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                התקנת המדפסת

 
  באמצעות מחשב
 .התקנההבצע את השלבים בגיליון , להתקנת המדפסת
בחוברת " פתרון בעיות התקנה"ראה , אם תתקל בבעיות

  .זו
 

  ללא מחשב
ודא שהנך מבצע , אם אתה משתמש מדפסת ללא מחשב

את השלבים בגיליון ההתקנה כדי להשלים את התקנת 
באים כדי למטב איכות המשך בשלבים ה .החומרה
  .ההדפסה

ודא שטענת נייר בתומך הנייר ולאחר מכן לחץ על  1
 .שלוש שניות והשאר לחוץ למשך הלחצן 

 
 .מודפס דף

הנח את הדף המודפס על משטח הזכוכית של  2
 .הסורק כשפניו כלפי מטה

 .לחץ על  3

  
 

          פתרון בעיות התקנה
 

 פתרון תופעה
 הנורית 

 אינה דולקת
 את כבל החשמל משקע החשמל נתק 1

 .שבקיר ולאחר מכן מהמדפסת
הכנס את הכבל עד הסוף בספק הכוח  2

 .במדפסת
חבר את הכבל לשקע חשמל שמשמש  3

 .מכשירי חשמל אחרים
  לחץ , אינה דולקת  אם הנורית 4

 . על

לא ניתן להתקין 
  את התוכנה

 

אם התוכנה אינה מופעלת אוטומטית 
 :כשאתה מכניס את התקליטור

 .ור את כל היישומים הפתוחיםסג 1
נטרל זמנית כל את תוכניות האנטי  2

 .וירוס
 .המחשב שלילחץ פעמיים על הסמל  3

 כדי התחללחץ על , Windows XP-ב
 .המחשב שלילגשת לסמל 

כונן לחץ פעמיים על הסמל  4
לחץ פעמיים , אם נדרש .התקליטורים

 .setup.exeעל 
בצע את ההוראות שמוצגות על המסך  5

 .ן את התוכנהכדי להתקי
זכור לשוב , לאחר התקנת התוכנה :הערה

 .ולאפשר את תוכנת האנטי וירוס

  

  

 פתרון תופעה
בדוק אם קיים נזק גלוי כלשהו בכבל  1

 .USB -ה
חבר היטב את הקצה המרובע של  2

 לחלקה האחורי של USB -כבל ה
 .המדפסת

חבר היטב את הקצה המלבני של  3
 USB - ליציאת הUSB -כבל ה

 מסומנת USB -יציאת ה .במחשב
  .בסמל 

לא ניתן להתקין 
  את התוכנה

 

אם המדפסת מחוברת למחשב באמצעות 
  :התקן אחר

 מכל התקן USB -נתק את כבל ה 1
 או קופסת USBדוגמת רכזת , אחר
 .מיתוג

חבר את הכבל ישירות למדפסת  2
 .ולמחשב

ודא שהמדפסת מוגדרת כמדפסת ברירת 
נה נמצאת במצב המתנה או המחדל ואי
בדיקת "ראה , לקבלת מידע נוסף .השהייה

 .בחוברת זו" מצב המדפסת

העמוד אינו 
  מודפס

 

ודא שהסרט הוסר ממיכל הדיו ושמיכל 
 .הדיו הותקן כהלכה

 

  והתקנה מחדש של התוכנה הסרה
   ←תוכניות ← התחל לחץ על , בשולחן העבודה 1

Series2400 Lexmark  ← הסרת התקנה. 

צגות על המסך כדי להסיר בצע את ההוראות שמו 2
 .את תוכנת המדפסת

 .הפעל מחדש את המחשב 3
הוספת חומרה  בכל המסכים של ביטוללחץ על  4

 .חדשה

 .הוצא והכנס שוב את תקליטור התוכנה 5

  :תוכנת המדפסת אינו מופיע אם מסך התקנת 6
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   .המחשב שלילחץ פעמיים על , בשולחן העבודה  א

 כדי לגשת התחללחץ על , Windows XP-ב
   .המחשב שליסמל ל

אם  .כונן התקליטוריםלחץ פעמיים על הסמל   ב
  .setup.exeלחץ פעמיים על , נדרש

לחץ על , כשיופיע מסך ההתקנה של התוכנה  ג
   .התקן כעת או על התקן

בצע את ההוראות שמופיעות על מסך המחשב   ד
   .כדי להשלים את ההתקנה

 

  בדיקת מצב המדפסת
 סיםמדפסות ופק ← הגדרות ← התחללחץ על  1

  .מדפסותאו 

  זא 2

מדפסות  ← לוח הבקרה ← התחללחץ על  3
   .מדפסות ומכשירי פקס ← וחומרה אחרת

  .Series 2400 Lexmark לחץ פעמיים על הסמל 4
 וודא שלא מופיע סימן ביקורת מדפסתלחץ על  5

  .השהיית הדפסהליד האפשרות 

קבע כברירת ודא שסימן ביקורת מופיע ליד  6
  .מחדל

 

  חיפוש מידע נוסף
  .עיין במדריך למשתמש השלם המצוי בתקליטור •

 ← כל התוכניות או תוכניות ← התחללחץ על  •
Lexmark 2400 Series ← מדריך למשתמש.   

