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חשוב בטיחות מידע 
.היצרן ידי-על המאושר חליפי חשמל וכבל כוח בספק או זה מוצר עם המסופקים החשמל ובכבל הכוח בספק רק השתמש
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.בהכרח ברורה תמיד אינן מסוים חלקים של הבטיחות תכונות. ספציפיים Lexmark ברכיבי השימוש בעת וגלובליים מחמירים בטיחות בתקני לעמוד ואושר נבחן, מיועד זה מוצר

Lexmark אחרים חליפיים בחלקים לשימוש אחראית אינה.

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

.אלה הוראות שמור
הפעלה מערכת על הודעה

:מלאים תיאורים לקבלת. ההפעלה במערכת תלויות והפונקציות התכונות כל
.למשתמש המדריך את ראה—Windows משתמשי•
.המדפסת תוכנת עם יחד המותקנת Mac Help את ראה, Macintosh -ב תומך שברשותך המוצר אם—Macintosh משתמשי•
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המדפסת אודות מידע חיפוש

גיליוןמהירה התקנה

לחפש היכןתיאור

החומרה להתקנת הוראות מספק מהירה התקנה הגיליון
.והתוכנה

של האינטרנט באתר או המדפסת באריזת זה מסמך למצוא ניתן
Lexmark בכתובת www.lexmark.com.

ראשונים צעדים

לחפש היכןתיאור

המדפסת להגדרת הוראות מספקת החוברת ראשונים צעדים
.במדפסת השימוש על בסיסיות הוראות ומעט
ההפעלה במערכת תומכת שברשותך המדפסת אם :הערה

Macintosh ,את ראה Mac Help:
 התיקייה על פעמיים לחץ, העבודה בשולחן Finder -ב1

Lexmark 3500-4500 Series.
.Help הסמל על פעמיים לחץ2

של האינטרנט באתר או המדפסת באריזת זה מסמך למצוא ניתן
Lexmark בכתובת www.lexmark.com.

למשתמש מדריך

לחפש היכןתיאור

ומידע במדפסת השימוש על מידע מספק למשתמש מדריךה
:דוגמת אחר
)Windows ההפעלה במערכות (בתוכנה שימוש•
נייר טעינת•
הדפסה•
תצלומים עם עבודה•
)במדפסת נתמכת אם (סריקה•
)במדפסת נתמכת אם (העתקים הכנת•
)במדפסת נתמך אם (פקס•
המדפסת תחזוקת•
)במדפסת נתמך אם (לרשת המדפסת חיבור•
או וחסימות פקס סריקה, העתקה, הדפסה בעיות פתרון•

נייר של שגויות הזנות
ההפעלה במערכת תומכת שברשותך המדפסת אם :הערה

Macintosh ,את ראה Mac Help:
 התיקייה על פעמיים לחץ, העבודה בשולחן Finder -ב1

Lexmark 3500-4500 Series.
.Help הסמל על פעמיים לחץ2

.המדפסת תוכנת התקנת במהלך מותקן למשתמש מדריךה
Lexmark  התוכניות כל או תוכניות  התחל על לחץ1

3500-4500 Series.
.למשתמש מדריךה על לחץ2
בצע, העבודה בשולחן נמצא אינו למשתמש מדריךל הקישור אם
:הבאות ההוראות את
.התקליטור את הכנס1

.ההתקנה מסך מופיע
מכן ולאחר הפעלה  התחל על לחץ, נדרש אם :הערה
.התקליטורים כונן אות היא D כאשר, D:\setup הקלד

בעיות פתרון כולל (למשתמש המדריך הצגת על לחץ2
.)התקנה

.כן על לחץ3
מדריךוה העבודה בשולחן מופיע למשתמש מדריךה של סמל

.במסך מופיע למשתמש
 בכתובת Lexmark של האינטרנט באתר גם זה מסמך למצוא ניתן

www.lexmark.com.

עזרה

לחפש היכןתיאור

על הוראות תספק העזרה, למחשב מחוברת המדפסת אם
.בתוכנה השימוש

 עצות ,עזרה על לחץ, Lexmark של תוכנית בכל תימצא כאשר
.עזרה נושאי  עזרה או עזרה
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Lexmark של הפתרונות מרכז

לחפש היכןתיאור

.בתקליטור כלולה Lexmark של הפתרונות מרכז התוכנה
עם יחד מותקנת התוכנה, למחשב מחוברת המדפסת אם

.האחרות התוכנות

:Lexmark של הפתרונות מרכזל לגשת כדי
Lexmark  התוכניות כל או תוכניות  התחל על לחץ1

3500-4500 Series.
.Lexmark של הפתרונות מרכז את בחר2

בלקוחות תמיכה

)העולם שאר (לחפש היכן)אמריקה צפון (לחפש היכןתיאור

אלינו התקשרטלפונית תמיכה
1-800-332-4120 :ב"ארה•

)ET 23:00 עד 08:00( שישי-שני
)ET 18:00 עד צהריים (שבת

1-800-539-6275 :קנדה•
23:00 עד 08:00:00( שישי-שני באנגלית

ET(
)ET 18:00 עד צהריים (שבת

:23 עד 09:00:00( שישי-שני בצרפתית
00 ET(

001-888-377-0063 :מקסיקו•
)ET 23:00 עד 08:00( שישי-שני
עשויים התמיכה ושעות מספרי :הערה

הטלפון מספרי לקבלת. הודעה ללא להשתנות
האחריות בהצהרת עיין, שזמינים המעודכנים
.המדפסת עם שמשווקת המודפסת

בהתאם משתנים תמיכה ושעות טלפון מספרי
.ולאזור למדינה

 בכתובת שלנו האינטרנט באתר בקר
www.lexmark.com .אזור או מדינה בחר

Customer הקישור את בחר מכן ולאחר
Support) בלקוחות תמיכה(.

עם קשר יצירת על נוסף מידע לקבלת :הערה
Lexmark ,המודפסת האחריות בהצהרת עיין
.המדפסת עם שמשווקת

באתר בקר, אלקטרוני בדואר תמיכה לקבלתאלקטרוני דואר באמצעות תמיכה
.www.lexmark.com :שלנו האינטרנט

CUSTOMER SUPPORT על לחץ1
.)בלקוחות תמיכה(

תמיכה (Technical Support על לחץ2
.)טכנית

.שברשותך המדפסות משפחת את בחר3
.שברשותך המדפסת דגם את בחר4
),תמיכה כלי (Support Tools במקטע5

בדואר תמיכה (e-Mail Support על לחץ
.)אלקטרוני

 על לחץ מכן ולאחר הטופס את השלם6
Submit Request) בקשה שלח(.

משתנה אלקטרוני דואר באמצעות תמיכת
תהיה שלא וייתכן אזור או למדינה בהתאם
.המקרים בכל זמינה
 בכתובת שלנו האינטרנט באתר בקר

www.lexmark.com .אזור או מדינה בחר
Customer הקישור את בחר מכן ולאחר

Support) בלקוחות תמיכה(.
עם קשר יצירת על נוסף מידע לקבלת :הערה

Lexmark ,המודפסת האחריות בהצהרת עיין
.המדפסת עם שמשווקת
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מוגבלת אחריות

)העולם שאר (לחפש היכן)ב"ארה (לחפש היכןתיאור

מוגבלת אחריות פרטי
.Lexmark International, Inc מספקת

נקייה תהיה זו מדפסת כי מוגבלת אחריות
למשך הייצור ובאופן בחומרים מפגמים

הרכישה תאריך לאחר חודשים 12
.המקורי

,זו מוגבלת אחריות של והתנאים ההגבלות להצגת
עם שכלולה המוגבלת האחריות בהצהרת עיין

 :בכתובת באתר בקר או זו מדפסת
www.lexmark.com.

CUSTOMER SUPPORT על לחץ1
.)בלקוחות תמיכה(

מידע (Warranty Information על לחץ2
.)אחריות

לחץ, המוגבלת האחריות הצהרת של במקטע3
Inkjet & All-In-One Printers על

).All-In-One -ו דיו הזרקת מדפסות(
.האחריות להצגת בדף גלול4

להשתנות עשויים האחריות פרטי
עיין. אזור או למדינה בהתאם
המודפסת האחריות בהצהרת
.המדפסת עם שמשווקת

פונה כשאתה יד בהישג אותם ושמור) המדפסת של האחורי ובחלק הרכישה בקבלת אותם למצוא ניתן (הבאים הפרטים את רשום
:יותר מהר אותך לשרת שנוכל כדי אלינו
המכשיר סוג מספר•
סידורי מספר•
רכישה תאריך•
נרכש בה החנות שם•
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המדפסת התקנת

האריזה תכולת בדיקת

תיאורשם

.במדפסת להתקנה המיועדים דיו מכלישחור דיו מיכל1
.שנרכש למוצר בהתאם משתנה הדיו מכלי שילוב :הערה צבעוני דיו מיכל2

.המדפסת של האחורי בחלקה הנמצאת הכוח ספק ליציאת מתחברחשמל כבל3
.המוצג מזה שונה יראה שלך החשמל שכבל ייתכן :הערה

המדפסת עבור התקנה תוכנת•Windows עבור ההתקנה תוכנת תקליטור4
עזרה•
אלקטרונית בתבנית למשתמש מדריך•

המדפסת עבור התקנה תוכנת•Macintosh עבור ההתקנה תוכנת תקליטור5
•Mac Help

.כמדריך המשמשת מודפסת חוברתראשונים צעדים6
למצוא ניתן) Mac Help או למשתמש מדריך( למשתמש מלא מידע :הערה

.התוכנה התקנת בתקליטורי

ראשוניות הגדרה הנחיותמהירה התקנה גיליון7

.מסוימות התקנה שיטות במהלך זמני באופן למחשב המדפסת את מחברהתקנה כבל8
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שונה בשפה בקרה לוח התקנת
.נוספת בשפה יותר או אחד בקרה לוח עם המדפסת את קיבלת אם רק חלות אלה ההוראות

.)מותקן הבקרה לוח אם (הבקרה לוח את והסר הרם1

.שלך השפה עבור המתאים הבקרה לוח את בחר2

.מטה כלפי לחץ מכן ולאחר במדפסת החורים עם הבקרה בלוח הלשוניות את יישר3
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המדפסת עם ברשת עבודה
.למוצר המצורפת ראשונים צעדים בחוברת עיין, הרשת אודות מלא למידע

ברשת המדפסת התקנת
לקבלת. מופעלים הרלוונטיים ההתקנים ושכל נאותה לפעולה מוגדרת שנבחרה שהרשת ודא. הרצויה הרשת לשיטת ההוראות את בצע
.הרשת את שהגדיר באדם היוועץ או הרשת תיעוד את ראה, שלך הספציפית הרשת של נוסף מידע

אלחוטי פנימי הדפסה שרת התקנת
מותקן לא במדפסת אם. אלחוטית ברשת במדפסת להשתמש המאפשר אלחוטי פנימי הדפסה שרת מכילה שרכשת המדפסת כי ייתכן
:אלחוטי פנימי הדפסה שרת להתקין כדי להלן בהוראות השתמש. בנפרד אותו לרכוש באפשרותך, אלחוטי פנימי הדפסה שרת

.בקיר מהשקע החשמל כבל את ונתק המדפסת את כבה1

וכבל מכובה שהמדפסת ודא. אלחוטי פנימי הדפסה ולשרת למדפסת נזק להיגרם עלול, המדפסת את תנתק לא אם :אזהרה
.שתמשיך לפני בקיר מהשקע מנותק החשמל

.מהמדפסת המכסה ומשיכת מטה כלפי הלשונית דחיפת ידי-על האחורי המכסה לוח את הסר2

.האריזה חומרי את שמור. מאריזתו האלחוטי הפנימי ההדפסה שרת את הוצא3

דוגמת מתכתי בחפץ גע, האלחוטי ההדפסה בשרת שתיגע לפני. סטטי מחשמל בקלות ניזוקים אלחוטיים הדפסה שרתי :אזהרה
.המדפסת מסגרת
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.בנקישה למקומו שיכנס עד המדפסת לתוך הכרטיס את החלק מכן ולאחר ומימין משמאל המכוונים עם הכרטיס קצוות את יישר4

.מעלה כלי פונה שהאנטנה ודא5

כדי יותר מאוחר לה תזדקק. המדפסת של האחורי לחלקה, MAC ADDRESS -ה את הכוללת, הדביקה התווית את הדבק6
.ברשת המדפסת את להפעיל

.האלחוטית בשרת האלחוטי הפנימי ההדפסה שרת של התצורה להגדרת מוכן את, כעת

)פיזית כתובת (MAC ADDRESS חיפוש
את להשלים כדי ההדפסה שרת של או המדפסת של) MAC - media access control( למדיה הגישה בקרת לכתובת שתזדקק ייתכן

.המדפסת של האחורי בחלקה הנמצאים ומספרים אותיות של סדרה היא MAC ADDRESS .הרשת מדפסת של התצורה הגדרת

ההדפסה לשרת שמצורפת הדביקה התווית על מופיעה MAC ADDRESS -ה, בנפרד אלחוטי פנימי הדפסה שרת רכשת אם
.לה כשתזדקק MAC ADDRESS -ה את בקלות למצוא שתוכל כדי למדפסת התווית את הדבק. האלחוטי
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המדפסת אודות למד

המדפסת חלקי הבנת

כדי:ב השתמש

.נייר טעןנייר תומך1

:האלחוטי המצב את לבדוקWI-FI מחוון2
.אלחוטית אופציה מותקנת שלא או מופעלת לא שהמדפסת מציין מכובה•
מחוברת לא אולם, אלחוטי לחיבור מוכנה שהמדפסת מציין כתום•
ליצור מצליחה אינה המדפסת אולם, מוגדרת המדפסת שתצורת מציין מהבהב כתום•

.האלחוטית הרשת עם תקשורת
.אלחוטית לרשת מחוברת שהמדפסת מציין ירוק•

.הבזק לכונן או PictBridge מאופשרת דיגיטלית מצלמה למדפסת לחברPictBridge יציאת3

.זיכרון כרטיס הכנסזיכרון כרטיסי חריצי4

.המדפסת את להפעילבקרה לוח5
.17 בעמוד" הבקרה בלוח שימוש" ראה, נוסף מידע לקבלת

.יציאתו עם הנייר את להכילנייר יציאת מגש6

.הנייר חריץ לתוך מליפול פרטים למנוענייר הזנת מגן7

.הזנה במהלך הנייר את ליישרנייר מכוון8

.הסורק של הזכוכית למשטח לגשתעליון מכסה9

.פריט להסיר או להעתיקהסורק של הזכוכית משטח10
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כדי:ב השתמש

.הדיו למכלי לגשתהסורק יחידת1

.דיו מיכל להסיר או להחליף, להתקיןדיו מיכל מנשא2

3Lexmark N2050) אלחוטית לרשת מדפסת את לחבר)אלחוטי פנימי הדפסה שרת.
פנימי אלחוטי הדפסה שרת כאשר מגיעה Series 4500 -ה רק :הערה
.מותקן

.USB כבל באמצעות למחשב המדפסת את לחברUSB יציאת4

.לחשמל המדפסת את לחברכוח ספק יציאת5

הבקרה לוח ובתפריטי בלחצני שימוש
הבקרה בלוח שימוש
:מוצגים בתצוגה

מדפסת מצב•
הודעות•
תפריטים•

1

2

3

4

5

7

6

כדיעל לחץ

.המדפסת את ולכבות להפעיל•1
.סריקה או העתקה, הדפסה של תהליך לעצור•

 

17



כדיעל לחץ

.העתקים ולהכין ההעתקה של המחדל ברירת למסך לגשת)Copy Mode( העתקה מצב2
.דולקת הלחצן נורית כאשר) פעיל (נבחר המצב :הערה

.מסמכים ולסרוק הסריקה של המחדל ברירת למסך לגשת)Scan Mode( סריקה מצב3
.דולקת הלחצן נורית כאשר) פעיל (נבחר המצב :הערה

.תצלומים ולהדפיס התצלום של המחדל ברירת למסך לגשת)Photo Card( צילום כרטיס4
.דולקת הלחצן נורית כאשר) פעיל (נבחר המצב :הערה

.המדפסת הגדרות את ולשנות ההגדרות של המחדל ברירת למסך לגשת)Settings( הגדרות5
.כבויות האחרים הלחצנים של הנוריות, נבחר זה לחצן כאשר :הערה

.תצלום או העתק של בהירות להתאים)Lighter/Darker( יותר כהה/יותר בהיר6

.שנבחר למצב בהתאם צילום כרטיס, סריקה, העתקה התפריט את להציג7

321 4 5

כדיעל לחץ

.הקודם למסך לחזור•1
.מספר או אות למחוק•

.מספר להקטין•2
.מספר או אות למחוק•
.בתצוגה בהגדרות או משנה בתפריטי, בתפריטים לגלול•

.בתצוגה שמופיע משנה תפריט או תפריט בפריט לבחור•3
.נייר להוציא או להזין•

.מספר להגדיל•4
.מספרים בין או אותיות בין רווח להזין•
.בתצוגה בהגדרות או משנה בתפריטי, בתפריטים לגלול•

.הדפסה או, העתקה, סריקה של תהליך לבטל•5
.צילום כרטיס או סריקה, העתקה של המחדל ברירת למסך ולחזור משנה תפריט או מתפריט לצאת•
.המחדל ברירת להגדרות ולחזור שגיאה הודעות או נוכחית הגדרה לנקות•
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כדיעל לחץ

.שנבחר למצב בהתאם, צבעונית תצלום הדפסת או סריקה, העתקה עבודת להתחיל)Start Color( צבע התחל1

.שנבחר למצב בהתאם, ולבן בשחור תצלום הדפסת או סריקה, העתקה עבודת להתחיל)Start Black( שחור התחל2

העתקה בתפריט שימוש
:בו ולנווט העתקה לתפריט לגשת כדי

.העתקה מצב על לחץ, הבקרה בלוח1

.העתקה של המחדל ברירת מסך מופיע

.שחור התחל על או צבע התחל על לחץ, הגדרה לשנות רוצה אינך אם2

. על לחץ, הגדרה לשנות ברצונך אם3

.הרצוי התפריט פריט להופעת עד  על או  על ברציפות לחץ4

. על לחץ5

.הרצויים ההגדרה או המשנה תפריט פריט להופעת עד  על או  על ברציפות לחץ6

. על לחץ7

.שנבחרה ההגדרה ליד מופיע * הסמל. בהגדרה בוחרת  על לחיצה :הערה

.לנדרש בהתאם 7 שלב ועל 6 שלב על חזור, נוספים משנה לתפריטי או להגדרות לעבור כדי8

.אחרות בהגדרות ולבחור הקודמים לתפריטים לחזור כדי  על ברציפות לחץ, נדרש אם9

.שחור התחל על או צבע התחל על לחץ10
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כדיבאפשרות השתמש

.להדפסה ההעתקים מספר את לציין)Copies( *העתקים

.המקורי העותק של הקטנה או הגדלה עבור האחוז את לציין•)Resize( *גודל שינוי
.ההעתק של הספציפי הגודל את לציין•
.עמודים מרובה פוסטר ליצור•

.ההעתק של הבהירות את להתאים)Lighter/Darker( *יותר כהה/יותר בהיר

.ההעתק של האיכות את להתאים)Quality( *איכות

.שטעון הנייר וסוג גודל לציין)Paper Setup( נייר הגדרות

.עמוד על להדפיס שברצונך תמונה של ההעתקים מספר את לבחור)Repeat Image( *תמונה הכפלת

.הנוכחי בסדר יותר או אחד עותק להדפיס)Collate( עותקים איסוף

*N-Upעמוד על להדפסה העמודים מספר את לבחור.

