוםרוגאל/ןכתועפות

.םיאבההלועפלוםרוגלרובע,תרתפנאלהיעבהםא

.תספדמבהאיגשהעריאםרוג

רשקרוצ,הכישממהיעבהםא.האיגשהיטרפתאקודבהלועפ
.תוחוקללXeroxלשתינכטההכימתהדקומםע

תשרתרושקתתאיגשםרוג

תשרבהיעבןיאשאדו.תשרהתורדגהתאקודב1הלועפ
.תימוקמה

.תספדמהתאלעפהןכמרחאלוהבכ2

יופצהמהנושתספדומההאצותה

הלועפוםרוגאל/ןכתועפות

לדוגםעתעצבתמהספדהה
הנושריינ

.האבההעפותלרובע,אלםא

.שגמהרובעןיוצשלדוגהמהנושקפוסשריינהלדוגםרוגןכ

תויורשפאתאהנשוא,שגמבןעטנשריינהלדוגתאהנשהלועפ
.םיאתמהלדוגבריינליכמהשגמןייצלידכהספדהה

ריינהילושמהכותחהנומתה

.האבההעפותלרובע,אלםא

.תספדמהלשהספדהלןתינהרוזאהמתגרוחהנומתהםרוגןכ

תאןטקהואתספדמהלשהספדהלןתינהרוזאהתאלדגההלועפ
.ךמסמהלשהספדההרוזא

ןפוגהמהנושהספדההןפוג
בשחמבןיוצש

.האבההעפותלרובע,אלםא

.הספדההןקתהלהנמבתרדגומםינפוגתפלחהםרוגןכ

.םינפוגהתפלחהתלבטתאקודבהלועפ

.םיאבההלועפלוםרוגלרובע,תרתפנאלהיעבהםא

.הספדהךרוצלםישמשמםייטרדנטסאלםינפוגםרוג

םא.הספדההןקתהלהנמואםושייהלשתורדגההתאתמאהלועפ
.םישורדהםינפוגהתאדרוה,PostScript-בשומישהשענ

תיטיאהספדהה

.האבההעפותלרובע,אלםא

.הספדההבצמיפלתעבקנהספדההתוכיאםרוגןכ

,הנומתהתוכיאלתופידעןתמםעהנומתינותנתספדהתעבהלועפ
בצמב.תדרויהספדההתוריהמ,תונומתלשהרקמבלשמל
תוכיאלתופידעהןתמלשהביתהןומיסתאלטב,הספדהה
.הנומתה

רובעוניוצשתורדגהה
תוסנכנאלהספדההתויורשפא
ףקותל

.האבההעפותלרובע,אלםא

.שומישבאצמנרחאםגדלשהספדהןקתהלהנמםרוגןכ

.יחכונהתספדמהםגדלשהספדההןקתהלהנמתאןקתההלועפ

.םיאבההלועפלוםרוגלרובע,תרתפנאלהיעבהםא
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הלועפוםרוגאל/ןכתועפות

.תספדמלילנויצפואהןקתההתארבחלןתינאלםרוג

תאספאו,תספדמלםאותרבוחמשילנויצפואהןקתההשאדוהלועפ
.תספדמהתרוצת

תגרוחתספדומההנומתה
.ריינהילושמ

.תספדמהלשהספדהלןתינהרוזאהמתגרוחהנומתהםרוגןכ

תאןטקהואתספדמהלשהספדהלןתינהרוזאהתאלדגההלועפ
.ךמסמהלשהספדההרוזא
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הקירסתויעבןורתפ
.תוחוקללהכימתהזכרמםערשקרוצ,ףסונעדימל.תילנויצפואהליבחשורדלהיושעוזהנוכת:הרעה

רישכמהתועצמאבקורסלןתינאל

הלועפוםרוגאל/ןכתועפות

ןיזממהכלהכןזוהאלךמסמה
.םיכמסמה

.ידמןטקךמסמהםרוגןכ

אוהםיכמסמהןיזמבהניעטלןתינשילמינימהךמסמהלדוגהלועפ
A5)148 x .)מ"מ210

.םיאבההלועפלוםרוגלרובע,תרתפנאלהיעבהםא

.ןוכנהגוסהמםיכמסמונעטנאלםרוג

אללדוגבםיכמסמםעםיכמסמהןיזמבשמתשהלןתינאלהלועפ
אל,ףסונב.םיקדםיכמסמואםיפקש,רוקיביסיטרכ,דיחא
.ןפולציטרסוארייניקדהמ,תויגתםעםיכמסמןועטלןתינ

.םיאבההלועפלוםרוגלרובע,תרתפנאלהיעבהםא

.ןוכנאלהםוקימבםיאצמנםיכמסמהינווכמםרוג

לדוגלםאתהבהנוכנהרוצבםיכמסמהינווכמתאןווכהלועפ
.ךמסמה

.םיאבההלועפלוםרוגלרובע,תרתפנאלהיעבהםא

.םיכמסמהןיזמבהראשנריינתסיפו,עורקךמסמהמקלחםרוג

.ריינהתסיפתאאצוהוםיכמסמהןיזמלשהסכמהתאחתפהלועפ

.םיאבההלועפלוםרוגלרובע,תרתפנאלהיעבהםא

.םינושםילדגבםיכמסמוחנוהםרוג

שמתשהלשי,םינושםילדגבםיכמסמתניעטתעבהלועפ
Mixedתורשפאב Size Originals)םילדגברוקמיכמסמ
איההאצותה,וזהתורשפאבשומישהשענאלםא.)םינוש
.ריינתמיסח

בשחמלקרסנשךמסמהתאאביילןתינאל

הלועפוםרוגאל/ןכתועפות

קרוסהתארתאלןתינאל

.האבההעפותלרובע,אלםא

.תלעפומהניאתספדמהםרוגןכ

.תספדמהתאלעפההלועפ

.םיאבההלועפלוםרוגלרובע,תרתפנאלהיעבהםא
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הלועפוםרוגאל/ןכתועפות

.בשחמהמקתונמתשרהלבכםרוג

.בשחמלתשרהלבכתארבחהלועפ

.םיאבההלועפלוםרוגלרובע,תרתפנאלהיעבהםא

.תספדמהמקתונמתשרהלבכםרוג

.תספדמלתשרהלבכתארבחהלועפ

להנמלךירדמבןייע,תשרהתורדגהלעעדימתלבקל
®Xeroxתספדמ/םוליצתנוכמלשתכרעמה PrimeLink®

B9100/B9110/B9125/B9136.

.םיאבההלועפלוםרוגלרובע,תרתפנאלהיעבהםא

הניא)םינותנהףותישלוקוטורפ(Salutation-התאיציםרוג
.תלעפומ

.Salutation-התאיציתאלעפההלועפ

להנמלךירדמבןייע,תשרהתורדגהלעעדימתלבקל
®Xeroxתספדמ/םוליצתנוכמלשתכרעמה PrimeLink®

B9100/B9110/B9125/B9136.

.םיאבההלועפלוםרוגלרובע,תרתפנאלהיעבהםא

.ןיקתוניאתספדמהובשחמהןיבתשרהרוביחםרוג

.תכרעמהלהנמלהנפהלועפ

ראודהתביתתאחותפלןתינאל

.האבההעפותלרובע,אלםא

.ראודתביתהרצונאלםרוגןכ

.ראודתביתרוצהלועפ

ןייע,ראודהתבית/ימוקמהןנוכהלעףסונעדימתלבקל
®Xeroxתספדמ/םוליצתנוכמלשתכרעמהלהנמלךירדמב

PrimeLink® B9100/B9110/B9125/B9136.

.םיאבההלועפלוםרוגלרובע,תרתפנאלהיעבהםא

.ראודהתביתלשהמסיסהתאתחכשםרוג

בצמלהמסיסהתארבעה,המסיסהתאתמאלןתינאלםאהלועפ
Off)המסיסהתאספאןכמרחאלו)יובכ.

ןייע,ראודהתבית/ימוקמהןנוכהלעףסונעדימתלבקל
®Xeroxתספדמ/םוליצתנוכמלשתכרעמהלהנמלךירדמב

PrimeLink® B9100/B9110/B9125/B9136.

םינותנקורסללוכיאלקרוסה
תרבעהבTWAINתאיגשבקע
םינותנה

.האבההעפותלרובע,אלםא

.ןקתומוניאהקירסהןקתהלהנמםרוגןכ

.הקירסהןקתהלהנמתאןקתההלועפ
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הלועפוםרוגאל/ןכתועפות

ךלהמבהקיספמהלועפה
הקירסה

?ידמלודגץבוקהםאהםרוגןכ

,הסוחדטלפץבוקתינבתרחבואהיצולוזרהתאןטקההלועפ
.שדחמקורסןכמרחאלו

)FTP/SMB(תשרהךרדקרסנשךמסמהתאחולשלןתינאל

הלועפוםרוגאל/ןכתועפות

םיכמסמריבעהלןתינאל
.תשרהךרדםיקורס

?תספדמבהנוכנהרוצבונזוהתרשהיטרפםאהםרוגןכ

.תספדמבהנוכנהרוצבתרשהיטרפתאתנזהשאדוהלועפ

.םיאבההלועפלוםרוגלרובע,תרתפנאלהיעבהםא

?תספדמבהנוכנהרוצבונזוההרימשהםוקימיטרפםאהםרוג

.תספדמבהנוכנהרוצבהרימשהםוקימיטרפתאתנזהשאדוהלועפ

.םיאבההלועפלוםרוגלרובע,תרתפנאלהיעבהםא

Shared(ףתושמהםשהםאה,SMB-בשומישהתעבםרוג
Name(תספדמבהנוכנהרוצבןזוה?

.תספדמבהנוכנהרוצבףתושמהםשהתאתנזהשאדוהלועפ

.םיאבההלועפלוםרוגלרובע,תרתפנאלהיעבהםא

םוקימיטרפםאה,)UNCתינבת(SMB-בשומישהתעבםרוג
?תספדמבהנוכנהרוצבונזוההרימשה

.תספדמבהנוכנהרוצבהרימשהםוקימיטרפתאתנזהשאדוהלועפ

.םיאבההלועפלוםרוגלרובע,תרתפנאלהיעבהםא

?תספדמבהנוכנהרוצבןזוההסינכהםשםאהםרוג

.תספדמבהנוכנהרוצבהסינכהםשתאתנזהשאדוהלועפ

.םיאבההלועפלוםרוגלרובע,תרתפנאלהיעבהםא

?תספדמבהנוכנהרוצבהנזוההמסיסהםאהםרוג

.תספדמבהנוכנהרוצבהמסיסהתאתנזהשאדוהלועפ

ינורטקלאראודתחילשבתויעב

הלועפוםרוגאל/ןכתועפות

היוגשינורטקלאהראודהתבותכםרוגןכינורטקלאראודחולשלןתינאל
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הלועפוםרוגאל/ןכתועפות

.הנוכנינורטקלאהראודהתבותכשאדוהלועפ

.םיאבההלועפלוםרוגלרובע,תרתפנאלהיעבהםא

.ינורטקלאראודתחילשליברמהלדוגהמהגירחהעריאםרוג

תאןטקהוא,ינורטקלאראודתחילשליברמהלדוגהתאהנשהלועפ
.היצולוזרה

להנמלךירדמבןייע,ינורטקלאראודלשיברמהלדוגהתלבקל
®Xeroxתספדמ/םוליצתנוכמלשתכרעמה PrimeLink®

B9100/B9110/B9125/B9136.
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ריינתומיסח
לעפ.המיסחההתהוזובשרוזאהתאתנייצמהשמתשמהקשממבהלקתךסמבהעדוההעיפומ,ריינתמיסחהעריאםא
.תספדמהתלועפתאשדחלוהמיסחהתאתוקנלידכתוגצומהתוארוהלםאתהב

ריינתומיסחלעעדימ

:ריינתומיסחבלפטלידכהאבההמישרברזעיה

.הקעזאתעמשנותרצענתספדמה,תספדמהךותבריינתומיסחלשהרקמב•

.הרקבהחולבתועיפומשתוארוהלםאתהבלעפ,עקתנשריינהתאריסהלידכ•

.תועורקהריינהתוסיפלכתאתאצוהשאדו,ערקנריינהםא.ערקייאלשידכ,תונידעבריינהתארסה•

.תספדמהלשעגמהךסמיבגלעעיפוהלךישמתריינהתמיסחתעדוה,תספדמהךותבהעוקתריינתסיפהראשנםא•

.קחמנתספדמהןורכיזבןסחואמהעדימהלכ,תספדמהיוביכתעב.תלעפומתספדמהשכריינתומיסחררחשלןתינ•

.הספדהימגפלםורגלהלולעוזהלועפ.תספדמהלשםיימינפהםיביכרבתעגלןיא•

.המיסחהינפלםייקהיהשבצמהמתיטמוטואהכישממהספדהה,תררחתשמריינתמיסחשירחא•

העריאשינפלבצמהמתשדחתמהקתעהה.)לחתה(Startןצחלהלעץחל,הקתעהךלהמבריינתמיסחהעריאםא•
.ריינהתמיסח

תראשנשריינתכיתח.עוקתריינלשתוכיתחתספדמבורתונאלשאדו,עוקתריינריסמהתארשאכ:הרהזא
ןונגנמתדיחילביבסמךורכריינםאוא,רתסומרוזאבהעוקתריינתכיתחםא.הפירשלםורגלהלולעתספדמב
דקומםערשקרוצותספדמהתאדימהבכ,העיצפעונמלידכ.חוכבריינהתאריסהלןיא,תולגלגלואךותיהה
.תוחוקללXeroxלשתינכטההכימתה

םיכמסמןיזמתומיסח

.ירמגלהסכמהתאחתפוםיכמסמהןיזמלשןוילעההסכמהלשספתהתאררחש,תונידעב.1

.ילאמשההסכמהתאחתפ.2
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.עוקתהריינהתארסה,םיכמסמהןיזמלהסינכבספתנאלריינהםא.3

הסכמהתאחתפותידיהתאםרה,ימינפההסכמהתאחותפלךתואהחנמתספדמהלשעגמהךסמתעדוהםא.4
.ועקתנשתוריינהתאאצוה.ימינפה

.חוכבריינהתאךושמתלא,ךמסמלקזנמענמיהלידכ,םיכמסמהןיזמבעוקתריינםא:הרעה

.עוקתהריינהתארסה,ילאמשההסכמהךותבאיהריינהתמיסחםא.5

:אבהרדסבםיסכמהתארוגס.םמוקמבולעניישדעםיאבהםיסכמהתארוגס.6

ימינפהסכמ•

ןוילעהסכמ•

ילאמשהסכמ•
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.ותוארסה,םשאצמנךמסמהםא.םיכמסמהןיזמתאתויטיאבםרה,ריינתמיסחאוצמלחילצמךניאםא.7

.םיכמסמהןיזמתארוגס.8

.ךמסמהתארסהוןיזמהשגמרוזאתאםרה,תאזתנייצמתספדמהלשעגמהךסמתעדוהםא.9

.ירוקמהומוקימלןיזמהשגמתאתונידעברזחה.10

ןיזמבםיכמסמהתכרעתאשדחמןועטלידכךסמהיבג-לעתוארוהלםאתהבלעפ,עוקתהךמסמהתרסהרחאל.11
.םיכמסמה

ואםיטמוקמ,םיעורקםיכמסמקורסלידכ.םיכמסמהתכרעבלפוקמואטמוקמ,עורקריינןיאשאדו:הרעה
תונויליגלעיטמוטואןפואבתגלדמתספדמה.דבלבםיכמסמהלשתיכוכזהחטשמבשמתשה,םילפוקמ
.המיסחההעריאשינפלקרסנשןורחאהךמסמהןויליגמתשדחתמהקירסהו,םיקורסהםיכמסמה
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םיכמסמהןיזמתעוצרלתחתמםיכמסמתומיסח

.םיכמסמהןיזמתאחתפ.1

.םיכמסמהןיזמתעוצרתאררחשוהעוצרהףונמבזוחא,עקתנשךמסמהתרסהל.2

.ירוקמההמוקמלתונידעבהעוצרהתארזחה.3

.םיכמסמהןיזמתארוגס.4

.םיכמסמהןיזמבהאלמהםיכמסמהתכרעתאשדחמןועטלידכתוארוהלםאתהבלעפ.5

,םיעורקםיכמסמקורסלידכ.םיכמסמהתכרעבםילפוקמואםיטמוקמ,םיעורקםיכמסמןיאשאדו:הרעה
לעיטמוטואןפואבתגלדמתספדמה.דבלבםיכמסמהלשתיכוכזהחטשמבשמתשה,םילפוקמואםיטמוקמ
.המיסחההעריאשינפלקרסנשןורחאהךמסמהןויליגמתשדחתמהקירסהו,םיקורסהםיכמסמהתונויליג
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4–1םישגמבריינתומיסח

הספדהתודובעעוציבךשמהינפל,תונטקהתועורקהריינהתוסיפלכללוכ,ריינהתומיסחלכתאתוקנלדימתדפקה:הצע
.הקתעהוא

.ריינתמיסחהעריאובששגמהתאהצוחהךושמ.1

ראשנשעורקריינ.ריינהתמיסחהעיפוהןכיהקודב,שגממותכישמינפל,ריינתעירקמענמיהלידכ:הרעה
.תספדמבהלקתלםורגללולעתספדמהךותב

.עורקקלחלכועוקתהריינהתארסה.2

.רצעיישדעהמינפשגמהתאסנכה.3

)הפיקע(5שגמבריינתומיסח

הספדהתודובעעוציבךשמהינפל,תונטקהתועורקהריינהתוסיפלכללוכ,ריינהתומיסחלכתאתוקנלדימתדפקה:הצע
.הקתעהוא
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.)הפיקע(5שגמלשןוילעההסכמהתאחתפ.1

.הפיקעהשגממןעטנשריינלכועוקתהריינהתארסה.2

.םשמוקיחרהלותספדמהךותבותוארתאלשי,ריינתעירקלשהרקמב:הרעה

.עקתנשריינהתארסהושגמההסכמתאחתפ.3
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.שגמההסכמתארוגס.4

.הספדההואהקתעההתאשדחןכמרחאלו,שגמבריינהתאשדחמןעט.5

הפיקעהשגמבתופטעמלשתומיסח

.תופטעמהגוסבהכימתתמייקשאדו.הפיקעהשגמךותמקרתופטעמןיזהלןתינ:הרעה

:הפיקעהשגמבתופטעמבשומישתעבתואבהתויחנהלםאתהבלעפוהדיפקבארק

.תופטעמהידיצינשלםידמצומהפיקעהשגמלשריינהינווכמשאדו•

.הכלהכםירדגומריינהשגמלשםינייפאמהשאדו•

.תנזומההפטעמהבגבעיפוהליופצןטקטמק•

4הלבוהתדיחיבתספדמלריינתנזהבהלקת

הספדהתודובעעוציבךשמהינפל,תונטקהתועורקהריינהתוסיפלכללוכ,ריינהתומיסחלכתאתוקנלדימתדפקה:הצע
.הקתעהוא

.הספדההתאהקיספהתספדמהשאדוולשי,ימדקההסכמהתחיתפםרט.1
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.1שגמתאהצוחהךושמ.2

.4הלבוההתדיחיתאהצוחהךשומהתאשכאצוי2שגמ.4הלבוההתדיחיתאהצוחהךושמ.3

.םיעוקתהתוריינהתאאצוהו4aתידיהתאםרה.4

.םשמוקיחרהלותספדמהךותבותוארתאלשי,ריינתעירקלשהרקמב:הרעה

.הלשירוקמהםוקימל4aתידיהתארזחה.5

.תינמז-ובתסנכומ4הלבוההתדיחי.רצעיישדעהמינפתונידעב2שגמתאסנכה.6

.רצעיישדעהמינפתונידעב1שגמתאסנכה.7

.תספדמהתתבשהלרבדהםורגיטעמבוליפאחותפימדקההסכמהםא.ירמגלימדקההסכמהתארוגס.8
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תישארההדיחיהךותבריינתומיסח

.הספדההואהקתעההתודובעתאךישמתםרטב,תועוטקריינתוסיפללוכ,ריינהתומיסחלכתאתוקנלדיפקהלשי

לולעעגמה.תוריהזוההובגהרוטרפמטןייצמההילאבורקואFuser-התדיחיבןמוסמרוזאבעגיתלא:הרהזא
.תויווכלםורגל

.הספדההתאקיספהןקתמהשאדווימדקההסכמהתחיתפםרט.1

הרבעההלודומתאהצוחהךושמ.יקפואהםוקימבהיהתשדע,הנימיהרבעההלודומזכרמבהקוריההגוחהתאבבוס.2
.הצקהדע

.עוקתהריינהתאריסהלידכ2aתידיתאבבוס.עוקתריינריסהלידכ2bתידיהתאםרה.3
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ריסהלידכלאמשןוויכלריינהתאהצוחהךושמ,ךותיההןונגנמתדיחיךותבואהרבעההלודומשארבעקתנריינםא.4
.ריינהתאריסהלהסנו,2cתידיהתאםרה,ריינהתאריסהלחילצמךניאםא.ותוא

.עוקתהריינהתארסהןכמרחאלו,2dתידיהתאזזה,ךרוצלםאתהב2cתידיהתאםרה.5

.עוקתהריינהתארסהוךרוצלםאתהב2fהגוחהתאבבוס.6
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.עוקתהריינהתארסהוךרוצלםאתהבךותיההןונגנמתדיחילשינמיההדצב3bתידיהתאזזה.7

לודומתאהצוחהךושמוירוקמהומוקימלהרבעההלודומתארזחה,ותואריסהלהשקוםינפבראשנעוקתהריינהםא
.ריינהתמיסחתאריסהלבושהסנ.תידדצ-ודההספדהה

.עקתנשריינהתארסהו,הרבעההלודומזכרמלתחתמתידיהתאדרוה.8

.הלאמש2הקוריהתידיהתאבבוסןכמרחאלו,ואולמבהרבעההלודומתאסנכה.9

.בושותואסנכהועצמאהלאהרבעההלודומתאךושמ,תידיהתאבבוסלןתינאלםא:הרעה

.תספדמהתספדהלרבדהםורגי,טעמבוליפאחותפימדקההסכמהםא.ירמגלימדקההסכמהתארוגס.10
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ןותחתהילאמשההסכמבתומיסח

ילנויצפואהOHCF-הואילנויצפואהHCF-הלש7-ו6םישגמרשאכהמיסחתוקנלדציכהארמהזךילה:הרעה
רוזאלתשגלידכםיילנויצפואה7-ו6םישגמלימדקההסכמהתאחתפ,OHCFואHCFךלשיםא.םימייקםניא
.הז

.ןותחתהילאמשההסכמהתאחתפ.1

.ועקתנשתוריינהתאאצוה.2

.םשמותואקיחרהלזאותספדמהךותבותוארתאלשי,ריינתעירקלשהרקמב:הרעה

.ןותחתהילאמשההסכמהתארוגס.3

.לועפלהלוכיאלתספדמהו,שמתשמהקשממבהעדוההעיפומ,חותפןותחתהילאמשההסכמהםא:הרעה

הנותחתהתינמיהתלדבריינתומיסח

הספדהתודובעעוציבךשמהינפל,תונטקהתועורקהריינהתוסיפלכללוכ,ריינהתומיסחלכתאתוקנלדימתדפקה:הצע
.הקתעהוא
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.תרשיימהקשממהתדיחילשתימדקהתלדהתאחתפתשינפלסיפדהלקיספהרישכמהשאדו.1

.הנותחתהתילאמשהתלדהתאחתפוהטמיפלכתלדהספתתאקלחה.2

.ועקתנשתוריינהתאאצוה.3

.םשמותואקיחרהלזאותספדמהךותבותוארתאלשי,ריינתעירקלשהרקמב:הרעה

.הנותחתהתינמיהתלדהתארוגס.4

.לועפלהלוכיאלתספדמהו,שמתשמהקשממבהעדוההעיפומ,חותפןותחתהינמיההסכמהםא:הרעה

קשממבהעדוההעיפומ,החותפתלדהםא.ףוסהדעתרשיימהקשממהתדיחילשתימדקהתלדהתארוגס.5
.לועפלהלוכיאלתספדמהושמתשמה
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סקפתויעב
ןתינאלןיידעםא.הבתניוצמההלועפהתאעצבוהאבההלבטבןייע,הניקתהרוצבםיסקפלבקלואחולשלןתינאלםא
.תורישהגיצנלהנפ,ןאכתוראותמהתולועפהעוציברחאלםג,הניקתהרוצבםיסקפלבקלואחולשל

םיסקפתחילשבתויעב

ןורתפםרוגהעפות

ןיזמךרדקרסנאלךמסמה
.םיכמסמה

ןטקואידמקד,ידמהבעךמסמה
.ידמ

םיכמסמהלשתיכוכזהחטשמבשמתשה
.סקפהתחילשל

אלםיכמסמהןיזמלשםינווכמה.תיווזבקרסנךמסמה
.ךמסמהבחורלםימאתומ

םיכמסמהןיזמלשםינווכמהתאםאתה
.ךמסמהבחוריפל

ןעמנהידי-לעלבקתמהסקפה
.שטשוטמ

.הנוכנהרוצבךמסמהתאםקמ.יוגשךמסמהםוקימ

םיכמסמהלשתיכוכזהחטשמ
.ךלכולמ

.םיכמסמהלשתיכוכזהחטשמתאהקנ

תאםאתה.היצולוזרהתאםאתה.ידמריהבךמסמבטסקטה
.תוידוגינה

.סקפהתאבושחלשוןופלטהוקתאקודב.ןופלטהרוביחבהיעבשישןכתיי

סקפהרישכמבהיעבהנשישןכתיי
.חלושה

,יוארכתלעופךלשתספדמהשאדוולידכ
,הרושכספדוהקתעההםא.קתעהרוצ
רישכמבצמתאקודבלןעמנהמשקב
.לבקמהסקפה

ןעמנהידי-לעלבקתמהסקפה
.קיר

החילשלךמסמהתאםקמ:םיכמסמהןיזמ.הניקתהרוצבןעטנאלךמסמה
חטשמ.הלעמיפלכהנופאוהשכסקפב
ךמסמהתאםקמ:םיכמסמהלשתיכוכזה
.הטמיפלכהנופאוהשכסקפבהחילשל

סקפהרפסמתאקודב.יוגשסקפהרפסמשןכתיי.רבעוהאלסקפה

וקהםא.ןופלטהוקרוביחתאקודב.יוגשןפואברבוחמןופלטהוקשןכתיי
.ותוארבח,קתונמ

סקפהרישכמבהיעבהנשישןכתיי
.לבקמה

.סקפהתאלבקישםדאהםערשקרוצ

םיסקפתלבקבתויעב

ןורתפםרוגהעפות

ואןופלטהרוביחבהיעבשישןכתיי.קירלבקתמהסקפה
.חלושהסקפהרישכמםע

.םיקתעהסיפדהלהלוכיתספדמהשאדו
שקב,םיקתועסיפדהלהלוכיתספדמהםא
.בושסקפהתאחולשלחלושהמ
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ןורתפםרוגהעפות

הרוצבםיפדהתאןעטחלושהשןכתיי
.הנוכנאל

.חלושהםערשקרוצ

הניאךא,החישלהנועתספדמה
.םיסנכנםינותנתלבקמ

,הקיפרגיטירפרפסמתללוכהדובעהםא.ןורכיזקיפסמןיא
.ןורכיזקיפסמןיאתספדמלשןכתיי
קיפסמןיאםא,החישלהנועאלתספדמה
.םינסחואמםיכמסמותודובעקחמ.ןורכיז
תמייקההדובעהשןתמהןכמרחאל
ןורכיזהתאלידגתוזהלועפ.םלשות
.ןימזה

אלתספדמבריינהתקפסאשןכתיי.ןטקומלבקתמהסקפה
.חלשנשךמסמהלדוגלתמאות

תספדמה.רוקמהךמסמלדוגתאאדו
ןטקומלדוגבםיכמסמקיפהלהיושע
.הנימזהריינהתקפסאלםאתהב

ןפואבםילבקתמםניאםיסקפ
.יטמוטוא

םיסקפתלבקלתרדגומתספדמה
.תינדי

.תיטמוטואהלבקלתספדמהתארדגה

ןכמרחאלוריינןעט,קירריינהשגמםא.אלמןורכיזה
.ןורכיזבםיאצמנשםיסקפספדה

אוהםא.ןופלטהוקרוביחתאקודב.יוגשןפואברבוחמןופלטהוק
.ותוארבח,קתונמ

סקפהרישכמבהיעבהנשישןכתיי
.חלושה

,יוארכתלעופךלשתספדמהשאדוולידכ
,הרושכספדוהקתעההםא.קתעהרוצ
רישכמבצמתאקודבלןעמנהמשקב
.לבקמהסקפה
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תולקתלעעדימ
:תספדמבהלקתואםיחותפםיסכמואתותלד,ריינתומיסחומכתולקתועריאשכתושחרתמתואבהתולועפה

.תספדמהלשהרקבהחולבהעיפומהלקתתעדוהוסיפדהלהקיספמתספדמה•

.הלקתהןורתפלתונקתמתולועפלערצקרבסהיווילבהלקתהםוקימתאגיצמהרויאתללוכהעדוהה•

תמיסחהעריאשכ.תספדמלרבוחמשילנויצפואןקתהלכבותספדמבםינושםירוזאבשחרתהלתויושעריינתומיסח•
.תושרדנהתונקתמהתולועפהתאוםיבורמםימוקימגיצהלידכהנתשמרויאה,ריינ

ןקתהבםיאתמהרוזאהתאגיצמוילנויצפואהןקתההלשהרקבהחולבןווחמראומ,ילנויצפואןקתהבהלקתהעריאםא•
.הלקתההעריאובש

:ריינתומיסחלשרורחשעצבתמהבשםעפלכבאבהעדימבןייעלשי

.תספדמהתאתובכלןיא,ריינתומיסחרורחשתעב•

.תכרעמהןורכיזבןסחואמשעדימהלכתקיחמלםרוגתספדמהיוביכ.תלעפומתספדמהשכריינתומיסחררחשלןתינ•

.םיעורקתוריינלשתונטקתוכיתחתאצוהללוכ,ריינהתומיסחלכתאררחש,הספדההתודובעךשמהינפל•

.תספדמהךותבשםיביכרבתעגלןיא,םיירשפאהספדהימגפעונמלידכ•

.תועורקהריינהתוסיפלכתאתאצוהשאדו,ערקנריינהםא.ותואעורקלאלשדפקהוריינהתאאצוה,תונידעב•

.הסיפדמאלתספדמה,םיחותפםיסכמואתותלדרשאכ.םיסכמהותותלדהלכרוגס,ועקתנשתוריינהתאצוהירחא•

.המיסחהינפלםייקהיהשבצמהמתיטמוטואהכישממהספדהה,תררחתשמריינתמיסחשירחא•

לכתאררחשלידכ.תספדמהלשהרקבהחולבעיפוהלךישמתהאיגשתעדוה,ריינהתומיסחלכתאתררחשאלםא•
.עדימותוארוהלבקלידכתספדמהלשהרקבהחולברזעיה,ורתונשתומיסחה

הלקתתועדוה

,סיפדהלהקיספמתספדמה,תספדמבתולקתואםיחותפםיסכמואתותלד,ריינתומיסחןוגכתולקתתושחרתמרשאכ
תונקתמתולועפלערצקרבסהיווילבהלקתהםוקימתאגיצמרויא.תספדמהלשהרקבהחולבהעדוההעיפומןכמרחאלו
תולועפהתאוםינושהםימוקימהתאגיצמוהנתשמרויאה,דחאםוקיממרתויבהלקתתשחרתמםא.הלקתהןורתפל
.תושרדנהתונקתמה

Faultsתורשפאבעג,תספדמהלשהרקבהחולב,הלקתיוקינלעגונבתוארוהוטרופמעדימתלבקל:הרעה
.הלקתהדוקלבלםיש,הלקתהךסמתיתחתב.)תולקת(
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םיטרפמ

:ליכמהזחפסנ

262.............................................................................................................................הקתעהיטרפמ

264..............................................................................................................................הספדהיטרפמ

268...............................................................................................................................הקירסיטרפמ

DADF(........................................................................269(תידדצ-ודהספדהליטמוטואםיכמסמןיזמיטרפמ
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הקתעהיטרפמ

,B9100טירפ B9110, B9125, B9136

ףוסמםוליצתנוכמגוס

600הקירסתייצולוזר x 600 dpi,400 x 400 dpi,300 x 300 dpi,200 x 200 dpi

600טלפתייצולוזר x 600 dpi

Imageהנוכתהרשאכ:הרעה Enhancement)הנימז)הנומתתוכיארופיש,
2400איהטלפהתייצולוזר x 2400 dpi.

םינווגירבעמ256יתגרדה

תוינש300דע•תוממחתהןמז
תלעפומתישארהלמשחהתקפסארשאכתוינש45דע•

23°רדחהתרוטרפמטלעססובמתוממחתההןמז:הרעה C)73.4° F(.

:A3אוהיברמהלדוגה,םירפסותונויליגרובעךמסמתקתעה 297 x 11(מ"מ432 x .)'ץניא17

A3:297:םומיסקמהקתעהריינלדוג x 11(מ"מ420 x 330,)'ץניא17 × 12.6(מ"מ488 × 19.2
)'ץניא

A5:148:ילמינימ x 5.75(מ"מ210 x )הפיקע(5שגמרובעהיולג)'ץניא8.25

הצק,)'ץניא0.196(מ"מ5ליבומהצק:הטמוA3לדוגרובעהנומתןדבואבחור•
)'ץניא0.196(מ"מ5ינמיהצקוילאמשהצק,)'ץניא0.196(מ"מ5בקוע

1.10(מ"מ28.0ליבומהצק:A3-מרתוילשלדוגרובעהנומתןדבואבחור•
מ"מ16.5ינמיהצקוילאמשהצק,)'ץניא1.10(מ"מ28.0בקועהצק,)'ץניא
)'ץניא0.649(

ןושארקתועטלפלןמזךשמ

תונתשהלםייושעםיכרעה
.תספדמהתרוצתלםאתהב

A4רובעתוינש3.9

הקתעהתנטקה

הלדגהסחי

100%:1:1 ± 0.7%

,1:0.500,1:0.707,1:0.816,1:0.866,1:1.154,1:1.225:שארמרדגומ%
1:1.414,1:1.632,1:2.000

1%לשםיחוורמב1:4.00דע1:0.25:הנתשמ%

הפיצרהקתעהתוריהמ

הנומתהתוכיאתמאתהשןכתיי
.תוריהמהלעעיפשת

ןכתיי,ריינהגוסלםאתהב
.ועפשויתספדמהיעוציבש

Xeroxתספדמ/םוליצתנוכמ• PrimeLink B9100:

A4:210 x :A;מ"מ297 8.5 x :ידדצ-וד;הקדלםידומע100:ידדצדח:'ץניא11
הקדלםידומע100

A3:297 x 11(מ"מ420 x 50:ידדצ-וד;הקדלםידומע50:ידדצדח:)'ץניא17
הקדלםידומע

Xeroxתספדמ/םוליצתנוכמ• PrimeLink B9110:
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,B9100טירפ B9110, B9125, B9136

A4:210 x :A;מ"מ297 8.5 x :ידדצ-וד;הקדלםידומע110:ידדצדח:'ץניא11
הקדלםידומע110

A3:297 x 11(מ"מ420 x 55:ידדצ-וד;הקדלםידומע55:ידדצדח:)'ץניא17
הקדלםידומע

Xeroxתספדמ/םוליצתנוכמ• PrimeLink B9125:

A4:210 x :A;מ"מ297 8.5 x :ידדצ-וד;הקדלםידומע125:ידדצדח:'ץניא11
הקדלםידומע125

A3:297 x 11(מ"מ420 x 62:ידדצ-וד;הקדלםידומע62:ידדצדח:)'ץניא17
הקדלםידומע

Xeroxתספדמ/םוליצתנוכמ• PrimeLink B9136:

A4:210 x :A;מ"מ297 8.5 x :ידדצ-וד;הקדלםידומע136:ידדצדח:'ץניא11
הקדלםידומע136

A3:297 x 11(מ"מ420 x 68:ידדצ-וד;הקדלםידומע68:ידדצדח:)'ץניא17
הקדלםידומע

תונויליג9999הפיצרהקתעהבםידומע

.הנומתבוצייעצבלידכתספדמהלשתינמזהייהשהןכתית

IEC/ISO24734,24735,17991:רושיא

®Xeroxתספדמ/םוליצהתנוכמבקרהנימז'סקפ'הנוכתה:הרעה PrimeLink® B9100.
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הספדהיטרפמ
הנבומגוסגוס

Xeroxתספדמ/םוליצתנוכמ•הפיצרהספדהתוריהמ PrimeLink B9100:

A4:210 x :A;מ"מ297 8.5 x ;הקדלםידומע100:ידדצדח:'ץניא11
הקדלםידומע100:ידדצ-וד

A3:297 x 11(מ"מ420 x -וד;הקדלםידומע50:ידדצדח:)'ץניא17
הקדלםידומע50:ידדצ

Xeroxתספדמ/םוליצתנוכמ• PrimeLink B9110:

A4:210 x :A;מ"מ297 8.5 x -וד;הקדלםידומע110:ידדצדח:'ץניא11
הקדלםידומע110:ידדצ

A3:297 x 11(מ"מ420 x -וד;הקדלםידומע55:ידדצדח:)'ץניא17
הקדלםידומע55:ידדצ

Xeroxתספדמ/םוליצתנוכמ• PrimeLink B9125:

A4:210 x :A;מ"מ297 8.5 x ;הקדלםידומע125:ידדצדח:'ץניא11
הקדלםידומע125:ידדצ-וד

A3:297 x 11(מ"מ420 x -וד;הקדלםידומע62:ידדצדח:)'ץניא17
הקדלםידומע62:ידדצ

Xeroxתספדמ/םוליצתנוכמ• PrimeLink B9136:

A4:210 x :A;מ"מ297 8.5 x ;הקדלםידומע136:ידדצדח:'ץניא11
הקדלםידומע136:ידדצ-וד

A3:297 x 11(מ"מ420 x -וד;הקדלםידומע68:ידדצדח:)'ץניא17
הקדלםידומע68:ידדצ

:A4ריינבדיחיךמסמלשהפיצרהספדהתעצבתמרשאכ 210 x מ"מ297
)8.5 x לשתואבהתומאתההךלהמבתוריהמהתאןיטקהלןתינ,)'ץניא11
:הנומתהתוכיא

Printהרדגהברשאכ• Mode)ןקתהלהנמב)הספדהבצמPCLתרחבנ
Highתורשפאה Precision)הובגקויד(

Printהרדגהברשאכ• Mode)ןקתהלהנמב)הספדהבצמPostScript
Highתורשפאהתרחבנ Precision)וא)הובגקוידHigh Image Quality
)ההובגהנומתתוכיא(

.ריינהגוסלםאתהבםיעוציבהתאךימנהלןתינ

600:טלפתייצולוזרהיצולוזר × 600 dpi

2400:םינותנדוביעתייצולוזר x 2400 dpi

PCL6-וPostScriptדומעהרואיתתפש
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הנבומגוסגוס

:ESC/Pהיצלומא VP-1000;HP-GL: HP7586B;HP-GL2/RTL: HP DesignJet
750C Plus(;PCL5c/PCLXL: HP Color LaserJet 5500;ESCP/K;KS/

KSSM

512ןורכיזתלוביק MB

תוכרע86:למס;םינפוג82:יאפוריא:PCLםינבומםינפוג

PostScript:םינפוג136:יאפוריא

Ethernet:ןקתקשממ 100Base-TX/10Base-T

USB 2.0
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הנבומגוסגוס

:Ethernetךמתנלוקוטורפ TCP/IP (SMB, LPD, Port9100, IPP, WSD, Novell®
NetWare); NetBEUI (SMB), (IPX/SPX), (NetWare®(

PCLגוסמןקתהלהנמ•תכמתנהלעפהתכרעמ

–Windows® )תויביס32(10

–Windows® )תויביס64(10

–Windows® )תויביס32(8.1

–Windows® )תויביס64(8.1

–Windows® )תויביס32(7

–Windows® )תויביס64(7

–Windows Server® )תויביס64(2016

–Windows Server® 2012 R2)64תויביס(

–Windows Server® )תויביס64(2012

–Windows Server® 2008 R2)64תויביס(

–Windows Server® )תויביס32(2008

–Windows Server® )תויביס64(2008

–Mac OS X Driver

–macOS 10.12 Sierra

–OS X 10.11 El Capitan

–OS X 10.10 Yosemite

–OS X 10.9 Mavericks
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הנבומגוסגוס

–OS X 10.8 Mountain Lion

PostScriptגוסמןקתהלהנמ•

–Windows® )תויביס32(10

–Windows® )תויביס64(10

–Windows® )תויביס32(8.1

–Windows® )תויביס64(8.1

–Windows® )תויביס32(7

–Windows® )תויביס64(7

–Windows Server® )תויביס64(2016

–Windows Server® 2012 R2)64תויביס(

–Windows Server® )תויביס64(2012

–Windows Server® 2008 R2)64תויביס(

–Windows Server® )תויביס32(2008

–Windows Server® )תויביס64(2008

–macOS 10.12 Sierra

–OS X 10.11 El Capitan

–OS X 10.10 Yosemite

–OS X 10.9 Mavericks

–OS X 10.8 Mountain Lion
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הקירסיטרפמ

עבצבקרוסגוס

:A3אוהיברמהלדוגה,םירפסותונויליגרובעהקירסלדוג 297 × 17×11(מ"מ432
)'ץניא

Scan Resolution)תייצולוזר
)הקירס

600 × 600 dpi,400 × 400 dpi,300 × 300 dpi,200 × 200 dpi

RGBעבצלכרובעתויביס8לשטלפ,תויביס10לשטלק:עבצבהקירסםויס

תיביס1לשטלפ;תיביס1לשטלק:ןבל-רוחשב

RGBעבצלכרובעתויביס8לשטלפ,תויביס10לשטלק:עבצב

הקדלםידומע135:ידדצדחךמסמתקירסתוריהמ

הקדלםידומע270:ידדצ-וד

Storeתורשפאהתארחובהתאםא:הרעה to Folder)ןוסחא
200איההקירסהתוריהמ,A4יכמסמרובע)הייקיתב dpi.

