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 עברית
 

 :מדריך זה כולל

 .29בעמוד " מידע בטיחותי" •

 .30בעמוד " פתרון בעיות התקנה" •

 .34בעמוד " חיפוש מידע נוסף" •
 

 מידע בטיחותי

השתמש רק בספק הכוח ובכבל החשמל המסופקים עם מוצר זה או בספק כוח  •
 .ידי היצרן-וכבל חשמל חליפי המאושר על

 .כוח לשקע חשמל נגיש בקלות הנמצא בסמוך למוצרחבר את ספק ה •

פנה לספק שירות , מלבד אלה המוזכרים בתיעוד למשתמש, לשירות ותיקונים •
 .מקצועי

אל תתקין מוצר זה ואל  .אל תשתמש בתכונת הפקס במהלך סופת ברקים :זהירות
במהלך , כגון ספק כוח או טלפון, תבצע חיבורי חוטים או חשמל כלשהם

 .םסופת ברקי
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 פתרון בעיות התקנה
 

 פתרון תופעה

 הפעלההנורית 
)Power ( אינה

נדלקת לאחר 
לחיצה על הלחצן 

 .הפעלה

  .All-In-One -ודא שכבל החשמל מוכנס במלואו לתוך ה •
 נתק את כבל החשמל משקע החשמל שבקיר ולאחר מכן  •

חבר חזרה את כבל החשמל והכנס אותו עד הסוף  .All-In-One -מה
  . ועד הסוף בשקע על הקירAll-In-One - הבמחבר שעל

 מחובר לשקע חשמל פעיל באמצעות חיבורו All-In-One -ודא שה •
  .לשקע המשמש התקן אחר

 לוח הבקרה של 
 All-In-One -ה

מציג טקסט בשפה 
 לא נכונה

  .All-In-One - כדי להפעיל את ההפעלהלחץ על  1

  ).Menu (תפריטלחץ על  2

  .ד שתגיע לפריט האחרוןע לחץ על לחצן החץ למטה 3

  .לחץ פעם אחת על לחצן החץ למעלה 4

לחץ על לחצן החץ הימני עד להופעת השפה הרצויה בתצוגת לוח  5
  .הבקרה

  .כדי לבחור את השפה) Select (בחירהלחץ על הלחצן  6

ומכת הת, All-In-One -ודא שמערכת ההפעלה שברשותך תואמת ל
  :במערכות ההפעלה הבאות

• Windows 98  
• Windows Me  
• Windows 2000  

• Windows XP 
• Mac OS X או10.2.3 גרסה  

 יותר מתקדמת 

 מחובר למחשב באמצעות התקן אחר כגון רכזת All-In-One -האם ה
USBנתק את כבל ה, במקרה כזה ? או קופסת מיתוג- USB מכל התקן 

  . ובין המחשבAll-In-One -ן האחר וחבר אותו ישירות בי

 All-In-One -ה
אינו יוצר תקשורת 

 עם המחשב

 ולאחר מכן חבר All-In-One - מהמחשב ומהUSB -נתק את כבל ה
  .חזרה
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 פתרון תופעה

דף יישור או דף 
ניסיון אינם 
 מודפסים

 

 
 

ראה ,  אינה נדלקתהפעלהאם הנורית  ).Power (הפעלהלחץ על הלחצן 
)" Power (לההפע  אינה נדלקת לאחר לחיצה על הלחצןהפעלההנורית "

 .30בעמוד 
ודא שהסרת את המדבקה והסרט השקוף מחלקו התחתון של כל מיכל 

  .דיו
 

1

2

1

2

 
 

מיכל הדיו לצילום או מיכל הדיו השחור  .ודא שמכלי הדיו מותקנים כשורה
מוכנס היטב במנשא השמאלי ומיכל הדיו הצבעוני מוכנס היטב במנשא 

  .הימני

 חסימת נייר
מופיע בתצוגת לוח 

 הבקרה

  .אחוז היטב בנייר ומשוך בעדינות מתוך המדפסת 1

  .בלוח הבקרה) Select (בחירהלחץ על  2

  .הדפס שוב את כל הדפים החסרים 3
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 פתרון תופעה

  .ה כהלכהבדוק וודא שהתוכנה הותקנ

 Windows -ב

  .כל התוכניותאו תוכניות  התחל לחץ על , בשולחן העבודה

ראה ,  אינו מופיע ברשימת התוכניותLexmark 4300 Seriesאם 
 .33בעמוד " הסרה והתקנה מחדש של התוכנה"

 Mac OS X -ב

 ? בשולחן העבודהLexmark 4300 Seriesהאם קיימת תיקיית 
" הסרה והתקנה מחדש של התוכנה "ראה, לקבלת עזרה, אם לא 