.המקור מסמך גודל את לציין)Original Size( *מקורי גודל

.המקור מסמך סוג את לציין)Original Type( *מקורי סוג

.24 בעמוד" הגדרות שמירת" ראה, ואחרות זמניות הגדרות שמירת על מידע לקבלת. זמניות הגדרות* 

סריקה בתפריט שימוש
:בו ולנווט סריקה לתפריט לגשת כדי

.סריקה מצב על לחץ, הבקרה בלוח1

.הסריקה של המחדל ברירת מסך מופיע

.הרצוי הסריקה יעד להופעת עד  על או  על ברציפות לחץ2

.שחור התחל על או צבע התחל על לחץ, הגדרה לשנות רוצה אינך אם3

. על לחץ, הגדרה לשנות ברצונך אם4

.הרצוי התפריט פריט להופעת עד  על או  על ברציפות לחץ5

. על לחץ6

.הרצויים ההגדרה או המשנה תפריט פריט להופעת עד  על או  על ברציפות לחץ7

. על לחץ8

.שנבחרה ההגדרה ליד מופיע * הסמל. בהגדרה בוחרת  על לחיצה :הערה

.לנדרש בהתאם 8 שלב ועל 7 שלב על חזור, נוספים משנה לתפריטי או להגדרות לעבור כדי9

.אחרות בהגדרות ולבחור הקודמים לתפריטים לחזור כדי  על ברציפות לחץ, נדרש אם10

.שחור התחל על או צבע התחל על לחץ11
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כדיבאפשרות השתמש

.הסריקה של האיכות את להתאים)Quality( *איכות

.המקור מסמך גודל את לציין)Original Size( *מקורי גודל

.24 בעמוד" הגדרות שמירת" ראה, ואחרות זמניות הגדרות שמירת על מידע לקבלת. זמניות הגדרות* 

צילום כרטיס בתפריט שימוש
.הבזק כונן או צילום כרטיס במדפסת הכנס או צילום כרטיס על לחץ, נדרש אם1

.הרצוי התפריט פריט להופעת עד  על או  על ברציפות לחץ2

. על לחץ3

.הרצויים ההגדרה או המשנה תפריט פריט להופעת עד  על או  על ברציפות לחץ4

. על לחץ5

.שנבחרה ההגדרה ליד מופיע * הסמל. בהגדרה בוחרת  על לחיצה :הערה

.לנדרש בהתאם 5 שלב ועל 4 שלב על חזור, נוספים משנה לתפריטי או להגדרות לעבור כדי6

.אחרות בהגדרות ולבחור הקודמים לתפריטים לחזור כדי  על ברציפות לחץ, נדרש אם7

.שחור התחל על או צבע התחל על לחץ8

פעולהתפריט פריט

:הגהה גיליון של סריקה מכן ולאחר הדפסה)Proof Sheet( הגהה גיליון
זיכרון בכרטיס התצלומים כל עבור•
האחרונים התצלומים 20 עבור•
תאריך לפי•

.הבזק כונן או זיכרון מכרטיס ישירות תצלומים הדפסת)Print Photos( תצלומים הדפסת

.הבזק בכונן או זיכרון בכרטיס המאוחסנים תצלומים של במחשב שמירה•)Save Photos( תצלומים שמירת
.הבזק לכונן זיכרון מכרטיס תצלומים העתקת•

.המודפסים התצלומים בהירות התאמת)Lighter/Darker( יותר כהה/יותר בהיר

.התצלומים על צבע אפקטי או אוטומטי תמונה שיפור החלתPhoto Effects(1( תצלום אפקטי

.שטעון הנייר וסוג גודל ציוןPaper Setup(1 ,2( נייר הגדרות

.הרצוי התצלום גודל ציוןPhoto Size(1 ,2( תצלום גודל

התצלומים מספר ציון או עמוד על אחד תצלום מרכוז, מסגרת עם או שוליים ללא בחירתLayout(1( פריסה
.עמוד על להדפסה

.המודפסים התצלומים של האיכות התאמתQuality(1( איכות

.הבזק כונן או צילום כרטיס של הסרתו עם היצרן של מחדל ברירת להגדרת יחזרו ההגדרות 1
.22 בעמוד" תצלום גודל או נייר סוג, נייר גודל הגדרות שמירת" ראה, נוסף מידע לקבלת. בנפרד הגדרה כל לשמור יש 2
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תצלום גודל או נייר סוג, נייר גודל הגדרות שמירת
.הגדרות על לחץ, הבקרה בלוח1

).Paper Setup( נייר הגדרות להופעת עד  על או  על ברציפות לחץ2

. על לחץ3

.נייר גודל להופעת עד  על או  על ברציפות לחץ4

. על לחץ5

.הרצוי הגודל להופעת עד  על או  על ברציפות לחץ6

. על לחץ7

.הנייר סוג המשנה לתפריט לגשת כדי  על לחץ8

. על לחץ9

.הרצויה ההגדרה סוג להופעת עד  על או  על ברציפות לחץ10

. על לחץ11

.מחדל ברירות להופעת עד  על ברציפות לחץ12

. על לחץ13

.תצלום הדפסת גודל להופעת עד  על או  על ברציפות לחץ14

. על לחץ15

.הרצויה ההגדרה להופעת עד  על או  על ברציפות לחץ16

. על לחץ17

PictBridge בתפריט שימוש
.הדיגיטלית במצלמה הגדרות לכן קודם ציינת לא אם מדפסת הגדרות לבחור מאפשר PictBridge של המחדל ברירת הגדרות תפריט
.למצלמה שמצורף התיעוד את ראה, במצלמה בחירות על נוסף מידע לקבלת

.למדפסת PictBridge מאופשרת דיגיטלית מצלמה לחבר1
.למצלמה USB -ה כבל של אחד קצה חברא

.הדיגיטלית למצלמה שצורף USB בכבל רק השתמש :הערה
.המדפסת בחזית הנמצאת PictBridge ליציאת USB -ה כבל של השני הקצה את הכנסב

. PictBridge -ה בסמל מסומנת PictBridge -ה יציאת :הערה
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.בתצוגה מופיעה .הגדרות לשנות כדי  על לחץ. PictBridge מצלמת זוהתה ההודעה

.הרצוי התפריט פריט להופעת עד  על או  על ברציפות לחץ2

. על לחץ3

.הרצויים ההגדרה או המשנה תפריט פריט להופעת עד  על או  על ברציפות לחץ4

. על לחץ5

.שנבחרה ההגדרה ליד מופיע * הסמל. בהגדרה בוחרת  על לחיצה :הערה

.לנדרש בהתאם 5 שלב ועל 4 שלב על חזור, נוספים משנה לתפריטי או להגדרות לעבור כדי6

.אחרות בהגדרות ולבחור הקודמים לתפריטים לחזור כדי  על ברציפות לחץ, נדרש אם7

פעולהתפריט פריט

.שטעון הנייר וסוג גודל ציוןPaper Setup(1 ,2( נייר הגדרות

.המודפסים התצלומים של של הגודל ציוןPhoto Size(1 ,2( תצלום גודל
של המחדל ברירת גודלי, הדיגיטלית במצלמה התצלום גודל את לכן קודם ציינת לא אם :הערה

:הם התצלומים
• 4x6)  הוא הנייר של המחדל ברירת גודל אם Letter(
•10x15) הוא הנייר של המחדל ברירת גודל אם A4 יפן אינה שנבחרה והמדינה(.
•L) הוא הנייר של המחדל ברירת גודל אם A4 יפן היא שנבחרה והמדינה(.

.עמוד על להדפסה התצלומים מספר ציון או עמוד על אחד תצלום מרכוזLayout(1( פריסה

.המודפסים התצלומים של האיכות התאמתQuality(1( איכות

.PictBridge -ה מאופשרת הדיגיטלית המצלמה של הסרתה עם היצרן של מחדל ברירת להגדרת יחזרו ההגדרות 1
.22 בעמוד" תצלום גודל או נייר סוג, נייר גודל הגדרות שמירת" ראה, נוסף מידע לקבלת. בנפרד הגדרה כל לשמור יש 2

הגדרות בתפריט שימוש
.הגדרות על לחץ, הבקרה בלוח1

.הרצוי התפריט פריט להופעת עד  על או  על ברציפות לחץ2

. על לחץ3

.הרצויים ההגדרה או המשנה תפריט פריט להופעת עד  על או  על ברציפות לחץ4
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. על לחץ5

.שנבחרה ההגדרה ליד יופיע * הסמל, כלשהו בערך כשתבחר :הערה

.לנדרש בהתאם 5 שלב ועל 4 שלב על חזור, נוספים משנה לתפריטי או להגדרות לעבור כדי6

.אחרות באפשרויות ולבחור הקודמים לתפריטים לחזור כדי  על ברציפות לחץ, נדרש אם7

באפשרותךמכאן

:לבחור)Maintenance( תחזוקה
כדי  על או  על לחץ. הדיו מיכל של הדיו רמת את להציג כדי) Ink Level( דיו רמות•

.)לצילום או (השחור הדיו מיכל של הדיו רמת את להציג
ראה, נוסף מידע לקבלת. הדיו מיכל חרירי את לנקות כדי) Clean Cartridge( דיו מיכל ניקוי•

.69 בעמוד" הדיו מיכל של ההדפסה חרירי ניקוי"
יישור" ראה, נוסף מידע לקבלת. דיו מיכל ליישר כדי) Align Cartridges( דיו מכלי יישור•

.69 בעמוד" דיו מכלי
.ניסיון דף להדפיס כדי) Print Test Page( ניסיון דף הדפסת•

.שטעון הנייר וסוג גודל את לבחור)Paper Setup( נייר הגדרות

:לבחור)Device Setup( התקן הגדרת
.השפה הגדרות את לשנות כדי) Language( שפה•
המשמשים תאריך ותבנית ריק נייר גודל של מחדל ברירת להגדיר כדי) Country( מדינה•

.הימצאותך במקום
לפני הזמן פסק תכונת את לשנות כדי) Clear Settings Timeout( זמן פסק הגדרות ניקוי•

מידע לקבלת. היצרן של המחדל ברירת להגדרות מתאפסת, בשימוש אינה אם, שמדפסת
.24 בעמוד" הגדרות שמירת" ראה, נוסף

אינה אם, המדפסת שבו הזמן משך את להגדיר כדי) Power Save( בחשמל חיסכון•
.חשמל בצריכת חיסכון של למצב עוברת, בשימוש

:לבחור)Defaults( מחדל ברירות
.להדפסה התצלומים גודל את לבחור כדי) Photo Print Size( תצלום הדפסת גודל•
,נוסף מידע לקבלת. המחדל ברירת הגדרות לשנות כדי) Set Defaults( מחדל ברירות הגדר•

.24 בעמוד" הגדרות שמירת" ראה

:לבחור)Network Setup( רשת הגדרת
.הרשת הגדרות את המפרט דף להדפיס כדי) Print Setup Page( הגדרות דף הדפס•
Reset Network Adapter to( היצרן של מחדל ברירת להגדרות רשת מתאם איפוס•

Factory Defaults (האלחוטית הרשת הגדרות את לאפס כדי.

הגדרות שמירת
:ההגדרה את לשנות כדי. המחדל ברירת הגדרת ליד מופיע * התו, הגדרה בתפריט

.הרצויה ההגדרה להופעת עד  על או  על ברציפות לחץ1

: על לחץ2
.שנשמרה ההגדרה ליד מופיע * הסמל. ההגדרות רוב את לשמור כדי•
.שנבחרה ההגדרה ליד מופיע * הסמל. זמנית הגדרה לבחור כדי•

המדפסת אם או פעילות חוסר של דקות שתי לאחר הזמנית ההגדרה של המחדל ברירת להגדרת חוזרת המדפסת :הערה
.מכובה
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זמניות הגדרות

)Copies( העתקים–)Copy Mode( העתקה מצב
)Resize( גודל שינוי–
)Lighter/Darker( יותר כהה/יותר בהיר–
)Quality( איכות–
)Repeat Image( תמונה הכפלת–
–N-Up
)Original Size( מקורי גודל–
)Original Type( מקורי סוג–

)Quality( איכות–).Scan Mode( סריקה מצב
)Original Size( מקורי גודל–
)Resize( גודל שינוי–

או פעילות חוסר של דקות שתי לאחר הבאות הצילום הכרטיס הגדרות על יחול לא זמן פסק)Photo Card( צילום כרטיס
.ההבזק כונן או הצילום כרטיס הסרת עם היצרן להגדרות יחזרו אלא, המדפסת כיבוי
)Photo Effects( תצלום אפקטי–
)Photo Size( תצלום גודל–
)Layout( פריסה–
)Quality( איכות–

:הזמן פסק תכונת את לשנות כדי
.הגדרות על לחץא

).Device Setup( התקן הגדרת להופעת עד  על או  על ברציפות לחץב

. על לחץג

).Clear Settings Timeout( זמן פסק הגדרות ניקוי להופעת עד  על או  על ברציפות לחץד

. על לחץה

).Never( פעם אף להופעת עד  על או  על ברציפות לחץו

. על לחץז

:המחדל ברירת להגדרת יותר או אחת זמנית הגדרה לשנות כדי3
.הגדרות על לחץא

).Defaults( מחדל ברירות להופעת עד  על או  על ברציפות לחץב

. על לחץג

).Set Defaults( מחדל ברירות הגדר להופעת עד  על או  על ברציפות לחץד

. על לחץה

).Use Current( בנוכחי השתמש להופעת עד  על או  על ברציפות לחץו

. על לחץז
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התוכנה אודות למד
ראה, Macintosh ההפעלה במערכת משתמש אתה אם. Windows ההפעלה מערכת עם במדפסת להשתמש כיצד מסביר זה פרק

Mac Help:

.Lexmark 3500-4500 Series התיקייה על פעמיים לחץ, העבודה בשולחן Finder -ב1

.Help הסמל על פעמיים לחץ2

המדפסת בתוכנת שימוש

כדיזו בתוכנה השתמש

Lexmark Imaging Studioותצלומים מסמכים בפקס לשגר או להדפיס, להעתיק, לסרוק, מקדימה תצוגה להציג.

.דיו מכלי והזמנת תחזוקה, בעיות פתרון בנושא מידע לחפשהפתרונות מרכז

.שמודפס למסמך ביותר המתאימות ההדפסה הגדרות את לבחורהדפסה העדפות

.פעילים אינטרנט דפי של להדפסה ידידותית גרסה ליצורהכלים סרגל

Lexmark Imaging Studio
:Lexmark Imaging Studio לפתיחת הבאות השיטות באחת השתמש

2 שיטה1 שיטה

Lexmark Imaging הסמל על פעמיים לחץ, העבודה בשולחן
Studio .

Lexmark  התוכניות כל או תוכניות  התחל על לחץ1
3500-4500 Series.