:הרעה

הקדלםידומע135:ידדצדח•
הקדלםידומע270:ידדצ-וד•

ריינטרפמ(XPSוא,TIFF,JPEG,PDF,DocuWorks-לםינותנהתקירסראודתביתלהקירס
XML(,ינורטקלאראודלףרוצמץבוקכךמסמהתחילשןכמרחאלו.

תועצמאבתשרבבשחמלוקרסנשםינותנהתחילשןכמרחאלו,ךמסמתקירסWindowsבשחמלהקירס
.SMBואFTPלוקוטורפ

:TCP/IP:ךמתנלוקוטורפל"אוד SMTP

:טלפתינבת
MRהסיחדיגוס:TIFF,םיעבצינש,ןבל-רוחש:עבצבםיכמסמתקירסל•

)Modified Huffman(ו-MMR)Modified Modified Read(
®PDF-ו®DocuWorksיכמסמ•
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)DADF(תידדצ-ודהספדהליטמוטואםיכמסמןיזמיטרפמ

טרפמטירפ

:לדוגךמסמגוסולדוג

A3:297:םומיסקמ x 11(מ"מ432 x )'ץניא17

A6:105:ילמינימ x 4.1(מ"מ148 x )'ץניא5.8

ר"מ/'ג200–50:ידדצ-וד;ר"מ/'ג200–38:לקשמ

A4:210:גוס x :A;מ"מ297 8.5 x A5:148;'ץניא11 x 5.8(מ"מ210 x
216;)'ץניא8.3 x SEF(;8.5(רצקהצקתנזהמ"מ356 x ;)SEF('ץניא14

297 x SEF(;11(מ"מ432 x )SEF('ץניא17

תונויליג250ריינתלוביק

לקשמבריינלעתססובמשגמלכרובעםיברמתונויליגתלוביק:הרעה
.ר"מ/'ג80

םיכמסמהתנזהתוריהמ

A4:210 x :A;מ"מ297 8.5 x 11
ידדצ-דח,ךרואל'ץניא

הקתעהרובע•

הקדלםידומע100:ידדצדח

הקירסרובע•

הקדלםידומע135:ידדצדח

הקדלםידומע270:ידדצ-וד

Storeתורשפאהתארחובהתאםא:הרעה to Folder
200איההקירסהתוריהמ,A4יכמסמרובע)הייקיתבןוסחא(

dpi.
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תויסיסבתונקת
Xeroxתוערפהםוצמצלםידעוימהלאםינקת.תוניסחותיטנגמורטקלאהטילפינקתבתדמועוזתספדמיכהקדב

.תיסופיטתידרשמהביבסבהדי-לעתוטלקנואתספדמהידי-לעתומרגנה

תאליעפהלשמתשמהלשותוכמסתאלולשלםילולעXeroxידי-לעתושרופמורשואאלשרצומבתומאתהואםייוניש
.דויצה

ב"הרא

Classגוסמילטיגידןקתהרובעתולבגהלםאותאצמנוקדבנהזןקתה A,התונקתלש15קלחלםאתהב-FCC.תולבגה
ירדתתייגרנאקיפמהזדויצ.תירחסמהביבסבדויצהתלעפהתעבתוקיזמתוערפהדגנהריבסהנגהקפסלודעונהלא
םורגללולעןקתהה,הלאתוארוהלםאתהבדויצהתאםיליעפמוםיניקתמאלםא.התואןירקהליושעוהבשמתשמ,וידר
םישמתשמה.הקיזמהערפהלםורגתםירוגמרוזאבדויצהתלעפהשהובגיוכיסשי.וידרתרושקתבתוקיזמתוערפהל
.םנובשחלעהערפההתאןקתלםישרדנ

תאליעפהלשמתשמהלשותוכמסתאלולשלםילולעXeroxידי-לעתושרופמורשואאלשרצומבתומאתהואםייוניש
.דויצה

םילבכוארשואמאלדויצםעהלעפה.הזדויצםעםיככוסמםילבכבשמתשהלשי,FCCתונקתםעתומיאתלערומשלידכ
.היזיוולטווידרתטילקבתוערפהליאדוולבורקםורגתםיככוסמאל

:םיאבהםיאנתהינשלהפופכהלעפהה.FCC-התונקתלש15ףיעסלשתושירדבדמועהזןקתה

ןכו,הקיזמהערפהלםורגיאלהזןקתה.1

.היוצראלהלועפלםורגלתויושעהתוערפהתוברל,טלקיתשהערפהלכלבקלבייחהזןקתה.2

Xerox:יארחאהדצה Corporation

800:תבותכ Phillips Road, Webster, NY 14580

www.xerox.com/en-us/about/ehs:טנרטניאתבותכ

הדנק

Classגוסמהזילטיגידןקתה AםינקתלםאותICES-003ו-ICES-001הדנקב.

Cet appareil numérique de la classe A est conforme à la norme NMB-003 et NMB-001 du Canada.

:םיאבהםיאנתהינשלהפופכהלעפהה.היישעתהלשRSSידנקהןוישירהמרוטפלםאותהזןקתה

ןכו,הערפהלםורגיאלהזןקתה.1

.רישכמהלשהיוצראלהלועפלםורגלתויושעהתוערפהתוברל,הערפהלכלבקלבייחהזןקתה.2

Le présent appareil est conforme aux CNR d’Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts
de licence. L’exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:

1.l’appareil ne doit pas produire de brouillage, et

2.l’utilisateur de l’appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est
susceptible d’en compromettre le fonctionnement.
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License-Exemptגוסמםירישכמרובעתוילועפתתולבגהתומייק Local Area Network)Le-LAN(:הלועפלןקתהה
ןייוולתוכרעמלהקיזמהערפהלשתורשפאהתאםצמצלידכדבלבימינפשומישלדעוימ5150-5250MHzתעוצרב
.םיפתושמםיצורעםעתודיינ

Il y a des restrictions opérationnelles pour dispositifs de réseaux locaux exempts de licence (RL-EL):
les dispositifs fonctionnant dans la bande 5 150-5 250 MHz sont réservés uniquement pour une utilisati-
on à l’intérieur afin de réduire les risques de brouillage préjudiciable aux systèmes de satellites mobiles

utilisant les mêmes canaux.

20לשילמינימקחרמבותואלעפתלוהזדויצןיקתהלשי.רחארדשמואהנטנאלכםעדחיהזרדשמליעפהלואםקמלןיא
.ךפוגלןנצמהןיבמ"ס

Cet émetteur ne doit pas être Co-placé ou ne fonctionnant en même temps qu’aucune autre antenne
ou émetteur. Cet équipement devrait être installé et actionné avec une distance minimum de 20

centimètres entre le radiateur et votre corps.

ףתושמהיפוריאהקושבויפוריאהדוחיאבשומישלתומיאת

.יפוריאהדוחיאהלשתויטנוולרהתונקתלתומיאתןייצמהזרצומלעלחוהשCEןומיסה

-www.xerox.com/enתבותכבאצמניפוריאהדוחיאהלשתומיאתהתרהצהלשאלמהטסקטה
us/about/ehs.

4ץבקמלשהימדהדויציבגליפוריאהדוחיאהםכסהה

םידמועש,םירצומהלשהביבסלםייתודידיםיעוציבלוהליעיהיגרנאתכירצלםינוירטירקחתפלהמיכסהXeroxתרבח
.4ץבקממהימדההדויצלשדחוימבו,היגרנאלםירושקהםירצומליפוריאהדוחיאהלשןקתהתויחנהב

:םיאבהםינוירטירקלםאותהיתיבוידרשמדויצםיווהמםיללכנהםירצומה

.הקדלA4לדוגבתונומת66-מהכומנתיברמתוריהמילעבןבל-רוחשטמרופבםיליגרםירצומ•

הקדלA4לדוגבתונומת51-מהכומנתיברמתוריהמילעבינועבצטמרופבםיליגרםירצומ•

:תבותכלסנכיה:לעףסונעדימתלבקל

הלעפהןמזוחתמתכירצ

למשחבןוכסיחללדחמהתרירבתורדגה

.wwwרתאבתכרעמלהנמלךירדמואשמתשמלךירדמ
xerox.com/en-us/printing-equipment

ידי-לעםירשואמהםירצומתשיכרבשתונורתיה
ENERGY STAR®

www.energystar.gov

תידדצ-ודהספדהלשםייתביבסהתונורתיה

)ר"מ/'ג60(רתוילקולקשמשריינבשומישהתונורתי
רוזחמתלוכיו

ןהבלופיטותוינסחמתכלשה

Xeroxתומייקתומזויבתפתתשמ

www.xerox.com/en-us/about/ehs

®Xeroxתספדמ/םוליצתנוכמ273 PrimeLink® B9100/B9110/B9125/B9136שמתשמלךירדמ

הניקתאשונבעדימ

https://www.xerox.com/en-us/about/ehs
https://www.xerox.com/en-us/about/ehs
https://www.xerox.com/en-us/printing-equipment
https://www.xerox.com/en-us/printing-equipment
http://www.energystar.gov
https://www.xerox.com/en-us/about/ehs


Lotתנקת 19 Ecodesignיפוריאהדוחיאהלש

שמשלםידעוימולשםיביכרהואהזרצומךותבלולכהרואהרוקמ,תיפוריאהתוביצנהלשEcodesignתנקתלםאתהב
.םירחאםימושייבשומישלםידעוימםניאודבלבהנומתתנרקהלואהנומתםוליצל

ENERGY STAR

ENERGYתינכות STARםימגדלשהשיכרהוחותיפהםודיקלתיתובדנתהתינכותאיה
תינכותהלעםיטרפ.הביבסהלעהעפשההתתחפהבםיעייסמה,היגרנאבםיינוכסח
-ENלשםימגדהו ERGY STARלםירשואמה-ENERGY STARרתאבאוצמלןתינ
.www.energystar.gov:אבהטנרטניאה

ENERGY STARלשןמיסהוENERGY STARב"הראבםימושרםיירחסמםינמיסםה.

ENERGYתינכות STARתוצראבלשממהלשףתושמץמאמאיההנומתדוביעדויצל
ןוגכםירצומםדקלדעונש,ידרשמהדויצהתיישעתלשוןפיבויפוריאהדוחיאב,תירבה
םיינוכסחםיגצוםיישיאםיבשחמ,תויתילכת-ברתוספדמ,םיסקפ,תוספדמ,הקתעהינקתה
םשגה,חיפרעהםעתודדומתהלםרותםירצומלשהיגרנאהתכירצםוצמצ.היגרנאב
תקפהמתורצונהתוטילפהםוצמצתועצמאב,קוחרחווטלםיימילקאהםייונישהויצמוחה
.למשח

/www.xerox.com/about-xeroxתבותכברקב,םירחאםירושקםיאשונואהיגרנאתודואףסונעדימתלבקל
environment/enus.htmlתבותכבואwww.xerox.co.uk/about-xerox/environment/engb.html.

הלעפהןמזוחתמתכירצ

תאןיטקהלתרשפאמההרוצברדגומוןנכותמהזרישכמ.ובשומישהןפואבהיולתךרוצםיוסמרצומשלמשחהתומכ
.למשחהתכירצ

רבועןקתהההנורחאההספדההתלועפרחאל.למשחהתכירצתאםצמצלידכןקתהבםילעפומהיגרנאבןוכסיחיבצמ
ןמזקרפךשמלשומישבוניארישכמהםא.ידיימןפואבתפסונהספדהלןכומןקתהההזבצמב.'שומישלןכומ'בצמל
תוכישממתוינויחהתויצקנופהקר,ולאםיבצמב.הנישבצמלןכמרחאלוהכומנלמשחתכירצבצמלרבועאוה,רדגומ
טעמךשמית'למשחבןוכסיח'בצממהאיצירחאלהנושארההספדהה.רישכמהלשלמשחהתכירצתאןיטקהלידכלועפל
אוהו'למשחבןוכסיח'בצממתאצלהכירצתכרעמהיכםרגנבוכיעה.'הספדהלןכומ'בצמבהספדהלהאוושהבןמזרתוי
.קושבםימייקההימדההירצומבורלינייפוא

דבלבידרשמלםידעוימשםירצומ

:תואבהתויורשפאהתארידגהלןתינ.היגרנאבןוכסיחיבצמלשהרוצתהתאעובקלךתורשפאב,למשחבךוסחלידכ

רבוערישכמהשינפלהיהשההךשמתארידגהלידכ.תוליעפההזמאוהרשאכררועתמרישכמה:הלעפוההמישמ•
.תוקדהרפסמתאןזה,הנישבצמל

חוללםאתהבונממאצויואהנישבצמלסנכנןקתהה:שארמועבקנשםינמזבהנישבצממהאיציואהנישבצמלרבעמ•
.ךדילערדגומשםינמז

Autoתורשפאברחב,הנישבצמבםיוסמןמזקרפרחאלתובכלרישכמלרשפאלידכ:יטמוטואיוביכ• Power Off
.תועשהרפסמתאןזה,הנישהבצמירחאיטמוטואהיוביכההיהשההךשמתארידגהלידכ.)יטמוטואיוביכ(

Energyלשןמזהיבצוקתאםיספאמתיווקאלותיווקתשרתוליעפו,USB-הןנוכ:הרעה Saver.

®Xeroxתספדמ/םוליצתנוכמ PrimeLink® B9100/B9110/B9125/B9136274שמתשמלךירדמ

הניקתאשונבעדימ

http://www.energystar.gov
http://www.xerox.com/about-xerox/environment/enus.html
http://www.xerox.com/about-xerox/environment/enus.html
http://www.xerox.co.uk/about-xerox/environment/engb.html


תכירצבצמלעירפהלהלולערשא,Xeroxלשקוחרמהספדהיתורישןוחבאתייצקנופםעןרציהידי-לעתרסמנוזתספדמ
להנמלהנפ,Xeroxלשקוחרמהספדההיתורישתונוכתלשתורדגהל.םתואבכעלואהנישהבצמלוהכומנלמשח
.www.xerox.com/office/PLB91XXdocsתבותכבתכרעמהלהנמלךירדמבןייעואתכרעמה

.www.xerox.com/office/PLB91XXdocsתבותכבשמתשמלךירדמבןייע,למשחבןוכסיחהתורדגהתאתונשלידכ
.תכרעמהלהנמלךירדמבןייעואתכרעמהלהנמלהנפ,ףסונעויסתלבקל

תבותכבתכרעמהלהנמלךירדמבןייע,ףסונעדימתלבקל.תכרעמהלהנמלהנפ,יטמוטואיוביכהבצמתאליעפהלידכ
www.xerox.com/office/PLB91XXdocs.

Energyרושיאתאלביקהזןקתה Star®תינכותלשתושירדבהדימעלעEnergy Starתארידגהלןתינ.הימדהדויצל
רידגהלןתינ.תוקד15אוהלדחמהתרירבךרע.תוקד60-לדעהכומנלמשחתכירצבצמלןכומבצממרבעמהןמזךשמ
ןתינ.תוקד45אוהלדחמהתרירבךרע.תוקד60-לדעהנישבצמלהכומנלמשחתכירצבצממרבעמהןמזךשמתא
.תוקד60-לדעהנישבצמלןכומבצממרבעמהןמזךשמתארידגהל

ןייעוא,תכרעמהלהנמלהנפ,תיטמוטואההייהשההתורשפאתאליעפהלואלמשחבןוכסיחהתורדגהתאתונשלידכ
®Xeroxתספדמ/םוליצתנוכמלשתכרעמהלהנמלךירדמב PrimeLink® B9100/B9110/B9125/B9136תבותכב

www.xerox.com/office/PLB91XXdocs.

תכירצבהיילעלםורגללולעלמשחבןוכסיחהתנוכתלשלדחמתרירבכםירדגומההלעפההינמזיוניש:הרעה
לידגירבדהשןובשחבחק,ךוראהלעפהןמזתרדגהוא'למשחבןוכסיח'בצמיוביכינפל.ןקתההתללוכהלמשחה
.תספדמהלשלמשחהתכירצתא

EPEAT

תאםיללוכולאםינייפאמ.הביבסהלעהרימשהתיוותינייפאמבדומעלידכEPEATלשתובותכהךירדמבםושרהזןקתה
.ילמשחחתמלשדחאטאוומתוחפבתשמתשמתספדמה,הנישבצמב.ןרציהידי-לעלדחמתרירבכלעפומההנישבצמ

/www.xerox.com/about-xeroxתבותכברקב,תומייקתומזויבXeroxלשתופתתשהלעףסונעדימתלבקל
environment/enus.htmlתבותכבואwww.xerox.co.uk/about-xerox/environment/engb.html.

סקלפודתספדהתקפסמשםייתביבסתונורתי

ךלתרשפאמוזתלוכי.תידדצ-ודהספדהםגתארקנה,סקלפודתספדהלתלוכיילעבXerox®לשםירצומהתיברמ
תכירצםוצמצךותךרעירקיםיבאשמבשומישהתאתיחפהלתעייסמאיהןכלו,יטמוטואןפואבריינהידצינשמסיפדהל
הקדלעבצבםידומע40-להוושואהלודגהתוריהמםעםימגדביכשרוד4ץבקמתחתהימדהדויצלעגונבםכסהה.ריינה
להנמתנקתהךלהמביטמוטואןפואבלעפותתידדצ-ודההספדההתייצקנופ,הקדלןבל-רוחשבםידומע45-להוושוא
תורדגהםעהלאתוריהמיחווטמםיכומנםיכרעילעב®Xeroxלשםימגדהמקלחליעפהלםגןתינ.ותרדגהוןקתהה
העפשההתאתיחפיתידדצ-ודההספדההתייצקנופבשומישהךשמה.הנקתההתעבלדחמתרירבכתידדצ-ודהספדהל
.הספדההןקתהלהנמבתורדגההתאתונשלןתינ,תידדצ-דחהספדהתשרדנםא,תאזםע.ךתדובעלשתיתביבסה

רייניגוס

לוהינתינכותלרשואמה,םדוקשומישובהשענאלשריינורזחוממרייניבג-לעהספדהלהזרצומבשמתשהלןתינ
רתוילקריינבשמתשהלםירשפאמםימיוסמםימושיי.המודתוכיאןקתואEN12281ןקתתושירדבתדמועה,תיתביבס
וזתורשפאםאקודבלץלמומ.הספדהלכבםיבאשמבןוכסיחלהאיבמהרתויהנטקםלגרמוחתומכליכמה,)ר"מ/'ג60(
.ךלשהספדההיכרוצלהמיאתמ
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ףתושמהיפוריאהקושלתומיאת

דוחיאבתורבחהתונידמהלשםיקוושבשומישלרושיאןייצמהזרצומלעלחוהשEACןמיס
.סכמה

היקרוטבROHSתנקת

7ףיעסלףופכב (d),לשהניקתלםאותאוה"יכםיזירכמונאEEE".

“EEE yönetmeliðine uygundur.”

הניארקואבROHSתומיאת

Обладнання відповідаєвимогам Технічного регламенту щодо обмеження використання деяких
небезпечних речовин в електричному та електронному обладнані, затвердженого постановою

Кабінету Міністрів України від 3 грудня 2008 № 1057.

שומישהלעתולבגהיבגל,2008רבמצדב3םוימטניבקהתטלחהידילעהרשואש,תינכטההנקתהתושירדלםאותדויצה
.ינורטקלאוילמשחדויצבםימיוסמםינכוסמםירמוחב
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תוחיטברושיא
Nationalידי-לעורשואשרצומהתוחיטבלEN-וIECינקתלםאותהזןקתה Regulatory Test Laboratory (NRTL(.
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החטבאינותנתונויליג
:לארובע,ךתושרבשתספדמלעגונבםירצומתוחיטבאשונבעדימתלבקל

/https://safetysheets.business.xerox.com/en-us:טנרטניאתבותכ•

)ASK-XEROX)1-800-275-9376-1-800:הדנקותירבהתוצרא•

EHS-Europe@xerox.comתבותכלינורטקלאראודבהשקבחולשלשיםירחאםיקוושב•
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הקתעהתונקת

ב"הרא

לוחלםייושערסאמותוסנקישנוע.תומיוסמתוביסנב,ןלהלשםיטירפהלשקותעשלערסא,קוחהיפל,ב"הראבסרגנוקה
.הלאםיקותעשיעצבמלע

:ןוגכ,תירבהתוצראתלשממלשךרעתוריינואתויובייחתה.1

.תובחירושיא•

.ימואלהקנבהלשףסכ•

.בוחתורגאמםיחפס•

Federal(ב"הראביזכרמהקנבהלשףסכתורטש• Reserve(.

.ףסכירושיא•

.בהזירושיא•

.תירבהתוצראלשבוחתורגא•

.רצואהדרשמלשתורטש•

Federal(ב"הראביזכרמהקנבהלשתורטש• Reserve(.

.םינטקםימוכסתורטש•

.ןודקיפתודועת•

.ףסכתורטש•

.האלהןכוFHAןוגכ,תומיוסמלשממתויונכוסלשתויובייחתהובוחתורגיא•

תורגיאלשהריכמלתורושקהתוימוסרפתורטמלקרב"הראבתונוכסחלשבוחתורגיאםלצלרתומ.בוחתורגיא•
.הזגוסמבוח

קותעשדועלכתאזעצבלןתינ,לטובמהסנכהלובללוכהימשרךמסמקיתעהלךרוצשיםא.םיימינפהסנכהילוב•
.תויקוחתורטמלהשענךמסמה

ןבל-רוחשבעצבתמקותעשהדועלכ,ראודילובםלצלןתינ,םילובדועיתתורטמל.םיפקתואםילטובמ,ראודילוב•
.רוקמהךמסמידמממ150%-מלודגוא75%-מןטקוניאשלדוגבו

.ראודהלשףסכתואחמה•

.ב"הראבםינוממהאשרהילעבידי-לעועצובשםיפסכתוכישמואתואחמה,תונובשח•

סרגנוקהלשקוחלכלםאתהב,ומסרופשןכתיישוא,ומסרופש,הבוגלכב,םיכרעלשםירחאםיגציימוםילוב•
.ב"הראב

.םלועהתומחלמבומחלשאבציאצוילשתומאתומיוציפתודועת•

.םירזהרבחואקנב,לשממלכלשךרעתוריינואתויובייחתה.2

שומיש"הרדגהבתללכנהקתעההשואםירצויהתויוכזלעבמרושיאגשוהםאאלא,םירצויתויוכזבםינגומהםירמוח.3
גישהלןתינהלאםיאנתתודואףסונעדימ.םירצויהתויוכזקוחלםאתהבהירפסיכרוצלקותעשיאנתלתמאותוא,"ןגוה
Copyrightתבותכב Office, Library of Congress, Washington, D.C. .R21רזוחהתאשקבלשי.20559

.תורזתוחרזאתהתודועתםלצלןתינ.תוחרזאתהואתוחרזאתדועת.4

®Xeroxתספדמ/םוליצתנוכמ279 PrimeLink® B9100/B9110/B9125/B9136שמתשמלךירדמ

הניקתאשונבעדימ



.םירזםינוכרדםלצלןתינ.םינוכרד.5

.הריגהיכמסמ.6

.סויגתודועת.7

:םשרנהלעםיאבהםיטרפהתאםיפשוחהםירחבנםיתורישתגצהיכמסמ.8

.הסנכהואםיחוור•

.ילילפקית•

.ישפנואינפוגבצמ•

.תולתבצמ•

.םדוקיאבצתוריש•

.ב"הראאבצמרורחשתודועתםלצלןתינ:ללכהןמאצוי•

ןוגכ,םינושהםיילרדפהםידרשמבותוקלחמבתווצישנאואאבצישנאלשתוגרדוארבעמירושיא,תוהזתודועת,םיגת.9
.)דרשמהואהקלחמהשארידי-לעתנמזומהנומתהםהבשםירקמלטרפ(המודכורצואהדרשמ,FBI-ה

:תומיוסמתונידמבאוהףארוסאםיאבהםיטירפהלשקותעש

.בכרתונוישיר•

.הגיהנתונוישיר•

.םיבכרלשתולעבתרבעהיכמסמ•

.ןידךרועםערשקרוצ,קפסלשהרקמב.הקוידואהתומלשיבגלתוירחאןיאוהאלמהניאליעלהמישרה

Copyrightתבותכבלהנפ,הלאםיאנתתודואףסונעדימתלבקל Office, Library of Congress, Washington, D.C.
.R21רזוחהתאשקבלשי.20559

הדנק

לוחלםייושערסאמותוסנקישנוע.תומיוסמתוביסנב,ןלהלשםיטירפהלשקותעשלערסא,קוחהיפל,ב"הראבטנמלרפה
.הלאםיקותעשיעצבמלע

.םיינכדעףסכתורטש•

קנבואהלשממלשךרעתוריינואתויובייחתה•

הנידמהרצואלשתרוכשמשולתואתוינובשחריינ•

טפשמהתיבלשוא,הדנקבתוכמסואירוביצףוגלשםתוחהוא,הדנקלשירוביצהםתוחה•

לשיתוכלמהסיפדמהידי-לעוספדוהשםינפדימעהלהנווכב(םהיבגלתועדוהוא,םייונימואתונקת,תונמזה,תוזרכה•
)הנידמבךרעהוושסיפדמוא,הדנק

תרחאהלשממ,הנידמהואהדנקתלשממםעטמואשומישבםיאצמנשםיבוציעואתוזירא,תומתוח,םיגתומ,םינמיס•
לשהלשממידי-לעואהנידמהואהדנקתלשממידי-לעודסונשתונכוסואהדעו,הצעומ,הקלחמואהדנקלשהניאש
הדנקהניאשהנידמ

לשהלשממידי-לעואהנידמהואהדנקתלשממידי-לעחוורתרטמלםישמשמהםיקיבדםילובואועבטוהשתומתוח•
הדנקהניאשתרחאהנידמ
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םירשואמםיקתועקיפנהלוארוצילםדיקפתשתוירוביצתורשמילעבידי-לעםירמשנהתומושרואתומישר,םיכמסמ•
םהלשרשואמקתועתויהלרמייתמקתועהרשאכ,םהלש

ירחסמהןמיסהואםירצויהתויוכזילעבתמכסהאלל,אוהשגוסלכמםיירחסמםינמיסואםירצויתויוכזבןגומהרמוח•

,קפסלשהרקמבהקוידואהתומלשיבגלתוירחאןיאוהמלשהניאלבא,ךלעייסלידכוךתויחונלתקפוסמליעלהמישרה
.ןידךרועםערשקרוצ

תורחאתונידמ

םיקותעשיעצבמלעלוחלםייושערסאמותוסנקישנוע.ךלשהנידמבתיקוחיתלבתויהלהיושעםימיוסמםיכמסמתקתעה
.הלא

ףסכתורטש•

םייאקנבתואחמהותורטש•

הלשממוקנבלשךרעתוריינובוחתורגיא•

תוהזתודועתוםינוכרד•

תויוכזהילעבתמכסהאלל,םיירחסמםינמיסוםירצויתויוכזבןגומהרמוח•

םירחאםיריחסםיכמסמואראודילוב•

.יטפשמץעויםערשקרוצ,קפסלשהרקמב.הקוידואהתומלשיבגלתוירחאןיאוהמלשהניאוזהמישר
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סקפתונקת

ב"הרא

חלשנשסקפתרתוכלתושירד

Telephoneקוח Consumer Protection Actתוברל,רחאינורטקלאןקתהואבשחמבשומישלערסוא1991תנשמ
קסעהלשההזמורודישהלשהעשהוךיראתהתארורבןפואבליכתהעדוההשילבמתועדוהתחילשךרוצל,סקפירישכמ
,חלושהםדאהואתושיה,קסעה,רישכמהלשןופלטהרפסמתאםגומכ,העדוההתאחלושהרחאםדאלכוא,תושיהוא
וניאקפוסמהןופלטהרפסמ.ןושארהרדושמהףדהיבג-לעוארדושמףדלכלשןותחתהואןוילעהקלחבםיילושהיבג-לע
.ץוחתוחישואתוימוקמתוחישלשרודישהיפירעתלעםילועויפירעתשרפסמלכוא1-700ןוגכרפסמתויהללוכי

תורירבתרדגה'בקסועהףיעסב,תכרעמהלהנמלךירדמבןייע,סקפהתחילשלשתרתוכהיטרפתונכתלתויחנהתלבקל
.'הרבעההלשלדחמה

םינותנדומיצתודואעדימ

Administrative-הידי-לעוצמואשתושירדלו)FCC(תילרדפהתרושקתהתושרהיקוחלש68ףיעסלתייצמהזדויצ
Council for Terminal Attachments)ACTA(.תינבתברצומההזמ,רתיהןיב,הליכמשתיוותתאצמנדויצההסכמב

US:AAAEQ##TXXXX.םינופלטהתרבחלהזרפסמקפסלשי,שרדנאוהםא.

לש68קלחבםימישיהםיקוחלםימאותתויהלםינופלטהתשרלורתאבטוויחלדויצהרוביחלםישמשמהעקשהועקתהלע
עקשלרבחתמרצומה.ירלודומעקתוםאותןופלטלבכםיפרוצמרצומל.ACTAידי-לעוצמואשתושירדלוFCC-היקוח
.הנקתההתוארוהבןייע,םיטרפתלבקל.םאותירלודומ

USOC:אבהינקתהירלודומהעקשלהחטבבתספדמהתארבחלןתינ RJ-11Cםע(םאותהןופלטהוקלבכתועצמאב
.הנקתההתוארוהבןייע,םיטרפתלבקל.הנקתההתכרעלףרוצמה)םיירלודומםיעקת

REN)Ringer-בשומישהשענ Equivalence Number(ףדוע.ןופלטוקלרבחלןתינשםינקתההרפסמתעיבקךרוצל
RENןיא,םלוכבאלךא,םירוזאהתיברמב.תסנכנהחישלהבוגתכולצלציאלםינקתההשךכלםורגללולעןופלטוקלע

הנפ,REN-הידי-לעעבקנשיפכ,וקלרבחלןתינשםינקתההרפסמתאררבלידכ.)5.0(יברמהRENםוכסמגורחל
רצומהההזממקלחאוהרצומהרובעREN-ה,2001ילויב23רחאלורשואשםירצומרובע.תימוקמהםינופלטהתרבחל
אוה03,רמולכ(תינורשעההדוקנהאללREN-הןה##-בתוגצוימשתורפסה.US:AAAEQ##TXXXXתינבתבןיוצמש

RENה,רתויםינשיםירצומרובע.)0.3לש-RENתיוותהיבג-לעדרפנבןיוצמ.

:ןלהלםיטרופמהםידוקהתאקפסלךילעהיהישןכתיי,תימוקמהםינופלטהתרבחמםיאתמהתורישהתאןימזהלידכ

FIC(=02LS2(ילכקשממדוק•

SOC(=9.0Y(תורישתנמזהדוק•

רוביח.וקהלעןקתומהירלודומהעקשהגוסתודואםיטרפתלבקלתימוקמהםינופלטהתרבחלהנפ:תוריהז
בקעםרגנשקזנלכלעתובחהותוירחאה.םינופלטהתרבחלשדויצלקזנםורגללולערשואמאלעקשלרישכמה
.Xeroxלעאלוךילעתולח,רשואמאלעקשלרישכמהרוביח

וקלתורישהןתמתאינמזןפואבקיספהלהיושעםינופלטהתרבח,ןופלטהתשרלקזנםרוג®Xeroxלשהזדויצםא
.ירשפאהםדקהבקותינהלעךתואעדייתםינופלטהתרבח,שארמהעדוהתתלןתינאלםא.רבוחמדויצהוילאשןופלטה
.ךרוצההרקמבFCC-להנולתשיגהלךתוכזיבגלךתואעדיילהתורשפאב,תורישהתאהקיספמןופלטהתרבחםא
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.דויצהלועפתלעעיפשהלםייושעש,הלשםיכילהבואתולועפב,דויצב,םינקתמבםייונישךורעלהיושעםינופלטהתרבח
םייונישהתאעצבתשידכךכלעךלעידוהלהילע,דויצהתלעפהלעעיפשמרשאיונישתעצבמןופלטהתרבחםא
.תוערפהאללתורישלעהרימשלםישורדה

תודואעדימתלבקלואןוקיתךרוצלםיאתמהתורישהזכרמלהנפ,®Xeroxלשהזדויצםעתויעבתוררועתמםא
Machineטירפתבםיעיפומרשקהיטרפ.תוירחאה Status)ןורתפ'ףיעסהלשירוחאהקלחבותספדמב)רישכמהבצמ
דעדויצהתאקתנלךממשקבתםינופלטהתרבחשןכתיי,ןופלטהתשרלקזנםרוגדויצהםא.שמתשמלךירדמב'תויעב
.היעבהןורתפל

תעלכבהלחוזהנקת.תספדמבםינוקיתעצבלםישרומXeroxלשהשרומתורישקפסואXeroxלשתורישגיצנקר
.תוירחאהתפוקתךשמהלשלוטיברורגירשואמיתלבןוקית.הירחאלותורישהלעתוירחאהתפוקתךלהמב

,עדימתלבקל.הנידמבםיגוהנהםיפירעתלןותנםיפתושמםיווקתורישלרוביח.םיפתושמםיווקבהזדויצבשמתשהלןיא
.םידיגאתלעתיארחאההדעוולואלהקהתורישלהדעוול,הנידמבירוביצתורישלהדעוולהנפ

הניא®Xeroxלשהזדויצתנקתהשאדו.ןופלטהוקלרבוחמהדחוימטווחמהקעזאדויצבשמתשהליושעךלשדרשמה
.הקעזאהדויצתאהתיבשמ

.ךמסומןיקתמבואםינופלטהתרבחבץעוויה,הקעזאהדויצתאותיבשישתולועפלעגונבתולאשךלשיםא

הדנק

.הדנקבהיישעתהלשםימישיהםיינכטהםיטרפמבדמועהזרצומ

ומכ,שמתשמהידי-לעושענשןקתהבםייונישואםינוקית.קפסהידי-לעךכלדעוישגיצנידי-לעעצבתיהשרומדויצבןוקית
.דויצהתאקתנלשמתשמהןמשקבלהביסהיצקינומוקלטהתרבחלקפסלםייושע,ןקתהבתולקתםג

יווק,חתמהקפסלשםיקראומהלמשחהירוביחשאדוולשי.הכלהכתקראומתספדמהשאדו,שמתשמהלעהנגהל
ינויחתויהליושעהזתוחיטביעצמא.הזלהזםירבוחמ,תמייקםא,םיימינפהםייתכתמהםימהתורוניצתכרעמוןופלטה
.םיירפכםירוזאב

.הקראההעוציבליאלמשחלואהמיאתמהלמשחהתושרלהנפ.ךמצעבהלאםירוביחעצבלהסנתלא:הרהזא

REN)Ringerרפסמ Equivalence Number,רפסמלעעיבצמףוסמןקתהלכלהצקומש)לוצלצתוליקשרפסמ
.םינקתהלשבולישלכמתבכרומתויהלהיושעקשממבםיפוסמלהקולחה.ןופלטקשממלרבחלןתינשיברמהםיפוסמה
ךרעתלבקל.5לעהלעיאלםינקתההלכלשRENירפסמםוכסשהשירדהאיהםינקתההרפסמלעהדיחיההלבגמה

RENדויצהלעתיוותבןייע,ידנקה.