  :בקר באתר האינטרנט שלנו •
http:// support.lexmark.com/. 

  שימוש בלוח הבקרה
  

 
 
השתמש  

 בלחצן זה
 

 כדי

 .להכין העתק צבעוני  1

 לא שוליים x 6 4 בגודל להכין העתק  2
  .של תצלום

 All-In-One  -מרכז הלפתוח את  •  3
כדי להציג את הסריקה בתצוגה 

 .מקדימה על מסך המחשב
להפעיל יישור סריקה אם הלחצן  •

 .מוחזק לחוץ במשך שלוש שניות

 .להפעיל או לכבות את המדפסת •  4
 .לבטל עבודת הדפסה •
 .לאפס את המדפסת •

, לה מהבהבתאם נורית ההפע :הערה
מדריך ב" הודעות שגיאה"ראה 

  . המצוי בתקליטורלמשתמש
 

 

  הדפסה
 

  הדפסת מסמך

 .טען נייר 1

2

1

 
 .הדפסה ←קובץ לחץ על , כאשר המסמך פתוח 2

 או אפשרויות, העדפות, מאפייניםלחץ על  3
 .הגדרות

 .התאם את הגדרות 4

 .אישורלחץ על  5

 .הדפסה או על אישורלחץ על  6

  הדפסת פרויקטים אחרים
ניתן  .מספק אשפים ליצירת פרויקטים" ברצוני"פריט הת

, להדפיס כרזה, להדפיס על מעטפה, להדפיס תצלום
  .ליצור חוברת או להדפיס כרטיס ברכה, להכין פוסטר

 .הדפסה ←קובץ לחץ על , כאשר המסמך פתוח 1

 או אפשרויות, העדפות, מאפייניםלחץ על  2
 כדי להתאים אישית את הגדרות הגדרות
  .ההדפסה
 מוצגת יחד עם מאפייני הדפסהשיח -תיבת הדו
 ".ברצוני"התפריט 

רעיונות בחר באחד הפרויקטים הזמינים ולחץ על  3
 .הדפסה נוספים

בצע את ההוראות שעל מסך המחשב כדי  4
 .להשלים את הפרויקט
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  הכנת העתק
 .טען נייר 1

2

1

 
 

טען מסמך מקור עם הפנים כלפי מטה על משטח  2
 .הזכוכית של הסורק

 
 .לחץ על  3

 
 
 

  סריקה
  סריקת פריט

ודא שהמדפסת מחוברת למחשב וכי הן המדפסת  1
 .והן המחשב מופעלים

טען מסמך מקור עם הפנים כלפי מטה על משטח  2
 .הזכוכית של הסורק

 
  .לחץ על  3

 מוצג במסך המחשב עם All-In-One -מרכז ה
 .תצוגה מקדימה של הפריט

לחץ , אם ברצונך לסרוק חלק של המסמך בלבד 4
וגרור את תיבת הקו המקווקו כדי לבחור לסריקה 

 .אזור ספציפי של תמונת התצוגה המקדימה

 .בחר תוכנית, :"שלח תמונה סרוקה אל"בתפריט  5

 .סרוק כעתלחץ על  6
 

  עבודה עם תצלומים
  x 6 4העתקת תצלומים בגדול 

 עם הפנים כלפי מטה x 6 4הנח תצלום בגודל  1
 .על משטח הזכוכית של הסורק

 
 

 .x 6 4טען נייר צילום בגודל  2

 
 

 .לחץ על  3

שימוש במצלמה דיגיטלית מאופשרת 
PictBridgeלשליטה בתצלומים   

 למדפסת PictBridgeחבר מצלמה דיגיטלית מאופשרת 
והשתמש בלחצנים שעל המצלמה כדי לבחור תצלומים 

  .ולהדפיסם

  . למצלמהUSB -חבר קצה אחד של כבל ה 1
 שצורף למצלמה USBהשתמש רק בכבל  :הערה

.הדיגיטלית  

 ליציאת USB -הכנס את הקצה השני של כבל ה 2
PictBridgeהנמצאת בחזית המדפסת . 