.Lexmark Imaging Studio את בחר2

.להשלים שברצונך המטלה עבור Lexmark Imaging Studio הסמל על לחץ

פרטיםכדיעל לחץ

.מסמך או תצלום סרוק•סריקה
.המסמך או התצלום את שתף או ערוך, שמור•

.מסמך או תצלום העתק•העתקה
.התצלום את הגדל או מחדש הדפס•

.כפקס מסמך או תצלום שגרפקס

.אלקטרוני דואר להודעת מצורף כקובץ תצלום או מסמך שלחאלקטרוני דואר
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פרטיםכדיעל לחץ

.התצלומים את שתף או הדפס, עייןתצלומים ספריית להדפיס/להציג

תקליטור, הבזק כונן, זיכרון כרטיס מתוך תצלומים התצלומים לספריית הורדתצלומים להעביר
.PictBridge מאופשרת דיגיטלית מצלמה או

.שברשותך מהתצלומים איכותיים ברכה כרטיסי הכןמצולמות ברכה גלויות

.שונים בגדלים מרובים תצלומים הדפסתצלומים חבילות

.בתנועה התצלומים את הצגשקופיות תצוגת

.עמודים מרובה כפוסטר תצלומים הדפספוסטר

,הפתיחה מסך של התחתונה השמאלית בפינה

כדיעל לחץ

.דיו רמות לבדוק•מדפסת ואבחון הגדרת
.דיו מכלי להזמין•
.תחזוקה בנושא מידע לחפש•
ופתרון מדפסת הגדרות שינוי כולל, נוסף מידע לקבלת הפתרונות מרכז של אחרות בכרטיסיות לבחור•

.בעיות

:עבור המדפסת הגדרות את לקבועפקסים וניהול הגדרה
ושיגור חיוג•
ומענה צלצול•
פקס דוחות/הדפסה•
לקבוצה וחיוג מהיר חיוג מספרי•

הפתרונות במרכז שימוש
.דיו ורמות המדפסת מצב אודות ומידע עזרה מספק הפתרונות מרכז
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:הפתרונות מרכז לפתיחת הבאות השיטות באחת השתמש

2 שיטה1 שיטה

Lexmark הסמל על פעמיים לחץ, העבודה בשולחן1
Imaging Studio.

.מדפסת ואבחון הגדרת על לחץ2
תחזוקה הכרטיסייה כאשר מופיע הפתרונות מרכז
.פתוחה

Lexmark  התוכניות כל או תוכניות  התחל על לחץ1
3500-4500 Series.

.הפתרונות מרכז את בחר2

:כרטיסיות משש מורכב הפתרונות מרכז

באפשרותךמכאן

.בהדפסה עסוק הוא המצב, הדפסה במהלך, לדוגמה. המדפסת מצב את להציג•)ראשית שיח-דו תיבת (מדפסת מצב
.שזוהה הנייר סוג את להציג•
.חדשים דיו מכלי ולהזמין דיו רמות להציג•

:כיצד ללמוד•כיצד
.בסיסיות בתכונות להשתמש–
.פקס ולשגר להעתיק, לסרוק, להדפיס–
גיהוץ נייר, כרזות,כרטיסים, מעטפות, תצלומים, כרזות כגון פרויקטים להדפיס–

.ושקפים לחולצות
.נוסף מידע לקבל כדי אלקטרונית בתבנית למשתמש מדריךה את לחפש•
.חדשים דיו מכלי ולהזמין דיו רמות להציג•

.הנוכחי המצב על הדרכה עצות לקבל•בעיות פתרון
.מדפסת בעיות לפתור•
.חדשים דיו מכלי ולהזמין דיו רמות להציג•

.חדש דיו מיכל להתקין•תחזוקה
.חדש דיו מיכל התקנת לפני הסריקה לסיום המתן :הערה

.חדשים דיו מכלי עבור רכישה אפשרויות להציג•
.ניסיון דף להדפיס•
.אופקיים פסים ולתקן לנקות•
.מטושטשים קצוות לתקן כדי ליישר•
.אחרות דיו בעיות לפתור•
.חדשים דיו מכלי ולהזמין דיו רמות להציג•

.האינטרנט באמצעות או טלפון באמצעות קשר אתנו ליצור כיצד ללמוד•קשר ליצירת מידע
.חדשים דיו מכלי ולהזמין דיו רמות להציג•
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באפשרותךמכאן

.הדפסה מצב החלון של המראה את לשנות•מתקדם
.קוליות הדפסה הודעות להפסיק או להפעיל•
.ברשת ההדפסה הגדרות את לשנות•
.במדפסת השימוש לאופן בנוגע מידע אתנו לשתף•
.התוכנה גרסת על מידע לקבל•
.חדשים דיו מכלי ולהזמין דיו רמות להציג•

.המסך של התחתונה הימנית בפינה עזרה על לחץ, נוספת עזרה לקבלת :הערה

הדפסה בהעדפות שימוש
הדפסה העדפות פתיחת
ההגדרות את לשנות באפשרותך. למחשב מחוברת המדפסת כאשר ההדפסה בפונקציות ששולטת התוכנה היא הדפסה העדפות
:כמעט תוכנית כל מתוך הדפסה העדפות את לפתוח באפשרותך. ליצור שברצונך הפרויקט סוג על בהתבסס הדפסה בהעדפות

.הדפסה   קובץ על לחץ, פתוח המסמך כאשר1

.הגדרות או אפשרויות, העדפות, מאפיינים על לחץ, הדפסה שיח-הדו בתיבת2

הדפסה העדפות בכרטיסיות שימוש
פריסתו נייר הגדרות ,עותקים/איכות :הדפסה מאפייני התוכנה של העיקריות הכרטיסיות בשלוש נמצאות ההדפסה הגדרות כל

.הדפסה

אפשרויותכרטיסייה

."שלי בבחירה השתמש "של או" מדפסת בחיישן השתמש "של הנייר סוג את לבחור•עותקים/איכות
.תצלום או רגילה ,מהירה הדפסה ,אוטומטית של מהירות/איכות הגדרת לבחור•
.בצבע במקום ולבן בשחור להדפיס לבחור•
.להדפסה ההעתקים מספר את לציין•
.העבודה של עותקים איסוף לבצע לבחור•
.תחילה העבודה של האחרון העמוד את להדפיס לציין•

.שוליים ללא או כרזה ,מעטפה ,נייר עבור נייר גודל לבחור•נייר הגדרות
.לרוחב או לאורך הדפסה כיוון לבחור•
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אפשרויותכרטיסייה

שוליים ללא או חוברת ,פוסטר, N-up ,ראי תמונת ,כרזה ,רגילה של פריסה לבחור•הדפסה פריסת
.נהפכים הגיליונות שבו לאופן אשר צדדית-דו להדפסה העדפה לבחור•

הגדרות שמירת בתפריט שימוש
באפשרותך. בעתיד לשימוש אותן ולשמור הדפסה העדפות של הנוכחיות להגדרות שם לתת באפשרותך, הגדרות שמירת בתפריט
.אישית מותאמות הגדרות של תצורות שש עד לשמור

ברצוני בתפריט שימוש
בבחירת שיסייעו) הנייר צדי שני על הדפסה או פוסטר, כרזה, מעטפה, תצלום הדפסת (מטלות אשפי מגוון מכיל" ברצוני "התפריט
.הפרויקט עבור הנכונות ההדפסה הגדרות

אפשרויות בתפריט שימוש
לקבלת. הדפסה מצב אפשרויות וכן פריסה אפשרויות, איכות אפשרויות של בהגדרות שינויים לערוך כדי" אפשרויות "בתפריט השתמש

-הדו שבתיבת עזרה הלחצן על לחץ, מכן ולאחר התפריט מתוך הכרטיסייה של שיח-הדו תיבת את פתח, אלה הגדרות על נוסף מידע
.שיח

.התוכנה גרסת על למידע בנוסף, הפתרונות מרכז של שונים לחלקים ישירים קישורים גם מספק" אפשרויות "התפריט

הכלים בסרגל שימוש
.להדפסה ידידותיים אינטרנט דפי ליצור מאפשר הכלים סרגל

Microsoft Windows Internet Explorer version 5.5 באמצעות באינטרנט גולש אתה כאשר אוטומטית מופעל הכלים סרגל :הערה
.יותר מתקדמת גרסה או

כדיעל לחץ

.עמוד הגדרת אפשרויות לבחור•
.תצלומים להדפסת שונות הגדרות לבחור או הכלים סרגל מראה של אישית להתאמה אפשרויות לבחור•
.Lexmark של האינטרנט לאתר לקישורים לגשת•
.נוסף מידע לקבלת לעזרה לגשת•
.הכלים סרגל התקנת את להסיר•

.רגילה באיכות שלם אינטרנט דף להדפיסרגילה

.טיוטה באיכות שלם אינטרנט דף להדפיסמהירה
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כדיעל לחץ

.ולבן בשחור שלם אינטרנט דף להדפיסולבן שחור

בלבד טקסט

A

.אינטרנט דף של בלבד טקסט להדפיס

.אינטרנט דף של בלבד תמונות או תצלומים להדפיסתצלומים
.לתצלומים סמוך מופיע להדפסה החוקיים התצלומים או התמונות מספר :הערה

.הדפסתו לפני האינטרנט דף של מקדימה תצוגה להציגמקדימה תצוגה

המחדל ברירת לערכי המדפסת תוכנת הגדרות איפוס
:בלבד Windows XP או Windows 2000 משתמשי

.ופקסים מדפסות או מדפסות   הגדרות   התחל על לחץ1

.Lexmark 3500-4500 Series הסמל על ימנית לחיצה לחץ2

.הדפסה העדפות על לחץ3

.הגדרות שמירת התפריט על לחץ4

.)מחדל ברירות (היצרן הגדרות בחר, שחזור במקטע5

:בלבד WindowsVista משתמשי
.מדפסות  הבקרה לוח   על לחץ1

.Lexmark 3500-4500 Series הסמל על ימנית לחיצה לחץ2

.הדפסה העדפות על לחץ3

.הגדרות שמירת התפריט על לחץ4

.)מחדל ברירות (היצרן הגדרות בחר, שחזור במקטע5

.היצרן של המחדל ברירת הגדרות את למחוק ניתן לא :הערה

 

31



מקור ומסמכי נייר טעינת

נייר טעינת
:כי ודא1

.דיו הזרקת למדפסות שמיועד בנייר משתמש אתה•
להדפסה המיועד הצד או המבריק הצד כאשר טוען אתה, כבד במשקל מאט בנייר או מבריק, צילום בנייר משתמש אתה אם•

.)לנייר שמצורפות בהוראות עיין, להדפסה מיועד צד איזה בטוח אינך אם. (כלפיך פונה
.פגום או משומש אינו הנייר•
.המיוחד לנייר המצורפות ההוראות את מבצע אתה, מיוחד בנייר משתמש אתה אם•
.המדפסת לתוך בכוח נייר דוחף אינך•

.הנייר תומך של הקצוות לכיוון אותו הסט, הראשונה בפעם הנייר טעינת לפני2

.הנייר קצוות כנגד שיוצבו כך הנייר מכווני את והתאם הנייר תומך במרכז אנכית הנייר את טען3

1

2

.הנייר מכווני התאמת בעת מתכופף אינו שהנייר ודא, נייר חסימות למנוע כדי :הערה

נייר של שונים סוגים טעינת

כי ודאעד טען

.דיו הזרקת מדפסות עם לשימוש מיועד הנייר•רגיל נייר של גיליונות 100
.הנייר תומך של במרכזו טעון הנייר•
.הנייר קצוות כנגד מונחים הנייר מכווני•

כבד במשקל מאט נייר של גיליונות 25
צילום נייר של גיליונות 25
מבריק נייר של גיליונות 25

צד איזה בטוח אינך אם. (כלפיך פונה הנייר של להדפסה המיועד המבריק הצד•
.)לנייר שמצורפות בהוראות עיין, להדפסה מיועד

.הנייר תומך של במרכזו טעון הנייר•
.הנייר קצוות כנגד מונחים הנייר מכווני•

לו ואפשר יציאתו עם מיד תצלום כל הסר. יותר ארוך ייבוש לזמן זקוקים תצלומים :הערה
.דיו מריחות למנוע כדי להתייבש
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כי ודאעד טען

.כלפיך פונה המעטפות של ההדפסה צד•מעטפות 10
.העליונה השמאלית בפינה נמצא הבול מיקום•
.דיו הזרקת מדפסות עם לשימוש מיועדות המעטפות•
.הנייר תומך של במרכזו טעונות המעטפות•
.המעטפות קצוות כנגד מונחים הנייר מכווני•

מתכת לשוניות או קשירה שרוכי, מתכתיים סגרים עם במעטפות תשתמש אל :אזהרה
.מתקפלות

:הערות

.עמוקים תבליטים או חלונות, חיתוכים, חורים עם מעטפות תטען אל–
.הדשים על חשוף הדבקה חומר עם במעטפות תשתמש אל–
לה ואפשר יציאתה עם מיד מעטפה כל הסר. יותר ארוך ייבוש לזמן זקוקות מעטפות–

.דיו מריחות למנוע כדי להתייבש

1

2

.כלפיך פונה המדבקות של ההדפסה צד•מדבקות של גיליונות 25
.המדפסת לתוך ראשון מוזן המדבקות של העליון החלק•
.המדבקה מקצוות 1  מ"מ של שוליים מותיר המדבקות על ההדבקה חומר•
חשופים שטחים בעלי (חלקיים גיליונות. מדבקות של מלא בגיליון משתמש אתה•

ההדפסה במהלך המדבקות להתקלפות לגרום עלולים) חסרות מדבקות בשל
.נייר לחסימת ולגרום

.הנייר תומך של במרכזו טעונות המדבקות•
.המדבקות קצוות כנגד מונחים הנייר מכווני•

יציאתו עם מיד מדבקות גיליון כל הסר. יותר ארוך ייבוש לזמן זקוקות מדבקות :הערה
.דיו מריחות למנוע כדי להתייבש לו ואפשר

.כלפיך פונה השקפים של המחוספס הצד•שקפים 50
לכיוון מטה וכלפי ממך הרחק פונה רצועה כל, להסרה רצועה לשקפים יש אם•

.המדפסת
.הנייר תומך של במרכזו טעונים השקפים•
.השקפים קצוות כנגד מונחים הנייר מכווני•

:הערות

.האחורי בחלקם נייר גיליונות עם בשקפים להשתמש מומלץ לא•
לו ואפשר יציאתו עם מיד שקף כל הסר. יותר ארוך ייבוש לזמן זקוקים שקפים•

.דיו מריחות למנוע כדי להתייבש
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כי ודאעד טען

.מבוצעות חולצות על הגיהוץ לנייר שמצורפות הטעינה הוראות•לחולצות גיהוץ נייר גיליונות 10
.כלפיך פונה חולצות על לגיהוץ הנייר של ההדפסה צד•
.הנייר תומך של במרכזו טעונים לחולצות הגיהוץ ניירות•
.הגיהוץ נייר קצוות כנגד מונחים הנייר מכווני•

.פעם בכל אחד לחולצות גיהוץ נייר טען, ביותר טובות תוצאות לקבלת :הערה

ברכה כרטיסי 25
כרטיסיות 25
תצלום גלויות 25
גלויות 25

.כלפיך פונה הכרטיסים של ההדפסה צד•
.הנייר תומך של במרכזו טעונים הכרטיסים•
.הכרטיסים קצוות כנגד מונחים הנייר מכווני•

יציאתו עם מיד כרטיס כל הסר. יותר ארוך ייבוש לזמן זקוקות תצלום גלויות :הערה
.דיו מריחות למנוע כדי להתייבש לו ואפשר

.כלפיך פונה הנייר של ההדפסה צד•אישית מותאם בגודל נייר של גיליונות 100
:אלה לממדים מתאים אישית המותאם הנייר גודל•

:רוחב
מ"מ 215.9–76.2–
'אינץ 8.5–3.0–

:אורך
מ"מ 355.6–127.0–
'אינץ 17.0–5.0–

.הנייר תומך של במרכזו טעון הנייר•
.הנייר קצוות כנגד מונחים הנייר מכווני•
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כי ודאעד טען

כרזות נייר של גיליונות 20

.הכרזות נייר טעינת לפני הנייר מתומך הנייר כל את הסרת•
.הכרזה להדפסת שנדרש הדפים מספר את רק תלשת•
.העליון המכסה על הכרזות נייר של הנדרשת הנייר ערמת את הנחת•
.המדפסת לתוך ראשון נכנס הכרזות נייר של המוביל הקצה•
.הנייר תומך של במרכזו טעון הנייר•
.הנייר קצוות כנגד מונחים הנייר מכווני•

הסורק של הזכוכית משטח על מקור מסמכי טעינת
מסמכים לסרוק ניתן. אחרים ופרסומים עיתונים, עת-מכתבי מאמרים, טקסט מסמכי, תצלומים להדפיס מכן ולאחר לסרוק באפשרותך

.בפקס שיגורם לצורך

.מופעלים והמדפסת שהמחשב ודא1

.העליון המכסה את פתח2
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.מטה כלפי פונים פניו כאשר, הסורק של הזכוכית משטח של העליונה השמאלית בפינה הפריט או המקור מסמך את הנח3

.הסרוקה בתמונה כהים קצוות למנוע כדי העליון המכסה את סגור4
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הדפסה

מסמך הדפסת
.נייר טען1

.הדפסה  קובץ על לחץ, פתוח המסמך כאשר2

.העדפות או הגדרות ,אפשרויות ,מאפיינים על לחץ3

.הגדרות את התאם4

.אישור על לחץ5

.הדפסה על או אישור על לחץ6

גבוהה באיכות גרפיקה הדפסת
.נייר טען1

.הדפסה   קובץ על לחץ, פתוחה התמונה כאשר2

.העדפות או הגדרות ,אפשרויות ,מאפיינים על לחץ3

.עותקים/איכות הכרטיסייה על לחץ4

.תצלום בחר, מהירות/איכות במקטע5

.הנייר סוג את עבורך לבחור למדפסת לאפשר כדי מדפסת בחיישן השתמש בחר, הנייר סוג במקטע6