9הרודהמCS-03,הדנק

.ןקתלםאותאוהו9הרודהמCS-03ןקתיפ-לעקדבנרצומה

יפוריאהדוחיאה

היצקינומוקלטיפוסמדויצווידרדויצלעגונבהיחנה

תירוביצהםינופלטהתשרליפוריא-ללכדיחיףוסמרוביחרובע®Xeroxלשימצערושיאלביק®Xeroxלשהזןקתה
.EC/1999/5היחנהלםאתהב)PSTN(תגתוממהתיגולנאה

:תואבהתונידמבםימאותPBXינקתהםעותוימואלהתוגתוממהתוירוביצהםינופלטהתותשרםעהדובעלןנכותהזןקתה
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PAN-EUROPEANירושיא ANALOG PSTNתודיחיוPBXתומאות

דנלוהןוויהירטסוא

היגוורונהירגנוההיגלב

ןילופדנלסיאהירגלוב

לגוטרופדנלריאןיסירפק

הינמורהילטיאתיכ'צההקילבופרה

היקבולסהיבטלקרמנד

הינבולסןייטשנטכילהינוטסא

דרפסאטילדנלניפ

הידוושגרובמסקולתפרצ

הינטירבהטלמהינמרג

,TBR21טרפמלםאותאצמנוקדבנרצומה ES 103 ESוא021-1/2/3 203 דויצרובעםיינכטםיטרפמ,021-1/2/3
.יפוריאהילכלכהרוזאבתויגולנאתוגתוממםינופלטתותשרבשומישליפוסמ

תונידמבתותשרלםיאתתשךכתרדגומרצומהתרוצתשןכתיי.ימוקמהXeroxגיצנלהנפ,רצומהםעתויעבלשהרקמב
.עויסתלבקלXeroxגיצנלהנפ,תרחאהנידמבתשרלןקתההלששדחמרוביחינפל.תורחא

-Xerתרבח,)ילילצ(DTMFתותיאוא)יפקתמ(האלולקותינבתותיאבשומישתושעללוכירצומהשףאלע:הרעה
oxתותיאבשמתשהלהצילממDTMF.תותיאDTMFרתויהריהמוהנמיהמהחישתרדגהקפסמ.

,Xeroxידי-לעםירשואמםניאשינוציחהרקברישכמלואתינוציחהרקבתנכותלורוביחוארצומהלשיוניש:הרעה
.רצומהרושיאתאוללשי

דנליזוינ

טירפהשהנעטהתאתלבקמTelecomיכקרתנייצמףוסמדויצלשוהשלכטירפרובעTelepermitןוישרתקנעה.1
תקפסמוארצומהלעהצילממTelecomיכדיעמוניארבדה.Telecomלשתשרלרוביחלםיילמינימהםיאנתבדמוע
.TelecomלשתשרהיתורישלכלםאותTelepermitןוישרלהכזשוהשלכרצומשךכמעמתשמאלויהשלכתוירחאול
ןוישרלעברחאדויצטירפםעםיטביההלכבהרושכלעפיוהשלכטירפשתובייחתהונניאןוישרהיכדחוימבשגדוי

Telepermitרחאםגדמוארחאןרצילש.

33.6ירוביחשריבס.וניוצשרתויתוהובגהםינותנהתויוריהמבדויצהלשהנוכנהלועפלתורשפאהיהתאלשןכתיי kb-
ps56-ו kbpsימושיילרוביחתעברתויתוכומנתויוריהמלולבגויPSTNםימיוסמ.Telecomלעתוירחאבאשיתאל
.הלאכתוביסנבולעישםיישק

.ונוקיתלואותכלשהלתושורדהתונכההתאעצבודימותואקתנ,תיזיפקוזינדויצהשהרקמב.2

.Telecomלשםירחאתוחוקללדרטמתווהלהלולעשהרוצלכבהזםדומבשמתשהלןיא.3

Telecomיווקשתובייחתהןיא.ילילצDTMFאוהTelecom-בליגרהגויחהשדועב,יפקתמגויחבדיוצמהזןקתה.4
.דימתיפקתמגויחבךומתלוכישמי

איבמהשערוא"ןומעפלוצלצ"לםורגללולערחאדויצםגוילארבוחמשוקלרבוחמדויצהרשאכיפקתמגויחבשומיש.5
.Telecomלשתולקתהתורישלהנפתלא,הזגוסמתויעבלשהרקמב.ףיוזמהנעמלשבצמל
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טעמכדואמןימזו)ידאקד(יפקתמגויחמרתויריהמאוהשןוויכמתפדעומההטישהאוהDTMFילילצתועצמאבגויח.6
.דנליזוינבןופלטהתויזכרמלכב

.למשחתקספהתעבהזןקתהמתורחאתוחישוא111דקומלתוחישעצבלןתינאל:הרהזא

.וקהותואלרבוחמהרחאןקתהלהחישלשתיביטקפאהרבעהלתורשפאקפסיאלהזדויצשןכתיי.7

Telecomלשתושירדבהדימעלםישורדהםירטמרפהמקלח.8 Telepermitהזןקתהלךיושמה)בשחמ(דויצבםייולת.
:Telecomיטרפמםעתומיאתךרוצלםיאבהתולובגבהלועפלרדגויךיושמהדויצה

:רפסמהותואלתורזוחתוחישל

ןכו,הדיחיתינדיהחישתלחתהלכלתוקד30לשחווטברפסמותואלהחישתונויסינ10-מרתויועצבתיאל•

.אבהןויסינהלשהלחתהלדחאןויסינלשופוסןיבתוחפלתוינש30לשןמזקרפלתקתונמהיהתהחישה•

:םינושםירפסמלתויטמוטואתוחישל

תוינששמחמתוחפאלורבעישךכתוחוורמויהיםינושםירפסמלתויטמוטואתוחיששהחיטבמההרוצברדגוידויצה
.אבהןויסינהלשהלחתהלדחאהחישןויסינלשופוסןיב

.5לעהלעיאלתעלכבדחאוקלםירבוחמהםינקתההלכלשRN-היכרעךסשדיפקהלשי,הרושכלעפיןקתההשידכ.9

הקירפאםורד

.חתמתציפקינפמהנגהלרשואמןקתהםעבולישבהזםדומבשמתשהלשי
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תונידמהלכ
תירולכ-לעהצמוח,תרפועליכהלהיושעתספדמהשתעדלךילע,ךתושרבשXeroxרצומתכלשהלעיארחאהתאםא
תמאותרצומבהלאםירמוחתואצמיה.םייתביבסםילוקישלשבתונקתלהפופכתויהלהיושעםתכלשהשםירחאםירמוחו
ססובמרמוח.תוימוקמהתויושרלהנפ,הכלשהורוזחימתודואעדימתלבקל.רצומהקווישתעבולחשתוימלועהתונקתל
ץוחנםאקודבלידכ.תוללוסןוגכ,טארולכרפיססובמםירמוחםיליכמהרתויואדחאןקתהליכהליושעהזרצומ:טארולכרפ
.www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorateתבותכברקב,דחוימלופיט

תוללוסתרסה

.דבלבןרציהידי-לערשואמהתורישףוגידי-לעעצבתתתוללוסהתפלחה
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הקירמאןופצ
Xeroxגיצנלהנפ.ורוזחימואדויצברזוחשומישלשודויצתרזחהלשתינכותהליעפמXerox)1-800-ASK-XEROX(

תבותכברקב,Xeroxלשתויתביבסהתוינכותהלעףסונעדימתלבקל.תינכותבללכנXeroxלשהזרצומםאעובקלידכ
www.xerox.com/en-us/about/ehs.

.תוימוקמהתויושרלהנפ,הכלשהורוזחימתודואעדימתלבקל
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יפוריאהדוחיאה

ינורטקלאוילמשחדויציבגלתונקתלםאתהב,תיתיבההפשאהםעדחיבהזרצומךילשהלרוסאשםינייצמהלאםינמיס
)WEEE()2012/19/EU(,תוללוסיבגלתונקתה)2006/66/EC(תוארוהלםאתהבלועפלתבייחמהתימואלההקיקחהו
.הלא

רבוצבואהללוסבשישאיהתועמשמה,תוללוסיבגלתונקתלםאתהב,ליעלגצומהלמסלתחתמימיכלמסספדומםא
.תוללוסיבגלתויחנהבןיוצמהיטנוולרהףסהמהובגזוכירב)תרפוע=PB,םוימדק=CD,תיפסכ=HG(הדבכתכתמ

תיביקשמ.תיקסע/תיעוצקמהביבסבןהויטרפתיבקשמלש/תיתיבהביבסבןהשומישבתויהלםייושעםימיוסמםירצומ
עדימתלבקל.םולשתאללםיידועייףוסיאינקתמלשמושמינורטקלאוילמשחדויצבישהלםילוכייפוריאהדוחיאבםייטרפ
הבשהריכמהתדוקנלואתלוספהתכלשהתורישל,תימוקמהתושרלהנפ,תוללוסוםירצומלשרוזחימוףוסיאתודואףסונ
ביוחמהיהיקוושמהשןכתיי,שדחדויצתשיכרתעב,דוחיאבתורבחהתונידמהמקלחב.ךתושרבשםיטירפהתאתשכר
.קוושמהלאהנפ,ףסונעדימתלבקל.םולשתאללןשיהדויצהתאהרזחבתחקל

ינורטקלאוילמשחדויצלשהכלשההתאלהנלםיכירציפוריאהדוחיאבםייקסעםישמתשמ,תיפוריאההקיקחלםאתהב
ואקפסלהנפ,ינורטקלאוילמשחדויצךילשהלךנוצרבםא.םימכסומהםיכילהלםאתהב,וייחםותבהכלשהלדעוימה
.םתכלשהםרטםהבשומישהםויסרחאלםירצומףוסיאלעעדימלבקלידכXeroxגיצנלואימוקמהקוושמל,ךלשץיפמל

םיכיושמהםינכוסמתויהלםילולעשםירמוחבקעםדאהתואירבלוהביבסלקיזהללולעתלוספלשהזגוסבןוכנאללופיט
.םייעבטהםיבאשמהלשליעילוצינלםורתיהזרצומלשהניקתהכלשהיבגלךדצמהלועפהףותיש.EEE-לללכךרדב

יפוריאהדוחיאלץוחמהכלשה

קוושמהלאואתימוקמהתושרהלאהנפ,הלאםיטירפךילשהלךנוצרבםא.דבלביפוריאהדוחיאבםיפקתהלאםילמס
.המיאתמההכלשההתטישתודואלאשוךלשימוקמה

®Xeroxתספדמ/םוליצתנוכמ PrimeLink® B9100/B9110/B9125/B9136290שמתשמלךירדמ

הכלשהורוזחימ



תורחאתונידמ
.הכלשהלתויחנהשקבוהפשאתכלשהלעתיארחאהתושרלהנפ

®Xeroxתספדמ/םוליצתנוכמ291 PrimeLink® B9100/B9110/B9125/B9136שמתשמלךירדמ

הכלשהורוזחימ



®Xeroxתספדמ/םוליצתנוכמ292 PrimeLink® B9100/B9110/B9125/B9136שמתשמלךירדמ

הכלשהורוזחימ



)הפיקע(5שגמ
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294.............................................................................................................)הפיקעשגמ(5שגמתריקס

295...........................................................................................................)הפיקע(5שגמבהידמתניעט

304..............................................................................................................)הפיקע(5שגמלשטרפמה
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)הפיקעשגמ(5שגמתריקס
לשתונויליג250דעליכמ5שגמ.לקשמולדוגלשםינושםיחווטבריינהיגוסלכלםיאתמ,הפיקעשגמםגהנוכמה,5שגמ
.ר"מ/'רג80לקשמבליגרריינ

:ךלשתספדמל5שגמתארבחלםיכרדשולשןנשי

םיינשואדחאשגמןבגירחלדוגבההובגתלוביקלעבןיזמלעבכרומאוהשכ•

ההובגתלוביקבילנויצפואןיזמלעבכרומאוהשכ•

תספדמהלעתורישיבכרומאוהשכ•

:5שגמלשםינימזםימגדינשםימייק

.הבכרההתויורשפאשולשמתחאלכםעהזשגמבשמתשה:ליגרהפיקעשגמ•

לדוגבההובגתלוביקלעבןיזמהםעדחיהזשגמבשמתשה:)XLS(דחוימבםיכוראתונויליגלילנויצפואהפיקעשגמ•
.דבלבםיינשואדחאשגמןבגירח

אשונבןייע,םיטרפתלבקל.ךלשתספדמלשגמהרוביחןפואלםאתהבםינתשמ5שגמרובעםיכמתנהריינהילקשמויגוס
.)הפיקע(5שגמלשטרפמה

רשאכךא,5שגמימגדמדחאלכלךלש5שגמתרוצתידילעםיכמתנההספדההירמוחלכתאןועטלךתורשפאב
ילנויצפואההפיקעהשגמבשמתשה,רתויבתובוטהתואצותהתלבקל,)'ץניא19.21(מ"מ488-מרתויםיכוראתונויליגה
.גירחלדוגבההובגהתלוביקהלעבןיזמהלעבכרומאוהשכXLSגוסמ
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)הפיקע(5שגמבהידמתניעט

יטרדנטסההפיקעהשגמבהספדהירמוחתניעט

.שורדהריינהלדוגלםינווכמהתאהצוחהקלחה.1

.ךלשהספדההתדובערובעםיאתמהתינושלהםעסיטרכהתארחב.2

.הלעמיפלכהנופרפתהדצשכריינהתליבחתאחתפ.3

.ריינהתונויליגןיבדרפה,שגמבריינהתאןעטתשינפל.4

.שגמבריינהתאןעט.5

.ריינהתמירעלשתווצקבועגייםינווכמהשךכריינהינווכמתאןנווכ.6

Trayןולחה Properties)עיפומ)שגמינייפאמ.

.םינווכמבםקוממהםומיסקמהוקלעמםירמוחןועטלןיא:הרעה

Trayןולחהמ.7 Properties)סיטרכלםאותורחבנ,לקשמוגוס,לדוגןוגכ,ריינהלעןוכנהעדימהשאדו,)שגמינייפאמ
.שגמבןעטנש

Trayןולחהתארוגסלוםיטרפהתארומשלידכ.8 Properties)שגמינייפאמ(,תורשפאבעגOK)רושיא(.

)XLS(דחוימבםיכוראתונויליגלילנויצפואההפיקעהשגמבהספדהירמוחתניעט

:5שגמ,)XLS(דחוימבםיכוראתונויליגלילנויצפואההפיקעהשגמבהספדהירמוחןועטלידכ
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.ימדקההצקהןווכמבםיגרבהתעבראתאררחש.1

ויהיאלשןכתיי,חוכבםינווכמהתאןנווכתםא.ןווכמהידצינשתאררחש,תומאתהעצבמהתאשינפל:בושח
.הרזעתאירקשרדיתוהכלהכםירשוימ

.םיאתמהריינהלדוגלריינהינווכמתאהצוחהקלחה.2

.ךלשהספדההתדובערובעםימיאתמההספדההירמוחתארחב.3

.הלעמיפלכהנופרפתהדצשכהספדההירמוחתאחתפ.4

.ריינהתונויליגןיבדרפה,XLSהפיקעהשגמבריינןעטתשינפל.5

.5שגמלהספדההירמוחתאסנכה.6

מ"מ488לעהלועהךרואבתונויליגרובע,תספדמבםיבורמתונויליגתנזהלןוכיסהתאתיחפהלידכ:הרעה
.תונויליג20אוהיברמההמירעהלדוג.דרפנבןויליגלכןעט,)'ץניא19.21(
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.ריינהתמירעלשתווצקבועגיישךכריינהינווכמתאןנווכ.7

.הרקבהחולבעיפומריינהלששגמינייפאמןולחה

.םינווכמבםומיסקמהוקלעמםירמוחןועטלןיא:הרעה

.ימדקההצקהןווכמבםיגרבהתעבראתאקדה.8

שגמבונעטנשהספדההירמוחלםאותורחבנ,לקשמוגוס,לדוגןוגכ,ריינהלעןוכנהעדימהשאדו,שגמינייפאמןולחב.9
.XLSהפיקעה

Trayןולחהתארוגסלוםיטרפהתארומשלידכ.10 Properties)שגמינייפאמ(,תורשפאבעגOK)רושיא(.
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ךוראריינבהיטההתמאתה

.דבלבילנויצפואהXLSגוסמהפיקעהשגמבריינתניעטלעלחהזךילה:הרעה

Autoךילהעצבתמםא Alignment)היטההתאםאתה,לשכנךילההו)יטמוטוארושיי.

:םיאבהםיבלשהתאעצב,היטההתאםיאתהלןכמרחאלורושייהתאתמאלידכ

.םיגרבהתעבראתאררחש,ימדקההצקהןווכמב.1

םינווכמהתאןנווכתםא.ימדקההצקבםינווכמהידצינשתאררחש,תומאתהעצבמהתאשינפל:בושח
.הרזעתאירקשרדיתוהכלהכםירשוימויהיאלשןכתיי,חוכב

.ריינהתאןעט.2

תונויליגןיזמבירוחאההצקהינווכמו)XLS(דחוימבםיכוראתונויליגלהפיקעהשגמבימדקההצקהינווכמתאםאתה.3
.תספדמלםיליבקמרתוישהמכםינווכמהשךכ,XLS-ה

Autoךילההתאלעפה.4 Alignment Adjustment)לשתכרעמהלהנמלךירדמבןייע.)תיטמוטוארושייתמאתה
®Xeroxתספדמ/םוליצהתנוכמ PrimeLink® B9100/B9110/B9125/B9136.

Autoךילההתאעצבללוכיתכרעמלהנמקר:הרעה Alignment Adjustment)תיטמוטוארושייתמאתה(.

.אבהבלשלךשמה,ןוצרתעיבשמאליטמוטואהרושייהלשהאצותהםא

.ימדקההצקהןווכמבםיגרבהתעבראתאררחש.5
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.היטההתדימלםיאתמשםוקימלריינהלשירוחאההצקהתאזזה.6

.ריצהתדוקנכריינהלשינמי-ימדקההצקבשמתשה,לאמשדצלתינפומהיטההםא•

.ריצהתדוקנכריינהלשילאמש-ימדקההצקבשמתשה,ןימידצלתינפומהיטההםא•

ימדקההצקהןווכמתמאתהירוחאההצקהןווכמתמאתההנומת

ךומנלאמשדצ.רתויהובגןימידצ.הטמיפלכםינווכמהתאזזה.לאמשדצלתינפומהיטהה

.רתוי

הובגלאמשדצ.רתויךומנןימידצ.הלעמיפלכםינווכמהתאזזה.ןימידצלתינפומהיטהה

.רתוי

.ירוחאההצקהןווכמלםאתה,ריינהלדוגלםיאתהלידכ.ימדקההצקהןווכמבםיגרבהתעבראתאקדה.7

Autoךילההתאתפסונםעפלעפה.8 Alignment Adjustment)להנמלךירדמבןייע.)תיטמוטוארושייתמאתה
®Xeroxתספדמ/םוליצהתנוכמלשתכרעמה PrimeLink® B9100/B9110/B9125/B9136.
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)הפיקע(5שגמבררוחמריינתניעט

ינווכמבהליענהיגרובתעבראתאררחש,ךישמתשינפל,XLSגוסמהפיקעהשגמבשמתשמהתאםא:בושח
דחוימבםיכוראתונויליגלילנויצפואההפיקעהשגמבהספדהירמוחתניעטאשונבןייע,םיטרפתלבקל.ריינה
)XLS(.

.שגמהלשינמיההצקבםירוחהרשאכררוחמהריינההצקתארשייוןעט

)הפיקע(5שגמבםיפקשתניעט

ינווכמבהליענהיגרובתעבראתאררחש,ךישמתשינפל,XLSגוסמהפיקעהשגמבשמתשמהתאםא:בושח
דחוימבםיכוראתונויליגלילנויצפואההפיקעהשגמבהספדהירמוחתניעטאשונבןייע,םיטרפתלבקל.ריינה
)XLS(.

דצהרשאכ,שגמהלשינמיההצקהדגנכםיפקשההצקתארשייו)LEF(ךוראהצקתנזהלשןוויכבםיפקשהתאןעט
.הלעמיפלכהנופספדומה

)הפיקע(5שגמבתויסיטרכריינלשהניעט

ינווכמבהליענהיגרובתעבראתאררחש,ךישמתשינפל,XLSגוסמהפיקעהשגמבשמתשמהתאםא:בושח
דחוימבםיכוראתונויליגלילנויצפואההפיקעהשגמבהספדהירמוחתניעטאשונבןייע,םיטרפתלבקל.ריינה
)XLS(.

רשיההצקהתארשיי.הלעמיפלכהנופהספדהלדעוימהדצהרשאכ)LEF(ךוראהצקתנזהבתויסיטרכהריינתאןעט
.לאמשדצבתוינושלהרשאכ,שגמהלשינמיההצקהדגנכתויסיטרכהריינלש
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רשיףוסיאבתויסיטרכתניעט

.שגמהתיזחןוויכלהנופהנושארההקירהתינושלהתערגמרשאכרשיףוסיאבתויסיטרכןעט

ךופהףוסיאבתויסיטרכתניעט

.שגמהירוחאןוויכלהנופהנושארההקירהתינושלהתערגמרשאכךופהףוסיאבתויסיטרכןעט

)הפיקע(5שגמבתויולגתניעט

ינווכמבהליענהיגרובתעבראתאררחש,ךישמתשינפל,XLSגוסמהפיקעהשגמבשמתשמהתאםא:בושח
דחוימבםיכוראתונויליגלילנויצפואההפיקעהשגמבהספדהירמוחתניעטאשונבןייע,םיטרפתלבקל.ריינה
)XLS(.
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.הלעמיפלכהנופהספדהלדעוימהדצהרשאכ)SEF(רצקהצקתנזהבתויולגהתאןעט

)הפיקע(5שגמבתופטעמתניעט

ינווכמבהליענהיגרובתעבראתאררחש,ךישמתשינפל,XLSגוסמהפיקעהשגמבשמתשמהתאםא:בושח
דחוימבםיכוראתונויליגלילנויצפואההפיקעהשגמבהספדהירמוחתניעטאשונבןייע,םיטרפתלבקל.ריינה
)XLS(.

.)LEF(ךוראהצקתנזהוא)SEF(רצקהצקתנזהלשןוויכב5שגמבתופטעמןעט

)SEF(רצקהצקתנזהלשןוויכב5שגמבתופטעמתניעט

דגנכתופטעמהישדתאםקמ.הטמיפלכםינפהםעםירוגסםישדהשאדו,רצקהצקתנזהלשןוויכבתופטעמתניעטתעב
.שגמהתיזח

)LEF(ךוראהצקתנזהלשןוויכב5שגמבתופטעמתניעט

דגנכתופטעמהישדתאםקמ.הטמיפלכםינפהםעםירוגסםישדהשאדו,ךוראהצקתנזהלשןוויכבתופטעמתניעטתעב
.שגמהלשינמיהודצ
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)הפיקע(5שגמלשטרפמה

טרפמטירפ

A6)105רצקהצקתנזהריינלדוג x 4.1,מ"מ148 x )'ץניא5.8

A5)148 x 5.8,מ"מ210 x )'ץניא8.3

A4)210 x 8.3,מ"מ297 x )'ץניא11.7

A3)297 x 11.7,מ"מ420 x )'ץניא16.5

B6)128 x 5,מ"מ182 x )'ץניא7.17

B5)182 x 7.17,מ"מ257 x )'ץניא10.12

B4)257 x 10.12,מ"מ364 x )'ץניא14.33

Statement)139.7 x 5.5,מ"מ215.9 x )'ץניא8.5

Executive)184.2 x 7.25,מ"מ266.7 x )'ץניא10.5

203.2 x 8(מ"מ254 x )'ץניא10

Letter)216 x 8.5,מ"מ279 x )'ץניא11

215 x 8.46(מ"מ315 x )'ץניא12.4

US Folio)215.9 x 8.5,מ"מ330.2 x )'ץניא13

Legal)216 x 8.5,מ"מ356 x )'ץניא14

279.4 x 11(מ"מ381 x )'ץניא15

Ledger)279.4 x 11,מ"מ431.8 x )'ץניא17

Special A4)226 x 8.9,מ"מ310 x )'ץניא12.2

DT Special A3)310 x 12.2,מ"מ432 x )'ץניא17

304.8 x 12(מ"מ457.2 x )'ץניא18

SRA3)320 x 12.6,מ"מ450 x )'ץניא17.7

320 x 12.6(מ"מ488 x )'ץניא19.2

330.2 x 13(מ"מ457.2 x )'ץניא18

330.2 x 13(מ"מ482.6 x )'ץניא19

16K)194()ןאווייט x 7.64,מ"מ267 x )'ץניא10.51

8K)267()ןאווייט x 10.51,מ"מ388 x )'ץניא15.28

16K)195()תיתשביהןיס x 7.68,מ"מ270 x )'ץניא10.63

8K)270()תיתשביהןיס x 10.63,מ"מ390 x )'ץניא15.35

Postcard)100 x 3.94,מ"מ148 x )'ץניא5.83

Reply-paid Postcard)148 x 5.83,מ"מ200 x )'ץניא7.87
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טרפמטירפ

Postcard)101.6 x 4,מ"מ152.4 x )'ץניא6

Postcard)2הנומתלדוגL()127 x 5,מ"מ177.8 x )'ץניא7

A5)148ךוראהצקתנזה x 5.8,מ"מ210 x )'ץניא8.3

A4)210 x 8.3,מ"מ297 x )'ץניא11.7

B5)182 x 7.17,מ"מ257 x )'ץניא10.12

Executive)184.2 x 7.25,מ"מ266.7 x )'ץניא10.5

203.2 x 8(מ"מ254 x )'ץניא10

Letter)216 x 8.5,מ"מ279 x )'ץניא11

A4 Cover)223 x 8.8,מ"מ297 x )'ץניא11.7

Letter Cover)228.6 x 9,מ"מ279.4 x )'ץניא11

Special A4)226 x 8.9,מ"מ310 x )'ץניא12.2

16K)194()ןאווייט x 7.64,מ"מ267 x )'ץניא10.51

16K)195()תיתשביהןיס x 7.68,מ"מ270 x )'ץניא10.63

שגמ(5שגמריינהלקשמוריינהגוס
ןיזמםע)הפיקע
ההובגתלוביקב
)HCF(ןיזמוא
ההובגתלוביקב
גירחלדוגב
)OHCF(

4דע1םישגמרובעםיכמתנהריינהיגוסלכ

ר"מ/'ג253–2:217דבכ

ר"מ/'ג253–2:217שארמספדומדבכ

ר"מ/'ג253–2:217דבכלקשמבתינושלסיטרכ

ר"מ/'ג216–1:106תיוות

ר"מ/'ג253–2:217תיוות

ףקש

שגמ(5שגמ
רבוחמ)הפיקע
תספדמלתורישי

4דע1םישגמרובעםיכמתנהריינהיגוסלכ

OHCFואHCFםע)הפיקע(5שגמרובעםיכמתנהריינהיגוסלכ

ר"מ/'ג300–3:254דבכ

ר"מ/'ג350–4:301דבכ

ר"מ/'ג300–3:254שארמספדומדבכ

ר"מ/'ג350–4:301שארמספדומדבכ

ר"מ/'ג80לקשמבליגרריינלשתונויליג250שגמתלוביק

.םיכמתנםילקשמורייניגוסתבותכבןייע,1-4םישגמרובעריינילקשמורייניגוסלעעדימתלבקל:הרעה
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ההובגתלוביקלעבהנזהןקתה

:ליכמהזחפסנ

308.....................................................................................................7-ו6םישגמ,ההובגתלוביקבןיזמ

309..................................................................................ההובגהתלוביקהלעבןיזמבהספדהירמוחתניעט

311.......................................................................................................ההובגתלוביקבןיזמתויעבןורתפ

319..............................................................................................................ההובגתלוביקלןיזמיטרפמ
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7-ו6םישגמ,ההובגתלוביקבןיזמ
תונויליג4,000לשתפסונתלוביקקפסמ,7-ו6םישגמ,Letterלדוגבםישגמהינשלעב)HCF(ההובגתלוביקבןיזמה
A4)210ריינרובע x 8.5וא)מ"מ297 x דעוהרביל16לקשמבסוחדדיינמלחה,תונויליג2,000ליכמשגמלכ.'ץניא11
.ר"מ/'רג216–52וא,הרביל80לקשמבהכירכריינל

:שגמהלעםינמוסמה)LEF(ךוראהצקתנזהימוקימהעבראללוכ)HCF(ההובגתלוביקבןיזמה

•B5

'ץניא10.5•

'ץניא11•

•A4

םימאתומריינילדגבךמותה,הנתשמLEFלשתישיאםאתומםוקימםייק)HCF(ההובגהתלוביקהלעבהנזההןקתהל
297x-מלחהתישיא 11.69x(מ"מ182 .)'ץניא13x9.5(מ"מ330.2241xדעו)'ץניא7.2
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ההובגהתלוביקהלעבןיזמבהספדהירמוחתניעט
.ךלשהספדההתדובערובעםיאתמהריינהתארחב.1

.רצעיישדעתויטיאבהצוחהשגמהתאףולש.2

:םיאבהםיבלשהתאעצב,ריינהלדוגתאתונשלידכ.3

a.שגמבןעטנשריינהתאאצוה.

b.םיגרבהינשתאררחש,ריינהינווכמתאזיזהלידכ.

c.םיגרבהינשתאשדחמקדהןכמרחאלו,שדחהריינהלדוגלומיאתישךכריינהינווכמתאןנווכ.

.הלעמיפלכהנופרפתהדצשכריינהתליבחתאחתפ.4

.ריינהתונויליגןיבדרפה,שגמבריינןעטתשינפל.5
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.שגמהלשינמיההצקהדגנכריינהתווצקתארשי.ריינהתאןעט.6

.רצעיישדעשגמהתאתונידעבףחד.7

Paperתורדגהךסמ,ךלשתכרעמהלהנמידי-לעלעפוהםא Tray)הרקבהחוללשעגמהךסמבעיפומ)ריינשגמ.

Changeתורשפאבעג,ריינהשגמבםייונישתעציבםא.8 Settings)שגמבםייונישתעציבאלםא.)תורדגההנש
:תואבהתולועפהתאעצב,ריינה

a.תונוכתרובעתויורשפארחבPaper Type/Paper Weight)ריינלקשמוריינגוס(,Paper Size)ו)ריינלדוג-
Paper Color)ריינעבצ(.

b.תויורשפאבםייונישעצב,ךרוצהתדימבPaper Curl)ו)ריינילוסלס-Alignment Adjustment)רושייןונווכ(.

c.בעג-Save)תורדגהךסמלרוזחתשדע)רומשPaper Tray)ריינשגמ(.

.)רושיא(Confirm-בעג,ךסמהתארוגסלידכ.9
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ההובגתלוביקבןיזמתויעבןורתפ

ההובגהתלוביקהלעבןיזמבריינתומיסח

תונטקהתועורקהריינהתוסיפלכשו,וקונריינהתומיסחלכשאדו,הספדהוהקתעהתודובעעוציבךשמהינפל:הצע
.ורסוה

.םיאתמהשגמהתאףולשןכמרחאלו,המיסחהםוקימתארתא,ריינשגמתאצוהינפל.1

.תספדמבהלקתלםורגללולעתספדמהךותבראשנשעורקריינ:הרעה

.ועקתנשתוריינהתאאצוה.2

.עורקהריינהתארסהותספדמהךותבץצה,עורקריינהםא:הרעה

.רצעיישדעשגמהתאתונידעבףחד.3

ההובגהתלוביקהלעבןיזמבריינתומיסח

תונטקהתועורקהריינהתוסיפלכשו,וקונריינהתומיסחלכשאדו,הספדהוהקתעהתודובעעוציבךשמהינפל:הצע
.ורסוה

:םיאבהםימוקימבועריאשריינתומיסחריסהלדציכראתמהזףיעס
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ןותחתהילאמשההסכמבריינתומיסח•

1cהגוחהו1aתידיהדילריינתומיסח•

1cהגוחהו1bתידיהדילריינתומיסח•

1cהגוחהו1dתידיהדילריינתומיסח•

חולבתועיפומהתויחנהלםאתהבלעפ.ריינהתמיסחםוקימלםאתהבםינתשמהמיסחיוקינתונורתפ:הרעה
.הרקבה

ןותחתהילאמשההסכמהךותבריינתומיסח

תונטקהתועורקהריינהתוסיפלכשו,וקונריינהתומיסחלכשאדו,הספדהוהקתעהתודובעעוציבךשמהינפל:הצע
.ורסוה

.)HCF(ההובגתלוביקבןיזמהלשימדקההסכמהתאחתפ.1

.ןותחתהילאמשההסכמהתאחתפורורחשהתידיבזוחא.2
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.ועקתנשתוריינהתאאצוה.3

.עורקהריינהתארסהותספדמהךותבץצה,עורקריינהםא:הרעה

.ןותחתהילאמשההסכמהתארוגס.4

.ףוסהדעההובגתלוביקבןיזמהלשימדקההסכמהתארוגס.5

.הטעומהדימבוליפאחותפהסכמהםאלעפתאלתספדמה:הרעה

1cהגוחהו1aטומהדילריינתומיסח

תונטקהתועורקהריינהתוסיפלכשו,וקונריינהתומיסחלכשאדו,הספדהוהקתעהתודובעעוציבךשמהינפל:הצע
.ורסוה

.)HCF(ההובגתלוביקבןיזמהלשימדקההסכמהתאחתפ.1

:םיאבהםיבלשהתאעצב,עוקתהריינהתאריסהלידכ.2
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a.1תידיהתאזזהaהנימי.

b.1הגוחהתאבבוסcועקתנשתוריינהתאאצוהןכמרחאלו,ןועשהןוויכב.

.עורקהריינהתארסהותספדמהךותבץצה,עורקריינהםא:הרעה

.הלשירוקמהםוקימל1aתידיהתארזחה.3

.HCF-הלשימדקההסכמהתארוגס.4

.הטעומהדימבוליפאחותפהסכמהםאלעפתאלתספדמה:הרעה

1cהגוחו1bתידיבריינתומיסח

תונטקהתועורקהריינהתוסיפלכשו,וקונריינהתומיסחלכשאדו,הספדהוהקתעהתודובעעוציבךשמהינפל:הצע
.ורסוה
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.)HCF(ההובגתלוביקבןיזמהלשימדקההסכמהתאחתפ.1

:םיאבהםיבלשהתאעצב,עוקתהריינהתאריסהלידכ.2

a.1תידיהתאזזהbהנימי.

b.1הגוחהתאבבוסcועקתנשתוריינהתאאצוהןכמרחאלו,ןועשהןוויכב.

.עורקהריינהתארסהותספדמהךותבץצה,עורקריינהםא:הרעה

.ירוקמההמוקימל1bתידיהתארזחה.3

.HCF-הלשימדקההסכמהתארוגס.4

.הטעומהדימבוליפאחותפהסכמהםאלעפתאלתספדמה:הרעה

1cהגוחו1dתידיבריינתומיסח

תונטקהתועורקהריינהתוסיפלכשו,וקונריינהתומיסחלכשאדו,הספדהוהקתעהתודובעעוציבךשמהינפל:הצע
.ורסוה
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.HCF-הלשימדקההסכמהתאחתפ.1

:תואבהתולועפהתאעצב,עוקתהריינהתאריסהלידכ.2

a.1תידיהתאםרהd.

b.ועקתנשתוריינהתאאצוה.

.עורקהריינהתארסהותספדמהךותבץצה,עורקריינהםא:הרעה

:םיאבהםיבלשהתאעצב,2בלשבריינהתאריסהלןתינאלםא.3

a.1הגוחהתאבבוסcןועשהןוויכב.

b.ועקתנשתוריינהתאאצוה.
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.ירוקמההמוקימל1dתידיהתארזחה.4

.ףוסהדעההובגתלוביקבןיזמהלשימדקההסכמהתארוגס.5

.הטעומהדימבוליפאחותפהסכמהםאלעפתאלתספדמה:הרעה

תולקתלעעדימ

:תספדמבהלקתואםיחותפםיסכמואתותלד,ריינתומיסחומכתולקתועריאשכתושחרתמתואבהתולועפה

.תספדמהלשהרקבהחולבהעיפומהלקתתעדוהוסיפדהלהקיספמתספדמה•

.הלקתהןורתפלתונקתמתולועפלערצקרבסהיווילבהלקתהםוקימתאגיצמהרויאתללוכהעדוהה•

תמיסחהעריאשכ.תספדמלרבוחמשילנויצפואןקתהלכבותספדמבםינושםירוזאבשחרתהלתויושעריינתומיסח•
.תושרדנהתונקתמהתולועפהתאוםיבורמםימוקימגיצהלידכהנתשמרויאה,ריינ

ןקתהבםיאתמהרוזאהתאגיצמוילנויצפואהןקתההלשהרקבהחולבןווחמראומ,ילנויצפואןקתהבהלקתהעריאםא•
.הלקתההעריאובש

:ריינתומיסחלשרורחשעצבתמהבשםעפלכבאבהעדימבןייעלשי

.תספדמהתאתובכלןיא,ריינתומיסחרורחשתעב•

.תכרעמהןורכיזבןסחואמשעדימהלכתקיחמלםרוגתספדמהיוביכ.תלעפומתספדמהשכריינתומיסחררחשלןתינ•

.םיעורקתוריינלשתונטקתוכיתחתאצוהללוכ,ריינהתומיסחלכתאררחש,הספדההתודובעךשמהינפל•

.תספדמהךותבשםיביכרבתעגלןיא,םיירשפאהספדהימגפעונמלידכ•

.תועורקהריינהתוסיפלכתאתאצוהשאדו,ערקנריינהםא.ותואעורקלאלשדפקהוריינהתאאצוה,תונידעב•

.הסיפדמאלתספדמה,םיחותפםיסכמואתותלדרשאכ.םיסכמהותותלדהלכרוגס,ועקתנשתוריינהתאצוהירחא•

.המיסחהינפלםייקהיהשבצמהמתיטמוטואהכישממהספדהה,תררחתשמריינתמיסחשירחא•

לכתאררחשלידכ.תספדמהלשהרקבהחולבעיפוהלךישמתהאיגשתעדוה,ריינהתומיסחלכתאתררחשאלםא•
.עדימותוארוהלבקלידכתספדמהלשהרקבהחולברזעיה,ורתונשתומיסחה

הלקתתועדוה

,סיפדהלהקיספמתספדמה,תספדמבתולקתואםיחותפםיסכמואתותלד,ריינתומיסחןוגכתולקתתושחרתמרשאכ
תונקתמתולועפלערצקרבסהיווילבהלקתהםוקימתאגיצמרויא.תספדמהלשהרקבהחולבהעדוההעיפומןכמרחאלו
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תולועפהתאוםינושהםימוקימהתאגיצמוהנתשמרויאה,דחאםוקיממרתויבהלקתתשחרתמםא.הלקתהןורתפל
.תושרדנהתונקתמה

Faultsתורשפאבעג,תספדמהלשהרקבהחולב,הלקתיוקינלעגונבתוארוהוטרופמעדימתלבקל:הרעה
.הלקתהדוקלבלםיש,הלקתהךסמתיתחתב.)תולקת(
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ההובגתלוביקלןיזמיטרפמ
טרפמטירפ

:Executive:ילמינימריינוהספדהירמוחילדוג 184.2 x 7.25(מ"מ266.7 x :B5;)'ץניא10.5 257 x
10.12(מ"מ182 x )'ץניא7.17

A4:210:םומיסקמ x 8.3(מ"מ297 x )'ץניא11.7

)LEF(ךוראהצקתנזהימוקימהעבראלעבאוה)HCF(ההובגתלוביקלןיזמה
:שגמבםינמוסמה
•B5
'ץניא10.5•
'ץניא11•
•A4
הנתשמ)LEF(ךוראהצקתנזהםוקימללוכ)HCF(ההובגתלוביקבןיזמה
ךמותההובגתלוביקלןיזמה.)'ץניא13–11.69(מ"מ330.2–297לדוגבדחא
.)'ץניא7.2-9.5(מ"מ182-241לדוגב)SEF(רצקהצקתנזהב

הכירכריינתורביל80–יתוכיאריינתורביל16ואר"מ/'ג216–52:לקשמריינוהספדהירמוחלקשמ

תעבתונויליג4000לכהךסבותונויליג2000לשתלוביקלעבאוהשגמלכשגמתלוביק
.תורביל20לקשמבXeroxלשריינוא2ר"מ/'ג80לקשמבריינבשומיש
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ידימהלודגותדימשההובגתלוביקלעבהנזהןקתה

:ליכמהזחפסנ

322.............................................................................................גירחלדוגבההובגתלוביקבןיזמהתריקס

323....................................................םישגמינשואדחאשגמןבגירחלדוגבההובגתלוביקבןיזמבהידמתניעט

OHCF(...........................................................................333(גירחלדוגבההובגתלוביקבןיזמתויעבןורתפ

OHCF(................................................................................341(גירחלדוגבההובגהתלוביקבןיזמלטרפמ
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גירחלדוגבההובגתלוביקבןיזמהתריקס
לדוגבההובגתלוביקבןיזמה.םישגמינשואדחאשגמתבתורשפאכןימז)OHCF(גירחלדוגבההובגתלוביקבןיזמה
330.2דעלודגוליגרריינללוכ,םינושםילדגבריינןיזמגירח x 13(מ"מ488 x 2,000ליכמשגמלכ.)'ץניא19.2
.תונויליג

:הרעה

-Xerתספדמ/םוליצתנוכמתרוצתםעןימזוניאםישגמהינשלעב)OHCF(גירחלדוגבההובגתלוביקבןיזמה•
ox® PrimeLink® B9100.