בצע את ההוראות שבתיעוד המצלמה לבחירה  3
  .בתצלומים ולהדפסתם

 

  העתקה
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  פתרון בעיות איכות הדפסה
 

  פתרון תופעה
התקן , ואם נדרש, בדוק את רמות הדיו

  .מיכל דיו חדש

בחוברת " שיפור איכות הדפסה"ראה "
   .זו

כדי למנוע מריחות דיו בעת שימוש 
הסר כל גיליון מיד , בסוגי המדיה הבאים

ו ואפשר לו להתייבש לפני עם יציאת
 15 -ייתכן שידרשו כ .שתערום אותו

   .דקות לייבוש השקף

נייר של  .השתמש בנייר של חברה שונה
 .חברות שונות מקבל דיו בצורה שונה

השתמש בנייר צילום פרמיום , לדוגמה
 אם אתה מדפיס Lexmarkשל 

תצלומים או תמונות אחרות באיכות 
   .גבוהה

איכות ירודה של 
, טקסט וגרפיקה

  :כולל
 עמוד ריק •
צבעים לא  •

 נכונים
  חסריםתווים •
הדפסה  •

 דהויה
 הדפסה כהה •
 שורות מוטות •
 מריחות •
 קווים •
תווים בלתי  •

 צפויים
קווים לבנים  •

 בהדפסה
ש בלבד שאינו השתמש בנייר חד

  .מקומט

איכות ירודה של 
טקסט וגרפיקה 
  בקצוות העמוד

 

אם אינך משתמש בתכונת ההדפסה 
השתמש בהגדרת שולי , ללא שוליים

  :ההדפסה המזעריים
 :שוליים שמאליים וימניים •

עבור ) ' אינץ0.25(מ " מ6.35 -
  A4כל גודלי הנייר מלבד 

) ' אינץ0.125(מ " מ3.175 -
  A 4 עבור נייר בגודל

 0.067(מ " מ1.7 :שוליים עליונים •
 )'אינץ

 0.75(מ " מ19 :שוליים תחתונים •
 )'אינץ

 

 

 פתרון תופעה
איכות ירודה של 
טקסט וגרפיקה 
  בקצוות העמוד

 

  .בחר בתכונה ההדפסה ללא שוליים
 .הדפסה ← קובץלחץ על , ביישום 1
, העדפות, מאפייניםלחץ על  2

 .הגדרות או אפשרויות
 .פריסת הדפסהלחץ על  3
 .ללא שולייםלחץ על  4

  שיפור איכות הדפסה
הקפד על , אם אינך מרוצה מאיכות ההדפסה של מסמך

  :הדברים הבאים

, לדוגמה .השתמש בנייר שמתאים למסמך •
 אם Lexmarkהשתמש בנייר צילום פרמיום של 

אתה מדפיס תצלומים או תמונות אחרות באיכות 
 .גבוהה

בצבע לבן , השתמש בנייר במשקל כבד יותר •
 .מבריק או מצופה

 .בחר איכות הדפסה גבוהה יותר •
 

יישר את , אם המסמך עדיין לא מודפס באיכות הרצויה
  .מיכל הדיו

   מיכל הדיו באמצעות המחשביישור
ראה את , לקבלת הוראות על יישור מיכל הדיו ללא מחשב

  .התקנהגיליון ה

 .טען נייר 1

סטודיו לחץ פעמיים על הסמל , בשולחן העבודה 2
 .מונהלעיבוד ת

 .בעיות פתרון/תחזוקהלחץ פעמיים על הלחצן  3

 .תחזוקהלחץ על  4

 .לחץ על יישר כדי לתקן קצוות מטושטשים 5

  .הדפסהלחץ על  6
 .מודפס דף יישור

 .בצע את ההוראות שעל מסך המחשב 7

  ניקוי חרירי ההדפסה של מיכל הדיו
 .טען נייר 1

סטודיו לחץ פעמיים על הסמל , בשולחן העבודה 2
 .לעיבוד תמונה

 .בעיות פתרון/תחזוקהלחץ פעמיים על הלחצן  3

 .תחזוקהלחץ על  4

 .לחץ על ניקוי לתיקון פסים אופקיים 5

 .הדפסהלחץ על  6
המאלץ יציאת דיו דרך חרירי ההדפסה , מודפס דף

 .כדי לנקות אותם

  ניגוב חרירי ההדפסה של מיכל הדיו והמגעים
 .הסר את מיכל הדיו 1

 .לחלח מטלית נקייה נטולת סיבים במים 2

הצמד בעדינות את המטלית אל חרירי ההדפסה  3
למשך כשלוש שניות ולאחר מכן נגב בכיוון 

 .שמוצג

 

הצמד בעדינות חלק נקי אחר של המטלית אל  4
המגעים למשך כשלוש שניות ולאחר מכן נגב 

 .בכיוון שמוצג

  
חזור על , באמצעות חלק נקי אחר של המטלית 5

 .4 - ו3שלבים 

 .בש לחלוטיןהנח לחרירים ולמגעים להתיי 6

 .הכנס מחדש את מיכל הדיו 7

 .הדפס שוב את המסמך 8
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