.שלי בבחירה השתמש בחר, ידנית בצורה הנייר סוג את לבחור כדי :הערה

.כבד במשקל מאט נייר או מבריק נייר בחר, הנפתח בתפריט7

.אישור על לחץ8

.הדפסה על או אישור על לחץ9

אינטרנט דף הדפסת
.אינטרנט דף כל של להדפסה ידידותית גרסה ליצור כדי הכלים בסרגל להשתמש באפשרותך

.נייר טען1

.יותר מתקדמת גרסה או Microsoft Internet Explorer 5.5 באמצעות האינטרנט דף את פתח2

:ההדפסה הגדרות את לשנות או לבדוק ברצונך אם3
.עמוד הגדרת  Lexmark על לחץ, הכלים סרגל באזורא
.ההדפסה הגדרות את התאםב
.אישור על לחץג

.29 בעמוד" הדפסה בהעדפות שימוש" ראה, נוספות הדפסה לאפשרויות :הערה
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:הדפסתו לפני האינטרנט דף את להציג ברצונך אם4
.מקדימה תצוגה על לחץא
טקסט או ותמונות טקסט להדפיס אם לבחור או להגדיל או להקטין, הדפים בין לגלול כדי הכלים סרגל באפשרויות השתמשב

.בלבד
:על לחץג

הדפסה•
על או

.5 שלב אל והמשך סגור•

:הכלים בסרגל הדפסה אפשרות בחר, נדרש אם5
רגילה•
מהירה•
ולבן שחור•
בלבד טקסט•

אינטרנט דף מתוך תמונות או תצלומים הדפסת
המיועד הצד או המבריק הצד כאשר, כבד במשקל מאט בנייר או צילום בנייר השתמש, ביותר טובות תוצאות לקבלת. נייר טען1

.)לנייר שמצורפות בהוראות עיין, להדפסה מיועד צד איזה בטוח אינך אם. (כלפיך פונה להדפסה

.יותר מתקדמת גרסה או Microsoft Internet Explorer 5.5 באמצעות האינטרנט דף את פתח2

.הכלים שבסרגל תצלומים הלחצן ליד מופיע להדפסה החוקיים התצלומים מספר

:לתצלומים סמוך מספר מופיע לא אם3
.אפשרויות בחר, Lexmark של בלוגו הנפתח בתפריטא
.מתקדם בכרטיסייה בחרב
.ביותר נמוך מזערי תצלום גודל בחרג
.אישור על לחץד

.לתצלומים סמוך מופיע להדפסה החוקיים התצלומים מספר

.תצלומים על לחץ4

.מהיר תמונות מנהל שיח-הדו תיבת מופיעה

הריק הנייר גודל את, הרצוי הגדול את בחר, הגדרות אותן באמצעות התמונות או התצלומים כל את להדפיס ברצונך אם5
.ההעתקים מספר ואת שבמדפסת

:פעם בכל אחד תצלום או תמונה להדפיס ברצונך אם6
.בהם הבחירה את לבטל כדי להדפיס רוצה שאינך התמונה או התצלום על לחץא
:שכיחים עריכה שינויי לערוך כדיב

.התמונה על או התצלום על לחץ1
.עריכה על לחץ2
.הבחירות את בצע3
.המסך שעל ההוראות את בצע4
.בוצע על לחץ, השינויים עריכת את שתסיים לאחר5
.ההעתקים מספר ואת שבמדפסת הריק הנייר גודל את, הרצוי הגודל את בחר6

.כעת הדפס על לחץ7
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אסופים עותקים הדפסת
עמודים של כקבוצות ההעתקים את להדפיס או) אסוף (כסדרה העתק כל להדפיס לבחור ניתן, מסמך של מרובים העתקים תדפיס אם

.)אסוף לא(

אסוף לאאסוף

.נייר טען1

.הדפסה  קובץ על לחץ, פתוח המסמך כאשר2

.העדפות או הגדרות ,אפשרויות ,מאפיינים על לחץ3

.להדפסה ההעתקים מספר את בחר, עותקים/איכות בכרטיסייה4

.עותקים איסוף הסימון תיבת את בחר5

.תחילה אחרון עמוד הדפס הסימון בתיבת בחר, הפוך עמודים בסדר להדפיס ברצונך אם6

.אישור על לחץ7

.הדפסה על או אישור על לחץ8

)הפוך עמודים סדר (תחילה אחרון עמוד הדפסת
.נייר טען1

.הדפסה  קובץ על לחץ, פתוח המסמך כאשר2

.העדפות או הגדרות ,אפשרויות ,מאפיינים על לחץ3

.תחילה אחרון עמוד הדפס בחר, עותקים/איכות בכרטיסייה4

.אישור על לחץ5

.הדפסה על או אישור על לחץ6

שקפים הדפסת
.שקפים טען1

.הדפסה  קובץ על לחץ, פתוח המסמך כאשר2

.הדפסה על או אישור על לחץ3

.השקף לייבוש דקות 15 -כ שידרשו ייתכן. אותו שתערום לפני להתייבש לו והנח יציאתו עם שקף כל הסר, הכתמה למנוע כדי :הערה

מעטפות הדפסת
.מעטפות טען1

.הדפסה  קובץ על לחץ, ביישום2

.העדפות או הגדרות ,אפשרויות ,מאפיינים על לחץ3

.מעטפה על להדפיס בחר", ברצוני "בתפריט4
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.שטעונה המעטפה בגודל בחר, המעטפות גודלי מרשימת5

.לרוחב או לאורך הדפסה כיוון בחר6

:הערות

.לרוחב מודפסות המעטפות רוב•
.ביישום גם נבחר זהה הדפסה שכיוון ודא•

.אישור על לחץ7

.אישור על לחץ8

.הדפסה על או אישור על לחץ9

כרטיסים הדפסת
גלויות או ביקור כרטיסי, ברכה כרטיסי טען1

.הדפסה  קובץ על לחץ, ביישום2

.העדפות או הגדרות ,אפשרויות ,מאפיינים על לחץ3

.מהירות/איכות הגדרת בחר4

.כרטיסים של אחרים סוגים עבור רגילו ברכה וכרטיסי תצלומים עבור תצלום באפשרות בחר

.נייר הגדרות בכרטיסייה בחר5

.נייר בחר6

.כרטיס גודל בחר, נייר גודל מהרשימה7

.אישור על לחץ8

.הדפסה על או אישור על לחץ9

:הערות

.המדפסת לתוך בכוח הכרטיסים את תדחף אל, נייר חסימות למנוע כדי•
.אותו שתערום לפני להתייבש לו והנח יציאתו עם כרטיס כל הסר, הכתמה למנוע כדי•

אחד גיליון על מרובים עמודים הדפסת
.נייר טען1

.הדפסה  קובץ על לחץ, פתוח המסמך כאשר2

.העדפות או הגדרות ,אפשרויות ,מאפיינים על לחץ3
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.N-up בחר, הדפסה פריסת בכרטיסייה4

.עמוד כל על להדפסה העמודים מספר את בחר5

.עמוד גבולות הדפס בחר, במסגרת תוקף עמוד תמונת שכל ברצונך אם6

.אישור על לחץ7

.הדפסה על או אישור על לחץ8

הבזק כונן או זיכרון מכרטיס קבצים הדפסת
:הערות

.מופעלים המחשב והן המדפסת הן וכי USB כבל באמצעות למחשב מחוברת שהמדפסת ודא, Microsoft Office קובצי להדפסת•
.מחוברת להיות שלא או למחשב מחוברת להיות יכולה המדפסת, תצלומים להדפסת•

.המדפסת בחזית PictBridge -ה ביציאת הבזק כונן או זיכרון כרטיס בחריץ זיכרון כרטיס הכנס1

הדפסת למצב אוטומטית עוברת המדפסת, בלבד Microsoft Office קובצי מאוחסנים ההבזק בכונן או הזיכרון בכרטיס אם
.RTF-ו DOC ,XLS ,PPT ,PDF הסיומת שלהם Microsoft Office קובצי רק מזוהים). Print Files( קבצים

.?להדפיס ברצונך איזה ההודעה מופיעה בתצוגה, תצלומים גם מאוחסנים ההבזק בכונן או הזיכרון בכרטיס אם :הערה
.מסמכים להופעת עד  על או  על ברציפות לחץ, נדרש אםא

. על לחץב

התיקייה להופעת עד  על ברציפות לחץ, ההבזק בכונן או הזיכרון בכרטיס משנה בתיקיית נמצא להדפיס שברצונך המסמך אם2
.הרצויה

.הקודמת לתיקייה לחזור כדי  על לחץ :הערה

.יופיע להדפיס שברצונך המסמך של הקובץ ששם עד  על או  על רציפות לחץ3

.שחור התחל על או צבע התחל על לחץ4
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תצלומים עם עבודה
להדפסת הגדרות קביעת אופן על מידע לקבלת. להדפיס שברצונך התצלומים עבור נכונה בצורה מוגדרות המדפסת שהגדרות ודא•

.21 בעמוד" צילום כרטיס בתפריט שימוש" ראה, תצלום
,פריסה, צבע אפקטי. הבזק כונן או צילום כרטיס של הסרתו עם היצרן של מחדל ברירת להגדרת יחזרו הבאות ההדפסה ההגדרות•

.ואיכות תצלום גודל, נייר סוג, נייר גדול
.Lexmark של צילום בנייר או Lexmark של פרמיום צילום בנייר השתמש, ביותר טובות תוצאות לקבלת•
ממגש מודפס גיליון כל בנפרד הסר, ביותר טובות תוצאות לקבלת. המודפס התצלום במשטח מנגיעה הימנע, מריחה למנוע כדי•

.תאחסן או תציג שתערום לפני לפחות שעות 24 להתייבש להדפסות ואפשר הנייר יציאת

תצלומים וניהול אחזור
זיכרון כרטיס הכנסת

.זיכרון כרטיס הכנס1
.שמאלה פונה המותג שם תווית כאשר הכרטיס את הכנס•
.המדפסת לכיוון מצביע שהחץ ודא, בחץ מסומן הכרטיס אם•
.לחריץ הכנסתו לפני אליו שמצורף למתאם הזיכרון כרטיס את לחבר הקפד•

21

זיכרון כרטיסחריץ

1•xD Picture Card
•Secure Digital
•Mini Secure Digital) מתאם עם(
•Mini Secure Digital) מתאם עם(
•MultiMedia Card
•Reduced Size MultiMedia Card) מתאם עם(
•Memory Stick
•Memory Stick PRO
•Memory Stick Duo) מתאם עם (או Memory Stick PRO Duo) מתאם עם(

2•CompactFlash Type I וכן Type II
•Microdrive
•MultiMedia Card mobile) מתאם עם(
•High Capacity Secure Digital) מתאם עם(

שמועברים או נקרא הזיכרון שכרטיס לציין כדי מהבהבת הנורית. תידלק, הזיכרון כרטיסי לחריצי מעל הנמצאת, שנורית המתן2
.נתונים

כתיבה או קריאה, הדפסה במהלך, שמוצג המדפסת באזור או הזיכרון בכרטיס, כלשהו רשת במתאם, בכבלים תיגע אל  :אזהרה
כתיבה או קריאה, הדפסה במהלך זיכרון כרטיס תסיר אל, בנוסף. נתונים אובדן להתרחש עלול. זיכרון כרטיס מתוך פעילות
.זיכרון כרטיס מתוך פעילות
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.זיכרון כרטיס זוהה ההודעה מופיעה, זיכרון כרטיס שמותקן מזהה המדפסת כאשר

"זיכרון כרטיס בעיות פתרון" ראה, נוסף מידע לקבלת. מחדש והכנס אותו הסר, הזיכרון כרטיס את קוראת אינה המדפסת אם
.89 בעמוד

המנחה בתצוגה הודעה תופיע, אחד זיכרון מכרטיס יותר תכניס אם. פעם בכל אחד פעיל זיכרון כרטיס לזהות יכולה המדפסת :הערה
.בשימוש שאינו הזיכרון כרטיס את להסיר אותך

הבזק כונן הכנסת
.המדפסת בחזית הנמצאת PictBridge ליציאת ההבזק כונן את הכנס1

.ליציאה ישירות מתאים אינו ההבזק כונן אם מתאם שיידרש ייתכן :הערה

USB) USB Flash הבזק התקן זוהה ההודעה מופיעה, מזוהה ההבזק כשכונן. הבזק כונן שמותקן תזהה שהמדפסת עד המתן2
Drive Detected.(

.מחדש והכנס אותו הסר, ההבזק כונן את קוראת אינה המדפסת אם

כתיבה או קריאה, הדפסה במהלך, שמוצג המדפסת באזור או ההבזק בכונן, כלשהו רשת במתאם, בכבלים תיגע אל :אזהרה
פעילות כתיבה או קריאה, הדפסה במהלך הבזק כונן תסיר אל, בנוסף. נתונים אובדן להתרחש עלול. ההבזק כונן מתוך פעילות
.ההבזק כונן מתוך
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המנחה בתצוגה הודעה תופיע, הבזק וכונן זיכרון כרטיס תכניס אם. פעם בכל אחד פעיל מדיה התקן לזהות יכולה המדפסת :הערה
.לזהות המדפסת על שאותו ההתקן את לציין אותך

הבקרה לוח באמצעות למחשב זיכרון מהתקן תצלומים העברת
מכרטיס תצלומים להעביר ניתן, אלחוטית רשת חיבור באמצעות למחשב מחוברת שהיא או למחשב ישירות מחוברת המדפסת אם

.למחשב הבזק מכונן או זיכרון

:הערות

.חיצוני רשת מתאם באמצעות למחשב זיכרון מהתקן תצלומים להעביר ניתן לא•
.)זאת מחייב המחשב אם PIN ומספר (מחשב בחירת לחייב עשוי האלחוטי המחשב•

"זיכרון כרטיס הכנסת" ראה, נוסף מידע לקבלת. להעביר שברצונך התצלומים את המכיל הבזק כונן או זיכרון כרטיס הכנס1
.43 בעמוד" הבזק כונן הכנסת" או 42 בעמוד

).Save Photos( תצלומים שמירת להופעת עד  על או  על ברציפות לחץ2

. על לחץ3

.מחשב להופעת עד  על או  על ברציפות לחץ, נדרש אם4

.המחשב מסך שעל ההוראות את בצע5

המחשב באמצעות זיכרון מכרטיס התצלומים כל העברת
ייתכן, אלחוטית לרשת מחובר המחשב אם. המדפסת של הבקרה לוח לכיוון פונה התווית כאשר במדפסת זיכרון כרטיס הכנס1

.המדפסת את לבחור שתצטרך

.להשתמש ברצונך שבה המדפסת את ולבחור היישום את ידנית לפתוח עליך, לרשת חיבור לצורך :הערה

.במחשב אוטומטית מופעלת Lexmark Imaging Studio התוכנה

."שלי התמונות "בתיקייה התצלומים כל את אוטומטית שמור על לחץ2

.כן על לחץ, הזיכרון מכרטיס תצלומים למחוק ברצונך אם3

.למחוק כדי כן על שתלחץ לפני הועתקו התצלומים של ודא :הערה

.התצלומים לספריית שהועברו התצלומים את להציג כדי הזיכרון כרטיס את הסר. בוצע על לחץ4

המחשב באמצעות זיכרון מכרטיס נבחרים תצלומים העברת
.המדפסת של הבקרה לוח לכיוון פונה התווית כאשר במדפסת זיכרון כרטיס הכנס1

.במחשב אוטומטית מופעלת Lexmark Imaging Studio התוכנה

.להשתמש ברצונך שבה המדפסת את לבחור מכן ולאחר היישום את תחילה לפתוח עליך, אלחוטית לרשת חיבור לצורך :הערה

.לשמירה תצלומים בחירת על לחץ2

.הכל בחירת בטל על לחץ3

.להעביר שברצונך התצלומים את לבחור כדי לחץ4

.הבא על לחץ5

.הבא על לחץ, המחדל ברירת בתיקיית התצלומים את לשמור ברצונך אם6

:המחדל ברירת מתיקיית השונה בתיקייה התצלומים את לשמור ברצונך אם7
.עיון על לחץא
.הרצויה התיקייה את בחרב
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.אישור על לחץג

.שם להזין כדי הטקסט תיבת על לחץ, עתה זה שהעברת התצלומים לכל קידומת להקצות ברצונך אם8

.הבא על לחץ9

.כן על לחץ, הזיכרון מכרטיס תצלומים למחוק ברצונך אם10

.למחוק כדי כן שתבחר לפני הועתקו התצלומים של ודא :הערה

.התצלומים לספריית שהועברו התצלומים את להציג כדי הזיכרון כרטיס את הסר. בוצע על לחץ11

המחשב באמצעות הבזק כונן או מתקליטור התצלומים כל העברת
.43 בעמוד" הבזק כונן הכנסת" ראה, נוסף מידע לקבלת. במדפסת הבזק כונן או במחשב תקליטור הכנס1

.במחשב אוטומטית מופעלת Lexmark Imaging Studio התוכנה

."?יעשה Windows -ש ברצונך מה "המסך מופיע, Windows XP -ב משתמש אתה אם2

.Lexmark של תמונה לעיבוד סטודיו באמצעות למחשב תצלומים העברת על לחץ

:Windows 2000 -ב משתמש אתה אם3
.Lexmark Imaging Studio הסמל על פעמיים לחץ, העבודה בשולחןא
.תצלומים העברת על לחץב