®Xeroxתספדמ/םוליצתנוכמתרוצתםעןימזוניאדחאשגמלעב)OHCF(גירחלדוגבההובגתלוביקבןיזמה•
PrimeLink® B9136.
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םישגמינשואדחאשגמןבגירחלדוגבההובגתלוביקבןיזמבהידמתניעט

)2וא1שגמ(OHCF-בריינתניעט

.ךלשהספדההתדובערובעםיאתמהריינהתארחב.1

.רצעיישדעתויטיאבהצוחהשגמהתאףולש.2

.הלעמיפלכהנופרפתהדצשכריינהתליבחתאחתפ.3

.תונויליגהןיבדרפה,שגמבתונויליגהתניעטינפל.4

.שגמבריינןעט.5

.שגמבריינהתווצקבעגיישדעהצקהןווכמתאתוריהזבזזהו,ןווכמהרורחשלעץחל,ריינהינווכמתאןנווכלידכ.6
.ירוחאההצקהלשןווכמבםומיסקמהוקלעמםירמוחןועטלןיא

.ךלשהספדההתדובערובעשרדנהםוקימבעופישהתמאתהתוידיתאעבק,ךרוצהתדימב.7

.רצעיישדעשגמהתאתונידעבףחד.8

Paperתורדגהךסמ,ךלשתכרעמהלהנמידי-לעלעפוהםא Tray)הרקבהחוללשעגמהךסמבעיפומ)ריינשגמ.

Changeתורשפאבעג,ריינהשגמבםייונישתעציבםא.9 Settings)שגמבםייונישתעציבאלםא.)תורדגההנש
:תואבהתולועפהתאעצב,ריינה

a.רובעתויורשפארחבPaper Type/Paper Weight)ריינלקשמוריינגוס(,Paper Size)ו)ריינלדוג-Paper
Color)ריינעבצ(.

b.תויורשפאבםייונישעצב,ךרוצהתדימבPaper Curl)ו)ריינילוסלס-Alignment Adjustment)רושייןונווכ(.

Paperתויורשפאהלעטרופמעדימתלבקל:הרעה Curl)ו)ריינלוסלס-Alignment Adjustment
®Xeroxתספדמ/םוליצתנוכמלשתכרעמהלהנמלךירדמבןייע,)רושייתמאתה( PrimeLink® B9100/

B9110/B9125/B9136.

c.בעג-Save)תורדגהךסמלרוזחתשדע)רומשPaper Tray)ריינשגמ(.

.)רושיא(Confirm-בעג,ךסמהתארוגסלידכ.10

דחוימריינתניעט

תויולגתבשות

ירמוחלעסיפדהלךלתרשפאמהיולגהתבשות.ןרציהמגירחלדוגבההובגתלוביקבןיזמהםעתקפוסמתויולגהתבשות
לדוגבהספדהירמוחלהמיאתמהיולגהתבשות.ןוימואךותיחלשםילשמדוביעבךרוצאללרתויןטקלדוגבהספדה

101.6 x 4(מ"מ152.4 x .)SEF(רצקהצקתנזהב)'ץניא6

תויולגהתבשותבשומיש

101.6,רתויםינטקהספדהירמוחלעהספדהתעבתויולגהתבשותבשומישוהנקתהלאבהךילהבשמתשה x 152.4
4(מ"מ x .)'ץניא6
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.רצעיישדעתויטיאבהצוחהשגמהתאףולש.1

.רתויבקחורמהםוקימהלאהצוחהריינהינווכמתאזזה.2

.תבשותהתארסהו,שגמהלשלאמשדצבגרובהתאררחש,תויולגהתבשותתאריסהלידכ.3

:תויולגהתבשותתאןיקתהלידכ.4
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a.שגמהתיתחתבםיעקשבוהנוילעהתרגסמבהליענהיניפלעתבשותהתאחנה.

b.םייפנכהגרובתאקדה,המוקמבתויולגהתבשותתאלוענלידכ.

.שגמהלשינמיהדצהדגנכוהיולגהסיטרכלש)SEF(רצקההצקהתנזהתאןעט.5

.ריינהסיטרכדגנכריינהינווכמתארשי.6

.תושדחהתורדגההתארשא,הרקבהחוללשעגמהךסמב.ריינהשגמתארוגס.7

.ךלשהספדההתדובעתאלעפה.8

.שגמהךותמתויולגהתבשותתאוהיולגהסיטרכתארסה,ךלשהספדההתדובעתמלשהרחאל.9
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.םייפנכהגרובתאקדה.שגמהלשלאמשדצבןוסחאהרוזאךותבתבשותהתאחנה,תויולגהתבשותתאןסחאלידכ.10

תופטעמ

תופטעמלעהספדהלתויחנה

.תופטעמלעהספדההאר,תופטעמלעהספדהלעגונבתולבגמלעעדימותויחנהתלבקל

םיכמתנתופטעמילדג

.תופטעמלשםייפיצפסםילדגלתוצלמהףיעסבןייע,םיכמתנתופטעמילדגלעעדימתלבקל

תופטעמתספדהבהכימתלתילנויצפואהכרעםע7-ו6םישגמבתופטעמתניעט

6ריינהישגממתופטעמסיפדהלוןיזהלידכהבשמתשה,)תילנויצפוא(תופטעמבהכימתלהכרעךלשיםא:הרעה
.7וא

.תופטעמלשרתויהלודגתומכשגמהמסיפדהלוןועטלתרשפאמתופטעמתספדהלהכימתהתכרע

.ריינהתאאצוהורצעיישדעריינהישגממדחאתאטאלחתפ.1

.רתויבלודגהםוקימהלאהצוחהריינהינווכמתאזזה.2
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.תופטעמבהכימתהתכרעתאחק.3

:Lתרוצבתופטעמהתבשותתאןקתה.4

a.שגמהתיתחתבםיעקשבוהנוילעהתרגסמבהליענהיניפלעתבשותהתאחנה.

b.תרוצבתופטעמהתבשותתאהמוקמללעניישךכרפרפהגרובתאקדהL.

.ימינפהריינהןווכמלשםידדצהתאופטעישךכשגמהתיתחתברתויםילודגהקיטסלפהיקלחתאחנה.5

:שגמבהתואבכרהורתויהרצקהקיטסלפהתסיפתאחק.6
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a.ןימימ,הניפהךותלושגמהלשינמיהדצהךרואלדומצשגמהתיתחתברתויהרצקהקיטסלפהתסיפתאחנה
.תנקתהשהפטעמהתבשותל

b.הטמיפלכהנופ,שגמהלשהניפהךותלהדיחיההצקבטנגמהתאחנה.
.שגמהתיתחתבשםעשהחטשמללעמאצמנוהלעמיפלכהנופינשהדצבהדיחיהלשםרומהקלחהשאדו

.הטמיפלכהנופורוגסתופטעמהלשחתפהרשאכ,קיטסלפהיקלחלעתופטעמהלשרצקהדצהתנזהתאןעט.7

.שגמהתיזחךרואלודמצויוהטמלויהיהריגסהתוינושלשךכלעדימתדפקה:הרעה
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.תופטעמהלדוגלםאתהבריינהינווכמתאןנווכ.8

.הספדההתרשבתושדחהתורדגההתארשאוריינהשגמתארוגס.9

.הספדההתמישמתאלעפה.10

.שגמהמתופטעמבהכימתהתכרעיביכרתאותופטעמהתמירעתאאצוה,הספדההתדובעתמלשהרחאל.11

.ןוסחאלזראמלתופטעמבהכימתהתכרעיביכרתאסנכה.12

.תירוקמהןתזיראבתורתונהתופטעמהתאןסחא.13

)הפיקע(5שגמבתופטעמתניעט

.)LEF(ךוראדצתנזהוא)SEF(רצקדצתנזהלשןוויכב5שגמבתופטעמןעט

)SEF(רצקדצתנזהלשןוויכב5שגמבתופטעמתניעט

דצהתאדמצהו,הטמיפלכהנופימדקהדצהותורוגסתופטעמהשאדו,)SEF(רצקדצתנזהןוויכבתופטעמתניעטתעב
.שגמהתיזחךרואלהריגסהתינושללש

)LEF(ךוראדצתנזהלשןוויכב5שגמבתופטעמתניעט

םעדצהתאדמצהו,הטמיפלכןהינפותורוגסתופטעמהשאדו,)LEF(ךוראדצתנזהןוויכבתופטעמהתניעטתעב
.שגמהדצךרואלתינושלה
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)2וא1שגמ(OHCF-בתינושלםעסיטרכתניעט

®GBCםא:הרעה AdvancedPunch™ Proריינתניעטלעגונבתוארוהתלבקל,ךלשןקתהלףרוצמילנויצפואה
GBCרובעחוקלדועיתבןייע,םישגמבתויוותל AdvancedPunch.

.ךלשהספדההתדובערובעםיאתמהתינושלהםעסיטרכהתארחב.1

.רצעיישדעתויטיאבהצוחהשגמהתאףולש.2

.תינושלהםעםיסיטרכהןיבדרפה,שגמבתינושלהםעסיטרכהתאןעטתשינפל.3

:גצומשיפכ,)ךוראהצקתנזה(LEFןוויכבשגמהלשינמיההצקהדגנכתינושלהםעסיטרכהתווצקתארשייוןעט.4

תווצקבעגיישדעהצקהןווכמתאתוריהזבזזהןכמרחאלו,ןווכמהרורחשלעץחל,ריינהינווכמתאןנווכלידכ.5
.שגמבתינושלהםעסיטרכה
.ירוחאההצקהלשןווכמבםומיסקמהוקלעמתינושלםעסיטרכןועטלןיא

.ךלשהספדההתדובערובעשרדנהםוקימבעופישהתמאתהתוידיתאעבק,ךרוצהתדימב.6

.רצעיישדעשגמהתאתונידעבףחד.7

Paperתורדגהךסמ,ךלשתכרעמהלהנמידי-לעלעפוהםא Tray)הרקבהחוללשעגמהךסמבעיפומ)ריינשגמ.

Changeתורשפאבעג,ריינהשגמבםייונישתעציבםא.8 Settings)שגמבםייונישתעציבאלםא.)תורדגההנש
:םיאבהםיבלשהתאעצב,ריינה

a.תונוכתרובעתויורשפארחבPaper Type/Paper Weight)ריינלקשמוריינגוס(,Paper Size)ו)ריינלדוג-
Paper Color)ריינעבצ(.

b.תויורשפאבםייונישעצב,ךרוצהתדימבPaper Curl)ו)ריינילוסלס-Alignment Adjustment)רושייןונווכ(.

Paperתויורשפאהלעטרופמעדימתלבקל:הרעה Curl)ו)ריינלוסלס-Alignment Adjustment
®Xeroxתספדמ/םוליצתנוכמלשתכרעמהלהנמלךירדמבןייע,)רושייתמאתה( PrimeLink® B9100/

B9110/B9125/B9136.

c.בעג-Save)תורדגהךסמלרוזחתשדע)רומשPaper Tray)ריינשגמ(.

.)רושיא(Confirm-בעג,ךסמהתארוגסלידכ.9
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תרשלשחוקלדועיתבןייע,שגמבתינושלםעסיטרכתניעטלעתוארוהתלבקל,תשרבהספדהתודובערובע.10
רובעתרחבשתורדגהלתוהזתינושלהםעסיטרכהתורדגהשאדו,הספדההתרשלששמתשמהקשממב.הספדה
.הדובעה

)2וא1שגמ(OHCF-בםיפקשתניעט

.ךלשהספדההתדובערובעםיאתמהתינושלהםעסיטרכהתארחב.1

.רצעיישדעתויטיאבהצוחהשגמהתאףולש.2

.קבדיהלםהמעונמלידכםיפקשהןיבדרפה,שגמבםיפקשהתניעטינפל.3

:גצומשיפכ,שגמהתווצקדגנכףקשהתווצקתארשי.ריינלדוגותואתלעבהנטקהמירעלעמםיפקשןעט.4

תווצקבתולקעגיישדעהצקהןווכמתאתוריהזבזזהןכמרחאלו,ןווכמהרורחשלעץחל,ריינהינווכמתאןנווכלידכ.5
.שגמבםיפקשה
.ירוחאההצקהלשןווכמביברמהיולימהוקלעמםיפקשןועטלןיא

.ךלשהספדההתדובערובעשרדנהםוקימבעופישהתמאתהתוידיתאעבק,ךרוצהתדימב.6

.רצעיישדעשגמהתאתונידעבףחד.7

Paperתורדגהךסמ,ךלשתכרעמהלהנמידי-לעלעפוהםא Tray)הרקבהחוללשעגמהךסמבעיפומ)ריינשגמ.

Changeתורשפאבעג,ריינהשגמבםייונישתעציבםא.8 Settings)שגמבםייונישתעציבאלםא.)תורדגההנש
:תואבהתולועפהתאעצב,ריינה

a.תונוכתרובעתויורשפארחבPaper Type/Paper Weight)ריינלקשמוריינגוס(,Paper Size)ו)ריינלדוג-
Paper Color)ריינעבצ(.

b.תויורשפאבםייונישעצב,ךרוצהתדימבPaper Curl)ו)ריינילוסלס-Alignment Adjustment)רושייןונווכ(.

Paperתויורשפאהלעטרופמעדימתלבקל:הרעה Curl)ו)ריינלוסלס-Alignment Adjustment
®Xeroxתספדמ/םוליצתנוכמלשתכרעמהלהנמלךירדמבןייע,)רושייתמאתה( PrimeLink® B9100/

B9110/B9125/B9136.

c.בעג-Save)תורדגהךסמלרוזחתשדע)רומשPaper Tray)ריינשגמ(.

.)רושיא(Confirm-בעג,ךסמהתארוגסלידכ.9

ררוחמריינתניעט

.ךלשהספדההתדובערובעםיאתמהתינושלהםעסיטרכהתארחב.1

.רצעיישדעתויטיאבהצוחהשגמהתאףולש.2

.הלעמיפלכהנופרפתהדצשכריינהתליבחתאחתפ.3

.תונויליגהןיבדרפה,שגמבריינהתונויליגתאןעטתשינפל.4

®Xeroxתספדמ/םוליצתנוכמ331 PrimeLink® B9100/B9110/B9125/B9136שמתשמלךירדמ

ידימהלודגותדימשההובגתלוביקלעבהנזהןקתה



יפכ,)ךוראהצקתנזה(LEFןוויכבוא,)רצקהצקתנזה(SEFןוויכב,שגמהלשינמיהדצהדגנכריינהתארשיוןעט.5
.גצומש

תווצקבתולקעגיישדעהצקהןווכמתאתוריהזבזזהןכמרחאלו,ןווכמהרורחשלעץחל,ריינהינווכמתאןנווכלידכ.6
.שגמבריינה
.ירוחאההצקהלשןווכמביברמהיולימהוקלעמריינןועטלןיא

.ךלשהספדההתדובערובעשרדנהםוקימבעופישהתמאתהתוידיתאעבק,ךרוצהתדימב.7

.רצעיישדעשגמהתאתונידעבףחד.8

Paperתורדגהךסמ,ךלשתכרעמהלהנמידי-לעלעפוהםא Tray)הרקבהחוללשעגמהךסמבעיפומ)ריינשגמ.

Changeתורשפאבעג,ריינהשגמבםייונישתעציבםא.9 Settings)שגמבםייונישתעציבאלםא.)תורדגההנש
:תואבהתולועפהתאעצב,ריינה

a.תונוכתרובעתויורשפארחבPaper Type/Paper Weight)ריינלקשמוריינגוס(,Paper Size)ו)ריינלדוג-
Paper Color)ריינעבצ(.

b.תויורשפאבםייונישעצב,ךרוצהתדימבPaper Curl)ו)ריינילוסלס-Alignment Adjustment)רושייןונווכ(.

Paperתויורשפאהלעטרופמעדימתלבקל:הרעה Curl)ו)ריינלוסלס-Alignment Adjustment
®Xeroxתספדמ/םוליצתנוכמלשתכרעמהלהנמלךירדמבןייע,)רושייתמאתה( PrimeLink® B9100/

B9110/B9125/B9136.

c.בעג-Save)תורדגהךסמלרוזחתשדע)רומשPaper Tray)ריינשגמ(.

.)רושיא(Confirm-בעג,ךסמהתארוגסלידכ.10
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)OHCF(גירחלדוגבההובגתלוביקבןיזמתויעבןורתפ

היטהתמאתהתוידי

תארעזמלידכו,ריינהתנזהלשקוידהרופישךרוצלתושמשמתוידיה.ריינהישגמלכבתואצמנהיטהתמאתהתוידי
.ריינהתייטהמתועבונהתויעבה

תירוחאהיטהתמאתהתידי.1

תינמיהיטהתמאתהתידי.2

רשאכקרהנתשמתוידיהבצמ.0אוהלדחמהתרירבבצמ.ןהלשלדחמהתרירביבצמבתוראשנתוידיהשאדו•
.יפיצפסהידמגוסבשומישואתיפיצפסהספדהתדובעתלעפהתעבו,היטהתייעבהנשי

יגוסבשומישתעבתופסונהיטהתויעבלםורגלהיושעןהלשלדחמהתרירביבצממהיטההתמאתהתוידיתרבעה•
.םיפקשואתויוות,הפוצמריינלשמל,םימיוסמהידמ

:אבהךילההתאעצב,היטההתמאתהתוידיתארידגהלידכ

.רצעיישדעתויטיאבהצוחהשגמהתאףולש.1

.הנימיתירוחאההיטההתמאתהתידיתאקלחה.2

.רצעיישדעשגמהתאתונידעבףחד.3

Trayןולחהמ.4 Properties)תאךרוצהתדימבו,לקשמ,גוס,לדוגללוכ,םינוכנהריינהיטרפתאןזה,)שגמינייפאמ
.ריינהרושייוריינהלוסלס

Trayןולחהתארוגסלוםיטרפהתארומשלידכ.5 Properties)שגמינייפאמ(,תורשפאבעגOK)רושיא(.

.ךלשהספדההתדובעתאלעפה.6

.המלשוהךלשהמישמה,החלצהבקפומספדומהטלפהוהיטהאללהנוכנהרוצבןזומריינהםא•

.אבהבלשלךשמה,החלצהבקפומאלספדומהטלפהוהטומריינהםא•

.רצעיישדעהצוחהשגמהתאףולש.7

.לאמשדצבלדחמהתרירבבצמלתירוחאההיטההתמאתהתידיתארזחה.8

.ריינהשגמלשימדקהקלחהןוויכלתינמיההיטההתמאתהתידיתאקלחה.9

.רצעיישדעשגמהתאתונידעבףחד.10
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Trayןולחהמ.11 Properties)תאךרוצהתדימבו,לקשמ,גוס,לדוגללוכ,םינוכנהריינהיטרפתאןזה,)שגמינייפאמ
.ריינהרושייוריינהלוסלס

Trayןולחהתארוגסלוםיטרפהתארומשלידכ.12 Properties)שגמינייפאמ(,תורשפאבעגOK)רושיא(.

.ךלשהספדההתדובעתאלעפה.13

.המלשוהךלשהמישמה,החלצהבקפומספדומהטלפהוהיטהאללהנוכנהרוצבןזומריינהםא•

.אבהבלשלךשמה,החלצהבקפומאלספדומהטלפהוהטומריינהםא•

.רצעיישדעהצוחהשגמהתאףולש.14

תידילשלדחמהתרירבבצמוהז.ריינהשגמלשירוחאהקלחהןוויכלתינמיההיטההתמאתהתידיתאקלחה.15
.תינמיההיטההתמאתה

.רצעיישדעשגמהתאתונידעבףחד.16

Advancedעטקבןייע,היטהתויעבתומייקןיידעםא.17 Stock Setup)אצמנה)םימדקתמהספדהירמוחתרדגה
®Xeroxתספדמ/םוליצהתנוכמלשתכרעמהלהנמלךירדמב PrimeLink® B9100/B9110/B9125/B9136.

גירחלדוגבההובגתלוביקבןיזמבריינתומיסחיוקינ

תודובעעוציבךשמהינפל,תונטקהתועורקהריינהתוסיפלכללוכ,ריינהתומיסחלכתאתוקנלדימתדפקה:הצע
.הספדה

לעפ,עקתנשריינהתאריסהלידכ.ריינהתמיסחםוקימלםאתהבםינתשמעוקתריינתרסהלתונורתפה:הרעה
.הרקבהחולבתועיפומשתוארוהלםאתהב

)OHCF(גירחלדוגבההובגתלוביקבןיזמבריינתומיסח

.ריינהתמיסחהעריאשןכיההצוחהטאלשגמהתאךושמ.1
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.ועקתנשתוריינהתאאצוה.2

.עורקהריינהתארסהותספדמהךותבץצה,עורקריינהםא:הרעה

.רצעיישדעשגמהתאתונידעבףחד.3

1cהגוחבו1aתידיבOHCFריינתומיסח

.OHCF-הלשימדקההסכמהתאחתפ.1

:םיאבהםידעצהתאעצב,עוקתהריינהתאריסהלידכ.2

a.1תידיהתאךושמaהנימי.

b.1הגוחהתאבבוסcהנימי.
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c.ועקתנשתוריינהתאאצוה.

.עורקהריינהתארסהותספדמהךותבץצה,עורקריינהםא:הרעה

.הלשירוקמהםוקימל1aתידיהתארזחה.3

.OHCF-הלשימדקההסכמהתארוגס.4

,תספדמהלשעגמהךסמבהעדוההעיפומ,הכלהכרגסנאלOHCFלשימדקההסכמהםא:הרעה
.לועפלהלוכיאלתספדמהו

1cהגוחבו1bתידיבOHCFריינתומיסח

.OHCF-הלשימדקההסכמהתאחתפ.1
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:םיאבהםידעצהתאעצב,עוקתהריינהתאריסהלידכ.2

a.1תידיהתאזזהbהנימי.

b.1הגוחהתאבבוסcןועשהןוויכב.

c.ועקתנשתוריינהתאאצוה.

.עורקהריינהתארסהותספדמהךותבץצה,עורקריינהםא:הרעה

.ירוקמההמוקימל1bתידיהתארזחה.3

.OHCF-הלשימדקההסכמהתארוגס.4

,תספדמהלשעגמהךסמבהעדוההעיפומ,הכלהכרגסנאלOHCFלשימדקההסכמהםא:הרעה
.לועפלהלוכיאלתספדמהו
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1cהגוחבו1dתידיבOHCFריינתומיסח

.OHCF-הלשימדקההסכמהתאחתפ.1

:םיאבהםידעצהתאעצב,עוקתהריינהתאריסהלידכ.2

a.1תידיהתאםרהd.

b.ועקתנשתוריינהתאאצוה.

.עורקהריינהתארסהותספדמהךותבץצה,עורקריינהםא:הרעה

:םיאבהםיבלשהתאעצב,עוקתהריינהתאריסהלןתינאלםא.3

a.1הגוחהתאבבוסcןועשהןוויכב.
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b.ועקתנשתוריינהתאאצוה.

.ירוקמההמוקימל1dתידיהתארזחה.4

.OHCF-הלשימדקההסכמהתארוגס.5

,תספדמהלשעגמהךסמבהעדוההעיפומ,הכלהכרגסנאלOHCFלשימדקההסכמהםא:הרעה
.לועפלהלוכיאלתספדמהו

תולקתלעעדימ

:תספדמבהלקתואםיחותפםיסכמואתותלד,ריינתומיסחומכתולקתועריאשכתושחרתמתואבהתולועפה

.תספדמהלשהרקבהחולבהעיפומהלקתתעדוהוסיפדהלהקיספמתספדמה•

.הלקתהןורתפלתונקתמתולועפלערצקרבסהיווילבהלקתהםוקימתאגיצמהרויאתללוכהעדוהה•

תמיסחהעריאשכ.תספדמלרבוחמשילנויצפואןקתהלכבותספדמבםינושםירוזאבשחרתהלתויושעריינתומיסח•
.תושרדנהתונקתמהתולועפהתאוםיבורמםימוקימגיצהלידכהנתשמרויאה,ריינ

ןקתהבםיאתמהרוזאהתאגיצמוילנויצפואהןקתההלשהרקבהחולבןווחמראומ,ילנויצפואןקתהבהלקתהעריאםא•
.הלקתההעריאובש

:ריינתומיסחלשרורחשעצבתמהבשםעפלכבאבהעדימבןייעלשי

.תספדמהתאתובכלןיא,ריינתומיסחרורחשתעב•

.תכרעמהןורכיזבןסחואמשעדימהלכתקיחמלםרוגתספדמהיוביכ.תלעפומתספדמהשכריינתומיסחררחשלןתינ•

®Xeroxתספדמ/םוליצתנוכמ339 PrimeLink® B9100/B9110/B9125/B9136שמתשמלךירדמ

ידימהלודגותדימשההובגתלוביקלעבהנזהןקתה



.םיעורקתוריינלשתונטקתוכיתחתאצוהללוכ,ריינהתומיסחלכתאררחש,הספדההתודובעךשמהינפל•

.תספדמהךותבשםיביכרבתעגלןיא,םיירשפאהספדהימגפעונמלידכ•

.תועורקהריינהתוסיפלכתאתאצוהשאדו,ערקנריינהםא.ותואעורקלאלשדפקהוריינהתאאצוה,תונידעב•

.הסיפדמאלתספדמה,םיחותפםיסכמואתותלדרשאכ.םיסכמהותותלדהלכרוגס,ועקתנשתוריינהתאצוהירחא•

.המיסחהינפלםייקהיהשבצמהמתיטמוטואהכישממהספדהה,תררחתשמריינתמיסחשירחא•

לכתאררחשלידכ.תספדמהלשהרקבהחולבעיפוהלךישמתהאיגשתעדוה,ריינהתומיסחלכתאתררחשאלםא•
.עדימותוארוהלבקלידכתספדמהלשהרקבהחולברזעיה,ורתונשתומיסחה

הלקתתועדוה

,סיפדהלהקיספמתספדמה,תספדמבתולקתואםיחותפםיסכמואתותלד,ריינתומיסחןוגכתולקתתושחרתמרשאכ
תונקתמתולועפלערצקרבסהיווילבהלקתהםוקימתאגיצמרויא.תספדמהלשהרקבהחולבהעדוההעיפומןכמרחאלו
תולועפהתאוםינושהםימוקימהתאגיצמוהנתשמרויאה,דחאםוקיממרתויבהלקתתשחרתמםא.הלקתהןורתפל
.תושרדנהתונקתמה

Faultsתורשפאבעג,תספדמהלשהרקבהחולב,הלקתיוקינלעגונבתוארוהוטרופמעדימתלבקל:הרעה
.הלקתהדוקלבלםיש,הלקתהךסמתיתחתב.)תולקת(
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)OHCF(גירחלדוגבההובגהתלוביקבןיזמלטרפמ

7-ו6םישגמוא,)OHCF(גירחלדוגבההובגתלוביקבןיזמ

טרפמטירפ

A4)210רצקהצקתנזהריינלדוג x 8.3,מ"מ297 x )'ץניא11.7

A3)297 x 11.7,מ"מ420 x )'ץניא16.5

B5)182 x 7.17,מ"מ257 x )'ץניא10.12

B4)257 x 10.12,מ"מ364 x )'ץניא14.33

Letter)216 x 8.5,מ"מ279 x )'ץניא11

US Folio)215.9 x 8.5,מ"מ330.2 x )'ץניא13

Legal)216 x 8.5,מ"מ356 x )'ץניא14

Ledger)279.4 x 11,מ"מ431.8 x )'ץניא17

Special A4)226 x 8.9,מ"מ310 x )'ץניא12.2

DT Special A3)310 x 12.2,מ"מ432 x )'ץניא17

304.8 x 12(מ"מ457.2 x )'ץניא18

SRA3)320 x 12.6,מ"מ450 x )'ץניא17.7

320 x 12.6(מ"מ488 x )'ץניא19.2

330.2 x 13(מ"מ457.2 x )'ץניא18

330.2 x 13(מ"מ482.6 x )'ץניא19

Postcard)100 x 3.94,מ"מ148 x *)'ץניא5.83

Postcard)101.6 x 4,מ"מ152.4 x *)'ץניא6

.תויולגתבשותתשרדנ*

A4)210ךוראהצקתנזה x 8.3,מ"מ297 x )'ץניא11.7

B5)182 x 7.17,מ"מ257 x )'ץניא10.12

Executive)184 x 7.25,מ"מ267 x )'ץניא10.5

203.2 x 8(מ"מ254 x )'ץניא10

Letter)216 x 8.5,מ"מ279 x )'ץניא11

Special A4)226 x 8.9,מ"מ310 x )'ץניא12.2

16K)194()ןאווייט x 7.64,מ"מ267 x )'ץניא10.51

16K)195()תיתשביהןיס x 7.68,מ"מ270 x )'ץניא10.63

םימאתומםילדג
תישיא

)'ץניא13–7.2(מ"מ330–182:בחור

)'ץניא19.2–7.2(מ"מ488–182:ךרוא
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טרפמטירפ

100:תויולגהתבשותםע x 181–181 x 3.94(מ"מ181 x
7.13–7.13 x )'ץניא7.13

הכירכריינתורביל110–יתוכיאריינתורביל16;ר"מ/'ג300–52:דחאשגמםעהדיחיריינהלקשמ

הכירכריינתורביל130–יתוכיאריינתורביל16;ר"מ/'ג350–52:םישגמינשםעהדיחי

שגמלכבתונויליג2,000שגמתלוביק

ריינבשמתשמהתארשאכהפקתשגמלכבתונויליג2,000לשתלוביקה:בושח
.)תורביל20(ר"מ/'ג80דעלשלדוגב
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טרפמטירפ

4דע1םישגמרובעםיכמתנהריינהיגוסלכריינגוס

)הפיקע(5שגמרובעםיכמתנהריינהיגוסלכ

ר"מ/'ג105–1:64הפוצמ

:1Aהפוצמ ר"מ/'ג135–106

:1Bהפוצמ ר"מ/'ג216–136

ר"מ/'ג253–2:217הפוצמ

ר"מ/'ג300–3:254הפוצמ

**ר"מ/'ג350–4:301הפוצמ

:S1ליגר ר"מ/'ג81–64

:S1יתוכיא ר"מ/'ג105–82

ר"מ/'ג105–64:שדחמןועטS1ליגר

ר"מ/'ג300–3:254דבכ

**ר"מ/'ג350–4:301דבכ

:1S1דבכ ר"מ/'ג216–106

:2S1דבכ ר"מ/'ג253–217

:3S1דבכ ר"מ/'ג300–254

:4S1דבכ **ר"מ/'ג350–301

:S1רזחוממ ר"מ/'ג105–64

:S1שארמספדומ ר"מ/'ג105–64

:1S1דבכשארמספדומ ר"מ/'ג216–106

:2S1דבכשארמספדומ ר"מ/'ג253–217

:3S1דבכשארמספדומ ר"מ/'ג300–254

:4S1דבכשארמספדומ **ר"מ/'ג350–301

ר"מ/'ג300–254:דבכשארמספדומסיטרכ

**ר"מ/'ג350–301:דואמדבכשארמספדומסיטרכ

350–301לשריינילקשמבךמותםישגמינשםעגירחלדוגבההובגתלוביקבןיזמקר**
.ר"מ/'ג

:הרעה

.םיכמתנםילקשמורייניגוסהאר,4–1םישגמרובעריינילקשמויגוסלעעדימל•

.)הפיקע(5שגמלשטרפמההאר,)הפיקע(5שגמרובעריינילקשמויגוסלעעדימל•
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תורשיימקשממתודיחי

:ליכמהזחפסנ

346........................................................................................................תרשיימהקשממהתדיחיתריקס

347.........................................................................תרשיימהקשממהתדיחיבשומישםיבייחמהרומיגירזיבא

348..........................................................................................................תרשיימהקשממהתדיחייביכר

350................................................................................................תרשיימהקשממהתדיחיבלוסלסןוקית

353...............................................................................................תרשיימהקשממהתדיחיבתויעבןורתפ
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תרשיימהקשממהתדיחיתריקס
.ךלשתספדמהםע)IDM(תרשיימקשממתדיחיבשמתשהלךתורשפאב

:תואבהתויצקנופהתאתקפסמתרשיימהקשממהתדיחי

.תרבוחמהרומיגהתדיחיןיבלתספדמהןיבתרושקת•

.רבוחמהרומיגהןקתהןיבלתספדמהןיבריינהביתנרושיי•

.תספדמהמאצויאוהשכריינהלשרושייורוריק•
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תרשיימהקשממהתדיחיבשומישםיבייחמהרומיגירזיבא
:תרשיימהקשממהתדיחיבשומישםיבייחמםיאבהרומיגהירזיבא

•GBC® AdvancedPunch® Pro

)HCS(ההובגתלוביקבםירעמ•
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תרשיימהקשממהתדיחייביכר

תרשיימהקשממהתדיחילשימדקההסכמה.2ריינתומיסחותואיגשינווחמחול.1
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תרשיימהקשממהתדיחיבהרקבהחול

תואיגשוריינתומיסחןווחמ.1

הטמיפלכוהלעמיפלכלוסלסינווחמ.2

הלעמיפלכינדילוסלסןצחל.3

הטמיפלכינדילוסלסןצחל.4

יטמוטואלוסלסןווחמוןצחל.5
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תרשיימהקשממהתדיחיבלוסלסןוקית
רומיגהןקתהלעיגמריינהשינפללבא,תספדמהמאצויריינהרשאכריינהלוסלסתמאתהאיהלוסלסהןוקיתתרטמ:הצע
.הסיפדמתספדמהשןמזב)IDM(תרשיימהקשממהתדיחילשלוסלסהןוקיתתנוכתבשמתשה.אבהימינפה

תספדמהמםיספדומהספדהירמוח.1

תרשיימהקשממהתדיחילשריינהביתנ.2

הנבומרומיגןקתהלתרשיימהקשממהתדיחימםיספדומהספדהירמוח.3

לעץחלליעפמהרשיימלילגבדיוצמרשיימה.םילוסלסןוקיתלרשיימלםירבועםה,לודומלהספדההירמוחתסינכםע
:רשאכהספדההירמוח

.לעפומ)יטמוטוא(Auto:תכרעמהלשלדחמהתרירב•

.תרשיימהקשממהתדיחילשהרקבהחולבתוינדיתוריחב•

ואהלעמיפלכינדיהלוסלסהינצחלבשמתשה,ספדומהטלפבהספדההירמוחלוסלסתאתוריהמבםיאתהלךנוצרבםא
,תופסונהמאתהתויורשפאלעעדימתלבקל,הלאםינצחלבשומישהרחאלידמברלוסלסליכמספדומהטלפהםא.הטמ
.לסלוסמריינרשיימלשקשממהלודומבלסלוסמריינןוקיתיבצמותויצקנופהאר

אבההנבומהרומיגהןקתהלאץבשמהרשיימהלודוממםיבתונמוםיררוקמםיספדומההספדההירמוח,רשיימהמ
.תספדמלרבוחמה

לסלוסמריינרשיימלשקשממהלודומבלסלוסמריינןוקיתיבצמותויצקנופ

ןויליגהלעלחומשדחהבצמה,)IDM(תרשיימהקשממהתודיחילשלוסלסןוקיתבצמברחובהתארשאכ:הרעה
.IDM-הלאחלשנשאבה
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היצקנופבצמןווחמ

Auto)יטמוטוא(בצמהAuto)תאהווהמ)יטמוטוא
.לדחמהתרירב
תאיטמוטואןפואבןקתמאוה•

תומכתריחבידי-לעריינהלוסלס
Autoבצמה.לוסלסהןוויכו
לדוגהלעססובמ)יטמוטוא(
ןקתהלעו,ריינהלשןוויכהו
.טלפהתאלבקמשרומיגה

Autoבצמהרחבנרשאכ•
ןצחללןימימשןווחמה,)יטמוטוא(
.קלדנ

עבששי)יטמוטוא(Autoבצמל•
הטילשלתויטמוטואתורדגה
תורדגהשולש:ריינהלוסלסב
השולש,הלעמיפלכלוסלסל
,הטמיפלכלוסלסלתורדגה
.יוביכלהרדגהו

Autoבצמבשומישהשענרשאכ•
ןמזלבהבהמןווחמ,)יטמוטוא(
הרקבהחולב.הרקבהחולברצק
לששארמרדגומהןוויכהגצומ
לעלעפומשץחלהתדימולוסלסה
.ריינה

וא,ראומ)יובכ(Offןווחמהרשאכיובכ
רובעוא)יטמוטוא(Autoבצמהרובע
ןוויכלחויאל,)ינדי(Manualבצמה
.ספדומהטלפהלעםילוסלסה
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היצקנופבצמןווחמ

יפלכינדילוסלס
הלעמ

יפלכלסלתסמספדומהטלפהשכ•
לוסלסהןצחללעץחל,הלעמ
.הלעמיפלכ

לוסלסןוקיתלםיכרעהשולששי•
.הלעמיפלכ

םינוילעהםינווחמהתשולש•
לשןוקיתהתמרתאםיארמ
.הרחבנשהלעמיפלכלוסלסה

הדימהתאגציימןוילעהןווחמה•
לוסלסןוקיתלשרתויבהברה
טלפלעליחהלןתינשהלעמיפלכ
.ספדומ

יפלכינדילוסלס
הטמ

יפלכלסלתסמספדומהטלפהשכ•
יפלכלוסלסהןצחללעץחל,הטמ
.הטמ

לוסלסןוקיתלםיכרעהשולששי•
.הטמיפלכ

םינוילעהםינווחמההשולש•
ןוקיתלהרחבנהמרוזיאםיארמ
.הטמיפלכלוסלסה

הדימהתאגציימןותחתהןווחמה•
לוסלסןוקיתלשרתויבהטעומה
טלפלעליחהלןתינשהטמיפלכ
.ספדומ

:ראותמכלוסלסהןוקיתתומרתאהנשמהלעמיפלכלוסלסהןצחללעהציחל

:ראותמכלוסלסהןוקיתתומרתאהנשמהטמיפלכלוסלסהןצחללעהציחל
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תרשיימהקשממהתדיחיבתויעבןורתפ

תרשיימהקשממהתדיחיבריינתומיסח

:תספדמבתולקתואםיחותפםיסכמואתותלד,ריינתומיסחומכתולקתועריאשכתושחרתמתואבהתולועפה

.תספדמהלשעגמהךסמבהעיפומהאיגשתעדוהולועפלהקיספמתספדמה•

.האיגשהתאןקתלידכעצבלשישתולועפהתאןכו,הלקתהםוקימתאהארמהרויאתללוכהאיגשהתעדוה•

רשאכ.תספדמלםירבוחמשםיילנויצפואהםינקתההלכבותספדמבםירוזאהמכבשחרתהלתויושעריינתומיסח•
.ןוקיתךרוצלתושרדנהתולועפהתאוםיבורמםימוקימגיצהלידכהנתשמרויאה,תומיסחהמכתושחרתמ

העריאובשןקתהבםיאתמהרוזאהתאגיצמןקתההלשהרקבהחולבבצמןווחמ,ילנויצפואןקתהבהלקתהעריאםא•
.הלקתה

:ריינתומיסחלשרורחשעצבתמהבשםעפלכבאבהעדימבןייעלשי

.ריינתומיסחתרסהתעבתספדמהתאהבכתלא•

תכרעמהןורכיזבןסחואמהעדימהלכ,תספדמהיוביכתעב.תלעפומןיידעתספדמהשכריינתומיסחררחשלןתינ•
.קחמנ

.הספדההתודובעשודיחינפלריינהתומיסחלכתאהקנ•

.הספדהימגפלםורגלהלולעםיביכרבהעיגנ.תספדמהלשםיימינפהםיביכרבתעגלןיא•

.וררחושריינהתומיסחלכשאדו,הספדההתודובעךשמהינפל•

.תועורקהריינהתוסיפלכתאתאצוהשאדו,ערקנריינהםא.ותואעורקלאלשדפקהוריינהתאאצוה,תונידעב•

סיפדהלןתינאל,תוחותפתותלדואםיחותפםיסכמםנשיםא.םיסכמהותותלדהלכרוגס,ריינתומיסחרורחשרחאל•
.תספדמהתועצמאב

.המיסחהינפלםייקהיהשבצמהמיטמוטואןפואבהכישממהספדהה,ריינתמיסחרורחשרחאל•

לכתאררחשלידכ.תספדמהלשעגמהךסמבעיפוהלךישמתהאיגשתעדוה,ריינהתומיסחלכתאתררחשאלםא•
.עדימותוארוהלבקלידכתספדמהלשעגמהךסמברזעיה,ורתונשתומיסחה
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תרשיימהקשממהתדיחיבריינהתמיסחיוקינ

.)IDM(תרשיימהקשממהתדיחילשימדקההסכמהתאחתפ.1

:ועקתנשתוריינהתאאצוה.2

a.1תידיהתאךושמaהטמיפלכ.

b.1הגוחהתאבבוסbןועשהןוויכדגנ.