 .33בעמוד 

  . מוגדר כמדפסת ברירת המחדלAll-In-One -בדוק וודא שה

 Windows -ב

  מדפסות הגדרות  התחל לחץ על  1
)Windows 98, Me, 2000.(  

  .(Windows XP) מדפסות ופקסים לוח הבקרה  התחל בחר 

המציין שהמדפסת מוגדרת (אם לא קיים סימן ביקורת ליד המדפסת  2
 לחץ לחיצה ימנית על , )כבר כמדפסת ברירת מחדל

Lexmark 4300 Series קבע כמדפסת ברירת באפשרות ובחר 
  .מחדל

 Mac OS 10.2.3 -ב

 .Lexmark 4300 Seriesודא שקיימת התיקייה , בשולחן העבודה 1
 התקן את תוכנת , אם התיקייה אינה מופיעה בשולחן העבודה

  .All-In-One -ה

  Applications  Utilitiesבחר , Finderבשולחן העבודה של  2
Print Center.  

 Mac OS 10.3 -ב

  Applications  Utilitiesבחר , Finderבשולחן העבודה של  1
Printer Setup Utility.  

  .Lexmark 4300 Seriesבחר ברשימה את  2

  .Make Defaultבחר  3

 All-In-One -ה
אינו פועל כשורה 

או שמופיעות 
הודעות שגיאת 

תקשורת כשאתה 
מנסה להשתמש 

 All-In-One -ב
  יחד עם מחשב

 ן אחר וחבר אותו ישירות בין  מכל התקUSB -נתק את כבל ה
  . ובין המחשבAll-In-One -ה
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 הסרה והתקנה מחדש של התוכנה
  :indowsW -ב

  Lexmark 4300 Series תוכניות  התחל לחץ על , בשולחן העבודה 1
  .Lexmark 4300 Seriesהסרת התקנה של 

 Lexmark 4300 Seriesהסרת התקנה של אם האפשרות  :הערה
 .3ור לשלב עב, אינה מפורטת

  .בצע את ההוראות שמוצגות על המסך כדי להסיר את התוכנה 2

  .All-In-One -הפעל מחדש את המחשב לפני שתתקין מחדש את תוכנת ה 3

הכנס את התקליטור ולאחר מכן בצע את ההוראות שעל המסך כדי להתקין את  4
  .התוכנה

  :אם מסך ההתקנה אינו מופיע

  .רה חדשהחומ בכל המסכים של ביטוללחץ על  1

 .All-In-One -הוצא והכנס שוב את תקליטור תוכנת ה 2

  :אינו מופיע All-In-One -אם מסך ההתקנה של תוכנת ה

 ).Windows 98, Me, 2000 (המחשב שלילחץ פעמיים על , בשולחן העבודה א

 .המחשב שליהתחל לחץ על , Windows XP -ב

ץ פעמיים על לח, אם נדרש .כונן התקליטוריםלחץ פעמיים על הסמל  ב
Setup.exe. 

התקן  או על התקןלחץ על , All-In-One -כשיופיע מסך ההתקנה של תוכנת ה ג
  .כעת

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

  :Mac OS X -ב

  .Lexmark 4300 Seriesלחץ פעמיים על התיקייה , בשולחן העבודה 1

  .Lexmark 4300 Series Uninstallerלחץ פעמיים על היישום  2

  או האפשרותLexmark 4300 Seriesאם התיקייה   :הערה
4300 Series Uninstaller 4עבור לשלב ,  אינן מפורטות. 
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 .All-In-One -בצע את ההוראות שעל המסך כדי להסיר את תוכנת ה 3

  .All-In-One -הפעל מחדש את המחשב לפני שתתקין מחדש את תוכנת ה 4

  ולאחר מכן Lexmark 4300 Series Installerלחץ על , ורהכנס את התקליט 5
  .בצע את ההוראות שעל המסך כדי להתקין את התוכנה

 

 חיפוש מידע נוסף
  :אם פתרונות אלה אינם פותרים את הבעיה

  .All-In-One - שמצורף לההתקנהעיין בגיליון  •

  . עבור מערכת ההפעלה שברשותךעזרהאו במדריך למשתמש עיין ב •

מדריך למשתמש לחץ פעמיים על סמל שולחן העבודה  :Windows -ב
Lexmark 4300 Series.  

 למחשב במהלך מדריך למשתמש אם לא העתקת את ה :הערה
  All-In-One -הכנס את תקליטור תוכנת ה, התקנת התוכנה
  .הצגת המדריך למשתמשולחץ על הסמל 

 :S Xac OM -ב

 .שולחן העבודהשעל Lexmark 4300 Series לחץ פעמיים על התיקייה  1

 .Lexmark 4300 Series Helpלחץ פעמיים על  2

 . Troubleshootingלחץ על קישור הנושא  3

 ): בלבדLexmark) Windowsמרכז הפתרונות של ראה את התוכנה  •

  .Lexmarkסטודיו לעיבוד תמונה של לחץ פעמיים על סמל  1

  .בעיות פתרון/תחזוקהלחץ פעמיים על הלחצן  2

  ./http://support.lexmark.comבור אל ע, לקבלת עזרה •