."שלי התמונות "בתיקייה התצלומים כל את אוטומטית שמור על לחץ4

.התצלומים לספריית שהועברו התצלומים את להציג כדי התקליטור או ההבזק כונן את הסר5

המחשב באמצעות הבזק כונן או מתקליטור נבחרים תצלומים העברת
.43 בעמוד" הבזק כונן הכנסת" ראה, נוסף מידע לקבלת. במדפסת הבזק כונן או במחשב תקליטור הכנס1

.במחשב אוטומטית מופעלת Lexmark Imaging Studio התוכנה

."?יעשה Windows -ש ברצונך מה "המסך מופיע, Windows XP -ב משתמש אתה אם2

.Lexmark של תמונה לעיבוד סטודיו באמצעות למחשב תצלומים העברת על לחץ

:Windows 2000 -ב משתמש אתה אם3
.Lexmark Imaging Studio הסמל על פעמיים לחץ, העבודה בשולחןא
.תצלומים העברת על לחץב

.לשמירה תצלומים בחירת על לחץ4

.הכל בחירת בטל על לחץ5

.להעביר שברצונך התצלומים את לבחור כדי לחץ6

.הבא על לחץ, המחדל ברירת בתיקיית התצלומים את לשמור ברצונך אם7

:המחדל ברירת מתיקיית השונה בתיקייה התצלומים את לשמור ברצונך אם8
.עיון על לחץא
.הרצויה התיקייה את בחרב
.אישור על לחץג

.שם להזין כדי הטקסט תיבת על לחץ, עתה זה שהעברת התצלומים לכל קידומת להקצות ברצונך אם9
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.הבא על לחץ10

.התצלומים לספריית שהועברו התצלומים את להציג כדי התקליטור או ההבזק כונן את הסר11

הבזק לכונן זיכרון מכרטיס תצלומים העברת
.42 בעמוד" זיכרון כרטיס הכנסת" ראה, נוסף מידע לקבלת. להעביר שברצונך התמונות את המכיל זיכרון כרטיס הכנס1

.43 בעמוד" הבזק כונן הכנסת" ראה, נוסף מידע לקבלת. המדפסת בחזית הנמצאת PictBridge ליציאת ההבזק כונן את הכנס2

.בתצוגה מופיעה) Which device is to be displayed?( ?להציג התקן איזה השאלה

המצלמה כרטיס של הספציפי הדגם להופעת עד או) Camera Card( מצלמה כרטיס להופעת עד  על או  על ברציפות לחץ3
.שברשותך

. על לחץ4

).Save Photos( תצלומים שמירת להופעת עד  על או  על ברציפות לחץ5

. על לחץ6

.הרצויה ההגדרה להופעת עד  על או  על ברציפות לחץ, נדרש אם7

:הערות

.תאריכים טווח וכן אחרון תאריך יכללו האפשרויות, שונים בתאריכים צולמו הזיכרון בכרטיס תצלומים אם•

מוצגים הטווחים. הרצוי התאריך להצגת עד  על או  על ברציפות מכן לחץ ולאחר  על לחץ, תאריכים טווח לבחור כדי•
.האחרון בחודש החל ושנה חודש לפי

.כיעד USB לבחור עליך, מחשב גם מחובר אם•

.שחור התחל על או צבע התחל על לחץ8

:הערות

.בתצוגה הנחייה תופיע, ההבזק בכונן זיכרון מספיק אין אם•
.הושלמה שההעתקה המציינת הודעה תופיע שבתצוגה עד ההבזק כונן את תסיר אל•

הבקרה לוח באמצעות תצלומים הדפסת
הגהה גיליון באמצעות זיכרון בהתקן המאוחסנים תצלומים של הדפסה

.A4 בגודל נייר או רגיל נייר טען1

"זיכרון כרטיס הכנסת" ראה, נוסף מידע לקבלת. להדפיס שברצונך התצלומים את המכיל הבזק כונן או זיכרון כרטיס הכנס2
.43 בעמוד" הבזק כונן הכנסת"או 42 בעמוד

).Proof Sheet( הגהה גיליון להופעת עד  על או  על ברציפות לחץ3

. על לחץ4

).Print Proof Sheet( הגהה גיליון הדפסת להופעת עד  על או  על ברציפות לחץ5

. על לחץ6

.להדפיס שברצונך התצלומים קטגוריית את לציין כדי  על או  על לחץ7

:להדפיס שניתן הגהה גיליון סוג
זיכרון בכרטיס התצלומים כל עבור•
בכרטיס יותר או תצלומים 20 קיימים אם, האחרונים התצלומים 20 עבור•
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שונים בתאריכים צולמו בכרטיס התצלומים אם, תאריך לפי•

. על לחץ8

. על שוב לחץ9

.יותר או אחד הגהה גיליון מודפס

,עמוד פריסת, אדומה עין הפחתת, ההעתקים מספר, להדפסה התצלומים את לבחור כדי ההגהה בגיליון ההוראות את בצע10
.נייר וסוג הדפסה אפשרות

.הבחירות ביצוע בעת העיגולים את לחלוטין למלא הקפד :הערה

משטח על מקור מסמכי טעינת" ראה, נוסף מידע לקבלת. מטה כלפי כשפניו הסורק של הזכוכית משטח על הגהה גיליון טען11
.35 בעמוד" הסורק של הזכוכית

).Scan Proof Sheet( הגהה גיליון סריקת להופעת עד  על או  על ברציפות לחץ, נדרש אם12

. על לחץ13

).Start Black( שחור התחל או) Start Color( צבע התחל על לחץ, ההגהה גיליון לסריקת14

בהוראות עיין, להדפסה מיועד צד איזה בטוח אינך אם. (אליך פונה להדפסה המיועד הצד או המבריק הצד כאשר, צילום נייר טען15
.32 בעמוד" נייר טעינת" ראה, נוסף מידע לקבלת). לנייר שמצורפות

.הגהה בגיליון שבחרת לגודל תואם שהנייר ודא :הערה

).Start Black( שחור התחל או) Start Color( צבע התחל על לחץ, התצלומים להדפסת16

.התצלומים הגהת בגיליון שבחרת התצלומים להדפסת עד המדפסת את תכבה ואל ההבזק כונן או הזיכרון כרטיס את תסיר אל :אזהרה
.המדפסת של כיבוי בכל או מהמדפסת ההבזק כונן או הזיכרון כרטיס הסרת עם חוקי לבלתי הופך ההגהה גיליון

התצלומים כל הדפסת
בהוראות עיין, להדפסה מיועד צד איזה בטוח אינך אם. (אליך פונה להדפסה המיועד הצד או המבריק הצד כאשר, צילום נייר טען1

.32 בעמוד" נייר טעינת" ראה, נוסף מידע לקבלת). לנייר שמצורפות

"זיכרון כרטיס הכנסת" ראה, נוסף מידע לקבלת. להדפיס שברצונך התצלומים את המכיל הבזק כונן או זיכרון כרטיס הכנס2
.43 בעמוד" הבזק כונן הכנסת"על או 42 בעמוד

).Print( הדפסה להופעת עד  על או  על ברציפות לחץ3

. על לחץ4

).Print All Photos( התצלומים כל הדפסת להופעת עד  על או  על ברציפות לחץ5

).Start Black( שחור התחל על או) Start Color( צבע התחל על לחץ6

.התצוגה של השנייה בשורה, בתצוגה ברצף מוצגות ההדפסה בעבודת המשמשות ההדפסה הגדרות

).Start Black( שחור התחל על או) Start Color( צבע התחל שוב על לחץ7
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מספר לפי תצלומים הדפסת
,תצלום מספר לפי תצלומים להדפיס ברצונך אם. התצלומים הגהת בגיליון להם המוקצים המספרים באמצעות תצלומים להדפיס ניתן
"הגהה גיליון באמצעות זיכרון בהתקן המאוחסנים תצלומים של הדפסה" ראה, נוסף מידע לקבלת. תחילה ההגהה גיליון להדפיס עליך

.46 בעמוד

בהוראות עיין, להדפסה מיועד צד איזה בטוח אינך אם. (אליך פונה להדפסה המיועד הצד או המבריק הצד כאשר, צילום נייר טען1
.32 בעמוד" נייר טעינת" ראה, נוסף מידע לקבלת). לנייר שמצורפות

"זיכרון כרטיס הכנסת" ראה, נוסף מידע לקבלת. להדפיס שברצונך התצלומים את המכיל הבזק כונן או זיכרון כרטיס הכנס2
.43 בעמוד" הבזק כונן הכנסת"או 42 בעמוד

).Print Photos( תצלומים הדפסה להופעת עד  על או  על ברציפות לחץ3

. על לחץ4

).Photo Number( תצלום מספר להופעת עד  על או  על ברציפות לחץ5

. על לחץ6

.הרצוי המספר להופעת עד  על או  על ברציפות לחץ7

.תצלום לבחור כדי  על לחץ8

.התצוגה של השנייה בשורה למספר משמאל) * (כוכבית תופיע, תצלום בחירת בעת :הערה

. על לחץ מכן ולאחר למספר להגיע כדי  על או  על לחץ, נוספים תצלומים לבחור ברצונך אם9

.שחור התחל על או צבע התחל על לחץ10

.התצוגה של השנייה בשורה פעם בכל אחת מוצגות ההדפסה בעבודת המשמשות ההדפסה הגדרות

.שחור התחל על או צבע התחל שוב על לחץ11

תאריכים טווח לפי תצלומים הדפסת
בהוראות עיין, להדפסה מיועד צד איזה בטוח אינך אם. (אליך פונה להדפסה המיועד הצד או המבריק הצד כאשר, צילום נייר טען1

.32 בעמוד" נייר טעינת" ראה, נוסף מידע לקבלת). לנייר שמצורפות

"זיכרון כרטיס הכנסת" ראה, נוסף מידע לקבלת. להדפיס שברצונך התצלומים את המכיל הבזק כונן או זיכרון כרטיס הכנס2
.43 בעמוד" הבזק כונן הכנסת" או 42 בעמוד

).Print Photos( תצלומים הדפסה להופעת עד  על או  על ברציפות לחץ3

. על לחץ4

).Date( תאריך להופעת עד  על או  על ברציפות לחץ5

. על לחץ6

.האחרון בחודש החל ושנה חודש לפי מוצגים התאריכים

.הרצוי בחודש לבחור כדי  על או  על ברציפות לחץ7

. על לחץ8

.שחור התחל על או צבע התחל על לחץ9

.התצוגה של השנייה בשורה, בתצוגה ברצף מוצגות ההדפסה בעבודת שישמשו ההדפסה הגדרות

.שחור התחל על או צבע התחל שוב על לחץ10
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צבע אפקטי באמצעות תצלומים הדפסת
.התצלומים על צבע אפקטי להחיל כדי הבקרה בלוח להשתמש באפשרותך

תצלומים של הדפסה" ראה, נוסף מידע לקבלת. הגהה גיליון באמצעות צבע אפקטי עם תצלומים להדפיס ניתן, בנוסף :הערה
.46 בעמוד" הגהה גיליון באמצעות זיכרון בהתקן המאוחסנים

בהוראות עיין, להדפסה מיועד צד איזה בטוח אינך אם. (אליך פונה להדפסה המיועד הצד או המבריק הצד כאשר, צילום נייר טען1
.32 בעמוד" נייר טעינת" ראה, נוסף מידע לקבלת). לנייר שמצורפות

"זיכרון כרטיס הכנסת" ראה, נוסף מידע לקבלת. להדפיס שברצונך התצלומים את המכיל הבזק כונן או זיכרון כרטיס הכנס2
.43 בעמוד" הבזק כונן הכנסת"או 42 בעמוד

).Photo Effects( תצלום אפקטי להופעת עד  על או  על ברציפות לחץ3

. על לחץ4

.הרצוי הצבע אפקט להופעת עד  על או  על ברציפות לחץ5

.עתיק וחום עתיק אפור, כהה חום כולל הצבע אפקטי מבחר :הערה

. על לחץ6

.הפעילים ההבזק כונן או הזיכרון כרטיס של להסרתם עד המודפסים התצלומים על מוחל הצבע אפקט :הערה

DPOF באמצעות דיגיטלית ממצלמה תצלומים הדפסת
Digital Print Order Format או )DPOF (ב תומכת המצלמה אם. הדיגיטליות מהמצלמות בחלק הזמינה תכונה היא- DPOF,

נמצא הזיכרון שכרטיס בעת וזאת ההדפסה הגדרות ואת תצלום כל של ההעתקים מספר את, להדפיס תצלומים אילו לציין באפשרותך
.במדפסת הזיכרון כרטיס את מכניס שאתה בעת אלה הגדרות מזהה המדפסת. במצלמה עדיין

הגדרות שינוי על נוסף מידע לקבלת. המדפסת של הנוכחיות להגדרות מתאימות שבחרת התצלום הדפסת שהגדרות ודא :הערה
.21 בעמוד" צילום כרטיס בתפריט שימוש" ראה, תצלום הדפסת

בהוראות עיין, להדפסה מיועד צד איזה בטוח אינך אם. (אליך פונה להדפסה המיועד הצד או המבריק הצד כאשר, צילום נייר טען1
.32 בעמוד" נייר טעינת" ראה, נוסף מידע לקבלת). לנייר שמצורפות

.42 בעמוד" זיכרון כרטיס הכנסת" ראה, נוסף מידע לקבלת. זיכרון כרטיס הכנס2

).Print Photos( תצלומים הדפסה להופעת עד  על או  על ברציפות לחץ3

. על לחץ4

.DPOF הדפסת להופעת עד  על או  על ברציפות לחץ5

.שחור התחל על או צבע התחל על לחץ6
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בתצלומים לשליטה PictBridge מאופשרת דיגיטלית במצלמה שימוש
תצלומים לבחור כדי המצלמה שעל בלחצנים ולהשתמש למדפסת PictBridge מאופשרת דיגיטלית מצלמה לחבר באפשרותך
.ולהדפיסם

.למצלמה USB -ה כבל של אחד קצה חבר1

.הדיגיטלית למצלמה שצורף USB בכבל רק השתמש :הערה

.המדפסת בחזית הנמצאת PictBridge ליציאת USB -ה כבל של השני הקצה את הכנס2

דיגיטלית ממצלמה פעילה הדפסה בעת, המוצג באזור במדפסת או כלשהו רשת במתאם, USB -ה בכבל תיגע אל :אזהרה
פעילה הדפסה בעת הרשת מתאם או USB -ה כבל את תסיר אל, בנוסף. נתונים אובדן להתרחש עלול. PictBridge מאופשרת
.PictBridge מאופשרת דיגיטלית ממצלמה

:הערות

.המצלמה תיעוד את ראה, נוסף מידע לקבלת. נכון USB למצב מוגדרת PictBridge -ה מאופשרת הדיגיטלית שהמצלמה ודא•
לציין אותך המנחה בתצוגה הודעה תופיע, אחד מדיה מהתקן יותר תכניס אם. פעם בכל אחד מדיה התקן מזהה המדפסת•

.לזהות המדפסת על שאותו ההתקן את
אחד את להסיר שעליך האומרת שגיאה הודעת תוצג, PictBridge מאופשרת מצלמה חיבור בעת זיכרון כרטיס מוכנס אם•

.ההתקנים

לשינוי    על לחץ. PictBridge מצלמת זוהתה :בתצוגה מופיעה הבאה ההודעה, מוצלח PictBridge -ה חיבור אם•
.91 בעמוד" שגיאה הודעות" ראה, כלשהי אחרת הודעה מופיעה אם .הגדרות

הדפסת המשמשות הגדרות הם התפריט בפריטי שנבחרו הערכים, המצלמה מתוך מפורשת בחירה נעשית לא אם•
Pictbridge.