.תוחפלםימעפ10הגוחהתאבבוס,רוזאהמאצייעוקתהריינהשאדוולידכ:הרעה

c.ועקתנשתוריינהתאאצוה.

.תוריהזברוזאהךותמותכישמידי-לעעקתנשריינהתארסה:בושח

.הלשירוקמהםוקימל1aתידיהתארזחה.3

®Xeroxתספדמ/םוליצתנוכמ PrimeLink® B9100/B9110/B9125/B9136354שמתשמלךירדמ

תורשיימקשממתודיחי



.תואבהתולועפהתאעצב,עקתנשריינריסהלהשקתמהתאםא.4

a.1תידיהתאךושמcהלעמיפלכ.

b.ועקתנשתוריינהתאתוריהזבאצוה.

.ירוקמההמוקימל1cתידיהתארזחה.5

.IDM-הלשימדקההסכמהתארוגס.6

לשהרקבהחולבתועיפומהתוארוההיפללעפ,תספדמבםירחאםירוזאמריינתומיסחתוקנלידכ,ךרוצהתדימב.7
.תספדמה

תרשיימהקשממהתדיחיבהאיגשתועדוה

,סיפדהלהקיספמתספדמה,תספדמבתולקתואםיחותפםיסכמואתותלד,ריינתומיסחןוגכתולקתתושחרתמרשאכ
רויאתללוכהרקבהחוללשהאיגשהתעדוה.תרשיימהקשממהתדיחילשהרקבהחולבהעדוההעיפומןכמרחאלו
רויאה,דחאםוקיממרתויבהלקתתשחרתמםא.האיגשהתאןקתלידכעצבלשישתולועפןכו,הלקתהםוקימתאהארמה
.תושרדנהתונקתמהתולועפהתאוםינושהםימוקימהתאגיצמוהנתשמ

תרשיימהקשממהתדיחילשהלקתידוקלעעדימ

,סיפדהלהקיספמתספדמה,תספדמבתולקתואםיחותפםיסכמואתותלד,ריינתומיסחןוגכתולקתתושחרתמרשאכ
.תספדמהלשהרקבהחוללשעגמהךסמיבגלעהעדוההעיפומןכמרחאלו

.הלקתהןוקיתלתוטרופמתוארוהוהלקתהתודואעדימקפסמה)תולקת(Faultsןצחלגיצמעגמהךסמ

.048תורפסהשולשןברפסמהםעתוליחתמתרשיימהקשממהתדיחילשתולקת:הרעה
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ןיזמהתדיחי

:ליכמהזחפסנ

358........................................................................................................................ןיזמהלודומתריקס

359..................................................................................................................................ןיזמהיביכר

361..........................................................................................ןיזמהלשT1שגמרובעהספדהירמוחוריינ

364.........................................................................................................................ןיזמבתויעבןורתפ
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ןיזמהלודומתריקס
.רוציילהנכומרומיגתדיחיואההובגתלוביקבםירעמתשרודןיזמהתדיחי:הרעה

טלפלתסנכהש,שארמםיספדומואםידחוימ,םיקירהספדהירמוחןוגכ,הספדהירמוחןועטלידכןיזמהתדיחיבשמתשה
ירמוחלעהסיפדמהניאתספדמה.רמגומהטלפהרובעתוכירכלוהדרפהיפדלםישמשמהספדההירמוח.רמגומה
םימוקימבספדומהטלפבהספדההירמוחתאתמקממתספדמה,תאזםוקמב.ןיזמהלודומךרדונזוהשהספדהה
.ורחבנש

ריינהתאןועטלןתינ.רתויהלכלתונויליג200םיליכמהספדההירמוח,ר"מ/'רג75,הרביל20לקשמבריינבשומישתעב
.רצקואךוראהצקתנזהלשןוויכב

."ץצוח"וא"דוביערחאלןיזמ"םהןיזמהרובעםיפסונתומש:הרעה
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ןיזמהיביכר

ןיזמהשגמואT1שגמ.1

ןיזמהלשהרקבהחול.2

ןיזמהלשימדקההסכמה.3
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ןיזמהלשהרקבהחול

רואיתביכררפסמ

ריינתמיסחרשאכריאמהזןווחמריינתמיסחלשהאיגשןווחמ1
.ןיזמבתשחרתמ

תרשיימהקשממהתדיחילהמודבהטמיפלכלוסלסואהלעמיפלכלוסלסינווחמ2
)IDM(,תאםיגיצמהלאםינווחמ
קרןנשי.לוסלסהןוקיתלשןוויכה
רובעלוסלסןוקיתלתויורשפאשולש
:ןיזמה
יפלכלוסלסןוקית:ןוילעןווחמ•

.הלעמ
יפלכלוסלסןוקית:ןותחתןווחמ•

.הטמ
ןוקיתאלל.יובכ:יעצמאןווחמ•

.לוסלס

.תותבשומןיזמהלשלוסלסהתרקבתויצקנופ,)IDM(תרשיימקשממתדיחיתללוכתכרעמהםא:בושח

יפלכלסלתסמספדומהטלפהשכהלעמיפלכינדילוסלסןצחל3
יפלכלוסלסהןצחללעץחל,הלעמ
.הלעמ

יפלכלסלתסמספדומהטלפהשכהטמיפלכינדילוסלסןצחל4
יפלכלוסלסהןצחללעץחל,הטמ
.הטמ

לוסלסתאיטמוטואןפואבןקתמאוהיטמוטואלוסלסןצחל
ןוויכותומכתריחבידי-לעריינה
.לוסלסה
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ןיזמהלשT1שגמרובעהספדהירמוחוריינ
.םירחבנםימוקימבספדומהטלפבבצומריינהלבא,הפסוההרזיבאןקתהמןזוהשריינלעהספדהןיא:הצע

ןיזמהלשT1שגמרובעךמתנריינ

שגמתלוביקריינלקשמריינלדוג

A4)210 x Letterוא)מ"מ297
)8.5 x )'ץניא11

A3)297 x Tabloidוא)מ"מ432
)11 x )'ץניא17

B4)250 x 8.5(Legalוא)מ"מ353
x )'ץניא14

הפוצמאלר"מ/'רג350–52

הפוצמר"מ/'רג350–72

90ריינלעםיססובמהתונויליג250
2מ/'רג

T1ןיזמשגמבריינתניעט

.םייוסיכוםידירפמכשמשישריינתניעטלשמשמ,דוביעהרחאלץצוחהואהפסוההרזיבאכםגעודיה,T1שגמ

שארמתספדומתינושלרובעהזשגמבשמתשה.הספדהרובעהספדההןונגנמךרדרבועוניאT1שגמבןעטנשריינ•
.ספדומהטלפלהסנכהרובעו

.ר"מ/'ג75/תורביל20לשריינבשומישהשענשכתונויליג200דעליכמT1שגמ•

.SEFואLEFןוויכבריינהתאןועטלךתורשפאב•

.ןיזמהלשT1שגמרובעךמתנריינ-בןייע,ךמתנריינלעעדימתלבקל•

:תואבהתויחנהבןייע,T1שגמבשמתשתשינפל

.שגמבראשנשריינלכאצוה•

.שגמבהדובעלשורדהריינהלכתאןעט•

ומכלדוגהותואבאוהישארהןיזמהשגמבןעטנשריינהשאדו,לופכלופיקואהכירכהקודיהתויורשפאבשמתשהלידכ•
.T1שגמבןעטנשריינה

.ןיזמהלשT1שגמרובעךמתנריינ-בןייע,ךמתנריינלעעדימתלבקל•

םא.'ץניאx14'ץניא8.5אוהולשלדחמהתרירבלדוג,)SEF('ץניא8.5בחורבהספדהירמוחבאלמןיזמהשגמרשאכ
NVMלשלדחמהתרירבתאםיאתהלךילע,'ץניאx11'ץניא8.5לדוגבהספדהירמוחןיזמהתא ילכתועצמאב769-503
®Xeroxתספדמ/םוליצתנוכמלשתכרעמהלהנמלךירדמבןייע,תופסונתוארוהתלבקל.תכרעמלהנמבצמ PrimeLink®

B9100/B9110/B9125/B9136

ןעטנשריינ.T1ןיזמהשגמבשמתשה,שארמספדומואקירןויליגןוגכ,הכירכלתונויליגואםידירפמתונויליגףיסוהלידכ
.T1שגמבתונויליג250דעןועטלךתורשפאב.ספדומהואןכומהטלפבןזומT1שגמב

.םירחבנםימוקימבספדומהטלפבבצומריינהלבא,הפסוההרזיבאןקתהמןזוהשריינלעהספדהןיא:הצע
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תווצקלכתארשי.הלעמיפלכהנופספדומהדצהשכריינהתאןעט,שארמספדומריינהםא.T1שגמבריינהתאןעט.1
.ריינה

.יברמהיולימהוקללעמריינןועטלןיא,תוירשפאתספדמתולקתמואריינתומיסחמענמיהלידכ:הרעה

.ריינהתווצקבועגייםינווכמהשךכשורדהריינהלדוגלאםינווכמהתאתונידעבקלחהוריינהינווכמזכרמבזוחא.2

:הרעה

.שחרתהלתויושעריינתומיסח,ריינהרובעידמרצקואלודגםינווכמהןיבקחרמהםא•

Trayךסמה,תכרעמהלהנמידי-לערדגוהאוהםא• Properties)לשהרקבהחולבעיפומ)שגמינייפאמ
.תספדמה

.םינוכנהריינהיטרפתאתמאואןזה,שגמינייפאמךסמהמ.3

Trayןולחהתארוגסלוריינהיטרפתארומשלידכ.4 Properties)שגמינייפאמ(,תורשפאבעגOK)רושיא(.

םידחוימהספדהיעצמאלעהספדה

ררוחמריינ

.גצומכ,ןימידצבםירוחהרשאכ)ךוראהצקתנזה(T1,LEFשגמבבקונמריינןעט
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תינושלםעסיטרכ

.גצומכ,לאמשדצבתוינושלהרשאכ)ךוראהצקתנזה(T1,LEFשגמבתויסיטרכריינןעט
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ןיזמבתויעבןורתפ

ץבשמבריינתומיסח

:תספדמבהלקתואםיחותפםיסכמואתותלד,ריינתומיסחומכתולקתועריאשכתושחרתמתואבהתולועפה

.תספדמהלשהרקבהחולבהעיפומהלקתתעדוהוסיפדהלהקיספמתספדמה•

.הלקתהןורתפלתונקתמתולועפלערצקרבסהיווילבהלקתהםוקימתאגיצמהרויאתללוכהעדוהה•

תמיסחהעריאשכ.תספדמלרבוחמשילנויצפואןקתהלכבותספדמבםינושםירוזאבשחרתהלתויושעריינתומיסח•
.תושרדנהתונקתמהתולועפהתאוםיבורמםימוקימגיצהלידכהנתשמרויאה,ריינ

ובשןקתהבםיאתמהרוזאהתאגיצמוןקתההלשהרקבהחולבןווחמראומ,ילנויצפואןקתהבהלקתהעריאםא•
.הלקתההעריא

:ריינתומיסחרורחשתעבאבהעדימלםאתהבלועפלשי

.ריינתומיסחתרסהתעבתספדמהתאהבכתלא•

ןורכיזבןסחואמשעדימהלכתקיחמלםרוגתספדמהיוביכ.תלעפומןיידעתספדמהשכריינתומיסחררחשלןתינ•
.תכרעמה

.ריינהתומיסחלכתאררחש,הספדההתודובעשודיחינפל•

.תספדמהךותבשםיביכרבתעגלןיא,םיירשפאהספדהימגפעונמלידכ•

.םיעורקתוריינלשתונטקתוכיתחתאצוהללוכ,וררחושריינהתומיסחלכשאדו,הספדההתודובעךשמהינפל•

תוסיפלכתאתאצוהשאדו,ערקנריינהםא.ותואעורקלאלידכתוריהזלעהדפקהךותריינהתאאצוה,תונידעב•
.תועורקהריינה

.הסיפדמאלתספדמה,םיחותפםיסכמואתותלדרשאכ.םיסכמהותותלדהלכתארוגס,ריינהתומיסחיוקינרחאל•

.המיסחהינפלםייקהיהשבצמהמתיטמוטואתשדחתמהספדהה,תררחתשמריינתמיסחשרחאל•

לכתאררחשלידכ.תספדמהלשהרקבהחולבעיפוהלךישמתהאיגשתעדוה,ריינהתומיסחלכתאתררחשאלםא•
.עדימותוארוהלבקלידכתספדמהלשהרקבהחולברזעיה,ורתונשריינהתומיסח

ןיזמהלשE1רוזאמריינתומיסחיוקינ

:םיאבהםיבלשהתאעצב,ןיזמהלשE1רוזאמריינתומיסחררחשלידכ.1
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a.הסכמהתאחתפT1.

b.ועקתנשתוריינהתאאצוה.

c.שגמבןעטנשריינהלכתאאצוה.

.הכלהכתורשוימריינהתוניפעבראלכשאדוו,ףונפנתועצמאבתרסהשריינהתונויליגןיבדרפה.2

.שגמלריינהתארזחה.3

.T1הסכמהתארוגס.4

ןיזמהלשE2רוזאמריינתומיסחיוקינ

.ןיזמהלשימדקההסכמהתאחתפ.1

:םיאבהםיבלשהתאעצב,ןיזמהלשE2רוזאמריינתומיסחררחשלידכ.2

a.1תידיהתאםרהa.

b.1הגוחהתאבבוסbןועשהןוויכדגנ.
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c.ועקתנשתוריינהתאאצוה.

.הלשירוקמהםוקימל1aתידיהתארזחה.3

:םיאבהםיבלשהתאעצב,עקתנשריינהתאריסהלהשקתמהתאםא.4

a.1תידיהתאךושמcהנימי.

b.1הגוחהתאבבוסbןועשהןוויכדגנ.

c.ועקתנשתוריינהתאאצוה.
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.ירוקמההמוקימל1cתידיהתארזחה.5

.ןיזמהלשימדקההסכמהתארוגס.6

ץבשמהלשE3רוזאמריינתומיסחיוקינ

.ןיזמהלשימדקההסכמהתאחתפ.1

:ןיזמהלשE3רוזאמריינתומיסחריסהלידכ.2

.ןוילעהילאמשההסכמהרוזאירוחאמרתתסהליושעעוקתהריינה:הרעה

a.1תידיהתאךושמdהטמיפלכ.
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b.1הגוחהתאבבוסeןועשהןוויכדגנ.

c.ועקתנשתוריינאצוה.

.ירוקמההמוקימל1dתידיהתארזחה.3

:תואבהתולועפהתאעצב,עקתנשריינריסהלהשקתמהתאםא.4

a.1תידיהתאםרהa.

b.1הגוחהתאבבוסeןועשהןוויכדגנ.

c.ועקתנשתוריינאצוה.

.הלשירוקמהםוקימל1aתידיהתארזחה.5
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.ןיזמהלשימדקההסכמהתארוגס.6

ןיזמהלשהלקתתועדוה

,סיפדהלהקיספמתספדמה,תספדמבתולקתואםיחותפםיסכמואתותלד,ריינתומיסחןוגכתולקתתושחרתמרשאכ
תונקתמתולועפלערצקרבסהיווילבהלקתהםוקימתאגיצמרויא.תספדמהלשהרקבהחולבהעדוההעיפומןכמרחאלו
תולועפהתאוםינושהםימוקימהתאגיצמוהנתשמרויאה,דחאםוקיממרתויבהלקתתשחרתמםא.הלקתהןורתפל
.תושרדנהתונקתמה

עיפומשEדוק.הלקתהןוקיתלתוטרופמתוארוהוהלקתהתודואעדימקפסמה)תולקת(Faultsןצחלגיצמעגמהךסמ
,E1האיגשןווחמהזיאןייצמ)הלקת(Faultתעדוהלשןוילעהילאמשההקלחב E2ואE3ןיזמהלשהרקבהחולבראומ.

ןיזמהלשהלקתידוקלעעדימ

,סיפדהלהקיספמתספדמה,תספדמבתולקתואםיחותפםיסכמואתותלד,ריינתומיסחןוגכתולקתתושחרתמרשאכ
.תספדמהלשעגמהךסמבהעדוההעיפומןכמרחאלו

.הלקתהןוקיתלתוטרופמתוארוהוהלקתהתודואעדימקפסמה)תולקת(Faultsןצחלגיצמעגמהךסמ

.024-ו,012,013תורפסהשולשינבםירפסמבםיליחתמהםידוקהידי-לעתוהוזמהפסוהרזיבאתולקת:הצע

®Xeroxתספדמ/םוליצתנוכמ369 PrimeLink® B9100/B9110/B9125/B9136שמתשמלךירדמ

ןיזמהתדיחי



®Xeroxתספדמ/םוליצתנוכמ370 PrimeLink® B9100/B9110/B9125/B9136שמתשמלךירדמ

ןיזמהתדיחי



GBC® AdvancedPunch™ Pro
:ליכמהזחפסנ

®GBCןקתה AdvancedPunch™ Proהקפההתאלעיילידכתספדמהםעבלתשמהיטמוטוארוריח/בוקינלודומאוה
ךותתיתרוסמהתוכיאהלעהלועואלוקשרוריחהלודומ.םירחאםיכורכםירפסורוחמתיכירדמ,תובותכירפס,תוחודלש
AdvancedPunchןקתה.ברםדאחוכםישרודהינדיהרוריחהיבלשלוטיבידילעתויביטקודורפהתרבגהוןמזבןוכסיח

Proרוריח/בוקינלתונושתופולגתוכרעלבקמוןטקחטששרודיטקפמוקה.

®GBCתארבחלןתינ AdvancedPunch™ Proןקתהבהנבומכבלתשמאוהשכםינושםיילנויצפוארומיגינקתהל.

.תרשיימהקשממהתדיחיתאשרודילנויצפואהרומיגהןקתה:הרעה

The GBC® AdvancedPunch™ Proתואבהתולוכיהתאקפסמ:

הספדהירמוחיגוסוילדוגלשבחרחווטבוקינ•

)SEF(רצקהצקתנזהבו)LEF(ךוראהצקתנזהבםירוחבוקינ,ררגנהצק•

םירוזחמהתריפסתאוהפולגהגוסתאגיצמבוקינלתופולגהתכרעיוהיזלהרקבהחול•

ךומתלידכםירוח7–3לשתויורשפאןווגמו,comb,wire,coilתאתוללוכשמתשמהלשתופולגהתוכרעתויורשפא•
תולבוקמההכירכהתוינבתבורב

ריינהילדוגבורלהספדהלתגרודמהעונמהתוריהמבלעופ•

ילכלכבןפילחהלןתינשתוריהמבתונתשמהתויבוקתוכרע•

הכרעהםשתאוםירוחהתינבתתאשמתשמלתקפסמהיוהיזתיוותתללוכתופולגתכרעלכ•

בוקינהבבשלשלכימהדצלתופסונתופולגתוכרעיתשלחונןוסחארוזא•

®GBC-בשומישלתוארוהוטרופמעדימתלבקל AdvancedPunch™ Pro,חלשנשחוקללדועיתהקסידבשךירדמבןייע
GBCדלקה,)שופיח(Searchהביתבוwww.xerox.comלארובעוא,ןקתההםע AdvancedPunch Pro.
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)HCS(ההובגתלוביקבםירעמ

:ליכמהזחפסנ

374........................................................................................................ההובגתלוביקבםירעמהתריקס

HCS(..................................................................................................375(ההובגתלוביקבםירעמיביכר

379...................................................................................................ההובגתלוביקבםירעמתויעבןורתפ

HCS(................................................................................................391(ההובגתלוביקבםירעמלטרפמ
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ההובגתלוביקבםירעמהתריקס
.תרשיימהקשממהתדיחיתאשרודילנויצפואהרומיגהןקתה:הרעה

תירחסמהמרבטלפלהלודגתלוביקבטסיהוהמרעהתולוכיקפסמהילנויצפוארומיגןקתהאוהההובגתלוביקבםירעמה
.תורצקהמרעהתוצירלחונןוילעשגמקפסמםירעמה.םירעמתלגעלושגמל
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)HCS(ההובגתלוביקבםירעמיביכר

רואיתביכררפסמ

םירעמהירוזאבתשחרתמריינתמיסחרשאכםיריאמםינווחמההאיגשינווחמואריינתמיסח1
.E1-E8ההובגתלוביקב

המגודלןויליגקפסיההובגתלוביקבםירעמהשידכהזןצחללעץחלהמגודןצחל2
.ןוילעהשגמל

.ןוילעהשגמלקפוסמהמגודלןויליגשדעבהבהמןצחלללאמשמןווחמה

.ריינהתארסהןכמרחאלו,הספדההתאקיספהלידכהזןצחללעץחלהניעטלטבןצחל3

.המגודלתונויליגוספדומהטלפהתאלבקמשגמהןוילעשגמ4

330xלדוגב,תונויליג500לשתיברמתלוביקלעבאוהןוילעהשגמה
13(מ"מ488 x .)'ץניא19.2

ריינביתנכשמשמהזשגמ,ןקתומרחאימינפרומיגןקתהרשאכ
.רחארבוחמרומיגןקתהלאHCS-הךרדהספדהירמוחתלבוהל

ילמשחלשכםייקםא.HCSלשירוחאהקלחבאצמנםרזהקספמגתמםרזקספמגתמ5
.יטמוטואןפואבלמשחהתמירזתאהבכמגתמה,רצקוא

.ריינתומיסחתוקנלידכהזהסכמחתפןוילעהסכמ6

שגמלאתורבעומ,לכהךסבתונויליג5,000-לדע,תופוסאתוכרעםירעמתלגעואשגמ7
.הזזהלתנתינהםירעמתלגעבאצמנשםירעמה

.ספדומטלפואריינריסהלידכתלדהתאחתפתימדקתלד8
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ההובגתלוביקבםירעמהלשםרזהקספמ

.ההובגתלוביקבםירעמהתדיחילשירוחאההקלחבםקוממההובגתלוביקבםירעמהלשםרזהקספמ

הקידבןצחל.1

.'לעופ'בצמבללכךרדבאצמנםרזהקספמגתמ

למשחהםרזתאקיספהלידכתיטמוטואהבכנםרזהקספמ,למשחהתקפסאבהערפהתשחרתמרשאכ:הרעה
.תוחיטבאשונבןייע,למשחלעגונבעדימתלבקל.)HCS(ההובגתלוביקבםירעמל

טלפישגמ

.טלפישגמינשללוכ)HCS(ההובגתלוביקבםירעמה

םירעמתלגעואשגמ.2ןוילעשגמ.1

:תואבהתונוכתהתאעיצמןוילעהשגמה

.טסיהאללתונויליג500דעתוללוכה,תורצקהמירעתוצירבתוחונ•

.םישימשאלתונויליגלשיוקינ•
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הרקבינצחל

ידכהזןצחללעץחל:)המגוד(Sampleןצחל.1
.ןוילעהשגמלהמגודןויליגחולשל

ידכהזןצחללעץחל:)הקירפ(Unloadןצחל.2
.ריינהתארסהןכמרחאלו,הספדההתאקיספהל
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םירעמהתלגעואשגמתקירפ

שגמלורבעוהתונויליגהםאההובגהתלוביקהלעבשגמלןעטוהשריינהתונויליגתאקורפלךתורשפאב:הרעה
PRיפוסהבלשהןקתמלואןוילעה

.)הקירפ(Unloadןצחלהלעץחל,ההובגתלוביקבםירעמהלשהרקבהחולב.1

Unload-שרחאל.2 Indicator)ההובגתלוביקבםירעמהלשתימדקהתלדהתאחתפ,ראומ)הקירפןווחמ.

.ריינהתמירעשארבהדמצההלגרסתאםקמ.3

.ההובגתלוביקבםירעמהמהצוחהםירעמהתלגעתאךושמ.4

.הדמצההלגרסתארסה.5

.םירעמהשגממריינהתארסה.6

.ההובגתלוביקבםירעמהךותלתורישיהקירהםירעמהתלגעתאףחד.7

.ההובגתלוביקבםירעמהךותבעובקהרוזאהלעהדמצההלגרסתאםקמ.8

.הלעפהבצמלםמורתמשגמה.תימדקהתלדהתארוגס.9
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ההובגתלוביקבםירעמתויעבןורתפ

ההובגתלוביקבםירעמבריינתומיסח

:תספדמבהלקתואםיחותפםיסכמואתותלד,ריינתומיסחומכתולקתועריאשכתושחרתמתואבהתולועפה

.תספדמהלשעגמהךסמבהעיפומהלקתתעדוהולועפלהקיספמתספדמה•

.הלקתהןורתפלתונקתמתולועפלערצקרבסהיווילבהלקתהםוקימתאגיצמהרויאתללוכהעדוהה•

רשאכ.תספדמלםירבוחמשםיילנויצפואהםינקתההלכבותספדמבםירוזאהמכבשחרתהלתויושעריינתומיסח•
.ןוקיתךרוצלתושרדנהתולועפהתאוםיבורמםימוקימגיצהלידכהנתשמרויאה,תומיסחהמכתושחרתמ

ןקתהבםיאתמהרוזאהתאגיצמוילנויצפואהןקתההלשהרקבהחולבןווחמראומ,ילנויצפואןקתהבהלקתהעריאםא•
.הלקתההעריאובש

:ריינתומיסחלשרורחשעצבתמהבשםעפלכבאבהעדימבןייעלשי

.תספדמהתאתובכלןיא,ריינתומיסחרורחשתעב•

תכרעמהןורכיזבןסחואמהעדימהלכ,תספדמהיוביכתעב.תלעפומןיידעתספדמהשכריינתומיסחררחשלןתינ•
.קחמנ

.ריינהתומיסחלכתאררחש,הספדההתודובעשודיחינפל•

.תספדמהךותבםיאצמנשםיביכרבתעגלןיא,הספדהימגפעונמלידכ•

.םיעורקתוריינלשתונטקתוכיתחתאצוהללוכ,וררחושריינהתומיסחלכשאדו,הספדההתודובעךשמהינפל•

תוסיפלכתאריסהלדפקה,ערקנריינהםא.ותואעורקלאלידכתוריהזלעהדפקהךותריינהתאאצוה,תונידעב•
.תועורקהריינה

.הסיפדמאלתספדמה,םיחותפםיסכמואתותלדרשאכ.םיסכמהותותלדהלכרוגס,ריינתומיסחרורחשרחאל•

.המיסחהינפלםייקהיהשבצמהמיטמוטואןפואבהכישממהספדהה,ריינתמיסחרורחשרחאל•

לכתאררחשלידכ.תספדמהלשעגמהךסמבעיפוהלךישמתהאיגשתעדוה,ריינהתומיסחלכתאתררחשאלםא•
.עדימותוארוהלבקלידכתספדמהלשעגמהךסמברזעיה,ורתונשתומיסחה
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ההובגתלוביקבםירעמהלשE1רוזאמריינתומיסחיוקינ

.ההובגתלוביקבםירעמהלשןוילעההסכמהתאחתפ.1

:תואבהתולועפהתאעצב.2

a.1תידיהתאםרהb.

b.ועקתנשתוריינהתאאצוה.

.ירוקמההמוקימל1bתידיהתארזחה.3

.ההובגתלוביקבםירעמהלשןוילעההסכמהתארוגס.4

תאשדחלוריינהתומיסחתאקלסלידכתוארוהלםאתהבלעפ,תופסונריינתומיסחלעהעיבצמתספדמהםא.5
.הספדהה
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ההובגתלוביקבםירעמהלשE2רוזאמריינתומיסחיוקינ

.ההובגתלוביקבםירעמהלשןוילעההסכמהתאחתפ.1

:תואבהתולועפהתאעצב.2

a.1תידיהתאםרהb.

b.1הגוחהתאבבוסaןועשהןוויכדגנ.

c.ועקתנשתוריינהתאאצוה.

.ירוקמההמוקימל1bתידיהתארזחה.3

.ההובגתלוביקבםירעמהלשןוילעההסכמהתארוגס.4
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תאשדחלוריינהתומיסחתאקלסלידכתוארוהלםאתהבלעפ,תופסונריינתומיסחלעהעיבצמתספדמהםא.5
.הספדהה

HCSE3רוזאמריינתומיסחיוקינ

.ההובגתלוביקבםירעמהלשןוילעההסכמהתאחתפ.1

:תואבהתולועפהתאעצב.2

a.1תידיהתאםרהb.

b.1הגוחהתאבבוסaןועשהןוויכדגנ.

c.ועקתנשתוריינהתאאצוה.
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.ירוקמההמוקימל1bתידיהתארזחה.3

:תואבהתולועפהתאעצב.4

a.2תידיהתאםרהb.

b.2הגוחהתאבבוסcןועשהןוויכדגנ.

c.ועקתנשתוריינהתאאצוה.

.ירוקמההמוקימל2bתידיהתארזחה.5

.ההובגתלוביקבםירעמהלשןוילעההסכמהתארוגס.6

תאשדחלוריינהתומיסחתאקלסלידכתוארוהלםאתהבלעפ,תופסונריינתומיסחלעהעיבצמתספדמהםא.7
.הספדהה
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ההובגתלוביקבםירעמהלשE4רוזאמריינתומיסחיוקינ

.ההובגתלוביקבםירעמהלשןוילעההסכמהתאחתפ.1

:תואבהתולועפהתאעצב.2

a.2תידיהתאךושמaהטמיפלכ.

b.ועקתנשתוריינהתאאצוה.

.הלשירוקמהםוקימל2aתידיהתארזחה.3

.ההובגתלוביקבםירעמהלשןוילעההסכמהתארוגס.4

ריינהתומיסחתאקלסלידכתוארוהלםאתהבלעפ,תופסונריינתומיסחלעעיבצמתספדמהלשהרקבהחולםא.5
.הספדההתאשדחלו
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ההובגתלוביקבםירעמהלשE5רוזאמריינתומיסחיוקינ

.ההובגתלוביקבםירעמהלשןוילעההסכמהתאחתפ.1

:תואבהתולועפהתאעצב.2

a.2תידיהתאםרהb.

b.2הגוחהתאבבוסcןועשהןוויכדגנ.

c.ועקתנשתוריינהתאאצוה.

.ירוקמההמוקימל2bתידיהתארזחה.3

.ההובגתלוביקבםירעמהלשןוילעההסכמהתארוגס.4
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תאשדחלוריינהתומיסחתאקלסלידכתוארוהלםאתהבלעפ,תופסונריינתומיסחלעהעיבצמתספדמהםא.5
.הספדהה

ההובגתלוביקבםירעמהלשE6רוזאמריינתומיסחיוקינ

.)הקירפ(Unloadןצחלהלעץחל.1

.תלדהתאחתפו,הלוענהניאההובגתלוביקבםירעמהלשתימדקהתלדהשאדו.2

.עקתנשריינלכרסהזאו,םירעמהתלגעתאתונידעבהצוחהךושמ.3

.ירוקמההמוקמלהרזחבםירעמהתלגעתאףחד.4

.ההובגתלוביקבםירעמהלשתימדקהתלדהתארוגס.5
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תאשדחלוריינהתומיסחתאקלסלידכתוארוהלםאתהבלעפ,תופסונריינתומיסחלעהעיבצמתספדמהםא.6
.הספדהה

HCSE7רוזאמריינתומיסחיוקינ

.ןוילעהשגמלקפוסשטלפלכרסה.1

.ההובגתלוביקבםירעמהלשןוילעההסכמהתאחתפ.2

:תואבהתולועפהתאעצב.3

a.1תידיהתאםרהb.

b.ועקתנשתוריינהתאאצוה.
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.ירוקמההמוקימל1bתידיהתארזחה.4

:תואבהתולועפהתאעצב.5

a.2תידיהתאךושמaהטמיפלכ.

b.ועקתנשתוריינהתאאצוה.

.הלשירוקמהםוקימל2aתידיהתארזחה.6

.ההובגתלוביקבםירעמהלשןוילעההסכמהתארוגס.7

תאשדחלוריינהתומיסחתאקלסלידכתוארוהלםאתהבלעפ,תופסונריינתומיסחלעהעיבצמתספדמהםא.8
.הספדהה
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ההובגתלוביקבםירעמהלשE8רוזאמריינתומיסחיוקינ

.ההובגתלוביקבםירעמהלשןוילעההסכמהתאחתפ.1

:תואבהתולועפהתאעצב.2

a.3תידיהתאםרהb.

b.3הגוחהתאבבוסaןועשהןוויכב.

c.ועקתנשתוריינאצוה.