.ולהדפסתם בתצלומים לבחירה המצלמה שבתיעוד ההוראות את בצע3

.שוב אותה ולחבר המצלמה את לנתק עליך, המצלמה חיבור בעת מכובה המדפסת אם :הערה
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המחשב באמצעות תצלומים הדפסת
.38 בעמוד" אינטרנט דף מתוך תמונות או תצלומים הדפסת" ראה, אינטרנט דף מתוך תמונות או תצלומים להדפסת :הערה

התצלומים מספריית תצלומים של הדפסה/הצגה
.Lexmark Imaging Studio הסמל על פעמיים לחץ, העבודה בשולחן1

.תצלומים ספריית של הדפסה/הצגה על לחץ2

.להדפיס שברצונך התצלומים את לבחור כדי לחץ3

.תצלומים הדפסת על לחץ, המסך של התחתון בחלקו תמונה לעיבוד סטודיוה של המצב בשורת4

.העתקה איכות בחר, איכות הנפתחת ברשימה5

.הנייר גודל את בחר, במדפסת הנייר גודל הנפתחת ברשימה6

האפשרויות את בחר), מ"ס  10x15 ( 'אינץ  4x6  -מ השונה תצלום גודל לבחור כדי או תצלום של מרובות הדפסות לבחירת7
.אחרים גדלים ולבחור להציג כדי האחרונה בעמודה הנפתחת ברשימה השתמש. בטבלה הרצויות

.המסך של התחתונה הימנית בפינה כעת הדפס על לחץ8

המחשב באמצעות מדיה מהתקן תצלומים הדפסת
בהוראות עיין, להדפסה מיועד צד איזה בטוח אינך אם. (אליך פונה להדפסה המיועד הצד או המבריק הצד כאשר, צילום נייר טען1

.32 בעמוד" נייר טעינת" ראה, נוסף מידע לקבלת). לנייר שמצורפות

.במחשב מדיה התקן או תקליטור הכנס2
על לחץ?". יעשה Windows -ש ברצונך מה "המסך מופיע, Windows Vista -ב או Windows XP -ב משתמש אתה אםא

.Lexmark של תמונה לעיבוד סטודיו באמצעות למחשב תצלומים העברת
:Windows 2000 -ב משתמש אתה אםב

.Lexmark Imaging Studio הסמל על פעמיים לחץ, העבודה בשולחן1
.תצלומים העברת על לחץ2

.להדפסה תצלומים בחירת על לחץ3

.הדפסה על לחץ, התצלומים כל להדפסת4

.הכל בחירת בטל על לחץ, נבחרים תצלומים להדפסת5

.להדפיס שברצונך התצלומים את לבחור כדי לחץ6

.הדפסה על לחץ7

.העתקה איכות בחר, איכות הנפתחת ברשימה8

.הנייר גודל את בחר, במדפסת הנייר גודל הנפתחת ברשימה9

האפשרויות את בחר), מ"ס  10x15 ( 'אינץ  4x6  -מ השונה תצלום גודל לבחור כדי או תצלום של מרובות הדפסות לבחירת10
.אחרים גדלים ולבחור להציג כדי האחרונה בעמודה הנפתחת ברשימה השתמש. בטבלה הרצויות

.המסך של התחתונה הימנית בפינה כעת הדפס על לחץ11

.המדיה התקן או התקליטור את הסר12

תצלומים חבילות הדפסת
.Lexmark Imaging Studio הסמל על פעמיים לחץ, העבודה בשולחן1

.תצלומים חבילות על לחץ2
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.התצלומים בחבילת לכלול שברצונך התצלומים את לבחור כדי בחר3

.הבא על לחץ4

.העתקה איכות בחר, איכות הנפתחת ברשימה5

.הנייר גודל את בחר, במדפסת הנייר גודל הנפתחת ברשימה6

האפשרויות את בחר), מ"ס  10x15 ( 'אינץ  4x6  -מ השונה תצלום גודל לבחור כדי או תצלום של מרובות הדפסות לבחירת7
.אחרים גדלים ולבחור להציג כדי האחרונה בעמודה הנפתחת ברשימה השתמש. בטבלה הרציות

.המסך של התחתונה הימנית בפינה כעת הדפס על לחץ8

תצלום פרויקטי יצירת
מצולמות ברכה גלויות יצירת

.Lexmark Imaging Studio הסמל על פעמיים לחץ, העבודה בשולחן1

.מצולמות ברכה גלויות על לחץ2

.הברכה כרטיס עבור סגנון לבחור כדי לחץ, סגנון בכרטיסייה3

.המסך של הימני בצדו המקדימה התצוגה לחלונית תצלום וגרור בחר, תצלום בכרטיסייה4

.המצולמת הברכה לגלוית טקסט להוסיף שתוכל כדי הטקסט באזור לחץ5

.אישור על לחץ, הטקסט את לערוך כשתסיים6

3 שלב על וחזור חדש כרטיס הוספת על לחץ, שונים תצלום או/ו סגנון באמצעות נוספת מצולמת ברכה גלוית ליצור ברצונך אם7
.52 בעמוד 6 שלב עד 52 בעמוד

.שיתוף בכרטיסייה מצולמת ברכה גלוית הדפסת בחר, המצולמת הברכה גלוית את להדפיס ברצונך אם8

.ההעתקים מספר את בחר, העתקים הנפתחת ברשימה9

.העתקה איכות בחר, איכות הנפתחת ברשימה10

.הנייר גודל את בחר, במדפסת נייר גודל הנפתחת ברשימה11

ממדיםנתמכים נייר גודלי

A4 210x297  מ"מ

Letter 8.5x11 אינץ'

)מ"ס 10.16x20.32 ( 'אינץ 4x8 ברכה כרטיסי

.כעת הדפס על לחץ12

בכרטיסייה מצולמת ברכה גלוית אלקטרוני בדואר שלח בחר, המצולמת הברכה גלוית את אלקטרוני בדואר לשלוח ברצונך אם13
.שיתוף

.התמונה גודל את בחר, המסך של ומהירות שליחה איכות באזור14

.המצולמות הברכה גלויות מצורפות שאליה אלקטרוני דואר הודעת ליצור כדי אלקטרוני דואר צור על לחץ15

תצלומים של שקופיות תצוגת יצירת
.Lexmark Imaging Studio הסמל על פעמיים לחץ, העבודה בשולחן1

.שקופיות תצוגת על לחץ2
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.המסך של הימני בצדו המקדימה התצוגה לחלונית הנבחרים התצלומים את וגרור לחץ3

:השקופיות לתצוגת להוסיף כדי נוסף תצלום לסרוק ברצונך אם4
.מטה כלפי כשפניו הסורק של הזכוכית משטח על התצלום את הנחא
.מסורק תצלום הוספת  קובץ על לחץב
.התצלומים כל לסריקת עד זה שלב על חזורג

.תצלום כל הצגת משך הנפתחת ברשימה תצלום כל להצגת השניות מספר את בחר, הגדרות בכרטיסייה5

.כן על לחץ), חוזרת הפעלה (בלולאה השקופיות תצוגת את להציג ברצונך אם6

שקופיות מתצוגת יציאה על לחץ. מוצגת שקופיות תצוגת. הימנית החלונית של התחתון בחלק שקופיות תצוגת הצג על לחץ7
.השקופיות תצוגת את לסגור כדי השקופיות תצוגת במציג

."שלי התמונות "בספרייה השקופיות תצוגת את לשמור ברצונך אם, שקופיות תצוגת שמירת על לחץ, שיתוף בכרטיסייה8

.שיח-הדו תיבת של קובץ שם באזור שם הזן9

.שמור על לחץ10

.השקופיות תצוגת את להדפיס ברצונך אם שיתוף בכרטיסייה שקופיות תצוגת הדפסת על לחץ11

.העתקה איכות בחר, איכות הנפתחת ברשימה12

.הנייר גודל את בחר, במדפסת הנייר גודל הנפתחת ברשימה13

האפשרויות את בחר), מ"ס  10x15 ( 'אינץ  4x6  -מ השונה תצלום גודל לבחור כדי או תצלום של מרובות הדפסות לבחירת14
.אחרים גדלים ולבחור להציג כדי האחרונה בעמודה הנפתחת ברשימה השתמש. בטבלה הרציות

.כעת הדפס על לחץ15

עמודים מרובה כפוסטר תמונה הדפסת
.נייר טען1

.Lexmark Imaging Studio הסמל על פעמיים לחץ, העבודה בשולחן2

.פוסטר על לחץ, הפתיחה מסך של יצירה מטלות הדפסת באזור3

:תצלום סורק אתה אם4
.מטה כלפי כשפניו הסורק של הזכוכית משטח על התצלום את הנחא
.מסורק תצלום הוספת  קובץ על לחץב

.התצלום את המכילה התיקייה את פתח, חדש פריט סורק אינך אם5

.עמודים מרובה פוסטר הדפסת המסך של המקדימה התצוגה לאזור התצלום את גרור6

.השמאלית החלונית של התחתון בחלק הבא השלב על לחץ7

.נייר גודל בחר", פוסטר להדפסת שישמש נייר גודל "הנפתחת ברשימה8

.הדפסה איכות בחר", פוסטר עבור הדפסה איכות "הנפתחת ברשימה9

.הפוסטר גדול את בחר", פוסטר גודל "הנפתחת ברשימה10

.מעלות 90 -ב סובב על לחץ, המודפסים העמודים על יותר טוב שיתאים כדי הפוסטר את לסובב ברצונך אם11

.המסך של התחתונה הימנית בפינה כעת הדפס על לחץ12
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העתקה

.19 בעמוד" העתקה בתפריט שימוש" ראה, העתקה הגדרות אישית להתאים ברצונך אם :הערה

העתק הכנת
.נייר טען1

.הסורק של הזכוכית משטח על מטה כלפי הפנים עם מקור מסמך טען2

).Copy Mode( העתקה מצב על לחץ, הבקרה בלוח3

.שחור התחל על או צבע התחל על לחץ4

העתקה איכות התאמת
dpi -ה שספירת ככל); dpi( 'לאינץ נקודות בספירת כרוכה רזולוציה. ההעתקה עבודת עבור המשמשת הרזולוציה את מציינת האיכות
.יותר גבוהות ההעתקה ואיכות הרזולוציה גם כך יותר גבוהה

.נייר טען1

.הסורק של הזכוכית משטח על מטה כלפי הפנים עם מקור מסמך טען2

.העתקה מצב על לחץ, נדרש אם3

. על לחץ4

).Quality( איכות להופעת עד  על או  על ברציפות לחץ5

. על לחץ6

.הרצויה האיכות להופעת עד  על או  על ברציפות לחץ7

. על לחץ8

.שחור התחל על או צבע התחל על לחץ9
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תצלומים העתקת
בהוראות עיין, להדפסה מיועד צד איזה בטוח אינך אם. (אליך פונה להדפסה המיועד הצד או המבריק הצד כאשר, צילום נייר טען1

.)לנייר שמצורפות

ראה, נוסף מידע לקבלת. מטה כלפי פונים פניו כאשר, הסורק של הזכוכית משטח של העליונה השמאלית בפינה התצלום את הנח2
.35 בעמוד" הסורק של הזכוכית משטח על מקור מסמכי טעינת"

.העתקה מצב על לחץ, הבקרה בלוח3

. על לחץ4

).Quality( איכות להופעת עד  על או  על ברציפות לחץ5

. על לחץ6

.תצלום להופעת עד  על או  על ברציפות לחץ7

. על לחץ8

).Paper Setup( נייר הגדרות להופעת עד  על או  על ברציפות לחץ9

. על לחץ10

).Paper Size( נייר גודל להופעת עד  על או  על ברציפות לחץ11

. על לחץ12

.הרצוי הגודל להופעת עד  על או  על ברציפות לחץ13

. על לחץ14

).Paper Type( נייר סוג להופעת עד  על או  על ברציפות לחץ15

. על לחץ16

.במדפסת שטעון הנייר סוג להופעת עד  על או  על ברציפות לחץ17

. על לחץ18

.שחור התחל על או צבע התחל על לחץ19

הבקרה לוח באמצעות שוליים ללא העתקים הכנת
בהוראות עיין, להדפסה מיועד צד איזה בטוח אינך אם. (אליך פונה להדפסה המיועד הצד או המבריק הצד כאשר, צילום נייר טען1

.)לנייר שמצורפות

ראה, נוסף מידע לקבלת. מטה כלפי פונים פניו כאשר, הסורק של הזכוכית משטח של העליונה השמאלית בפינה התצלום את הנח2
.35 בעמוד" הסורק של הזכוכית משטח על מקור מסמכי טעינת"

.העתקה מצב על לחץ, הבקרה בלוח3

. על לחץ4

).Resize( גודל שינוי להופעת עד  על או  על ברציפות לחץ5

. על לחץ6

).Borderless( שוליים ללא להופעת עד  על או  על ברציפות לחץ7
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. על לחץ8

).Paper Setup( נייר הגדרות להופעת עד  על או  על ברציפות לחץ9

. על לחץ10

).Paper Size( נייר גודל להופעת עד  על או  על ברציפות לחץ11

. על לחץ12

.הרצוי הגודל להופעת עד  על או  על ברציפות לחץ13

. על לחץ14

).Paper Type( נייר סוג להופעת עד  על או  על ברציפות לחץ15

. על לחץ16

.תצלום או אוטומטי להופעת עד  על או  על ברציפות לחץ17

. על לחץ18

.שחור התחל על או צבע התחל על לחץ19

העתק של הכהייה או הבהרה
.יותר כהה או בהיר שיהיה כדי להתאימו ניתן, תצלום או העתק של מראה להתאים ברצונך אם

.נייר טען1

להדפסה המיועד הצד או המבריק הצד כאשר, כבד במשקל מאט בנייר או צילום בנייר השתמש, תצלומים מעתיק אתה אם :הערה
.)לנייר שמצורפות בהוראות עיין, להדפסה מיועד צד איזה בטוח אינך אם. (כלפיך פונה

.הסורק של הזכוכית משטח על מטה כלפי הפנים עם מקור מסמך טען2

.העתקה מצב על לחץ, הבקרה בלוח3

).Lighter/Darker( יותר כהה/יותר בהיר על לחץ4

.המחוון את להתאים כדי  על או  על ברציפות לחץ5

. על לחץ6

.שחור התחל על או צבע התחל על לחץ7

הבקרה לוח באמצעות עותקים איסוף
עמודים של כקבוצות ההעתקים את להדפיס או) אסוף (כסדרה העתק כל להדפיס לבחור ניתן, מסמך של מרובים העתקים תדפיס אם

.)אסוף לא(

אסוף לאאסוף

.נייר טען1

.הסורק של הזכוכית משטח על מטה כלפי הפנים עם מקור מסמך טען2
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).Copy Mode( העתקה מצב על לחץ, הבקרה בלוח3

. על לחץ4

).Collate( עותקים איסוף להופעת עד  על או  על ברציפות לחץ5

. על לחץ6

).On( מופעל להופעת עד  על או  על ברציפות לחץ7

).Resize( גודל שינוי בתפריט כלשהם שינויים ערכת לא אם רק עותקים לאסוף ניתן :הערה

.שחור התחל על או צבע התחל על לחץ8

.נוספים עמודים להניח אותך המנחה הודעה מופיעה, הסורק של הזכוכית במשטח משתמש אתה אם :הערה

. על לחץ, נוספים עמודים בהעתקת להמשיך כדי9

).No( לא להופעת עד  על או  על ברציפות לחץ, האחרון העמוד לאחר10

. על לחץ11

אחד עמוד על פעמים מספר תמונה הכפלת
,שקופות מדבקות, מדבקות יצירת בעת שימושית זו אפשרות. נייר של אחד גיליון על מרובות פעמים התמונה אותה את להדפיס ניתן

.ופרסומים עלונים

.נייר טען1

המיועד הצד או המבריק הצד כאשר, כבד במשקל מאט בנייר או צילום בנייר השתמש, תצלומים מעתיק אתה אם  :הערה
.)לנייר שמצורפות בהוראות עיין, להדפסה מיועד צד איזה בטוח אינך אם. (כלפיך פונה להדפסה

.הסורק של הזכוכית משטח על מטה כלפי הפנים עם מקור מסמך טען2

).Copy Mode( העתקה מצב על לחץ, הבקרה בלוח3

. על לחץ4

).Repeat Image( תמונה הכפלת להופעת עד  על או  על ברציפות לחץ5

. על לחץ6

.אחד עמוד על להדפיס שברצונך התמונות מספר להופעת עד  על או  על ברציפות לחץ7

).Start Black( שחור התחל על או) Start Color( צבע התחל על לחץ8

תמונה של הקטנה או הגדלה
.נייר טען1

המיועד הצד או המבריק הצד כאשר, כבד במשקל מאט בנייר או צילום בנייר השתמש, תצלומים מעתיק אתה אם  :הערה
.)לנייר שמצורפות בהוראות עיין, להדפסה מיועד צד איזה בטוח אינך אם. (כלפיך פונה להדפסה

.הסורק של הזכוכית משטח על מטה כלפי הפנים עם תצלום או מקור מסמך טען2

.העתקה מצב על לחץ, הבקרה בלוח3

. על לחץ4

).Resize( גודל שינוי להופעת עד  על או  על ברציפות לחץ5
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. על לחץ6

.הרצויה ההגדרה להופעת עד  על או  על ברציפות לחץ7

:הערות

ולחץ הרצוי הגודל להופעת עד  על או  על ארוכה לחיצה לחץ), Custom Resize( אישית מותאם גודל שינו תבחר אם•
. הלחצן על

להדפיס כדי לנדרש בהתאם התצלום או המסמך את תגדיל אן תקטין המדפסת), Borderless( שוליים ללא תבחר אם•
והגדר צילום בנייר השתמש, נגודל שינוי הגדרת עם ביותר טובות תוצאות לקבלת. שבחרת הנייר גודל על שוליים ללא העתק
.תצלום או אוטומטיכ הנייר סוג בחירת את

.שחור התחל על או צבע התחל על לחץ8

המחשב באמצעות מסמך העתקת
.הסורק של הזכוכית משטח על מטה כלפי הפנים עם מקור מסמך טען1

.Lexmark Imaging Studio הסמל על פעמיים לחץ, העבודה בשולחן2

.העתקה על לחץ, הפתיחה מסך של השמאלית בחלונית3

.מסמך באפשרות בחר4

.התחלה על לחץ5

.ההעתקים מספר את בחר, העתקים הנפתחת ברשימה6

.העתקה איכות בחר, איכות הנפתחת ברשימה7

.הנייר גודל את בחר, במדפסת הנייר גודל הנפתחת ברשימה8

.הנאותה האפשרות על לחיצה ידי-על ולבן בשחור או אפור בגווני, בצבע המסמך את להדפיס ברצונך אם בחר9

.בהירות במחוון השתמש, הבהירות ערך את להתאים כדי10

.הדפסה גודל בתיבה 400 לבין 25 בין מספר הזן, אישית מותאם הדפסה גודל לבחור כדי11

.לעמוד התאמה האפשרות על לחיצה ידי-על לעמוד המסך את להתאים באפשרותך, בנוסף

.המסך של התחתונה הימנית בפינה כעת העתק על לחץ12
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המחשב באמצעות תצלום העתקת
.מטה כלפי כשפניו הסורק של הזכוכית משטח על התצלום את הנח1

.Lexmark Imaging Studio הסמל על פעמיים לחץ, העבודה בשולחן2

.העתקה על לחץ, הפתיחה מסך של השמאלית בחלונית3

.תצלום בחר4

.התחלה על לחץ5

.הימנית בחלונית מופיע התצלום

.העתקה איכות בחר, איכות הנפתחת ברשימה6

.הנייר גודל את בחר, במדפסת הנייר גודל הנפתחת ברשימה7

האפשרויות את בחר), מ"ס  10x15 ( 'אינץ  4x6  -מ השונה תצלום גודל לבחור כדי או תצלום של מרובות הדפסות לבחירת8
.אחרים גדלים ולבחור להציג כדי האחרונה בעמודה הנפתחת ברשימה השתמש. בטבלה הרציות

.המסך של התחתונה הימנית בפינה כעת העתק על לחץ9
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סריקה

.20 בעמוד" סריקה בתפריט שימוש" ראה, סריקה הגדרות אישית להתאים ברצונך אם :הערה

מסמך סריקת
.מופעלים המחשב והן המדפסת הן וכי למחשב מחוברת שהמדפסת ודא1

.הסורק של הזכוכית משטח על מטה כלפי הפנים עם מקור מסמך טען2

.סריקה מצב על לחץ, הבקרה בלוח3

.לסרוק ברצונך שאליו היעד להופעת עד  על או  על ברציפות לחץ4

.שחור התחל על או צבע התחל על לחץ5

.המחשב מסך שעל Scan שיח-הדו בתיבת Scan ללחוץ שעליך ייתכן, Macintosh ההפעלה במערכת משתמש אתה אם6

.בשם שמירה  קובץ על לחץ, היישום מתוך, הסרוקה התמונה את לשמור ברצונך אם7

.הסרוקה התמונה את לשמור ברצונך שבו והמקום התבנית, הקובץ שם את הזן8

.שמור על לחץ9

רשת דרך למחשב סריקה
:כי ודא1

.מופעלים הסריקה את שמקבל והמחשב המדפסת וכי, הדפסה שרת באמצעות לרשת מחוברת המדפסת•
.)ישירה IP הדפסת (ברשת לסריקה מוגדרת המדפסת תצורת•

.הסורק של הזכוכית משטח על מטה כלפי הפנים עם מקור מסמך טען2

).Scan Mode( סריקה מצב על לחץ, הבקרה בלוח3

.לסרוק ברצונך שאליו המחשב להארת עד  על או  על ברציפות לחץ4

. על לחץ5
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.הרצוי הסריקה יעד להופעת עד  על או  על ברציפות לחץ6

.שחור התחל על או צבע התחל על לחץ7

המחשב באמצעות מסמך סריקת
.הסורק של הזכוכית משטח על מטה כלפי הפנים עם מקור מסמך טען1

.Lexmark Imaging Studio הסמל על פעמיים לחץ, העבודה בשולחן2

.סריקה על לחץ3

.מסמך באפשרות בחר4

.התחלה על לחץ5

.המסמך את לערוך באפשרותך, כעת. המחדל ברירת תמלילים מעבד ליישום נטען שנסרק המסמך

לעריכה טקסט סריקת
.תמלילים לעיבוד ביישום לערוך שניתן לטקסט סרוקות תמונות להמיר כדי) OCR( אופטי תווים לזיהוי התוכנה בתכונת השתמש

:כי ודא1
.מופעלים המחשב והן המדפסת הן וכי למחשב מחוברת המדפסת•
.מותקנת ABBYY Fine Reader התוכנה•

.הסורק של הזכוכית משטח על מטה כלפי הפנים עם מקור מסמך טען2

.Lexmark Imaging Studio הסמל על פעמיים לחץ, העבודה בשולחן3

.סריקה על לחץ4

.מסמך באפשרות בחר5

.התחלה על לחץ6

.המסמך את לערוך באפשרותך, כעת. המחדל ברירת תמלילים מעבד ליישום נטען שנסרק המסמך
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לעריכה תמונות סריקת
.מופעלים המחשב והן המדפסת הן וכי למחשב מחוברת שהמדפסת ודא1

.הסורק של הזכוכית משטח על מטה כלפי הפנים עם מקור מסמך טען2

.Lexmark Imaging Studio הסמל על פעמיים לחץ, העבודה בשולחן3

.סריקה על לחץ4

.תצלומים מספר או תצלום באפשרות בחר5

.התחלה על לחץ6

.שנסרקה התמונה את לערוך באפשרותך

התצלומים לספריית תצלום סריקת
.מטה כלפי כשפניו הסורק של הזכוכית משטח על תצלום טען1

.Lexmark Imaging Studio הסמל על פעמיים לחץ, העבודה בשולחן2

.תצלומים ספריית של הדפסה/הצגה על לחץ3

.חדשה סריקה הוספת על לחץ, התצלומים ספריית של הוספה בכרטיסייה4

.תצלום באפשרות בחר5

.התחלה על לחץ6

.התצלומים ספריית של נוכחית בתיקייה נשמר התצלום

המחשב באמצעות זמנית-בו מרובים תצלומים סריקת
.מטה כלפי כשפניהם הסורק של הזכוכית משטח על התצלומים את הנח1

.הסריקה אזור קצוות לבין התצלומים בין הניתן ככל גדול מרווח עם התצלומים את הנח, ביותר טובות תוצאות לקבלת :הערה

.Lexmark Imaging Studio הסמל על פעמיים לחץ, העבודה בשולחן2

.סריקה על לחץ3

.תצלומים מספר באפשרות בחר4

.התחלה על לחץ5
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אלקטרוני לדואר תמונות או מסמכים סריקת
.האלקטרוני הדואר של המחדל ברירת יישום באמצעות מצורפות תמונות אלקטרוני בדואר לשלוח באפשרותך

.הסורק של הזכוכית משטח על מטה כלפי הפנים עם מקור מסמך טען1

.Lexmark Imaging Studio הסמל על פעמיים לחץ, העבודה בשולחן2

.אלקטרוני דואר על לחץ3

.מסמך או תצלומים מספר ,תצלום באפשרות בחר4

.התחלה על לחץ5

.ואיכות שליחה מהירות באזור תצלום גודל בחר, תצלום סורק אתה אם6

.אלקטרוני דואר להודעת תצורף שהתמונה כדי אלקטרוני דואר צור על לחץ7

סרוקים מעיתונים או עת-מכתבי, מתצלומים גליות תבניות הסרת
.ועיתונים עת מכתבי הנסרקות מתמונות גליות תבניות בהסרת מסייעת רשת מחיקת

.מופעלים המחשב והן המדפסת הן וכי למחשב מחוברת שהמדפסת ודא1

.הסורק של הזכוכית משטח על מטה כלפי הפנים עם מקור מסמך טען2

.Lexmark Imaging Studio הסמל על פעמיים לחץ, העבודה בשולחן3

.סריקה על לחץ4

.תצלומים מספר או תצלום באפשרות בחר5

.התחלה על לחץ6

.מתקדם הכרטיסייה על לחץ7

.תמונה תבניות על לחץ8

.תבניות הסרת על לחץ, עיתונים או עת-מכתבי סריקה ידי-על הנגרמות התמונה תבניות את להסיר כדי9

.להסרה התבנית את בחר, הנפתחת ברשימה10

.הרצוי לערך המחוון את והסט הסימון תיבת על לחץ, צבעוניים בתצלומים מקריים סימנים להפחית כדי11

.מעודכנת ממוזערת התמונה. אישור על לחץ12
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המחשב באמצעות סריקה הגדרות של אישית התאמה
.Lexmark Imaging Studio הסמל על פעמיים לחץ, העבודה בשולחן1

.סריקה על לחץ2

.אישית מותאמות הגדרות על לחץ3

.לנדרש בהתאם ההגדרות את שנה4

אפשרויותהגדרה

.ולבן שחור או אפור, צבע בחרצבע עומק

.הנפתחת ברשימה סריקה רזולוציית של ערך בחר)'לאינץ נקודות (סריקה רזולוציית

להגדרה המחוון את הזז. הנסרק הפריט את אוטומטית לחתוך באפשרותך•גודל
.הרצויה

מקור את בחר, הנפתחת ברשימה. לסריקה האזור את לבחור באפשרותך•
.הנייר

.הנפתחת ברשימה נייר גודל בחירת ידי-על שייסרק האזור את בחרשיסרק האזור בחירת

.לטקסט תמונה המרOCR באמצעות לטקסט התמונה המרת

.הסימון בתיבת בחירה ידי-על קבועות שהבחירות ודאסריקה במהלך אלה בהגדרות תמיד השתמש
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פקס

:כי ודא
.מודם-בפקס שמצויד למחשב מחוברת המדפסת•
.פעיל טלפון לקו מחובר המחשב•
.מופעלים המחשב והן המדפסת הן•

התוכנה באמצעות פקס שיגור
.אחר לאדם בפקס אותו לשגר, התוכנה באמצעות מכן ולאחר, למחשב מסמך לסרוק ניתן

.הסורק של הזכוכית משטח על מטה כלפי הפנים עם מקור מסמך טען1

.Lexmark Imaging Studio הסמל על פעמיים לחץ, העבודה בשולחן2

.פקס על לחץ, הפתיחה מסך של השמאלית בחלונית3

.מסמך באפשרות בחר4

.התחלה על לחץ5

.הבא על לחץ מכן ולאחר הנמען פרטי את הזן6

.) ( - + # * :הבאים הסימנים את או/ו נקודות, פסיקים, מספרים 64 היותר לכל לכלול יכולה הקידומת :הערה

.הבא על לחץ מכן ולאחר השער עמוד פרטי את הזן7

.הבא על לחץ מכן ולאחר כעת אותם הוסף, הפקס עם לשגר שברצונך נוספים מסמכים קיימים אם8

:הפקס את לשגר כדי9
.כעת שגר באפשרות בחר - מייד•
:מתוזמנת בשעה•

."עד שיגור עכב "באפשרות בחרא
.והשעה התאריך את הגדרב

.הפקס של העתק הדפס בחר, הפקס של נייר בעותק רצונך אם10

.שיגור על לחץ11

 

65



אוטומטית פקס קבלת
.Lexmark Imaging Studio הסמל על פעמיים לחץ, העבודה בשולחן1

.פקסים וניהול הגדרה על לחץ, הפתיחה מסך של השמאלית בחלונית, הגדרות באזור2

.אחרות פקס והגדרות מהיר חיוג התאמת על לחץ", ברצוני "בתפריט3

.ומענה צלצול הכרטיסייה על לחץ4

.אוטומטי מענה הנפתחת ברשימה מופעל בחר", נכנסות לשיחות כפקס אוטומטי מענה "באזור5

.הנפתחות ברשימות הרצויות בהגדרות בחר, מתוזמנים במועדים אוטומטי מענה התכונה את ולכבות להפעיל כדי6

באזור:" ב מענה "הנפתחת ברשימה הגדרה בחר, אוטומטית פקס מקבלת שמדפסת לפני הטלפון צלצולי מספר את להגדיר כדי7
."שלך הטלפון קו בסוג מענה"

.ההגדרות את לשמור כדי אישור על לחץ8
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המדפסת תחזוקת

דיו מכלי החלפת
משומש דיו מיכל הסרת

.מופעלת שהמדפסת ודא1

.הסורק יחידת את הרם2

.עסוקה המדפסת אם אלא, הטעינה במיקום ועוצר זז הדיו מיכל מנשא

.המיכל מנשא מכסה את להרים כדי מטה כלפי הדיו מיכל מנשא ידיות את לחץ3

.המשומש הדיו מיכל את הסר4

.השני המיכל עבור 4 ושלב 3 שלב על חזור, הדיו מכלי שני את מסיר אתה אם :הערה

דיו מכלי התקנת
.הדיו מכלי של והתחתון האחורי מהחלק והסרט המדבקה את הסר, חדשים דיו מכלי מתקין אתה אם1

1 2

.הדיו מכלי של התחתון בחלקם המתכת בחרירי או הזהב מגעי באזור תיגע אל :אזהרה
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.המיכל מנשא מכסה את להרים כדי מטה כלפי הדיו מכלי מנשא ידיות את לחץ2

.הימני במנשא צבעוני דיו מיכל הכנס. השמאלי במנשא לצילום דיו מיכל או שחור דיו מיכל הכנס3

.המכסים את סגור4

.הסורק ליחידת מתחת שנמצא מהאזור הידיים את להרחיק והקפד הסורק יחידת את סגור5

.יישור דף להדפיס כדי  על ולחיצה נייר לטעינת הנחייה תציג הבקרה לוח תצוגת

.פקס או העתקה, הדפסה, סריקה של חדשה עבודה להתחיל כדי סגורה להיות חייבת הסורק יחידת :הערה
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יותר טובה הדפסה איכות קבלת
הדפסה איכות שיפור

:אתה כי ודא, המסמך של ההדפסה מאיכות מרוצה אינך אם
צילום בנייר השתמש, גבוהה באיכות אחרות תמונות או תצלומים מדפיס אתה אם. המסמך עבור הנייר של הנכון בסוג השתמש•

.ביותר טובות תוצאות לקבלת Lexmark של צילום בנייר או Lexmark של פרמיום
.מבריק לבן או יותר כבד במשקל בנייר השתמש•
.יותר גבוהה הדפסה איכות הגדרת בוחר•

:אלה שלבים בצע, לך הרצויה ההדפסה באיכות אינו עדיין המסמך אם

.69 בעמוד" דיו מכלי יישור" ראה, נוסף מידע לקבלת. הדיו מכלי את יישר1

.2 שלב אל המשך, השתפרה לא הדפסה איכות אם

.69 בעמוד" הדיו מיכל של ההדפסה חרירי ניקוי" ראה, נוסף מידע לקבלת. הדיו מיכל של ההדפסה חרירי את נקה2

.3 שלב אל המשך, השתפרה לא הדפסה איכות אם

"דיו מכלי התקנת" וכן 67 בעמוד" משומש דיו מיכל הסרת" ראה, נוסף מידע לקבלת. חזרה אותם והכנס הדיו מכלי את הסר3
.67 בעמוד

.4 שלב אל המשך, השתפרה לא הדפסה איכות אם

"והמגעים הדיו מיכל של ההדפסה חרירי ניגוב" ראה, נוסף מידע לקבלת. והמגעים הדיו מיכל של ההדפסה חרירי את נגב4
.70 בעמוד

"מתכלים חומרים הזמנת" ראה, נוסף מידע לקבלת. הדיו מיכל את החלף, רצון משביעת אינה עדיין ההדפסה איכות אם
.71 בעמוד

דיו מכלי יישור
.רגיל נייר טען1

.הגדרות על לחץ, הבקרה בלוח2

).Maintenance( תחזוקה להופעת עד  על או  על ברציפות לחץ3

. על לחץ4

).Align Cartridges( דיו מכלי יישור להופעת עד  על או  על ברציפות לחץ5

. על לחץ6

.יישור דף מודפס

חרירי את נקה, השתפרה לא הדפסה איכות אם. שוב המסמך את הדפס, ההדפסה איכות את לשפר כדי הדיו מכלי את יישרת אם
.הדיו מיכל של ההדפסה

הדיו מיכל של ההדפסה חרירי ניקוי
.רגיל נייר טען1

.הגדרות על לחץ2

).Maintenance( תחזוקה להופעת עד  על או  על ברציפות לחץ3

. על לחץ4

).Clean Cartridges( דיו מכלי ניקוי להופעת עד  על או  על ברציפות לחץ5
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. על לחץ6

.אותם לנקות כדי ההדפסה חרירי דרך דיו יציאת המאלץ, דף מודפס

.השתפרה ההדפסה שאיכות לוודא כדי המסמך את שוב הדפס7

.נוספות מפעמיים יותר לא החרירים את לנקות נסה, השתפרה לא ההדפסה איכות אם8

והמגעים הדיו מיכל של ההדפסה חרירי ניגוב
.הדיו מכלי את הסר1

.במים סיבים נטולת נקייה מטלית לחלח2

.שמוצג בכיוון נגב מכן ולאחר שניות כשלוש למשך ההדפסה חרירי אל המטלית את בעדינות הצמד3

.שמוצג בכיוון נגב מכן ולאחר שניות כשלוש למשך המגעים אל הלחה המטלית של אחר נקי חלק בעדינות הצמד4

.4 שלב ועל 3 שלב על חזור, הלחה המטלית של אחר נקי חלק באמצעות5

.לחלוטין להתייבש ולמגעים לחרירים הנח6

.הדיו מכלי את מחדש הכנס7

.המסמך את שוב הדפס8

"הדיו מיכל של ההדפסה חרירי ניקוי" ראה, נוסף מידע לקבלת. ההדפסה חרירי את נקה, השתפרה לא הדפסה איכות אם9
.69 בעמוד

.היותר לכל נוספות פעמיים 9 שלב על חזור10

.הדיו מכלי את החלף, רצון משביעת אינה עדיין ההדפסה איכות אם11
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הדיו מכלי על שמירה
.להתקינו מוכן שתהיה עד באריזתו חדש דיו מיכל שמור•
יושארו אם כשורה ידפיסו לא הדיו מכלי. לאוויר אטום בכלי אותו אחסון או, ניקוי, החלפה לשם אלא מהמדפסת דיו מיכל תסיר אל•

.ארוך זמן לפרק חשופים
.בשימוש אינו כאשר דיו מיכל לאחסון ביחידה לצילום דיו מיכל שמור•

הסורק של הזכוכית משטח ניקוי
.במים סיבים נטולת נקייה מטלית לחלח1

.לנקותו כדי הסורק של הזכוכית משטח את בעדינות נגב2

.הסורק של הזכוכית משטח על המסמך הנחת לפני יבש המסמך שעל התיקון נוזל או הדיו שכל ודא :הערה