.ירוקמההמוקימל3bתידיהתארזחה.3

.ההובגתלוביקבםירעמהלשןוילעההסכמהתארוגס.4
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ההובגתלוביקבםירעמהלשהלקתתועדוה

,סיפדהלהקיספמתספדמה,תספדמבתולקתואםיחותפםיסכמואתותלד,ריינתומיסחןוגכתולקתתושחרתמרשאכ
תונקתמתולועפלערצקרבסהיווילבהלקתהםוקימתאגיצמרויא.תספדמהלשעגמהךסמבהעדוההעיפומןכמרחאלו
תולועפהתאוםינושהםימוקימהתאגיצמוהנתשמרויאה,דחאםוקיממרתויבהלקתתשחרתמםא.הלקתהןורתפל
.תושרדנהתונקתמה

עיפומש)E(דוק.הלקתהןוקיתלתוטרופמתוארוהוהלקתהתודואעדימקפסמה)תולקת(Faultsןצחלגיצמעגמהךסמ
תלוביקבםירעמהלשהרקבהחולבראומE1–E8האיגשןווחמהזיאןייצמהלקתתעדוהלשןוילעהילאמשההקלחב
.ההובג

ההובגתלוביקבםירעמהלשהלקתידוקלעעדימ

,סיפדהלהקיספמתספדמה,תספדמבתולקתואםיחותפםיסכמואתותלד,ריינתומיסחןוגכתולקתתושחרתמרשאכ
.תספדמהלשעגמהךסמבהעדוההעיפומןכמרחאלו

.הלקתהןוקיתלתוטרופמתוארוהוהלקתהתודואעדימקפסמה)תולקת(Faultsןצחלגיצמעגמהךסמ

.049תורפסהשולשילעבםירפסמבםיליחתמהםידוקהידי-לעתוהוזמHCSתולקת:הצע

ההובגתלוביקבםירעמהיבגלתוצעוםיזמר

:םיאבהתוצעבוםיזמרבןייע,ההובגתלוביקבםירעמבשומישהתעב

:ההובגתלוביקבםירעמהלשיטנוולרהשגמבריינהלוסלסתאקודב.1

.תמייסתאזב,ךיתושירדלעהנועוןיקתטלפהםאו,ריינלוסלסןיאםא•

.תורישלהנפ,ןיקתאלטלפהךאריינלוסלסןיאםא•

.אבהבלשלךשמה,ריינלוסלסםייקםא•

.)IDM(תרשיימהקשממהתדיחילשןוילעההקלחבשריינהלוסלסןוקיתידקפבשמתשה,ריינהלוסלסןוקיתל.2

.ריינהלוסלסתאבושןנווכ,רפתשהאלןיידעטלפהםא.3

.Xeroxלשתינכטהתוחוקלהתכימתלרשקתה,רפתשהאלןיידעטלפהםא.4
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)HCS(ההובגתלוביקבםירעמלטרפמ

טרפמטירפ

תונויליג500:ןוילעשגמשגמתלוביק

תונויליג5000:םירעמתלגעואשגמ

ר"מ/'ג80-מםינטקהריינילקשמלעםיססובמםיכרעה:הרעה

היולגםומינימיטרדנטסלדוגןוילעשגמריינלדוג

100 x מ"מ148

4 x 'ץניא6

SRA3םומיסקמ

330 x מ"מ487

13 x 'ץניא19

'ץניא13–3.9הבוגםאתומלדוג

מ"מ330.2–100

'ץניא6-26בחור

מ"מ660.4–148.0

תלגעואשגמ
םירעמ

JISםומינימיטרדנטסלדוג BS

SRA3םומיסקמ

330 x מ"מ487

13 x 'ץניא19

'ץניא13–8הבוגםאתומלדוג

מ"מ330.2–203.0

'ץניא19.2–7.2בחור

מ"מ488.0–148.0

ר"מ/'ג52-350ןוילעשגמריינהלקשמ

תלגעואשגמ
םירעמ

ר"מ/'ג52-350
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)HCS(ההובגתלוביקבםירעמרובעהספדהירמוחתויחנה

ריינבשמתשהלתורשפאםע,ר"מ/'רג350–52לקשמבהפוצמאלואהפוצמריינםילבקמםירעמהתלגעואשגמ•
.ר"מ/'רג300-מרתוידבכריינבשומישתעברתויםיהובגתומיסחירועישתוארהלהלולעתספדמה.תתחפומתוכיאב

.םיפקש100-ללבגומהמירעההבוג.הלגעלואםירעמהשגמל,ןוילעהשגמלעיגהלםילוכיםיפקש•

/'רג100לעהלועהלקשמבהפוצמריינומכתונמיהמהתואברבועוניאר"מ/'רג100-מרתוילקלקשמבהפוצמריינ•
.ר"מ

)'ץניא8.3(מ"מ210לשתודימםיבייחמהנזההןוויכב)'ץניא12(מ"מ305לעהלועהךרואבםייטרדנטסאלתוריינ•
.הנזההןוויכבחורלתוחפל

)'ץניא13(מ"מ330לשתודימםיבייחמהנזההןוויכבחורל)'ץניא10(מ"מ254-מןטקךרואבםייטרדנטסאלתוריינ•
.הנזההןוויכבתוחפל
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ידדצ-ודךותיחולופיקתדיחיתריקס
.קלחהצקקפסלידכ,תורבוחואתונויליגלשןותחתההצקהוןוילעההצקהתאתכתוחידדצ-ודהךותיחהולופיקהתדיחי
.האלמהשילגקיפמךותיחה,®SquareFoldךתוחהלודומםעבלושמהזןקתהרשאכ

:תואבהרוציילתונכומהרומיגהתודיחימתחאתאבייחמהזילנויצפוארומיגןקתה

רוציילהנכומהרומיגהתדיחי•

תורבוחהרצוילשרוציילהנכומהרומיגהתדיחי•

רוציילהנכומהתרפושמהרומיגהתדיחי•

.טלפהתווצקינשמףדהךותיחולופיקתאקפסמהילנויצפוארומיגןקתהאיהידדצ-ודהךותיחהולופיקהתדיחי

:תואבהתומישמהתאתעצבמידדצ-ודהךותיחהולופיקהתדיחי

לשרומיגבטלפקיפהלידכתורבוחואםיספדהלשןותחתהוןוילעהםקלחמ)'ץניא0.99–0.24(מ"מ25–6לשךותיח•
.םישרדנההארמהובחורה

ךרע.לדגתומיסחליוכיסה,ליבומההצקהממ"מ62דעלשקחרמבהספדההרמוחתאלפקמהתאםא:הרעה
.םימיוסמהספדהירמוחביולגלופיקלםורגללוכיאל1לשרתויבךומנהלופיקהתרדגה

194לדוגבהספדהירמוחלשטלקךותיח• x 7.6(מ"מ257 x 330.2דע)'ץניא10.1 x 13(מ"מ488 x .)'ץניא19.2

.ר"מ/'רג350–106לקשמבהפוצמריינואר"מ/'רג350–52לקשמבהספדהירמוחלשטלקךותיח•

תנמלע,הכירכלטרפךותיחרובעלםילוכיתורבוחהלשםידדצהלכ,®®SquareFoldךתוחםעבלושמהזןקתהשכ
.®SquareFoldךתוחתדיחיהאר,ףסונעדימתלבקל.האלמהשילגםעתורבוחתריצירשפאל
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ידדצ-ודהךותיחהולופיקהתדיחייביכר

רואיתביכררפסמ

.תשחרתמריינתמיסחרשאכריאמהזןווחמהאיגשןווחמוריינתמיסח1

תאהקנ,שדחתהללכותהספדההשינפל,בהבהמןווחמהםא
.ריינהתמיסח

תלוספלכימלשתואלמתהןווחמ2
ךתוחה

לשתלוספהלכימתאןקורלןמזהעיגהרשאכריאמהזןווחמ
.אלמתלוספהלכימרשאכבהבהמןווחמה.ךתוחה

.ןוילעההסכמהתאחתפ,ריינתומיסחררחשלידכןוילעהסכמ3

.ןותחתההסכמהתאחתפ,ךתוחהתלוספלכימתאןקורלידכןותחתהסכמ4
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ידדצ-ודךותיחולופיקתרוצת
רצויויכנאהןוויכבםילופיקליחמ,טלפלשהספדהרמוחלשןותחתהוןוילעההצקהתאךתוחידדצ-ודהךותיחהולופיקה
.טלפתונויליגינשלשהפיפח

רואיתביכררפסמ

.ךותיחתלוספתנסחאמקבאלהביתהקבאלהבית1

.דוביעהןוויכבןותחתהוןוילעההצקהתאךתוחךתוחהךתוח2

.יכנאהןוויכבםילופיקליחמלפקמהלפקמ3

ירמוחםוקימתאההזמוהספדהירמוחלשעופישןנווכמםושירהםושיר4
.הספדהה

קפסלילבמםירתונהםילודומהךרדהספדהירמוחהליבומהפיקעההפיקע5
.רומיג

.הספדההירמוחלשתונויליגינשלשהפיפחרצויץצוחהץצוח6
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ידדצ-ודךותיחולופיקלשהקוזחת

ידדצ-ודהךותיחהולופיקהלשתלוספהלכימןוקיר

.ידדצ-ודהךותיחהולופיקהלשןוילעהקלחבקלדנןווחמ,אלמהובצמלברקתמךתוחהלשתלוספהלכימרשאכ

ןמזבתלוספהלכימתאןקור.אלמהובצמלעיגמאוהשינפלתלוספהלכימתאןקורלךתורשפאב:הרעה
הדבועהתאההזתאלתספדמה,היובכתספדמהשןמזבתלוספהלכימתאןקורתםא.תלעפומתספדמהש
.ןקורתהלכימהש

:םישחרתמםיאבהםייונישה,ףוסהדעאלמתמתלוספהלכימרשאכ

.בהבהמרואלעובקרואבצממהנתשמןווחמה•

.אלמתלוספהלכימיכתנייצמשתספדמהלשהרקבהחולבהעדוההעיפומ•

:םיאבהםיבלשהתאעצב,ךתוחהתלוספלכימתאןקורלידכ

.ידדצ-ודהךותיחהולופיקהלשןותחתההסכמהתאחתפ.1
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.ותוארסהותלוספהלכימתאךושמ.2

.תלוספהלכתאןקור.3

.ךותיחהתדיחיבהלקתעיפוהלהיושע,תלוספהלכימבתראשנתלוספםא.קירתלוספהלכימשאדו:בושח

תאריסהלידכיוקינהטומבשמתשה.תלוספהלכימירוחאמשתרגסמלתחתמטרפב,תלוספהלכתאריסהלדפקה.4
.ךתוחהךותמהרתונשתלוספהלכ

.ןותחתההסכמהךותבירוקמהומוקימליוקינהטומתארזחה.5

.רצעייאוהשדעותואףוחדותלוספהלכימתאשדחמסנכה.6

.ןותחתההסכמהתארוגס.7
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ידדצ-ודךותיחולופיקבתויעבןורתפ

ידדצ-ודךותיחולופיקתדיחיבריינתומיסח

:תספדמבהלקתואםיחותפםיסכמואתותלד,ריינתומיסחומכתולקתועריאשכתושחרתמתואבהתולועפה

.תספדמהלשהרקבהחולבהעיפומהלקתתעדוהוסיפדהלהקיספמתספדמה•

.הלקתהןורתפלתונקתמתולועפלערצקרבסהיווילבהלקתהםוקימתאגיצמהרויאתללוכהעדוהה•

תמיסחהעריאשכ.תספדמלרבוחמשילנויצפואןקתהלכבותספדמבםינושםירוזאבשחרתהלתויושעריינתומיסח•
.תושרדנהתונקתמהתולועפהתאוםיבורמםימוקימגיצהלידכהנתשמרויאה,ריינ

ןקתהבםיאתמהרוזאהתאגיצמוילנויצפואהןקתההלשהרקבהחולבןווחמראומ,ילנויצפואןקתהבהלקתהעריאםא•
.הלקתההעריאובש

:ריינתומיסחלשרורחשעצבתמהבשםעפלכבאבהעדימבןייעלשי

.ריינתומיסחתרסהתעבתספדמהתאהבכתלא•

ןורכיזבןסחואמשעדימהלכתקיחמלםרוגתספדמהיוביכ.תלעפומןיידעתספדמהשכריינתומיסחררחשלןתינ•
.תכרעמה

.ריינהתומיסחלכתאררחש,הספדההתודובעשודיחינפל•

.תספדמהךותבשםיביכרבתעגלןיא,םיירשפאהספדהימגפעונמלידכ•

.םיעורקתוריינלשתונטקתוכיתחתאצוהללוכ,וררחושריינהתומיסחלכשאדו,הספדההתודובעבךישמתשינפל•

תוסיפלכתאתאצוהשאדו,ערקנריינהםא.ותואעורקלאלידכתוריהזלעהדפקהךותריינהתאאצוה,תונידעב•
.תועורקהריינה

.הסיפדמאלתספדמה,םיחותפםיסכמואתותלדרשאכ.םיסכמהותותלדהלכרוגס,ועקתנשתוריינהתאצוהירחא•

.המיסחהינפלםייקהיהשבצמהמתיטמוטואהכישממהספדהה,תררחתשמריינתמיסחשירחא•

לכתאררחשלידכ.תספדמהלשהרקבהחולבעיפוהלךישמתהאיגשתעדוה,ריינהתומיסחלכתאתררחשאלםא•
.עדימותוארוהלבקלידכתספדמהלשהרקבהחולברזעיה,ורתונשריינהתומיסח
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E1ךותיחהרוזאמריינתומיסחיוקינ

.ךתוחהלשןוילעההסכמהתאחתפ.1

:םיאבהםידעצהתאעצב,עוקתהריינהתאריסהלידכ.2

.ןוילעההסכמהירוחאמרתסומשעוקתריינשיםאקודב:הרעה

a.1תידיהתאךושמaהטמיפלכ.

b.1תידיהתאךושמbהטמיפלכ.

c.1תידיהתאםרהd.

d.ועקתנשתוריינהתאאצוה.

:םיאבהםיבלשהתאעצב,ריינתומיסחריסהלהשקתמהתאםא.3

a.1הגוחהתאבבוסcןועשהןוויכב.

b.ועקתנשתוריינהתאאצוה.
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.םיירוקמהםימוקימלתוידיהתארזחה.4

.ךתוחהלשןוילעההסכמהתארוגס.5

ריינהתאקלסלידכתוארוהלםאתהבלעפ,תספדמהלשהרקבהחולבתופסונריינתומיסחיבגלהעדוהתגצומםא.6
.הספדההתאשדחלו

E2ךותיחהרוזאמריינתומיסחיוקינ

.ךתוחהלשןוילעההסכמהתאחתפ.1
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.חותפהלוענמהלמסלהגוחהלעשןמיסהתאןווכוןועשהןוויכדגנ2הגוחהתאבבוס.2

:םיאבהםידעצהתאעצב,עוקתהריינהתאריסהלידכ.3

a.1תידיהתאךושמaהטמיפלכ.

b.1תידיהתאךושמbהטמיפלכ.

:םיאבהםיבלשהתאעצב,עקתנשריינהתאריסהלחילצמךניאםא.4

a.1הגוחהתאבבוסcןועשהןוויכב.

b.ועקתנשתוריינהתאאצוה.
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.םיירוקמהםימוקימלתוידיהתארזחה.5

:םיאבהםיבלשהתאעצב,עקתנשריינריסהלהשקתמהתאםא.6

a.1תידיהתאםרהd.

b.2תידיהתאזזהaהלאמש.

:םיאבהםידעצהתאעצב,עוקתהריינהתאריסהלידכ.7

a.2הגוחהתאבבוסbןועשהןוויכדגנ.

b.ועקתנשתוריינהתאאצוה.
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.םיירוקמהםימוקימלתוידיהתארזחה.8

.ךתוחהלשןוילעההסכמהתארוגס.9

תומיסחתאריסהלידכתוארוההיפללעפ,תספדמהלשהרקבהחולבתופסונריינתומיסחיבגלהעדוהתגצומםא.10
.הספדההתאשדחלוריינה

E3ךותיחהרוזאמריינתומיסחיוקינ

.ךתוחהלשןוילעההסכמהתאחתפ.1

.חותפהלוענמהלמסלהגוחהלעשןמיסהתאןווכוןועשהןוויכדגנ2הגוחהתאבבוס.2

:םיאבהםידעצהתאעצב,עוקתהריינהתאריסהלידכ.3
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.ןוילעההסכמהירוחאמרתסומשעוקתריינשיםאקודב:הרעה

a.2תידיהתאךושמcהטמיפלכ.

b.ועקתנשתוריינהתאאצוה.

.ירוקמההמוקימל2cתידיהתארזחה.4

.ךתוחהלשןוילעההסכמהתארוגס.5

עוקתהריינהתאריסהלידכתוארוההיפללעפ,תספדמהלשהרקבהחולבתופסונרייניבגלהעדוהתגצומםא.6
.הספדההתאשדחלו
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E4ךותיחהרוזאמריינתומיסחיוקינ

.ךתוחהלשןוילעההסכמהתאחתפ.1

:םיאבהםידעצהתאעצב,עוקתהריינהתאריסהלידכ.2

a.2תידיהתאךושמcהטמיפלכ.

b.2תידיהתאםרהd.

c.2תידיהתאזזהeהנימי.

:םיאבהםידעצהתאעצב,עוקתהריינהתאריסהלידכ.3

.תונידעבהצוחהןויליגהתאךושמוריינההצקבזוחא,עוקתריינלשןויליגריסהלידכ:הרעה

a.2הגוחהתאבבוסfןועשהןוויכב.

b.ועקתנשתוריינהתאאצוה.
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תאתונידעבךושמוןויליגהלשימינפהינמיהדצבןוילעההצקבזוחא,עקתנשריינהתאריסהלהשקתמהתאםא.4
.ןויליגה

.םיירוקמהםימוקימלתוידיהתארזחה.5

.ךתוחהלשןוילעההסכמהתארוגס.6

תמיסחתאקלסלידכתוארוההיפללעפ,תספדמהלשהרקבהחולבתופסונריינתומיסחיבגלהעדוהתגצומםא.7
.הספדההתאשדחלוריינה
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E5ךותיחהרוזאמריינתומיסחיוקינ

.ךתוחהלשןוילעההסכמהתאחתפ.1

:םיאבהםידעצהתאעצב,עוקתהריינהתאריסהלידכ.2

a.3תידיהתאזזהaהנימי.

b.3תידיהתאזזהbהלאמש.

:םיאבהםידעצהתאעצב,עוקתהריינהתאריסהלידכ.3

a.3הגוחהתאבבוסcןועשהןוויכב.

b.ועקתנשתוריינהתאאצוה.

®Xeroxתספדמ/םוליצתנוכמ PrimeLink® B9100/B9110/B9125/B9136408שמתשמלךירדמ

ידדצ-ודךותיחולופיק



:םיאבהםידעצהתאעצב,עוקתהריינהתאריסהלידכ.4

a.2הגוחהתאבבוסfןועשהןוויכדגנ.

b.ועקתנשתוריינהתאאצוה.

.םיירוקמהםימוקימלתוידיהתארזחה.5

.ךתוחהלשןוילעההסכמהתארוגס.6

תומיסחתאקלסלידכתוארוההיפללעפ,תספדמהלשהרקבהחולבתופסונריינתומיסחיבגלהעדוהתגצומםא.7
.הספדההתאשדחלוריינה
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E6ךותיחהרוזאמריינתומיסחיוקינ

.ךתוחהלשןוילעההסכמהתאחתפ.1

:םיאבהםידעצהתאעצב,עוקתהריינהתאריסהלידכ.2

a.3תידיהתאזזהaהנימי.

b.4תידיהתאךושמbהטמיפלכ.

c.4תידיהתאזזהcהנימי.

d.ועקתנשתוריינהתאאצוה.

:םיאבהםידעצהתאעצב,עוקתהריינהתאריסהלידכ.3

a.4הגוחהתאבבוסdןועשהןוויכדגנ.

b.ועקתנשתוריינהתאאצוה.
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:םיאבהםידעצהתאעצב,עוקתהריינהתאריסהלידכ.4

a.4תידיהתאזזהaהנימי.

b.4תידיתאקיזחמהתאשןמזבa,2הגוחהתאבבוסfןועשהןוויכדגנ.

c.ועקתנשתוריינהתאאצוה.

:םיאבהםידעצהתאעצב,עוקתהריינהתאריסהלידכ.5

a.3הגוחהתאבבוסcןועשהןוויכב.

b.ועקתנשתוריינהתאאצוה.
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.םיירוקמהםימוקימלתוידיהתארזחה.6

.ךתוחהלשןוילעההסכמהתארוגס.7

תומיסחתאקלסלידכתוארוההיפללעפ,תספדמהלשהרקבהחולבתופסונריינתומיסחיבגלהעדוהתגצומםא.8
.הספדההתאשדחלוריינה

E7ךותיחהרוזאמריינתומיסחיוקינ

.ךתוחהלשןוילעההסכמהתאחתפ.1

.הנימי3aתידיהתאזזה.2

.רתויואםימעפשמחןועשהןוויכדגנ2fהגוחהתאבבוס.3

®Xeroxתספדמ/םוליצתנוכמ PrimeLink® B9100/B9110/B9125/B9136412שמתשמלךירדמ

ידדצ-ודךותיחולופיק



.ףצרברתויואםימעפשולשךתוחהלשתלוספהלכימתאהמינפףחדוהצוחהךושמ.4

.ירוקמהםוקימלתידיהתארזחה.5

:םיאבהםיבלשהתאעצב,ראומראשנE7ןווחמהםא.6

a.ןותחתההסכמהתאחתפ.
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b.קפוסשיוקינהטומתאאצוה,ןותחתההסכמהךותבםוקימהמ.

c.3תידיהתאזזהa3תידיהתאזזהןכמרחאלו,הנימיdהנימי.

d.ךתוחהלשתלוספהלכימלאךתוחהךותבורתונשךולכלואתלוספלכאטאטלידכיוקינהטומבשמתשה.
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e.תאףוסאלידכיוקינהטומבשמתשה,ךתוחהלשתלוספהלכימלאתלוספאוטאטתעבםיישקבתלקתנםא
.דיהתועצמאבהתואהקנןכמרחאלותלוספה

f.םיירוקמהםימוקימלתוידיהתארזחה.

לכתאריסהלידכיוקינהטומבשמתשה.תלוספהלכימירוחאמשתרגסמלתחתמטרפב,הרסוהתלוספהלכשאדו.7
.ךתוחהךותמהרתונשתלוספה

.ידדצ-ודהךותיחהולופיקהלשתלוספהלכימןוקירהאר,עדימתלבקל:הרעה

.ךתוחהלשןותחתהוןוילעההסכמהתארוגס.8

תומיסחתאקלסלידכתוארוההיפללעפ,תספדמהלשהרקבהחולבתופסונריינתומיסחיבגלהעדוהתגצומםא.9
.הספדההתאשדחלוריינה

ידדצ-ודךותיחולופיקתדיחילשהלקתתועדוה

,סיפדהלהקיספמתספדמה,תספדמבתולקתואםיחותפםיסכמואתותלד,ריינתומיסחןוגכתולקתתושחרתמרשאכ
תונקתמתולועפלערצקרבסהיווילבהלקתהםוקימתאגיצמרויא.תספדמהלשהרקבהחולבהעדוההעיפומןכמרחאלו
תולועפהתאוםינושהםימוקימהתאגיצמוהנתשמרויאה,דחאםוקיממרתויבהלקתתשחרתמםא.הלקתהןורתפל
.תושרדנהתונקתמה

דוק.הלקתהןוקיתלתוטרופמתוארוהוהלקתהתודואעדימקפסמה)תולקת(Faultsןצחלגיצמתספדמהלשהרקבהחול
EתעדוהלשןוילעהילאמשההקלחבעיפומשFault)האיגשןווחמהזיאןייצמ)הלקתE1–E7לשםינווחמהחולבראומ
.ידדצ-ודהךותיחהולופיקהתדיחי

ידדצ-ודךותיחולופיקתדיחילשהלקתידוקלעעדימ

,סיפדהלהקיספמתספדמה,תספדמבתולקתואםיחותפםיסכמואתותלד,ריינתומיסחןוגכתולקתתושחרתמרשאכ
.תספדמהלשהרקבהחולבהעדוההעיפומןכמרחאלו

.הלקתהןוקיתלתוטרופמתוארוהוהלקתהתודואעדימקפסמה)תולקת(Faultsןצחלגיצמהרקבהחול

,012,013,014תורפסהשולשינבםירפסמבםיליחתמהםידוקהידי-לעתוהוזמידדצ-ודךותיחולופיקתולקת:הצע
.028-ו024
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ידדצ-ודךתוחולופיקיטרפמ
םיטרפמטירפ

לשןותחתהקלחהמוןוילעהקלחהמ)'ץניא0.2-0.9(מ"מ6-25ךותיח•היצקנופ
.םיינוציחהוםיימינפהתווצקה,תונויליגה

לופיקה®ךתוחםעשומישתעבתורבוחרובעהאלמהגילזךותיחקפסמ•
עבורמה

ךשומלופיקרצוי•

194.0:ילמינימ•ידדצ-ודןויליגךותיחרובעריינלדוג x 7.7(מ"מ210.0 x )'ץניא8.3
330.0:םומיסקמ• x 13.0(מ"מ488.0 x )'ץניא19.2

194.0:ילמינימ•תידדצ-ודתרבוחךותיחרובעריינלדוג x 7.6(מ"מ257.0 x )'ץניא10.12
330.0:םומיסקמ• x 13.0(מ"מ488.0 x )'ץניא19.2

ר"מ/'ג350–52:ךותיח•ריינלקשמ
ר"מ/'ג350–106:לופיק•
ר"מ/'ג350–52:הפיקע•

רתויבימינפהןויליגלוהכירכלביבסמךותיח,תורבוחרובע•טומיק
ךכןווקמאללופיקרובעםילופיקהלכלשךותיח,תונויליגרובע•

םיחוטשםיאצויתונויליגהש

ןונגנמתויביטקודורפלםאתהבבצקהלעהרימשלותרבוחהדוביעתוסיוולץצוחלולכמליכמידדצ-ודהךותיחהולופיקה
.הספדהה
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C/Zלופיקהתדיחי

:ליכמהזחפסנ

C/Z................................................................................................................420לופיקהתדיחיתריקס

C/Z..............................................................................................................................421לופיקיגוס

C/Z.................................................................................................................422לופיקהתדיחייביכר

C/Z.......................................................................................................424לופיקהתדיחיבתויעבןורתפ

C/Z................................................................................................................431לופיקהתדיחייטרפמ
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C/Zלופיקהתדיחיתריקס

:רוציילתונכומהרומיגהתודיחימתחאבותרשיימהקשממהתדיחיבשומישתשרודC/Zלופיקהתדיחי

רוציילהנכומהרומיגהתדיחי•

תורבוחהרצוילשרוציילהנכומהרומיגהתדיחי•

רוציילהנכומהתרפושמהרומיגהתדיחי•

.רוציילתונכומרומיגתודיחי-בןייע,הלארומיגתודיחילעעדימתלבקל

:םיאבהריינהילדוגרובעZלופיקוCלופיקםעטלפקפסמשילנויצפוארומיגןקתהאיהC/Zלופיקהתדיחי

•A4)210 x 8.5(Letterוא)מ"מ297 x )'ץניא11

•A3)297 x 11(Tabloidוא)מ"מ420 x )'ץניא17

.)לופיק(Foldהנוכתברחב,לפוקמטלפקיפהלידכ

Shortאוהךמסמהןוויכשאדו,לופיקהתנוכתבשמתשהלידכ• Edge Feed)רצקהצקתנזהSEF(.שגמתרחבשאדו
.SEFגוסמהספדהירמוחליכמש

:םילופיקלשםינימזםיגוסהשולשםנשי•

Cלופיק–

Zלופיק–

ןויליגיצחלשZלופיק–
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C/Zלופיקיגוס

Cלופיק
.םיקלחהשולשבטלפםירצוישםילופיקינשםנשיCלופיקב

Zלופיק
.הפינמלופיקןיעמרצונשךכ,םיכפוהמםינוויכבםילופיקינשםנשיZלופיקב

)שלושמבוקינםעןאכגצומ(ןויליגיצחלשZלופיק
ZלופיקןיבלליגרZלופיקןיבלדבהה.םיכופהםינוויכבםילופיקינשללוכןויליגיצחלשZלופיק,ליגרZלופיקלהמודב
דחאשךכ,םיוושאלםילופיקהינש.םיוושםיקלחינשללפוקמאלןויליגה,ןויליגיצחלשZלופיקבשאוהןויליגיצחלש
.רוריחלואקודיהלםוקמריאשמרתויךוראההצקהו,רתויךוראתויהללוכיZלופיקבןויליגהיצחלשתווצקה
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C/Zלופיקהתדיחייביכר

לשתכרעמהלהנמלךירדמבלופיקםוקימתמאתהףיעסבןייע,לופיקהתנוכתלעטרופמעדימתלבקל:הרעה
®Xeroxתספדמ/םוליצתנוכמ PrimeLink® B9100/B9110/B9125/B9136.

רואיתביכררפסמ

.טלפתונויליגלבקמC/Zלופיקהתדיחילשטלפהשגמ1

/Cלופיקהתדיחילשטלפהשגמןצחל2
Z

.טלפהשגמתאחותפלידכהזןצחללעץחל

C/Zלופיקהתדיחיטלפ

רואיתביכררפסמ

תדיחילשטלפהשגמןצחל1
C/Zלופיקה

טלפהשגמלשהליענהרשאכ.בהבהמןווחמה,ןצחלהלעהציחלתעב
שגמתאהצוחהךושמ,עובקןפואבהריאמןווחמהלשהרונהותלטבתמ
.טלפה

תדיחילשטלפהשגמ2
C/Zלופיקה

.דבלבהזשגמלתוחלשנZלופיקואCלופיקתודובע

.רחאשגמףאלC/Zלופיקתודובעקפסלןתינאל:הרעה
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רואיתביכררפסמ

רומיגתדיחילשןוילעשגמ3
רוציילהנכומ

.ןויליגיצחלשZלופיקטלפלבקמהזשגמ

.ןויליגיצחלשZלופיקטלפלבקמהזשגמהמירעשגמ4
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C/Zלופיקהתדיחיבתויעבןורתפ

C/Zלופיקהתדיחיבריינתומיסח

.תספדמהלשהרקבהחולבהעיפומהלקתתעדוהוסיפדהלהקיספמתספדמה•

.הלקתהןורתפלתונקתמתולועפלערצקרבסהיווילבהלקתהםוקימתאגיצמהרויאתללוכהעדוהה•

תמיסחהעריאשכ.תספדמלרבוחמשילנויצפואןקתהלכבותספדמבםינושםירוזאבשחרתהלתויושעריינתומיסח•
.תושרדנהתונקתמהתולועפהתאוםיבורמםימוקימגיצהלידכהנתשמרויאה,ריינ

.רוציילהנכומהרומיגהתדיחילשהרקבהחולבןווחמראומ,C/Zלופיקהתדיחילהרושקההלקתתשחרתמםא•
.הלקתההעריאובשC/Zתייקיתבםיאתמהרוזאהגצומרוציילהנכומהרומיגהתדיחיןווחמב

:ריינתומיסחלשרורחשעצבתמהבשםעפלכבאבהעדימבןייעלשי

.ריינתומיסחתרסהתעבתספדמהתאהבכתלא•

ןורכיזבןסחואמשעדימהלכתקיחמלםרוגתספדמהיוביכ.תלעפומןיידעתספדמהשכריינתומיסחררחשלןתינ•
.תכרעמה

.ריינהתומיסחלכתאררחש,הספדההתודובעשודיחינפל•

.תספדמהךותבשםיביכרבתעגלןיא,םיירשפאהספדהימגפעונמלידכ•

.םיעורקתוריינלשתונטקתוכיתחתאצוהללוכ,וררחושריינהתומיסחלכשאדו,הספדההתודובעבךישמתשינפל•

תוסיפלכתאתאצוהשאדו,ערקנריינהםא.ותואעורקלאלידכתוריהזלעהדפקהךותריינהתאאצוה,תונידעב•
.תועורקהריינה

.הסיפדמאלתספדמה,םיחותפםיסכמואתותלדרשאכ.םיסכמהותותלדהלכרוגס,ועקתנשתוריינהתאצוהירחא•

.המיסחהינפלםייקהיהשבצמהמתיטמוטואהכישממהספדהה,תררחתשמריינתמיסחשירחא•

לכתאררחשלידכ.תספדמהלשהרקבהחולבעיפוהלךישמתהאיגשתעדוה,ריינהתומיסחלכתאתררחשאלםא•
.עדימותוארוהלבקלידכתספדמהלשהרקבהחולברזעיה,ורתונשתומיסחה
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E10לופיקהתדיחירוזאמריינתומיסחיוקינ

.לופיקהתדיחילשימדקההסכמהתאחתפ.1

:תואבהתולועפהתאעצב,עוקתהריינהתאריסהלידכ.2

a.2תידיהתאםרהa.

b.2הגוחהתאהלאמשבבוסb.

c.ועקתנשתוריינהתאאצוה.

.ירוקמהןמוקימל2b-ו2aתוידיהתארזחה.3

.לופיקהתדיחילשימדקההסכמהתארוגס.4
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.הספדההתאשדחלוריינהתאקלסלידכתוארוהלםאתהבלעפ,תופסונריינתומיסחלעהעיבצמתספדמהםא.5

E11לופיקהתדיחירוזאמריינתומיסחיוקינ

.לופיקהתדיחילשימדקההסכמהתאחתפ.1

:תואבהתולועפהתאעצב,עוקתהריינהתאריסהלידכ.2

a.2תידיהתאךושמgהנימי.

b.2הגוחהתאבבוסcןועשהןוויכדגנ.

c.ועקתנשתוריינאצוה.

.ירוקמההמוקימל2gתידיהתארזחה.3
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.לופיקהתדיחילשימדקההסכמהתארוגס.4

.הספדההתאשדחלוריינהתאקלסלידכתוארוהלםאתהבלעפ,תופסונריינתומיסחלעהעיבצמתספדמהםא.5

E12לופיקהתדיחירוזאמריינתומיסחיוקינ

.לופיקהתדיחילשימדקההסכמהתאחתפ.1

.C/Z2dלופיקהתדיחילשטלפהשגמתאחתפ.2

:תואבהתולועפהתאעצב,עוקתהריינהתאריסהלידכ.3

a.2תידיהתאךושמeהנימי.

b.2הגוחהתאבבוסcןועשהןוויכדגנ.
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c.ועקתנשתוריינהתאאצוה.

.ירוקמההמוקימל2eתידיהתארזחה.4

:תואבהתולועפהתאעצב,ריינתומיסחריסהלהשקתמהתאםא.5

a.2תידיהתאךושמfהנימי.

b.2הגוחהתאבבוסcןועשהןוויכדגנ.

c.ועקתנשתוריינהתאאצוה.

.ירוקמההמוקימל2fתידיהתארזחה.6
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.ףוסהדעהמינפשגמהתאףחד,C/Z2dלופיקהתדיחילשטלפהשגמתארוגסלידכ.7

.לופיקהתדיחילשימדקההסכמהתארוגס.8

ריינהתמיסחתאקלסלידכתוארוההיפללעפ,תופסונריינתומיסחתומייקשןייצמתספדמהלשהרקבהחולםא.9
.הספדההתאשדחלו

C/Zלופיקהתדיחילשהלקתתועדוה

,סיפדהלהקיספמתספדמה,תספדמבתולקתואםיחותפםיסכמואתותלד,ריינתומיסחןוגכתולקתתושחרתמרשאכ
תונקתמתולועפלערצקרבסהיווילבהלקתהםוקימתאגיצמרויא.תספדמהלשעגמהךסמבהעדוההעיפומןכמרחאלו
תולועפהתאוםינושהםימוקימהתאגיצמוהנתשמרויאה,דחאםוקיממרתויבהלקתתשחרתמםא.הלקתהןורתפל
.תושרדנהתונקתמה

עיפומשEדוק.הלקתהןוקיתלתוטרופמתוארוהוהלקתהתודואעדימקפסמה)תולקת(Faultsןצחלגיצמעגמהךסמ
תדיחילשהרקבהחולינווחמבראומE1–E7האיגשןווחמהזיאןייצמ)הלקת(Faultתעדוהלשןוילעהילאמשההקלחב
.C/Zלופיקה

C/Zלופיקהתדיחילשהלקתידוקלעעדימ

,סיפדהלהקיספמתספדמה,תספדמבתולקתואםיחותפםיסכמואתותלד,ריינתומיסחןוגכתולקתתושחרתמרשאכ
.תספדמהלשעגמהךסמבהעדוההעיפומןכמרחאלו

.הלקתהןוקיתלתוטרופמתוארוהוהלקתהתודואעדימקפסמה)תולקת(Faultsןצחלגיצמעגמהךסמ

.013-ו012תורפסהשולשינבםירפסמבםיליחתמהםידוקידי-לעתוהוזמC/Zלופיקהתדיחילשתולקת:הצע
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C/Zלופיקהתדיחייטרפמ

טרפמטירפ

:A3,TabloidריינלדוגןויליגיצחלשZלופיק 297 x 11(מ"מ432 x )'ץניא17

JIS B4

:הפוצמאלריינהלקשמ
ר"מ/'ג105–52•
קדריינרובער"מ/'ג63–52•
ליגרריינרובער"מ/'ג81–64•
לעתינדיתידדצ-ודהספדה,רזחוממריינרובער"מ/'ג105–64•

שארמםיספדומתוריינובקונמריינ,ליגרריינ

השולשללופיק
)ZואC(םיקלח

:A4,Letterריינלדוג 210 x 8.5(מ"מ297 x )'ץניא11

)הפוצמאל(ר"מ/'ג105–52ריינהלקשמ

תונויליג30שגמתלוביק
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רוציילתונכומרומיגתודיחי

:ליכמהזחפסנ

434.............................................................................................רוציילתונכומהרומיגהתודיחילשהריקס

436.....................................................................................................רוציילהנכומהרומיגהתדיחייביכר

PR.............................................................................................441תרפושמהרומיגהתדיחילשהקוזחת

PR..........................................................................................453תרפושמהרומיגהתדיחיבתויעבןורתפ

PR(....................................................................................480(רוציילתונכומהרומיגהתודיחילשםיטרפמ
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רוציילתונכומהרומיגהתודיחילשהריקס
:תספדמהםעתונימז)PR(רוציילתונכומרומיגתודיחישולש

)PR(רוציילהנכומהרומיגהתדיחי•

תורבוחהרצוילש)PR(רוציילהנכומהרומיגהתדיחי•

)PR(רוציילהנכומהתרפושמהרומיגהתדיחי•

רומיגהתדיחיוPRתורבוחרצוילשרומיגהתדיחי,)PR(רוציילהנכומהרומיגהתדיחי,קרפהךרואלכל:הרעה
תדיחיםשתועצמאברומיגהתודיחיןיבלידבהלןתינ.רומיגהתדיחיטושפתונוכמ)PR(רוציילהנכומהתרפושמה
.יפיצפסהרומיגה

:תואבהתולוכיהתאתוקפסמתורבוחהרצוילשרוציילהנכומהרומיגהתדיחיורוציילהנכומהרומיגהתדיחי

A5,148דעםינטקהספדהירמוחבלופיט• x 5.83(מ"מ210 x )'ץניא8.27

:םיאבהםייברמהםילדגהםע,הלודגהידמבלופיט•

)'ץניא13x19.2(מ"מ330.2x488,תורבוחהשגמוהמירעהשגמרובע–

)'ץניא13x26(מ"מ330.2x660,וילעהשגמהרובע–

תדיחי.ילנויצפואםירוחבקנמוהנתשמךרואבקדהמ,םירעמשגמ,ןוילעשגממתבכרומרוציילהנכומהרומיגהתדיחי
םיליגרואשארמםיספדומםידירפמתונויליגןיזהלךלרשפאמןיזמהלודומ.ןיזמלודומםגתללוכרוציילהנכומהרומיגה
.םייתשואתחאהכיסםעתונויליג100דעקדהלהלוכירוציילהנכומהרומיגהתדיחי.םייפיצפסםימוקימבספדומהטלפל

לודומםגהפיסומךא,רוציילהנכומהרומיגהתדיחיומכתונוכתןתואתאתקפסמרוציילהנכומהתרפושמהרומיגהתדיחי
.ישילשדצלשםינימזרומיגינקתהלהנבומרוביחרשפאמה,רומיגתרבעה

תרצויםגךא,רוציילהנכומהרומיגהתדיחיומכתונוכתןתואתאתקפסמתורבוחהרצוילשרוציילהנכומהרומיגהתדיחי
.תונויליג30דעלשתורבוח

רוריח'ללוכ,רוציילתונכומהרומיגהתודיחילשתונוכתהתאתומילשמהתונימזתויורשפארפסמתומייק:הרעה
תאםגהעיצמרוציילהנכומהתורבוחהרצוילרומיגהתדיחי.'ידדצ-ודךותיחולופיק'ו'C/Zלופיקהתדיחי','יסיסב
.ןהלשםימיאתמהםיחפסנבןייע,הלאתויורשפאלעםיטרפתלבקל.עבורמהלופיקהםעךתוחהןקתה

)PR(רוציילהנכומהרומיגהתדיחי

:םיאבהםיביכרמהתאתללוכרוציילהנכומהרומיגהתדיחי
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םירעמשגמוןוילעשגמ:טלפישגמינש•

קדהמ•

ילנויצפואיסיסבםירוחבקנמ•

תורבוחהרצוילש)PR(רוציילהנכומהרומיגהתדיחי

הנכומהתרפושמהרומיגהתדיחילשתונוכתהלכתאתקפסמתורבוחהרצוילש)PR(רוציילהנכומהרומיגהתדיחי
דעתוללוכשלופיקהךרואלקודיהםעתורבוחיטמוטואןפואבתרצויתורבוחהרצוילשרוציילהנכומהרומיגהתדיחי.רוצייל

.םייתשללופיקתעצבמותונויליג30

:םיאבהםיביכרמהתאתללוכרוציילהנכומהרומיגהתדיחי

תורבוחטלפשגמ,םירעמשגמ,ןוילעשגמ:טלפישגמהשולש•

תורבוחהרצויתדיחי•

קדהמ•

ילנויצפואיסיסבםירוחבקנמ•

)PR(רוציילהנכומהתרפושמהרומיגהתדיחי

רומיגהתדיחי.PRרומיגתדיחילשתויצקנופהותונוכתהתאתללוכ)PR(רוציילהנכומהתרפושמהרומיגהתדיחי
.תספדמלרבוחמהישילשדצלשרומיגןקתהןיבלתספדמהןיבריינתרבעהלקשממכתשמשמרוציילהנכומהתרפושמה
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רוציילהנכומהרומיגהתדיחייביכר

תורבוחהרצוילשPRרומיגהתדיחיוPRרומיגהתדיחילשםיביכרה

ריינתמיסחואהאיגשןווחמ.1

ןוילעשגמ.2

םירעמשגמ.3

*תורבוחלשגמ.4

*תורבוחהטלפןצחל.5

ימדקהסכמ.6

קודיההתלוספלכימ.7

דצבקודיהלתיסיסבקודיהתינסחמ.8

*הכירכקודיהלתורבוחקודיהתוינסחמיתש.9

רוריחתלוספלכימ.10

.תורבוחהרצוילשPRרומיגהתדיחיםעקרןימז*:הרעה
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רומיגתדיחילשטלפישגמ

ןוילעשגמ.1

םירעמשגמ.2

*תורבוחלשגמ.3

תורבוחהרצוילשרוציילהנכומהרומיגהתדיחיםעקרןימז*

ןוילעשגמ

:תואבהתולוכיהלעבאוהןוילעהשגמה

המגודלתונויליגוספדומטלפלבקמ•

330לדוגבתונויליג500לשתלוביק• x 13(מ"מ488 x .)'ץניא19.2

הירחאוהמיסחינפליטמוטואןפואבםיאצומהתונויליגהלכתאףסוא•

תכרעמהידי-לעםירצונהםילדגהוהספדההירמוחיגוסלכתאלבקמ•

Paperבצמההזמתספדמה,םתומלשבםיאצויםניאטלפתונויליגםא Full)םיתעלההוזמהזבצמםא.)אלמריינ
.ןוילעהשגמהלשתיווזהתאהנש,תובורק

:םיאבהםיחנמהםיווקבןייע,ןוילעהשגמהלשתיווזההזתאתונשלידכ

.ולשרתויךומנהלדחמהתרירבםוקימבשגמהתאראשה,ליגרשומישל•

שגמהמטלפתונויליגתליפנלואריינתומיסחלםורגללולעןוילעהםוקימבשגמבךשמתמשומיש:בושח
.הקפסאהתעב

םורגלםילוכיםיאבהתוריינהיגוס.רתויההובגהםוקימלשגמהלשתיווזהתאהנש,םיאבהתוריינהיגוסבשומישתעב•
Paperיבצמלתובורקםיתעל Full)אלמריינ(:

רתוילקואר"מ/'ג106לקשמבלק,הפוצמריינ–

רתויםיכוראוא)'ץניא14.3(מ"מ364םהולשתווצקהשהפוצמריינ–

ךוראריינ–

.עיפשיאלשגמהתיווזיוניש,םילסלוסמתונויליגהםא:הרעה
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AB

תהבגומורתויההובגתיווזלדחמתרירבב,רתויהכומנתיווז

:שגמהתיווזתאתונשלידכ

.Bןוילעהםוקימל,Aרתויךומנהםוקימהמןוילעהשגמהתאזזה.1

.Bרתויהובגהםוקימהלאשגמהסיסבבתוינושלהתאסנכה.2

םירעמשגמ

:תואבהתולוכיהתאשיםירעמהשגמל

םיקדהמרפסמםעואדיחיקודיהםע,קודיהאללתוכרערובעטסיהתלוכי•

:תיברמתלוביק•

:(PR(רוציילהנכומהרומיגהתדיחי– תונויליג3,000

תונויליג2,000:רוציילתונכומתורבוחרצויםערומיגתדיחיותרפושמרומיגתדיחי–

.דבלבםירעמהשגמלתורבעומדצבקודיהתודובע

טלפהתמירע,טלפהשגמלאםירבעומהטמיפלכברלוסלסילעבריינתונויליגרתויוא2,000רשאכ:הרעה
תמרתארדגה,תרשיימהקשממהתדיחיב,ריינהלשהטמיפלכברהלוסלסהתאןקתלידכ.שגמהמלופילהיושע
.)הטמיפלכ(downward-ללוסלסהןוויכתרדגהתאהנש,הפסוההרזיבאב.רתויבהכומנההמרללוסלסהןוקית
.PRרומיגתודיחיתועצמאבריינילוסלסןוקיתהאר,עדימתלבקל
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תורבוחלשגמ

עבורמהלופיקהםע®ךתוחהןקתהםא.תורבוחהרצוילשPRרומיגהתדיחילףרוצמתורבוחלשגמה:הרעה
.עבורמהלופיקהםע®ךתוחהןקתהלףרוצמתורבוחלשגמה,ןקתומ

.דבלבתורבוחהשגמלאתורבעומהכירכקודיהםעלופכלופיקולופכלופיקלשתודובע

PRרומיגהתודיחיתועצמאבריינילוסלסןוקית

:אבהעדימבןייע,רומיגהתדיחיישגממדחאלםירבעומםהשןמזבםילסלוסמתונויליגםימייקםא

148לדוגבריינ:)LEF(ךוראהצקתנזה,A5לעהספדה• x 5.83(מ"מ210 x לולעהלעמיפלכלוסלסםע)'ץניא8.27
לוסלסהןוקיתתמרתארדגה,תרשיימהקשממהתדיחיב,הלעמיפלכלוסלסלשהרקמב.ריינתומיסחלםורגל
.הלעמיפלכלוסלסלהרדגההתאהנש,ןיזמב.רתויבההובגההרדגהל

קשממהתדיחיב,הטמיפלכלוסלסלשהרקמב.ריינתומיסחלםורגלהיושעהטמיפלכלוסלסםעדבכריינלעהספדה•
.הטמיפלכלוסלסלהרדגההתאהנש,ןיזמב.רתויבהכומנההרדגהללוסלסהןוקיתתמרתארדגה,תרשיימה

.ריינתומיסחלםורגלהיושעהלעמיפלכלוסלסםעריינלעהספדהוא,רתויואר"מ/'רג157לקשמבריינלעהספדה•
הנש,ןיזמב.רתויבההובגההמרללוסלסהןוקיתתמרתארדגה,תרשיימהקשממהתדיחיב,הלאםירקממדחאלכב
.הלעמיפלכלוסלסלהרדגההתא

ריינרשיימלשקשממהלודומבלסלוסמריינןוקיתיבצמותויצקנופ-בןייע,ריינהלוסלסןוקיתתונוכתלעףסונעדימל
Inserter-בולסלוסמ Control Panel)ןיזמהלשהרקבהחול(.

רוציילהנכומהתורבוחהרצוילרומיגהתדיחילשלופכהלופיקהתנוכת

.)PR(רוציילהנכומהתורבוחהרצוילרומיגהתדיחיםעקרהנימז'לופכלופיק'הנוכתה:הרעה

שגמרוחבלךתורשפאב.)SEF(רצקהצקתנזהאוהםיכמסמהלשןוויכהשאדו,לופכהלופיקהתנוכתבשמתשהלידכ•
.רצקהצקתנזהבריינליכמהריינ

רובעקרוסהמוא,תשרבהספדהתומישמרובעהספדההןקתהלהנממלופכהלופיקהתנוכתתארוחבלךתורשפאב•
.הקירסואהקתעהתודובע

.דיחילופיקםימעפלהנוכמלופכלופיק•

ףסונעדימתלבקל.C/Zלופיקהתדיחיםעקרתונימז)Zלופיק(Z-Fold-ו)Cלופיק(C-Foldתויורשפאה:בושח
.C/Zלופיקהתדיחיבןייע,C/Zלופיקהתדיחילע

.טלפב"תוחול"ינשרצוישדחאלופיקאוהדיחילופיקוא,לופכלופיק

:לופכלופיקלשתונימזתויורשפאשולשתומייק

דיחיןויליגלשםייתשללופיק•

םיבורמתונויליגלשםייתשללופיק•
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קודיהםעםיבורמתונויליגלשםייתשללופיק•

.'לופיקימוקימתמאתה'אשונבותכרעמהלהנמלךירדמבןייע,לופיקהיגוסלעטרופמעדימתלבקל:הרעה

תורבוחהטלפןצחל

.תורבוחהטלפןצחללעץחל,רומיגהתדיחימתורמגומתורבוחריסהלידכ

תורבוחה,תרבוחהטלפןצחללעץחולהתארשאכ,ןקתומעבורמהלופיקהםע®ךתוחהןקתההםא:הרעה
.עבורמהלופיקהםע®ךתוחהןקתהבןקתומהתורבוחהשגמלתורבוע

PRתרפושמהרומיגהתדיחייביכר

רומיגתדיחי.1

רומיגהתדיחילשריינתומיסחואהאיגשינווחמ.2

ןוילערומיגשגמ.3

םירעמרומיגשגמ.4

רומיגהתרבעה.5

רומיגהתרבעהלשריינתומיסחואהאיגשינווחמ.6

רומיגהתרבעהלשימדקהסכמ.7

רומיגהתדיחילשימדקהסכמ.8

רומיגהתדיחילשקודיההתלוספלכימ.9

דצבקודיהליסיסברומיגקדהמ.10

רומיגהתדיחילשרוריחתלוספלכימתורשפא.11

.ןקתההםעקפוסשךירדמבןייע,ךלשישילשהדצהלשרומיגהןקתהלשתויצקנופהלעםיטרפתלבקל:הרעה
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PRתרפושמהרומיגהתדיחילשהקוזחת

רומיגהתדיחילשהלכתמדויצ

.www.xeroxתבותכבקודיהתלוספילכימוקודיהתוינסחמ,תוכיסללוכ,Xeroxלשםילכתמםירצומןימזהלךתורשפאב
com/office/PLB91XXsupplies.לעץחל,ךרוזאבןופלטירפסמורשקיטרפתלבקלContact Us)רשקונתיארוצ(.

.)םילכתמםירמוח(Suppliesלעץחל,ךלשםגדהגוסתאותספדמהתחפשמתארוחבלואןיזהלידכ

.חונםוקימבתוירוקמהםהיתוזיראבXeroxלשםיביכרוםילכתמםיטירפןסחא
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הקפסאטירפ

םעתקפוסמההקפסאתדיחי
הנמזהלתומכורומיגהתדיחי
גוציישדחמ

תלוספלכימוקודיהתינסחמ
:רובעקודיה
PRרומיגתדיחי•
רצוילשרומיגהתדיחי•

PRתורבוח
סולפPRרומיגתדיחי•

8R13041ט"קמ
5000:קודיהתוינסחמעברא•

תינסחמבקודיהתוכיס
לכלדחאקודיהתלוספלכימ•

ןוטרק

תוכיסלששדחמיולימשגמ
רצוילשרומיגתדיחילשקודיה
PRתורבוח

:תוליבחשולש8R12941ט"קמ
תחאלכבתוכיס5000לשיולימ

רצוילשקודיהתינסחמ
PRרומיגהתדיחילשתורבוחה

לכל1תינסחמ8R13177ט"קמ
ןוטרק
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רומיגהתדיחיבםילכתמהםירמוחהבצמתקידב

תנייצמהרקבהחולתעדוה.הרקבהחוללשעגמהךסמלעהעדוההעיפומ,םילכתמהםירמוחהתפלחהןמזעיגמרשאכ
חולתעדוה,)CRU(חוקלהידי-לעהפלחהלתודיחיהמקלחב.הלכתמרמוחלששדחטירפביכרהלוןימזהלךרוצשייתמ
ףילחהלןמזהעיגישכ.ידיימןפואבטירפהתאףילחהלילבמםגהספדהתודובעעצבלךישמתתספדמהשתנייצמהרקבה
.סיפדהלקיספתתספדמהוהעדוהעיפות,הלכתמרמוח

:םילכתמהםירמוחהבצמתאקודבלידכ

Machineןצחלהלעץחל,הרקבהחולב.1 Status)רישכמהבצמ(.

.)םילכתמםירמוח(Suppliesהייסיטרכהתארחב.2

,תלוספילכימותוכיסתוינסחמןוגכ,רומיגתודיחילשםילכתמםירמוח.םיגוסיפלתגצומםילכתמהםירמוחהתמישר
SMartעטקמבםיעיפומ Kits.םיצחבשמתשה,המישרבםיפסונםיטירפתוארלידכ.בצמגיצמהמישרבטירפלכ
.הטמלואהלעמל

רוזחלוףדהתארוגסלידכ.טירפהלשםיטרפףדעיפומ.טירפבעג,םיוסמטירפלשבצמהיטרפתאגיצהלידכ.3
.)רוגס(Close-בעג,המישרהתגוצתל

דצבקודיהלתיסיסבהקודיההתינסחמתפלחה

.הסיפדמהניאתספדמהשאדו,הזךילהעוציבינפל:הרעה

.רומיגהתדיחילשימדקההסכמהתאחתפ.1

.תספדמהמהתוארסהןכמרחאלו,R1תאהצוחהךושמ.2
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.הדיחיהמקודיההתינסחמתאאצוהוץחהםוקימבקודיההתינסחמבזוחא.3

.הדיחיהךותלהשדחקודיהתינסחמסנכה.4

.תספדמבירוקמהםוקימלR1תאסנכה.5

.רומיגהתדיחילשימדקההסכמהתארוגס.6

הכירכקודיהלתורבוחהלשקודיההתינסחמתפלחה

.הסיפדמהניאתספדמהשאדו,הזךילהעוציבינפל:הרעה

.)PR(רוציילהנכומהתורבוחהרצוילרומיגהתדיחיםעקרןימזהזךילה:הרעה
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.רומיגהתדיחילשימדקההסכמהתאחתפ.1

.תרצענאיהשדעךנוויכל3הכירכהקודיהתדיחיתאהצוחהךושמ.2

.תספדמהמתינסחמהתאהצוחהךושמותינסחמהתוינושלבזוחא,קודיההתינסחמתאריסהלידכ.3

תספדמהלשהרקבהחוללשעגמהךסמבהעדוהה.תורבוחרובעקודיהתוינסחמיתשתומייק:הרעה
.הפלחהלהקוקזתינסחמוזיאתנייצמ
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.רצעיתשדעתינסחמהתאףחד,השדחהקודיההתינסחמלשתוינושלהתזיחאידכךות.4

.םירשוימםינמיסהשאדו:הרעה

.רצעיתהדיחיהשדעתונידעברומיגהתדיחילא3הכירכהקודיהתדיחיתאךושמ.5

.רומיגהתדיחילשימדקההסכמהתארוגס.6

הכירכהקודיהלתוכיסהיולימתינסחמתפלחה

תדיחיתאףילחהלךרטצתשילבמתוכיסהתינסחמתאףילחהלךתורשפאב,הכירכהקודיהלתוכיסהךלורמגנרשאכ
:השדחתינסחמבתוכיסהתינסחמתאףילחהלידכ.התומלשבקודיהה

.הכירכקודיהלתורבוחהלשקודיההתינסחמתפלחה-בתויחנההיפלקודיההתדיחיתאאצוה.1
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.תחתפנקודיההתדיחי.הדיחיהידיצינשמתונטקהתוינושלהלעץחל,קודיההתדיחיתחיתפל.2

ןותחתההקלחלתחתמלאהדיחיהלשןוילעההקלחתאאבה,הקירהתוכיסהתינסחמתרסהלהדיחיהתאןיכהלידכ.3
.הדיחיהלש
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ןמוסמההצקבשתינושלהלעץחל.תווצקהינשמתוכיסהתינסחמתאקזחה,הקירהתוכיסהתינסחמתאריסהלידכ.4
.הדיחיהךותמתינסחמהתאםרהותוכיסהתינסחמלשםידדצבםיצחב

ןטקהרוחהךותלתוכיסהיולימתינסחמהצקבשתינושלהתאאבה,הדיחיבתוכיסהיולימתינסחמתאןיקתהלידכ.5
.השיקנבהמוקמבלעניתשדעהדיחיהךותלהקזוחבתוכיסהתינסחמתאףחד.הדיחיבש

.הכירכקודיהלתורבוחהלשקודיההתינסחמתפלחה-בתויחנההיפלתספדמלקודיההתדיחיתארזחה.6

רומיגהתדיחילשקודיהתלוספלכימתפלחה

.קודיההתלוספלכימתרסהתעבתוריהזטוקנ,ףוגתעיצפמענמיהלידכ:הרהזא

לכימבלכימהתאףלחה,העיפומהעדוההשכ.תספדמהלשהרקבהחולבהעדוהתגצומ,אלמקודיההתלוספלכימרשאכ
.שדחתלוספ

:בושח

.הסיפדמהניאתספדמהשאדו,הזךילהעוציבינפל•

אלאיה,היובכתספדמהםא.קודיההתלוספלכימתפלחהתעבתלעפומאיהשכתראשנתספדמהשאדו•
.עיפוהלךישמתהעדוההו,תלוספהלכימתפלחהתאההזמ

סיפדהלהחילצמתספדמהשאדו.רומיגהתדיחילשימדקההסכמהתארוגס,תלוספהלכימתפלחהרחאל•
.הקידבדומע

.תיסיסבהקודיההתינסחמםעעיגמקודיהתלוספלכימ:הרעה
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.רומיגהתדיחילשימדקההסכמהתאחתפ.1

.חותפהלוענמהלמסלא,הלאמשR5תחתהליענהתידיתאזזה.2

.תספדמהמרומיגהתדיחילשקודיההתלוספלכימתארסהןכמרחאלו,R5תאהצוחהךושמ.3
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.תפרוצמהקיטסלפהתיקשבשמושמהקודיההתלוספלכימתאחנה.4

תכימתזכרמלםישמושמהקודיההתלוספילכימתארזחה.םישמושמהתלוספהילכימתאקרפלןיא:הרעה
.Xeroxלשתוחוקלה

.רצעיישדעלכימהתאתונידעבףחדו,ומוקימלאשדחהקודיההתלוספלכימתאדרוה.5

.לכימהלשןוילעהקלחהלעתועבצאהתאחינהלןיא,הלבחתעינמל:הרהזא

.רוגסהלוענמהלמסלא,הנימיR5תחתהליענהתידיתאזזה.6

.רומיגהתדיחילשימדקההסכמהתארוגס.7
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רוריחהתלוספלכימןוקיר

תלוספלכתאןקור,העיפומהעדוההרשאכ.תספדמהלשהרקבהחולבהעדוהתגצומ,אלמרוריחהתלוספלכימרשאכ
.רוריחהתלוספלכיממריינה

קלחהווהמ'יסיסברוריח'תורשפאהםאקרםייקתלוספהלכימ.תילנויצפואהנוכתאוהיסיסברוריח:הרעה
.ךלשתספדמהתרוצתמ

:בושח

.הסיפדמהניאתספדמהשאדו,הזךילהעוציבינפל•

אלאיה,היובכתספדמהםא.קודיההתלוספלכימתפלחהתעבתלעפומאיהשכתראשנתספדמהשאדו•
.עיפוהלךישמתהעדוההו,תלוספהלכימתפלחהתאההזמ

סיפדהלהחילצמתספדמהשאדו.רומיגהתדיחילשימדקההסכמהתארוגס,תלוספהלכימתפלחהרחאל•
.הקידבדומע

.רומיגהתדיחילשימדקההסכמהתאחתפ.1

.תספדמהמהתוארסהןכמרחאלו,R4תאהצוחהךושמ.2
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.רוריחהתלוספלכיממתלוספהלכתאךלשה.3

ינפלאלמתמלכימה,תלוספהלכימבתוראשנריינתוסיפואתלוספםא.ירמגללכימהתאןקורלדפקה:בושח
.הלקתתמרגנו,הרקבהחולבאלמאוהשךכלעהעדוההעיפומש

.תספדמבירוקמהםוקימלR4תארזחה.4

.רומיגהתדיחילשימדקההסכמהתארוגס.5
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PRתרפושמהרומיגהתדיחיבתויעבןורתפ

תורבוחהרצוילשרוציילהנכומהרומיגהתדיחיבורוציילהנכומהרומיגתדיחיבריינתומיסח

:תספדמבהלקתואםיחותפםיסכמואתותלד,ריינתומיסחומכתולקתועריאשכתושחרתמתואבהתולועפה

.תספדמהלשעגמהךסמבהעיפומהלקתתעדוהוסיפדהלהקיספמתספדמה•

.הלקתהןורתפלתונקתמתולועפלערצקרבסהיווילבהלקתהםוקימתאגיצמהרויאתללוכהלקתהתעדוה•

תמיסחהעריאשכ.תספדמלרבוחמשילנויצפואןקתהלכבותספדמבםינושםירוזאבשחרתהלתויושעריינתומיסח•
.תושרדנהתונקתמהתולועפהתאוםיבורמםימוקימגיצהלידכהנתשמרויאה,ריינ

ןקתהבםיאתמהרוזאהתאגיצמוילנויצפואהןקתההלשהרקבהחולבןווחמראומ,ילנויצפואןקתהבהלקתהעריאםא•
.הלקתההעריאובש

:ריינתומיסחלשרורחשעצבתמהבשםעפלכבאבהעדימבןייעלשי

עדימהלכתקיחמלםרוגתספדמהיוביכ.לעפומבצמבתספדמהתאריאשהלשי,ועקתנשתוריינתאצוהתעב•
.תכרעמהןורכיזבןסחואמש

.תספדמהךותבםיאצמנשםיביכרבתעגלןיא,הספדהימגפםצמצלידכ•

.םיעורקתוריינלשתונטקתוכיתחתאצוהללוכ,ריינהתומיסחלכתאתררחיששאדו,הספדההתודובעךשמהינפל•

.עורקהריינהתוכיתחלכתאתאצוהשאדו.ותואעורקלאלשהדפקהךותעורקהריינהתאאצוה,תונידעב•

הלוכיאלתספדמה,םיחותפםיסכמואתותלדרשאכ.םיסכמהותותלדהלכרוגס,ועקתנשתוריינהלכתאצוהירחא•
.סיפדהל

.המיסחהינפלםייקהיהשבצמהמתיטמוטואהכישממהספדהה,תררחתשמריינתמיסחשירחא•

לכתאררחשלידכ.תספדמהלשעגמהךסמבעיפוהלךישמתהאיגשתעדוה,ריינהתומיסחלכתאררחשתאלםא•
.תספדמהלשעגמהךסמבתועיפומשתוארוההתאעצב,ורתונשתומיסחה

PRתרפושמהרומיגתדיחיבריינתומיסח

תרבעהתדיחיבוארומיגהתדיחיבןווחמקלדנ,רוציילהנכומהתרפושמהרומיגהתדיחיבריינתמיסחתשחרתמרשאכ
.רומיגה
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:תספדמבהלקתואםיחותפםיסכמואתותלד,ריינתומיסחומכתולקתועריאשכתושחרתמתואבהתולועפה

.תספדמהלשעגמהךסמבהעיפומהלקתתעדוהוסיפדהלהקיספמתספדמה•

.הלקתהןורתפלתונקתמתולועפלערצקרבסהיווילבהלקתהםוקימתאגיצמהרויאתללוכהלקתהתעדוה•

תמיסחהעריאשכ.תספדמלרבוחמשילנויצפואןקתהלכבותספדמבםינושםירוזאבשחרתהלתויושעריינתומיסח•
.תושרדנהתונקתמהתולועפהתאוםיבורמםימוקימגיצהלידכהנתשמרויאה,ריינ

ןקתהבםיאתמהרוזאהתאגיצמוילנויצפואהןקתההלשהרקבהחולבןווחמראומ,ילנויצפואןקתהבהלקתהעריאםא•
.הלקתההעריאובש

:ריינתומיסחלשרורחשעצבתמהבשםעפלכבאבהעדימבןייעלשי

עדימהלכתקיחמלםרוגתספדמהיוביכ.לעפומבצמבתספדמהתאריאשהלשי,ועקתנשתוריינתאצוהתעב•
.תכרעמהןורכיזבןסחואמש

.תספדמהךותבםיאצמנשםיביכרבתעגלןיא,הספדהימגפםצמצלידכ•

.םיעורקתוריינלשתונטקתוכיתחתאצוהללוכ,ריינהתומיסחלכתאתררחיששאדו,הספדההתודובעךשמהינפל•

.עורקהריינהתוכיתחלכתאתאצוהשאדו.ותואעורקלאלשהדפקהךותעורקהריינהתאאצוה,תונידעב•

הלוכיאלתספדמה,םיחותפםיסכמואתותלדרשאכ.םיסכמהותותלדהלכרוגס,ועקתנשתוריינהלכתאצוהירחא•
.סיפדהל

.המיסחהינפלםייקהיהשבצמהמתיטמוטואהכישממהספדהה,תררחתשמריינתמיסחשירחא•

לכתאררחשלידכ.תספדמהלשעגמהךסמבעיפוהלךישמתהאיגשתעדוה,ריינהתומיסחלכתאררחשתאלםא•
.תספדמהלשעגמהךסמבתועיפומשתוארוההתאעצב,ורתונשתומיסחה
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PRרומיגהתודיחיבריינתומיסחיוקינ

E1רומיגהתדיחירוזאמריינתומיסחיוקינ

.רומיגהתדיחילשימדקההסכמהתאחתפ.1

:םיאבהםיבלשהתאעצב,עוקתהריינהתאריסהלידכ.2

.ןויליגהתאהצוחהךושמועוקתהריינהןויליגלשליבומההצקהתאזוחא:הרעה

a.1תידיהתאךושמaהלאמש.

b.ועקתנשתוריינהתאאצוה.

:תואבהתולועפהתאעצב,ריינתומיסחריסהלהשקתמהתאםא.3
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a.1הגוחהתאבבוסbןועשהןוויכב.

b.ועקתנשתוריינהתאאצוה.

.הלשירוקמהםוקימל1aתידיהתארזחה.4

.רומיגהתדיחילשימדקההסכמהתארוגס.5

E2רומיגהתדיחירוזאמריינתומיסחיוקינ

.רומיגהתדיחילשימדקההסכמהתאחתפ.1

:םיאבהםיבלשהתאעצב,עוקתהריינהתאריסהלידכ.2

®Xeroxתספדמ/םוליצתנוכמ PrimeLink® B9100/B9110/B9125/B9136456שמתשמלךירדמ

רוציילתונכומרומיגתודיחי



.ןוילעההסכמהרוזאירוחאמרתתסהליושעעוקתהריינה:הרעה

a.1תידיהתאךושמcהנימי.

b.1הגוחהתאבבוסeןועשהןוויכב.

c.ועקתנשתוריינהתאאצוה.

.ירוקמההמוקימל1cתידיהתארזחה.3

.רומיגהתדיחילשימדקההסכמהתארוגס.4

E3רומיגהתדיחירוזאמריינתומיסחיוקינ

.רומיגהתדיחילשןוילעהשגמהמעוקתהריינהתאהצוחהךושמ.1
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.רומיגהתדיחילשימדקההסכמהתארוגסוחתפ.2

E4רומיגהתדיחירוזאמריינתומיסחיוקינ

.רומיגהתדיחילשימדקההסכמהתאחתפ.1

:םיאבהםידעצהתאעצב,עוקתהריינהתאריסהלידכ.2

a.1תידיהתאךושמdהנימי.

b.1הגוחהתאבבוסeןועשהןוויכב.

c.ועקתנשתוריינהתאאצוה.
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.ירוקמההמוקימל1dתידיהתארזחה.3

.רומיגהתדיחילשימדקההסכמהתארוגס.4

E5רומיגהתדיחירוזאמריינתומיסחיוקינ

.רומיגהתדיחילשימדקההסכמהתאחתפ.1

:םיאבהםידעצהתאעצב,עוקתהריינהתאריסהלידכ.2

a.1תידיהתאךושמdהנימי.

b.1הגוחהתאבבוסfןועשהןוויכדגנ.

c.ועקתנשתוריינהתאאצוה.
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.ירוקמההמוקימל1dתידיהתארזחה.3

.רומיגהתדיחילשימדקההסכמהתארוגס.4

E6רומיגהתדיחירוזאמריינתומיסחיוקינ

.רומיגהתדיחילשםירעמהשגמהמעוקתהריינהתאהצוחהךושמ.1

.רומיגהתדיחילשימדקההסכמהתארוגסוחתפ.2
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E7רומיגהתדיחיבתורבוחהרוזאמריינתומיסחיוקינ

.רומיגהתדיחילשימדקההסכמהתאחתפ.1

:םיאבהםידעצהתאעצב,עוקתהריינהתאריסהלידכ.2

a.3תידיהתאךושמaהלאמש.

b.ועקתנשתוריינהתאאצוה.

:םיאבהםיבלשהתאעצב,ריינתמיסחריסהלהשקתמהתאםא.3

a.תאהצוחהךושמSaddle Stitch Unit .)3הכירכהקודיהתדיחי(3

b.ועקתנשתוריינהתאאצוה.
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.הלשירוקמהםוקימל3aתידיהתארזחה.4

.תרצענאיהשדע3הכירכהקודיהתדיחיתאהמינפףחדתונידעב.5

.רומיגהתדיחילשימדקההסכמהתארוגס.6

E8רומיגהתדיחיבתורבוחהרוזאמריינתומיסחיוקינ

.רומיגהתדיחילשימדקההסכמהתאחתפ.1
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קודיהתדיחיתאהצוחהךושמ,עוקתריינןיאםא.ריינתמיסחתמייקםאקודבןכמרחאלו,3aספתתאררחש.2
.תרצענאיהשדעךנוויכל3הכירכה

:םיאבהםידעצהתאעצב,עוקתהריינהתאריסהלידכ.3

a.3הגוחהתאבבוסbןועשהןוויכדגנ.

b.ועקתנשתוריינהתאאצוה.

.תרצענאיהשדע3הכירכהקודיהתדיחיתאהמינפףחדתונידעב.4

.רומיגהתדיחילשימדקההסכמהתארוגס.5
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E9רומיגהתדיחיבתורבוחהרוזאמריינתומיסחיוקינ

.רומיגהתדיחילשימדקההסכמהתאחתפ.1

:םיאבהםידעצהתאעצב,עוקתהריינהתאריסהלידכ.2

a.3הגוחהתאבבוסbןועשהןוויכב.

b.תורבוחהשגמרוזאמעוקתהריינהתאאצוה.

.רומיגהתדיחילשימדקההסכמהתארוגס.3
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PRתרפושמהרומיגהתדיחיבריינתומיסחיוקינ

E7רומיגהתדיחילודומרוזאבריינתומיסחיוקינ

.רומיגהתדיחילשימדקההסכמהתאחתפ.1

.ועקתנשתוריינאצוה.2

:E7רוזאמריינתומיסחררחשלידכ.3

a.3םיספתהתאררחשa3-וb.

b.1הגוחהתאבבוסbועקתנשתוריינהתאאצוהו,ןועשהןוויכב.
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c.3םיספתהתארזחהa3-וbםהלשירוקמהםוקימהלא.

.רומיגהתדיחילשימדקההסכמהתארוגס.4

רומיגהתרבעהבריינתומיסחיוקינ

1רומיגהתדיחיבהרבעההרוזאמריינתומיסחיוקינ

.רומיגהתרבעהביכרלשימדקההסכמהתאחתפ.1

:ריינתמיסחתרסהל.2

a.1ספתהתאררחש.

b.ועקתנשתוריינהתאאצוה.
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.ירוקמההמוקימל1הדיחיהתארזחה.3

.רומיגהתרבעהביכרלשימדקההסכמהתארוגס.4

2רומיגהתדיחיבהרבעההרוזאמריינתומיסחיוקינ

.רומיגהתרבעהביכרלשימדקההסכמהתאחתפ.1

:ריינתמיסחתרסהל.2

a.2ספתהתאררחש.

b.ןועשהןוויכדגנהגוחהתאבבוס.

c.ועקתנשתוריינהתאאצוה.
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.ירוקמההמוקימל2הדיחיהתארזחה.3

.רומיגהתרבעהביכרלשימדקההסכמהתארוגס.4

3רומיגהתדיחיבהרבעההרוזאמריינתומיסחיוקינ

.רומיגהתרבעהביכרלשימדקההסכמהתאחתפ.1

:ריינתמיסחתרסהל.2

a.3ספתהתאררחש.

b.ןועשהןוויכבהגוחהתאבבוס.

c.ועקתנשתוריינהתאאצוה.
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.ירוקמההמוקימל3הדיחיהתארזחה.3

.רומיגהתרבעהביכרלשימדקההסכמהתארוגס.4

4רומיגהתדיחיבהרבעההרוזאמריינתומיסחיוקינ

.רומיגהתרבעהביכרלשימדקההסכמהתאחתפ.1

:םיאבהםידעצהתאעצב,עוקתהריינהתאריסהלידכ.2

a.4ספתהתאררחש.

b.ןועשהןוויכבהגוחהתאבבוס.

c.ועקתנשתוריינהתאאצוה.
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.ירוקמההמוקימל4הדיחיהתארזחה.3

.רומיגהתרבעהביכרלשימדקההסכמהתארוגס.4

רומיגהתדיחיבקודיהבתולקת

.תומוקעתוכיסואתונויליגהלשקודיהיאןוגכ,ספדומהטלפבקודיהתויעבתושחרתמרשאכםיאבהםיכילהבשמתשה
.Xeroxלשתורישגיצנלאהנפ,םיאבהתונורתפהתאתיסינשרחאלתוכישממתויעבהםא

תמקועמהכיסקדוהמאל

.ךלשתורישהגיצנלאהנפ,םיאבהםירויאבגצומכםיקדוהמםיספדומתונויליגםא

יפלכהלועהכיסהלשדחאדצ
תחטושמהכיסךופההןוויכבתמקועמהכיסההלעמ

המינפץוחלזכרמהוהלעמליפלכהלועהכיסההלעמיפלכהלועהמלשההכיסה
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:בושח

,רומיגהתדיחיךותבתועקתנתומקועמהתוכיסהםא.םקעתהלתולוכיתוכיסה,קדוהמהריינהגוסלםאתהב•
.ריינתומיסחלםורגלתויושעתומקועמהתוכיסה

תוכיסהתארסהוקודיההתוכיסתינסחמלשהסכמהתאחתפ,קודיהתוכיסתומיסחתושחרתמםא•
.תועוקתתוכיסריסמהתאןכםאאלאקודיההתוכיסתינסחמלשהסכמהתאחותפלןיא.תומקועמה

יסיסבקדהמבהכיסתומיסחיוקינ

.תיסיסבהקודיההתינסחמלששדחמהסנכהףיעסבןייע,קיזחמהמגגושבתקתנתמקודיההתינסחמםא:הרעה

.הסיפדמהניאתספדמהשאדו,הזךילהעוציבינפל:הרעה

.רומיגהתדיחילשימדקההסכמהתאחתפ.1

.תספדמהמקודיההתינסחמתדיחיתארסהןכמרחאלו,R1תאהצוחהךושמ.2

תוכיסרותיאלרומיגהתדיחילשימינפהקלחהתאקודב,קודיההתינסחמתדיחיתאריסתשרחאל:הרעה
.ורתונש
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.תועוקתהקודיההתוכיסתאאצוהןכמרחאלוקודיההתינסחמתדיחילשהסכמהתאחתפ.3

.ועקתנשקודיההתוכיסתרסהתעבתוריהזטוקנ,ףוגתעיצפמענמיהלידכ:הרהזא

.תספדמבירוקמההמוקמלקודיההתינסחמתדיחיתאשדחמסנכה.4

.רומיגהתדיחילשימדקההסכמהתארוגס.5

תיסיסבהקודיההתינסחמלששדחמהסנכה

תינסחמתאשדחמסינכהלידכאבהךילההתאעצב,גגושבהרסוהואהנוכנאלהרוצבהסנכוהקודיהתינסחמםא
.הנוכנהרוצבתינסחמהתדיחילקודיהה
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.רומיגהתדיחילשימדקההסכמהתאחתפ.1

.תספדמהמקודיההתינסחמתדיחיתארסהןכמרחאלו,R1תאהצוחהךושמ.2

.תועוקתהקודיההתוכיסתאאצוהןכמרחאלוקודיההתינסחמתדיחילשהסכמהתאחתפ.3

.ועקתנשקודיההתוכיסתרסהתעבתוריהזטוקנ,ףוגתעיצפמענמיהלידכ:הרהזא
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.קודיההתינסחמתדיחילשירוחאהקלחבתידיהתארתא.4

.ךלשםיינרופיצהותועבצאהתאעוצפלאלשרהזיה,תידיהתאזיזמהתארשאכ:הרהזא

.הדיחיהמקודיההתינסחמתארסהוקודיההתינסחמתדיחיתאךופה,תידיהלעהציחלךות.5

.וקהךרואלתוינוציחהתוכיסהתארסה.6

.ךיתועבצאתאעוצפלאלשרהזיה,תוכיסתרסהתעב:הרהזא

®Xeroxתספדמ/םוליצתנוכמ PrimeLink® B9100/B9110/B9125/B9136474שמתשמלךירדמ

רוציילתונכומרומיגתודיחי



.קודיההתינסחמתדיחיךותלקודיההתינסחמתאסנכה.7

.תספדמבירוקמההמוקמלקודיההתינסחמתדיחיתאשדחמסנכה.8

.רומיגהתדיחילשימדקההסכמהתארוגס.9

תורבוחהקדהמבהכיסתומיסחיוקינ

.הסיפדמהניאתספדמהשאדו,הזךילהעוציבינפל:הרעה

.רומיגהתדיחילשימדקההסכמהתאחתפ.1
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.תספדמהמהתוארסהו,ךרבעלהדיחיהתאךושמ,3הכירכהקודיהתדיחיתאריסהלידכ.2

.קודיההתוכיסתדיחילץוחמתינסחמהתאךושמ,קודיההתינסחמבתוינושלהתזיחאידכךות.3

.ועקתנשתוכיסהלכתאאצוה.4

.תוריהזבתועוקתהתוכיסהתאאצוה,ףוגבהעיגפעונמלידכ:הרהזא
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.רצעיתשדעתינסחמהתאףחד,השדחהקודיההתינסחמלשתוינושלהתזיחאידכךות.5

.םירשוימםינטקהםיצחהשאדו:הרעה

.רצעיתהדיחיהשדערומיגהתדיחילא3הכירכהקודיהתדיחיתאךושמ.6

.רומיגהתדיחילשימדקההסכמהתארוגס.7

תורבוחהרצוילשרוציילהנכומהרומיגהתדיחיבורוציילהנכומהרומיגהתדיחיבהלקתתועדוה

,סיפדהלהקיספמתספדמה,תספדמבתולקתואםיחותפםיסכמואתותלד,ריינתומיסחןוגכתולקתתושחרתמרשאכ
לערצקרבסהיווילבהלקתהםוקימתאגיצמרויא.תספדמהלשהרקבהחוללשעגמהךסמבהעדוההעיפומןכמרחאלו
םינושהםימוקימהתאגיצמוהנתשמרויאה,דחאםוקיממרתויבהלקתתשחרתמםא.הלקתהןורתפלתונקתמתולועפ
.תושרדנהתונקתמהתולועפהתאו

עיפומשEדוק.הלקתהןוקיתלתוטרופמתוארוהוהלקתהתודואעדימקפסמה)תולקת(Faultsןצחלגיצמעגמהךסמ
תדיחילשםינווחמהחולבראומE1–E9האיגשןווחמהזיאןייצמ)הלקת(Faultתעדוהלשןוילעהילאמשההקלחב
.רומיגה

רומיגהתדיחילשהלקתידוקלעעדימ

,סיפדהלהקיספמתספדמה,תספדמבתולקתואםיחותפםיסכמואתותלד,ריינתומיסחןוגכתולקתתושחרתמרשאכ
.תספדמהלשהרקבהחולבהעדוההעיפומןכמרחאלו

.הלקתהןוקיתלתוטרופמתוארוהוהלקתהתודואעדימקפסמה)תולקת(Faultsןצחלגיצמעגמהךסמ
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,012,013,024,041םייתרפס-תלתהםירפסמבםיליחתמהםידוקהידילעתוהוזמרומיגהתדיחילשתולקת:הצע
.124-ו112

רוציילהנכומהתרפושמהרומיגהתדיחילשהלקתתועדוה

,סיפדהלהקיספמתספדמה,תספדמבתולקתואםיחותפםיסכמואתותלד,ריינתומיסחןוגכתולקתתושחרתמרשאכ
תונקתמתולועפלערצקרבסהיווילבהלקתהםוקימתאגיצמרויא.תספדמהלשעגמהךסמבהעדוההעיפומןכמרחאלו
תולועפהתאוםינושהםימוקימהתאגיצמוהנתשמרויאה,דחאםוקיממרתויבהלקתתשחרתמםא.הלקתהןורתפל
.תושרדנהתונקתמה

עיפומשEדוק.הלקתהןוקיתלתוטרופמתוארוהוהלקתהתודואעדימקפסמה)תולקת(Faultsןצחלגיצמעגמהךסמ
רומיגהתדיחילשםינווחמהחולבראומהאיגשןווחמהזיאןייצמ)הלקת(Faultתעדוהלשןוילעהילאמשההקלחב
.4–1רומיגהתרבעהירוזאבואE1–E7רומיגהלודומרובערוציילהנכומהתרפושמה

רוציילהנכומהתרפושמהרומיגהתדיחילשהלקתידוקלעעדימ

,סיפדהלהקיספמתספדמה,תספדמבתולקתואםיחותפםיסכמואתותלד,ריינתומיסחןוגכתולקתתושחרתמרשאכ
.תספדמהלשעגמהךסמבהעדוההעיפומןכמרחאלו

.הלקתהןוקיתלתוטרופמתוארוהוהלקתהתודואעדימקפסמה)תולקת(Faultsןצחלגיצמעגמהךסמ

שולשינבםירפסמבםיליחתמהםידוקהידי-לעתוהוזמ)PR(רוציילהנכומהתרפושמהרומיגהתדיחיתולקת:הצע
.051-ו013תורפסה
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)PR(רוציילתונכומהרומיגהתודיחילשםיטרפמ

טרפמטירפ

המירעוףוסיאןוילעשגמשגמ

םיכמתנטסיהתמרעהוטסיהרובעףוסיאםירעמשגמ

המירעוףוסיאתורבוחלשגמ

היולגםומינימיטרדנטסלדוגןוילעשגמריינלדוג

100 x 4(מ"מ148 x
)'ץניא6

330.2םומיסקמ x מ"מ482.6
)13 x )'ץניא19

מ"מ330.2–100הבוגםאתומלדוג
)'ץניא13–3.94(

מ"מ660.4–148.0בחור
)'ץניא26–5.83(

A5םומינימיטרדנטסלדוגםירעמשגמ

148 x מ"מ210
)5.83 × )'ץניא8.27

330.2םומיסקמ x מ"מ482.6
)13 x )'ץניא19

מ"מ330.2–148.0הבוגםאתומלדוג
)'ץניא13–5.83(

מ"מ488.0–148.0בחור
)'ץניא19.21–5.83(

JISםומינימיטרדנטסלדוגתורבוחלשגמ B5

182 x מ"מ257
)7.2 x )'ץניא10.1

330.2םומיסקמ x מ"מ482.6
)13 x )'ץניא19

מ"מ330.2–182.0הבוגםאתומלדוג
)'ץניא13–7.17(

מ"מ488.0–257.0בחור
)10.12–19.21
)'ץניא

ר"מ/'ג52-350ןוילעשגמריינהלקשמ
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טרפמטירפ

ר"מ/'ג52-350םירעמשגמ

ר"מ/'ג52-350תורבוחלשגמ

תונויליג500ןוילעשגמשגמתלוביק

אללםירעמשגמ
תוכיס

A4:210 x מ"מ297
)8.5 x )'ץניא11

:(PR(רוציילהנכומהרומיגהתדיחי 3000
תונויליג

:PRתורבוחרצוילשרומיגהתדיחי 2,000
תונויליג

JIS B4תונויליג1500רתויוא

תונויליג350תבברועמהמירע

םעםירעמשגמ
תוכיס

A4:210 x מ"מ297
)8.5 x )'ץניא11

:(PR(רוציילהנכומהרומיגהתדיחי 200
תונויליג3,000ואתוכרע

:PRתורבוחרצוילשרומיגהתדיחי 200
תונויליג2000ואתוכרע

JIS B4תונויליג1500ואתוכרע100רתויוא

רתויהלכלתונויליג320תורבוחלשגמ

:הרעה

.2מלםרג90לשריינלקשמלעםיססובמםיכרעה•
םינטקהתונויליגהלעמםימקוממרתויםילודגהתונויליגההבשריינתונויליגתכרעאיהתבברועמהמירע•

JISלעמA4,המגודל.רתוי B5,ואJIS B4לעמA4.
.רתויואתונויליג17תללוכתחאהכרעםא,תוכרע16איהתורבוחהשגמתלוביק•

תונויליג100תלוביקקדהמ

:הרעה

.2מלםרג90לשריינלקשמלעםיססובמםיכרעה•
A4210-מלודגהריינרובע• x Letter8.5ואמ"מ297 x קודיההתלוביק,'ץניא11

.תונויליג65איהםיפוצמאלהספדהירמוחרובע

A4םומינימיטרדנטסלדוגריינלדוג

210 x מ"מ297
)8.27 x 11.69
)'ץניא

דחוימA4םומיסקמ

226 x מ"מ310
)8.9 x )'ץניא12.2
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טרפמטירפ

מ"מ182.0-297.0הבוגםאתומלדוג
)'ץניא7.17-11.66(

מ"מ432.0–148.0בחור
)'ץניא5.83-17(

ר"מ/'ג300–52הפוצמאלריינהלקשמ

ר"מ/'ג216–64הפוצמ

תומוקמהעבראואתומוקמינש,דחאםוקמקודיההםוקימ

טרפמטירפ

תועצמאברוריח
רוריחתדיחי

דחוימA4םומיסקמיטרדנטסלדוגריינלדוג

226 x 8.9(מ"מ310 x )'ץניא12.2

םירוחינשםומינימ
השולשוא
םירוח

JIS B5

182 x 7.2(מ"מ257
x )'ץניא10.1

העברא
םירוח

A4

210 x 8.5(מ"מ297
x )'ץניא11

7.99-11.66(מ"מ203.0-297.0הבוגםאתומלדוג
)'ץניא

)'ץניא17–7.17(מ"מ431.8–182.0בחור

ר"מ/'ג300–52הפוצמאלריינהלקשמ

ר"מ/'ג216–64הפוצמ

ינשוא,םירוחהעבראואםירוחינשםירוחהרפסמ
ןקתבםירוחהשולשואםירוח
יאקירמא

.ריינהלדוגביולתרוחבלךתורשפאבשרוריחהירוחרפסמ:הרעה

ואהכירכקודיה
לופכלופיק

תונויליג30הכירכקודיהתלוביק

לשרומיגהתדיחי
PRתורבוחרצוי

תונויליג5לופכלופיק

.2מלםרג90לשריינלקשמלעםיססובמםיכרעה:הרעה
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טרפמטירפ

330.2םומיסקמיטרדנטסלדוגריינלדוג x מ"מ482.6
)13 x )'ץניא19

JISםומינימ B5

182 x 7.2(מ"מ257
x )'ץניא10.1

מ"מ330.2–182.0הבוגםאתומלדוג
)'ץניא13–7.17(

מ"מ488.0–257.0בחורהפוצמאל
)'ץניא19.21–10.12(

ר"מ/'ג300–52ריינהלקשמ

ר"מ/'ג216–64הפוצמ

הכיסטלפתלוביק

ריינהרומיגולקשמיפליפוסרצומלרומיגתדיחילשקודיהתלוביק

ריינהלקשמוריינהגוס
LETTERואA4לדוגבריינ
:)בתכמ(

ואA4ריינמרתוילודגואןטק
LETTER)בתכמ(

הפוצמהפוצמאלהפוצמהפוצמאל

100356635ר"מ/'ג52-63

305030*100ר"מ/'ג64-105

20202020ר"מ/'ג106-216

10101010ר"מ/'ג217-300

10101010ר"מ/'ג301-350

.חטבומאלךא,ירשפאר"מ/םרג81-105ואר"מ/םרג64-80לשםידומע100קודיה*

ריינלקשמוגוסיפלתורבוחתולוביק

קודיהםע,רוציילהנכומרומיגתדיחילשתורבוחתלוביק

ריינלקשמ
תונויליגתלוביקוריינגוס

הפוצמהפוצמאל

–30ר"מ/'ג60-80

3025ר"מ/'ג81-90

2020ר"מ/'ג91-105
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קודיהםע,רוציילהנכומרומיגתדיחילשתורבוחתלוביק

ריינלקשמ
תונויליגתלוביקוריינגוס

הפוצמהפוצמאל

1515ר"מ/'ג106-128

1010ר"מ/'ג129-150

1010ר"מ/'ג151-176

55ר"מ/'ג177-220

44ר"מ/'ג221-256

33ר"מ/'ג257-300

33ר"מ/'ג301-350

קודיהאלל,רוציילהנכומרומיגתדיחילשתורבוחתלוביק

ריינלקשמ
תונויליגתלוביקוריינגוס

הפוצמהפוצמאל

55ר"מ/'ג52-330

44ר"מ/'ג221-256

33ר"מ/'ג257-350
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®SquareFoldךתוחתדיחי

:ליכמהזחפסנ

SquareFold®................................................................................................486ךתוחתדיחילשהריקס

SquareFold®........................................................................................................487םעךתוחםיביכר

490.........................................................................................................ךותיחועבורמלופיקלשתונוכת

SquareFold®.......................................................................................................494ךתוחלשהקוזחת

SquareFold®....................................................................................................496ךתוחבתויעבןורתפ

SquareFold®........................................................................................................502םעךתוחיטרפמ
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®SquareFoldךתוחתדיחילשהריקס

.רוציילןכומהתורבוחרצויגוסמרומיגרזיבאשרודילנויצפואהרומיגהןקתה:הרעה

.תרבוחהלשחטשךותיחעצבמותורבוחלשהרדשהתאחטשמשילנויצפוארומיגןקתהאוה®SquareFoldךתוח

:תואבהתומישמהתאעצבמ®SquareFoldךתוח

.רומיגהתדיחילשתרבוחהןמסרוזאמתרבוחהתאתלבקמ•

.בטיהךורכרפסלשהארמהלקינעהלותרבוחהיבועתאןיטקהלידכתרבוחהלשהרדשהתאתחטשמ•

.רדוסמויקנרומיגילעבתווצקרוצילידכ,תרבוחהלשתווצקהתאתכתוח•

רבכאיהשכ®SquareFoldךתוחלאתסנכנתרבוחה.רומיגהתדיחילשתורבוחהרוזאבקודיהתורבועותורצונתורבוחה
.תספדמהתרשבתרבוחהדומעבהמוקימותירוקמההנומתהתומאתהתארידגמהתאשאדו.תבכרומ
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®SquareFoldםעךתוחםיביכר

רואיתביכררפסמ

.ילאמשההסכמהתאחתפ,ריינתומיסחריסהלידכ*ילאמשהסכמ1

.ילאמשההסכמהתאחתפ,ריינתומיסחריסהלידכ*ינמיהסכמ2

ירוחאהקלחבםרזקספמןצחל3
ןקתההלש

למשחהתאהבכמםרזהקספמ,רצקואתילמשחהלקתלשהרקמב
.יטמוטואןפואב

עבורמהלופיקהתלעבתרבוחהטלפתאלבקמתורבוחהשגמתורבוחלשגמ4
.רומיגהתדיחימ

תמאתהןצחללעץחל,תוספדומתורבוחלשיבועהתאםיאתהלידכעבורמלופיקתמאתהןצחל5
.עבורמהלופיקה

האיגשןווחמואריינתמיסחןווחמ,ריינתמיסחתשחרתמרשאכריינתמיסחואהאיגשןווחמ6
.ריאמ

.ןקתההלשךתוחהרוזאמתלוספףסואתלוספהלכימךתוחהלשתלוספהלכימ7

תשחרתמוראומןווחמרשאכ.םיסכמהתאחותפלןתינאל,הליגרהלעפהבצמבואהליעפאלתספדמהרשאכ*
.םיסכמהתאחותפלךתורשפאב,עבורמהלופיקה®ךתוחןקתהבהלקתואהמיסח

®SQUAREFOLDךתוחלשםרזהקספמ
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.'לעופ'בצמבללכךרדבאצמנםרזהקספמןצחל.ןקתההלשירוחאהוקלחבםקוממםרזהקספמןצחל

.ןקתהללמשחהםרזתאקיספהלידכיטמוטואןפואבהבכנםרזהקספמ,תילמשחהערפהההוזמרשאכ:הרעה
.תוחיטבתבותכבןייע,למשחלעגונבעדימתלבקל

ןצחללעץחל,ןקתההתאתובכלידכ,תספדמהלשהרבעהינפל.םרזהקספמןצחללעץחלתלא,םיליגרהלעפהיאנתב
.םרזהקספמ

טלפישגמ

.רומיגהתדיחילשטלפהשגמלאשומישםהבהשענאלשריינתונויליגתטלופתספדמה:רומיגתדיחילשטלפשגמ.1

.הזשגמלתורבעומעבורמלופיקואךותיחולופכלופיק,הכירכקודיהלשתודובע:תורבוחלשגמ.2

הרקבהחול
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רואיתרפסמ

הלקתהינווחמ,®SquareFoldךתוחהןקתהבםיוסמרוזאבהמיסחואהלקתהעריאשכ:הלקתינווחמ1
למסםעןותחתהןווחמהקלדנ,אלמאוהשכוא,הצוחהךשמנךותיחהתלוספלכימשכ.םיראומ
.ראומהליענה

ילאמשהוינמיההסכמהתאחותפלןתינ,הרקבהחולבםיריאמE3ואE1,E2םא:הרעה
אל,הליעפאלתספדמהרשאכואהליגרההלעפההךלהמב.תלטבתמהלקתהואהמיסחהו
.םיסכמהתאחותפלןתינ

לופיקתמאתהתורדגההאר,ףסונעדימתלבקל.עבורמהלופיקלהמיאתמההרדגההתארחב2
.עבורמ

®SQUAREFOLDךתוחלשריינביתנ

רואיתרפסמ

.עבורמהלופיקה®םעךתוחהןקתהלתסנכנורומיגהתדיחילשתורבוחהרוזאמתאצויתרבוחה1
הליבומההרדשהתארתאמעבורמהלופיקה®םעךתוחהתדיחיךותבתרבוחהתאיציןשייח
.עבורמהלופיקהרוזאלאתרבוחהתאריבעמןכמרחאלותרבוחהלש

לופיקהתלועפוםייצחלמלתסנכנתרבוחה,עבורמהלופיקהרוזאלהעיגמתרבוחהתרדששכ2
.ליחתתעבורמה

תניוצמהעבורמהלופיקהתרדגהיפלתעבורמהרוצתלבקמהלשהרדשהותחטושמתרבוחה3
.הרקבהחולב

.ךתוחהרוזאלתרבועתרבוחה,הרדשהלשעבורמהלופיקהותרבוחהלשהחטשההרחאל4
.ךתוחלעיגמהלשקוחרההצקהשדעהענתרבוחה,הרומגהתרבוחהלדוגלםאתהב•
.ךתוחהבצמתרדגהבןזוהשהרומגהתרבוחהלדוגלםאתהב,ךתחנקוחרההצקה•

.תורבוחהשגמלתרבעומאיהםשמוהאיציהרוזאלתרבועתרבוחה5

הכתחנשתרבוחהמריינתוסיפותויראשתוליכמעבורמהלופיקהםע®ךתוחהןקתהמתואצויהתורבוח:הרעה
תורבוחהםא.הליגריטטסלמשחתורבטצהמהאצותכאיהריינתוסיפואךותיחתויראשתורבטצה.ןהינפל
.ןתואךלשהוריינהתוסיפותויראשהתארסה,ריינתוסיפואךותיחתויראשתוליכמ
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ךותיחועבורמלופיקלשתונוכת

עבורמהלופיקהתנוכת

ךתוחהתדיחילןהותורבוחרצויםערומיגתדיחילןהתרבוחמתספדמהרשאכקרהנימזעבורמהלופיקהתנוכת
SquareFold®.

לששמתשמהקשממ,בשחמהלשהספדההןקתהלהנמךרדהתוארוחבלועבורמהלופיקהתנוכתלתשגלךתורשפאב
.הספדההתרשואתספדמה

עבורמלופיקתמאתהתורדגה

רחב,תלעפומהנוכתהרשאכ.שמתשמהתפדעהלעססבתהב,התבשהלואהלעפהלתנתינעבורמלופיקהנוכתה
.הנכומהתרבוחהתדובערובעתורשפא

.רתויואתחאהקידבתספדהספדה,תולודגתודובעתספדהינפל:הרעה

רואיתרפסמ

/'ג100-מרתוילקריינלעתספדומאיהותוחפואםיפדהשימחשיךלשהרומגהתרבוחלרשאכ1
2-רחב,ר"מ / Lower / Low ןתינשרתויבהכומנהץחלהתדימ.)ךומנ/רתויךומנ/2-(2
.2-איהתרבוחהלעליעפהל

1-רחב,תרבוחהתרדשלערתויבךומנהץחלהתאליעפהלןיינועמהתארשאכ2 / Low / Low 1
תלגועמלתכפוהתרבוחהתרדשךכ,תרבוחהלעלעפומרתויךומנץחלשלככ.)1ךומנ/ךומנ/1-(
.רתוי

3Auto / Normal)תודובעהבוררובעלדחמהתרירבתרדגהאיה)ליגר/יטמוטוא.

הרדגההומכץחלאללבא,תרבוחהתרדשלערתויהלודגתומכבץחללעפוישןיינועמהתאםא4
High/High/1+הרדגההתארחב,2+ .)1הובג/הובג/1+(1

2+רחב,תרבוחהתרדשלעיברמהץחלהתאליעפהלןיינועמהתארשאכ5 / Higher / High 2
תעבורמהיהתהלשהרדשה,רתויברץחלתרבוחהלעלעפומשלככ.)1הובג/רתויהובג/2+(
.2+איהתרבוחהלעליעפהלןתינשרתויבהלודגהץחלהתדימ.רתוי
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תרבוחלהמגוד

:תורבוחלםינושםיגוסינשתוגיצמתואבהתונומתה

.רתויהבעולגועמהארמשיהרדשל.עבורמלופיקתלעבהניאוזתרבוח.1

.בטיהךורכרפסלשהארמתרצויותעבורמוהחוטשתרבוחהתרדש.עבורמלופיקתלעבאיהוזתרבוח.2

רפסהשבכמתוכיארופיש

.עבורמהלופיקהלשהרדגההןצחללעץחל.הרדשהבחורתאםיאתהלךתורשפאב,העורקואתלתופמהרדשהםא

רואיתרפסמ

.הנתשמץחלה,ןצחלהלעהציחללכב•1-5
.תיברמהץחלהתומכתלעפומ,5ןווחמראומרשאכ•
.תילמינימהץחלהתומכתלעפומ,1ןווחמראומרשאכ•

עבורמלופיקתויורשפא6

ךותיחהתנוכת

.הספדההתרשואתספדמהלששמתשמהקשממ,בשחמהלשהספדההןקתהלהנמךרדךותיחהתנוכתלאתשגלןתינ
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ךותיחהתויורשפא

:םיאבהםיטרפהתארוכזלבושח,ךותיחהתויורשפאבשומישהתעב

תרבוחהמריינתוסיפוךותיחתויראשלולכלתויושעןה,®SquareFoldךתוחהתדיחימתואצויתורבוחרשאכ•
,ךותיחתויראשהליכמתרבוחהםא.תיתרגשהעפותברבודמו,הזהתורבטצהלםרוגיטטסלמשח.ןכינפלהכתחנש
.ןתואךלשהותויראשהתארסה

לשםיחוורמבךותיחהתרדגהתאםיאתהלןתינ,תלעפומהנוכתהרשאכ.ךותיחהתנוכתתאתיבשהלואליעפהלןתינ•
.הרומגהתרבוחהתדובעלשתושירדלםאתהב'ץניא0.0039/מ"מ0.1

:תואבהתאתוללוכךותיחהתויורשפא

•Trimming On/Off)תרירבתרדגה.ךותיחהתנוכתתאהתיבשמואהליעפמוזתורשפא:)יובכ/לעפומךותיח
.)יובכ(Offאיהלדחמה

•Cut to Size)תרדגהתאלידגהלואןיטקהלידכ.ךתוחהתרדגהתאהלידגמואהניטקמוזתורשפא:)לדוגלךותיח
.)'ץניא0.0039(מ"מ0.1לשתופסותבתועצבתמתומאתהה.הלאמשוהנימיםיצחהינצחלבשמתשה,ךתוחה

:םיאבהםירטמרפהלעתססובמךתוחהתרדגה

הרומגהתרבוחבתונויליגהרפסמ•

הרומגהתרבוחהבחור•

הפוצמאלואהפוצמ,הספדההרמוחגוס•

הספדההרמוחלקשמ•

:הרעה

תרבוחהטלפתלבקל.תונושתורדגהםעהסנתה,ךלשהדובעהרובערתויבתובוטהתוריחבהתאעובקלידכ•
.רתויואתחאןויסינתספדהלעפה,רתויתולודגתודובעתלעפהינפל,רתויבבוטה

0.787(מ"מ20-מרתויוא)'ץניא0.078(מ"מ2-מתוחפלשהרסהלךותיחהתורדגהתאםיאתהלןתינאל•
ךותיחתוכיאלםורגלתולוכי)'ץניא0.078(מ"מ2-מתוכומנהתומאתה.תרבוחהלשהצקהמרמוחלש)'ץניא
.תרבוחההצקבךותיחןיאשךכלתומרוג)'ץניא0.787(מ"מ20-מתולודגהתומאתה.העורג

ךותיחתויחנה

.תונושךותיחתורדגהוהספדהירמוחלשםינושםיגוס,םינושריינילקשמםיללוכהםינושםישיחרתהגיצמהאבההלבטה
.ךלשתיפיצפסההדובעהרובעךותיחתרדגהתריחבתעבהחנמוקכהלבטבשמתשה

.ירשפאהדובעשיחרתלכגציילתודעוימןניאוהמגודלתואבומהאבההלבטבתוגצומהתורדגהה:הרעה

רפסמ
תרבוחהלדוגריינלדוגשיחרת

הרומגה
ךותיחתרדגהריינהלקשמ

תרעושמ

רפסמ
םידומעה
תרבוחב
הרומגה

1
A4:210 x מ"מ298
)8.5 x )'ץניא11

149 x מ"מ210
)5.5 x )'ץניא8.5

20,ר"מ/'ג75
תורביל

5.11(מ"מ130
20)'ץניא

2
A4:210 x מ"מ298
)8.5 x )'ץניא11

149 x מ"מ210
)5.5 x )'ץניא8.5

24,ר"מ/'ג90
תורביל

0.98(מ"מ125
14)'ץניא
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רפסמ
תרבוחהלדוגריינלדוגשיחרת

הרומגה
ךותיחתרדגהריינהלקשמ

תרעושמ

רפסמ
םידומעה
תרבוחב
הרומגה

3
A4:210 x מ"מ298
)8.5 x )'ץניא11

149 x מ"מ210
)5.5 x )'ץניא8.5

32,ר"מ/'ג120
תורביל

5.31(מ"מ135
10)'ץניא

4
A4:210 x מ"מ298
)8.5 x )'ץניא11

149 x מ"מ210
)5.5 x )'ץניא8.5

20,ר"מ/'ג75
תורביל

0.98(מ"מ125
10)'ץניא

5
A4:210 x מ"מ298
)8.5 x )'ץניא11

149 x מ"מ210
)5.5 x )'ץניא8.5

80,ר"מ/'ג120
תורביל

5.31(מ"מ135
12)'ץניא

6
B4:250 x מ"מ353
)8.5 x )'ץניא14

250 x מ"מ176.5
)8.5 x )'ץניא7

20,ר"מ/'ג75
תורביל

6.77(מ"מ172
6)'ץניא

7
B4:250 x מ"מ353
)8.5 x )'ץניא14

250 x מ"מ176.5
)8.5 x )'ץניא7

24,ר"מ/'ג90
תורביל

6.69(מ"מ170
6)'ץניא

8
A3:297 x מ"מ420
)11 x )'ץניא17

A4:210 x מ"מ297
)8.5 x )'ץניא11

24,ר"מ/'ג90
תורביל

7.87(מ"מ200
14)'ץניא

9
A3:297 x מ"מ420
)11 x )'ץניא17

A4:210 x מ"מ297
)8.5 x )'ץניא11

80,ר"מ/'ג216
תורביל

8.07(מ"מ205
5)'ץניא

10
A3:297 x מ"מ420
)11 x )'ץניא17

A4:210 x מ"מ297
)8.5 x )'ץניא11

20,ר"מ/'ג80
תורביל

8.26(מ"מ210
22)'ץניא

11
A3:297 x מ"מ420
)11 x )'ץניא17

A4:210 x מ"מ297
)8.5 x )'ץניא11

24,ר"מ/'ג90
תורביל

8.26(מ"מ210
8)'ץניא

12
A3:297 x מ"מ420
)11 x )'ץניא17

A4:210 x מ"מ297
)8.5 x )'ץניא11

80,ר"מ/'ג120
תורביל

8.07(מ"מ205
10)'ץניא

13
305 x 12(מ"מ458 x

)'ץניא18
152 x 6(מ"מ229 x

)'ץניא9
80,ר"מ/'ג120

תורביל
8.66(מ"מ220
6)'ץניא

14
305 x 12(מ"מ458 x

)'ץניא18
152 x 6(מ"מ229 x

)'ץניא9
80,ר"מ/'ג120

תורביל
8.46(מ"מ215
5)'ץניא

15
305 x 12(מ"מ458 x

)'ץניא18
152 x 6(מ"מ229 x

)'ץניא9
80,ר"מ/'ג120

תורביל
8.26(מ"מ210
4)'ץניא

16
305 x 12(מ"מ458 x

)'ץניא18
152 x 6(מ"מ229 x

)'ץניא9
28,ר"מ/'ג105

תורביל
8.66(מ"מ220
16)'ץניא

17
305 x 12(מ"מ458 x

)'ץניא18
152 x 6(מ"מ229 x

)'ץניא9
80,ר"מ/'ג120

תורביל
8.26(מ"מ210
14)'ץניא
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®SquareFoldךתוחלשהקוזחת

®SQUAREFOLDלשךתוחהלשתלוספהלכימןוקיר

לופיקהםע®ךתוחהתדיחיןקתהלשןוילעהקלחבקלדנןווחמ,אלמהובצמלברקתמךתוחהלשתלוספהלכימרשאכ
תאךלשה,העיפומהעדוההשכ.אלמתלוספהלכימיכתנייצמשתספדמהלשהרקבהחולבהעדוההעיפומ.עבורמה
.ריינהתלוספ

ההזמהניאתספדמה,היובכתספדמהםא.תלוספהתכלשהתעבלעפומבצמבתספדמהתאראשה:הרעה
.ןקורתלוספהלכימש

:םיאבהםיבלשהתאעצב,ךתוחהתלוספלכימתאןקורלידכ

.ךתוחהלשתלוספהלכימתאטאלהצוחהךושמןכמרחאלו,הסיפדמהניאתספדמהשאדו.1
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.ךידייתשבלכימהתארסהו,תלוספהלכימבהעוצרהתאקזחה.2

.ריינהתוסיפוריינהתלוספלכתאךלשה.3

העיפומשינפלאלמתמלכימה,ריינתוסיפואריינתלוספתוראשנםא.ירמגלןקורתלוספהלכימשאדו:הרעה
.תספדמבהלקתלםרוגהזוהרקבהחולבהעדוה

.רצעייאוהשדעלכימהתאתויטיאבףחדןכמרחאלוקירהתלוספהלכימתאבושסנכה.4
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®SquareFoldךתוחבתויעבןורתפ

®SQUAREFOLDךתוחבריינתומיסח

:תספדמבהלקתואםיחותפםיסכמואתותלד,ריינתומיסחומכתולקתועריאשכתושחרתמתואבהתולועפה

.תספדמהלשהרקבהחולבהעיפומהלקתתעדוהוסיפדהלהקיספמתספדמה•

.הלקתהןורתפלתונקתמתולועפלערצקרבסהיווילבהלקתהםוקימתאגיצמהרויאתללוכהעדוהה•

העריארשאכ.תספדמלרבוחמשילנויצפואןקתהלכבותספדמבםינושםירוזאבשחרתהלתויושעריינתומיסח•
תונקתמהתולועפהתאוםיבורמםימוקימגיצהלידכהנתשמתספדמהלשהרקבהחולברויאה,ריינתמיסח
.תושרדנה

ןקתהבםיאתמהרוזאהתאגיצמוילנויצפואהןקתההלשהרקבהחולבןווחמראומ,ילנויצפואןקתהבהלקתהעריאםא•
.הלקתההעריאובש

:ריינתומיסחרורחשתעבאבהעדימלםאתהבלועפלשי

.ריינתומיסחתרסהתעבתספדמהתאהבכתלא•

ןורכיזבןסחואמשעדימהלכתקיחמלםרוגתספדמהיוביכ.תלעפומןיידעתספדמהשכריינתומיסחררחשלןתינ•
.תכרעמה

.ריינהתומיסחלכתאררחש,הספדההתודובעשודיחינפל•

.תספדמהךותבשםיביכרבתעגלןיא,םיירשפאהספדהימגפעונמלידכ•

.םיעורקתוריינלשתונטקתוכיתחתאצוהללוכ,וררחושריינהתומיסחלכשאדו,הספדההתודובעךשמהינפל•

תוסיפלכתאתאצוהשאדו,ערקנריינהםא.ותואעורקלאלידכתוריהזלעהדפקהךותריינהתאאצוה,תונידעב•
.תועורקהריינה

.הסיפדמאלתספדמה,םיחותפםיסכמואתותלדרשאכ.םיסכמהותותלדהלכרוגס,ועקתנשתוריינהתאצוהירחא•

.המיסחהינפלםייקהיהשבצמהמתיטמוטואהכישממהספדהה,תררחתשמריינתמיסחשירחא•

לכתאררחשלידכ.תספדמהלשהרקבהחולבעיפוהלךישמתהאיגשתעדוה,ריינהתומיסחלכתאתררחשאלםא•
.עדימותוארוהלבקלידכתספדמהלשהרקבהחולברזעיה,ורתונשריינהתומיסח
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E2-וSquareFold®E1ךתוחירוזאמריינתמיסחרורחש

.הסיפדמהניאתספדמהשאדו,הזךילהעוציבינפל:הרעה

.הסכמהלעשןצחלהלעץחל,ךתוחהןקתהלשילאמשההסכמהתאחותפלידכ.1

.ועקתנשתוריינהתאאצוה.2

.רומיגהתדיחילשימדקההסכמהתאחתפ,ועקתנשתוריינהתאאיצוהלהשקתמהתאםא.3
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.ועקתנשתוריינהתאאצוהןכמרחאלוהנימי3bהגוחהתאבבוס.4

.רומיגהתדיחילשימדקההסכמהתארוגס,ךרוצהתדימב.5

.ךתוחהןקתהלשילאמשההסכמהתארוגס.6

תומיסחתאקלסלידכתוארוההיפללעפ,תספדמהלשהרקבהחולבתופסונריינתומיסחיבגלהעדוהתגצומםא.7
.הספדההתאשדחלוריינה

SquareFold®E3ךתוחרוזאמריינתומיסחיוקינ

.הסיפדמהניאתספדמהשאדו,הזךילהעוציבינפל:הרעה

.הסכמהלעשןצחלהלעץחל,ךתוחהןקתהלשינמיההסכמהתאחותפלידכ.1
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.ועקתנשתוריינהתאאצוה.2

.ךתוחהןקתהלשינמיההסכמהתארוגס.3

ריינהתאקלסלידכתוארוהלםאתהבלעפ,תספדמהלשהרקבהחולבתופסונריינתומיסחיבגלהעדוהתגצומםא.4
.הספדההתאשדחלו

®SQUAREFOLDךתוחלשהלקתתועדוה

,סיפדהלהקיספמתספדמה,תספדמבתולקתואםיחותפםיסכמואתותלד,ריינתומיסחןוגכתולקתתושחרתמרשאכ
לערצקרבסהיווילבהלקתהםוקימתאגיצמתספדמהלשהרקבהחולברויא.תספדמהלשהרקבהחולבהעדוההעיפומו
םינושהםימוקימהתאגיצמוהנתשמרויאה,דחאםוקיממרתויבהלקתתשחרתמםא.הלקתהןורתפלתונקתמתולועפ
.תושרדנהתונקתמהתולועפהתאו

לשהרקבהחולבראומE1–E3האיגשןווחמהזיאןייצמ)הלקת(FaultתעדוהלשןוילעהילאמשההקלחבעיפומשEדוק
.®SquareFoldךתוח

®SquareFoldךתוחלשהלקתידוקלעעדימ

,סיפדהלהקיספמתספדמה,תספדמבתולקתואםיחותפםיסכמואתותלד,ריינתומיסחןוגכתולקתתושחרתמרשאכ
.תספדמהלשהרקבהחולבהעדוההעיפומו

.הלקתהןוקיתלתוטרופמתוארוהוהלקתהתודואעדימקפסמה)תולקת(Faultsןצחלגיצמהרקבהחול

.013תורפסהשולשלעברפסמבםיליחתמהםידוקהידי-לעתוהוזמעבורמהלופיקהםע®ךתוחהןקתהתולקת:הצע
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®SQUAREFOLDךתוחהתדיחיבשומישלתויחנה

תורבוחבאלמףדלעתונומת

תועטקנןניאתונומתהשואלמףדבתונומתלםיאתמהרומגהתרבוחהלדוגשאדו,אלמףדלעתונומתבשומישתעב
.תכתחנתרבוחהרשאכ

:םינושםילדגבאלמףדלעהנומתםעשארמתוספדומתירוחאותימדקהכירכםעתרבוחלתואמגודםהםיאבהםירויאה

250לדוגבB4ריינלעתספדומ1תרבוח.1 x 8.5(מ"מ353 x תאהגיצמ,ךותיחהרבעש,תימדקההכירכה:)'ץניא14
.האלמההנומתה

210לדוגבA4ריינלעתספדומ2תרבוח.2 x 8.5(מ"מ297 x הנומתה,תימדקההכירכהךותיחרחאל:)'ץניא11
.העוטק

תורבוחיבגלםילוקיש

:תואבהתולאשהתאלוקשלשי,תרבוחתספדהינפל
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תאזיזהלךילעםאה,תרמגומהתרבוחבםיאתתהנומתהשחיטבהלידכ.זכרמבוניאירוקמהךמסמבהנומתהםוקימ•
?הנומתה

?תרמגומהתרבוחהלששקובמהלדוגהוהמ•

?אלמףדלעתונומתהליכמתרבוחהםאה•

?אלמףדלעתונומתןהילעששארמתוספדומתוכירכבשמתשמהתאםאה•

?ךותיחרובעתתרבוחהםאה•

שקובמהתורבוחהטלפתלבקלםילוקיש

:תואבהתוצעלםאתהבלעפ,תשקובמההקופתהתגשהתאחיטבהלידכ

.הלודגטלפתומכתספדהינפלהדובעהלשהקידבלרתויואדחאקתועספדה•

.ועטקנשטסקטואתונומתליכמןויסינהקתועםאקודב•

עדימבןייע.הספדההןקתהלהנמםושייבתונושהתוריחבבשמתשה,הזזהלםיקוקזםהשלכםיטסקטואתונומתםא•
.ךלשהספדההןקתהלהנמלשהרזעה

.יוצרהטלפהתגשהינפלרתויואתחאןויסינתספדהושרדיישןכתיי:הרעה
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®SquareFoldםעךתוחיטרפמ

םיטרפמטירפ

330.2:םומיסקמ•ריינלדוג x 13(מ"מ488 x )'ץניא19.21
182:ילמינימ• x 7.16(מ"מ257 x )'ץניא10.11

0.0039(מ"מ0.1לשתופסותבהמאתהלןתינ,)'ץניא0.078-0.787(מ"מ20–2ךותיחלדוג
)'ץניא
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