מתכלים חומרים הזמנת
דיו מכלי הזמנת

)Lexmark 4580 וכן Lexmark 3580 להוציא (Lexmark 3500-4500 Series דגמי

1עד היא רגיל לעמוד דיו מיכל תפוקתחלק מספרפריט

23A215שחור דיו מיכל

223215שחור דיו מיכל

34550גבוהה לתפוקה שחור דיו מיכל

24A185צבעוני דיו מיכל

224185צבעוני דיו מיכל

35500גבוהה לתפוקה צבעוני דיו מיכל

יישים לא31לצילום דיו מיכל
.ISO/IEC 24711 (FDIS( -ל בהתאם מוצהר תפוקה ערך. רציפה בהדפסה התקבלו הערכים 1
רישיון נושאי דיו מיכל החזרת תוכנית 2

Lexmark 3580 and Lexmark 4580 דגמי
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חלק מספרפריט

2צבעוני דיו מיכל

3שחור דיו מיכל

31לצילום דיו מיכל

אחרים מתכלים וחומרים נייר הזמנת
.www.lexmark.com בכתובת שלנו האינטרנט באתר בקר, אליך הסמוך ספק לאתר או מתכלים חומרים להזמין כדי

:הערות

.Lexmark של דיו במכלי רק השתמש, ביותר הטובות התוצאות לקבלת•
.Lexmark של צילום בנייר השתמש, גבוהה באיכות אחרות תמונות או תצלומים הדפסת בעת ביותר טובות תוצאות לקבלת•

חלק מספרפריט

USB1021294 כבל

Lexmark N2050) אלחוטי פנימי הדפסה שרת(
מותקן אלחוטי פנימי הדפסה שרת כאשר מגיעה אינה המדפסת אם :הערה
ברשת ולסרוק להדפיס מאפשרת Lexmark N2050 -ה התקנת, כבר

.אלחוטית

.www.lexmark.com ,אל עבור, נוסף מידע לקבלת

נייר גודלנייר

Lexmark•Letter של פרמיום צילום נייר
•A4
•  6 4x6 אינץ'
•  15 10x15 מ"ס
•L

Lexmark•Letter צילום נייר
•A4
•  6 4x6 אינץ'
•  15 10x15 מ"ס

Lexmark PerfectFinishTM•Letter צילום נייר
•A4
•  6 4x6 אינץ'
•  15 10x15 מ"ס
•L

.אזור או למדינה בהתאם להשתנות עשויה הזמינות :הערה

Lexmark של PerfectFinish צילום נייר או Lexmark של פרמיום צילום נייר, Lexmark של צילום נייר רכישת אופן על מידע לקבלת
.www.lexmark.com אל עבור, שלך באזור או במדינה

Lexmark של מקוריים דיו במכלי שימוש
.מעולה הדפסה איכות לקבלת יחד לפעול מתוכננים Lexmark של הצילום ונייר הדיו מכלי, המדפסות

.התרוקן שצוינו במכלים Lexmark של המקורי הדיו, אזל Lexmark של מקורי דיו ההודעה את תקבל אם
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:אזל Lexmark של מקורי דיו ההודעה מופיעה אולם, Lexmark של ומקורי חדש דיו מיכל שרכשת סבור אתה אם

.נוסף מידע קבל על בהודעה לחץ1

.Lexmark של שאינו דיו מיכל על דווח על לחץ2

:שצוינו הדיו מכלי עבור שוב להופיע מההודעה למנוע כדי
.Lexmark של חדשים דיו במכלי הדיו מכלי את החלף•
.סגור על ולחץ הסימון תיבת את בחר, ההודעה שעל נוסף מידע קבל על לחץ, ממחשב מדפיס אתה אם•

.Lexmark של שאינם דיו ממכלי כתוצאה שנגרם נזק מכסה אינה Lexmark של האחריות

דיו מיכל של מחדש מילוי
שמולא במיכל שימוש על ממליצה אינה Lexmark .מחדש שמולא דיו ממיכל הנגרמים נזק או כשלים תיקון מכסה אינה האחריות
השתמש, ביותר הטובות התוצאות לקבלת. למדפסת נזק ולגרום ההדפסה באיכות לפגום עלול דיו מיכל של מחדש מילוי. מחדש

.Lexmark של מתכלים בחומרים

Lexmark מוצרי מחזור
:מחזור לצורך Lexmark -ל Lexmark מוצרי את להחזיר כדי

.www.lexmark.com/recycle בכתובת שלנו האינטרנט באתר בקר1

.המחשב מסך שעל ההוראות את בצע2
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בעיות פתרון
74 בעמוד" התקנה בעיות פתרון"•
78 בעמוד" הדפסה בעיות פתרון"•
83 בעמוד" העתקה בעיות פתרון"•
85 בעמוד" סריקה בעיות פתרון"•
87 בעמוד" נייר והזנת חסימה בעיות פתרון"•
89 בעמוד" זיכרון כרטיס בעיות פתרון"•
91 בעמוד" שגיאה הודעות"•
96 בעמוד" היצרן של המחדל ברירת להגדרות איפוס"•
97 בעמוד" התוכנה של מחדש והתקנה הסרה"•

התקנה בעיות פתרון
74 בעמוד" בתצוגה מופיעה נכונה לא שפה"•
75 בעמוד" דולק אינו הפעלה הלחצן"•
75 בעמוד" התוכנה את להתקין ניתן לא"•
76 בעמוד" מודפס אינו העמוד"•
77 בעמוד" PictBridge באמצעות דיגיטלית ממצלמה להדפיס ניתן לא"•

בתצוגה מופיעה נכונה לא שפה
:הבאות מהאפשרויות אחת נסה: אפשריים פתרונות להלן

ראשונית התקנה במהלך בשפה בחירה החלפת
:הבחירה את לשנות כדי. בתצוגה שוב מופיעה) Language( שפה ,בשפה בחירה לאחר

.בתצוגה מופיעה הרצויה שהשפה עד  על או  על ברציפות לחץ1

.לשמור כדי  על לחץ2

ראשונית התקנה לאחר שונה בשפה בחירה
.הגדרות על לחץ, הבקרה בלוח1

).Device Setup( התקן הגדרת להופעת עד  על או  על ברציפות לחץ2

. על לחץ3

.שפה להופעת עד  על או  על ברציפות לחץ4

. על לחץ5

.בתצוגה מופיעה הרצויה שהשפה עד  על או  על ברציפות לחץ6

.לשמור כדי  על לחץ7

.96 בעמוד" היצרן של המחדל ברירת להגדרות איפוס" ראה, בתצוגה השפה את להבין יכול אינך אם :הערה
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דולק אינו הפעלה הלחצן
:הבאות מהאפשרויות יותר או אחת נסה. אפשריים פתרונות להלן

הפעלה לחצן על לחיצה
. על לחיצה ידי-על מופעלת שהמדפסת ודא

החשמל כבל של מחדש וחיבור ניתוק
.מהמדפסת מכן ולאחר שבקיר החשמל משקע החשמל כבל את נתק1

.במדפסת הכוח בספק הסוף עד הכבל את הכנס2

.אחרים חשמל מכשירי שמשמש חשמל לשקע הכבל את חבר3

. על לחץ, דולקת אינה  הנורית אם4

התוכנה את להתקין ניתן לא
:הבאות מהאפשרויות יותר או אחת נסה. אפשריים פתרונות להלן

.שברשותך ההפעלה מערכת את בדוק
.Mac OS X וכן Windows 2000 ,Windows XP ,Windows Vista :הבאות ההפעלה מערכות נתמכות

יותר מאוחרת גרסה או Service Pack 3 -ב להשתמש Windows 2000 -ב המשתמשים על :הערה

שברשותך המערכת דרישות את בדוק
.המדפסת קופסת על המפורטות המערכת של המינימום לדרישות עונה שברשותך שהמחשב ודא

USB חיבור בדיקת
.USB -ה בכבל כלשהו גלוי נזק קיים אם בדוק1

.המדפסת של האחורי לחלקה USB -ה כבל של המרובע הקצה את היטב חבר2

.במחשב USB -ה ליציאת USB -ה כבל של המלבני הקצה את היטב חבר3

. USB -ה בסמל מסומנת USB -ה יציאת

אלחוטי חיבור בדיקת
.16 בעמוד" המדפסת חלקי הבנת" ראה, נוסף מידע לקבלת. דולקת WI-FI -ה מחוון שהנורית ודא

.מותקן פנימי אלחוטי הדפסה שרת כאשר מגיעה Series 4500 -ה רק :הערה

התוכנה של מחדש התקנה
.מחדש אותו הפעל מכן ולאחר המחשב את כבה1

.חדשה חומרה אותרה של המסכים בכל ביטול על לחץ2
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.התוכנה את מחדש להתקין כדי המסך שעל ההוראות את ובצע התקליטור את הכנס3

כוח ספק של מחדש חיבור

.המדפסת את לכבות כדי  על לחץ1

.בקיר מהשקע החשמל כבל את נתק2

.מהמדפסת בעדינות הכוח ספק את הוצא3

.למדפסת הכוח ספק את מחדש חבר4

.בקיר לשקע החשמל כבל את חבר5

.המדפסת את להפעיל כדי  על לחץ6

וירוס האנטי תוכנות כל ניטרול
.הפתוחים היישומים כל את סגור1

.וירוס האנטי תוכנות כל את נטרל2

.שלי המחשב הסמל על פעמיים לחץ3

.שלי המחשב לסמל לגשת כדי התחל על לחץ, Windows XP -ב

.התקליטורים כונן הסמל על פעמיים לחץ4

.setup.exe על פעמיים לחץ, נדרש אם5

.התוכנה את להתקין כדי המסך על שמוצגות ההוראות את בצע6

התוכנה של מחדש והתקנה הסרה
"התוכנה של מחדש והתקנה הסרה" ראה, נוסף מידע לקבלת. מחדש אותה התקן מכן ולאחר המדפסת תוכנת התקנת את הסר

.97 בעמוד

מודפס אינו העמוד
:הבאות מהאפשרויות יותר או אחת נסה. אפשריים פתרונות להלן

הודעות בדיקת
.91 בעמוד" שגיאה הודעות" ראה, שגיאה הודעת מוצגת אם

חשמל אספקת בדיקת
.75 בעמוד" דולק אינו הפעלה הלחצן" ראה, דולקת אינה  הנורית אם

נייר טעינת
.חזרה אותו טען מכן ולאחר הנייר את הסר

הדיו רמת בדיקת
.חדשים דיו מכלי התקן, נדרש ואם, הדיו רמות את בדוק
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דיו מכלי בדיקת
.הדיו מכלי את הסר1

.הוסרו והסרט שהמדבקה ודא2

1 2

.הדיו מכלי את מחדש הכנס3

.המדפסת של והשהייה מחדל ברירת הגדרות בדיקת
:על לחץ1

.ופקסים מדפסות  התחל :)מחדל ברירת התחל תפריט, (Windows XP -ב•
.ופקסים מדפסות   הגדרות  התחל :)קלאסי התחל תפריט, (Windows XP -ב•

.)וצליל חומרה תחת ( מדפסות  הבקרה לוח   :)מחדל ברירת התחל תפריט, (Windows XP -ב•

.מדפסות   :)קלאסי התחל תפריט, (Windows Vista -ב•

.המדפסת של ההדפסה תור התקן על פעמיים לחץ2

.מדפסת על לחץ3
.הדפסה השהיית האפשרות ליד ביקורת סימן מופיע שלא ודא•
שברצונך קובץ כל עבור ההדפסה תור התקן את לבחור עליך, מחדל ברירת כמדפסת קבע ליד מופיע אינו ביקורת סימן אם•

.להדפיס

כוח ספק של מחדש חיבור

.המדפסת את לכבות כדי  על לחץ1

.בקיר מהשקע החשמל כבל את נתק2

.מהמדפסת בעדינות הכוח ספק את הוצא3

.למדפסת הכוח ספק את מחדש חבר4

.בקיר לשקע החשמל כבל את חבר5

.המדפסת את להפעיל כדי  על לחץ6

התוכנה של מחדש והתקנה הסרה
"התוכנה של מחדש והתקנה הסרה" ראה, נוסף מידע לקבלת. מחדש אותה התקן מכן ולאחר המדפסת תוכנת התקנת את הסר

.97 בעמוד

PictBridge באמצעות דיגיטלית ממצלמה להדפיס ניתן לא
:הבאות מהאפשרויות יותר או אחת נסה. אפשריים פתרונות להלן

ממצלמה PictBridge הדפסת איפשור
.הדיגיטלית המצלמה תיעוד את ראה, נוסף מידע לקבלת. נכון USB במצב בחירה ידי-על במצלמה PictBridge הדפסת אפשר
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PictBridge מאופשרת דיגיטלית מצלמה היא שהמצלמה ודא
.המצלמה את נתק1

היא אם לקבוע כדי הדיגיטלית המצלמה בתיעוד עיין. PictBridge ליציאת PictBridge מאופשרת דיגיטלית מצלמה חבר2
.PictBridge מאופשרת

USB -ה כבל את בדוק
.למצלמה שצורף USB בכבל רק השתמש

זיכרון כרטיסי הסרת
.מהמדפסת כלשהם זיכרון כרטיסי הסר

הודעות בדיקת
.91 בעמוד" שגיאה הודעות" ראה, בתצוגה שגיאה הודעת מופיעה אם

הדפסה בעיות פתרון
78 בעמוד" PictBridge מאופשרת דיגיטלית במצלמה שימוש בעת) מ"ס  10x15 ( 'אינץ  4x6  בגודל חלקי תצלום מודפס"•
79 בעמוד" הדפסה איכות שיפור"•
80 בעמוד" וגרפיקה טקסט של ירודה איכות"•
81 בעמוד" העמוד בשולי ירודה ההדפסה איכות"•
82 בעמוד" איטית ההדפסה מהירות"•
82 בעמוד" תצלום או מסמך חלקי מודפסים"•
82 בעמוד" תצלומים מריחת"•
83 בעמוד" שגויות נראות הדיו רמות"•
83 בעמוד" מדי מהר יורדות הדיו שרמות נראה"•

דיגיטלית במצלמה שימוש בעת) מ"ס  10x15 ( 'אינץ  4x6  בגודל חלקי תצלום מודפס
PictBridge מאופשרת

.כשורה מוגדרים הנייר וגודל התצלום שגודל ודא
מתרחשת הבעיה, כלל בדרך. שהוגדר הנייר לגודל תואם אינו שנבחר התצלום גודל כאשר תצלום/נייר גודל שגיאת מציגה המדפסת

בלוח תצלום גודל התפריט פריט הגדרת את שהשארת ייתכן. PictBridge מאופשרת דיגיטלית ממצלמה להדפיס מנסה שאתה בעת
לוודא עליך. L או 'אינץ 4x6 של הדפסה לגודל היא המצלמה הגדרת אולם, 'אינץ  5x7  בגדול או 'אינץ 8.5.5x11 בגודל הבקרה
.במדינתך המשמש האופייני התצלום לגודל בהתאם  מ"ס 10x15  או 'אינץ 4x6 הוא שבחרת התצלום שגודל

.הנייר בתומך נכונה בצורה טעון) מ"ס 10x15 ( 'אינץ 4x6  בגודל שנייר ודא•
במצלמה) מ"ס 10x15 ( 'אינץ 4x6  -ל ההדפסה גודל בחירת את שנה, ההדפסה גודל הגדרת את לשנות מאפשרת המצלמה אם•

.PictBridge -ה מאופשרת הדיגיטלית
'אינץ 4x6  -ל הנייר גודל את לשנות כדי הבקרה בלוח השתמש, הנייר גודל הגדרת את מאפשרת אינה המצלמה אם•

) 10x15 מ"ס(.
.המדפסת בחזית PictBridge -ה ביציאת השני הקצה את והכנס למצלמה שמצורף USB -ה כבל את במצלמה הכנס1
.המצלמה של הבקרה לוח באמצעות הראשון התצלום את ובחר המצלמה את הפעל2
.המדפסת של הבקרה לוח בתצוגת PictBridge הדפסת להופעת המתן3

.השגיאה הודעת את לנקות כדי  על לחץ, תצלום/נייר גודל שגיאת מופיעה אם :הערה

. על לחץ4

.תצלום גודל להופעת עד  על או  על ברציפות לחץ5
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. על לחץ6

.מ"ס 10x15 או 'אינץ 4x6 להופעת עד  על או  על ברציפות לחץ7

. על לחץ8

).Paper Setup( נייר הגדרות להופעת עד  על או  על ברציפות לחץ9

. על לחץ10

).Paper Size( נייר גודל להופעת עד  על או  על ברציפות לחץ11

. על לחץ12

.מ"ס 10x15 להופעת עד  על ברציפות לחץ13

. על לחץ14
.שחור התחל על או צבע התחל על לחץ15

הדפסה איכות שיפור
:הבאות מהאפשרויות יותר או אחת נסה. אפשריים פתרונות להלן

נייר בדיקת
צילום בנייר השתמש, גבוהה באיכות אחרות תמונות או תצלומים מדפיס אתה אם. המסמך עבור הנייר של הנכון בסוג השתמש•

.ביותר טובות תוצאות לקבלת Lexmark של
.מבריק לבן או יותר כבד במשקל בנייר השתמש•

יותר גבוהה הדפסה איכות הגדרת בחירת
.צילום כרטיס או סריקה מצב ,העתקה מצב על לחץ, ההדפסה לעבודת בהתאם1

. על לחץ2

).Quality( איכות להופעת עד  על או  על ברציפות לחץ3

. על לחץ4

.הרצויה האיכות להופעת עד  על או  על ברציפות לחץ5

. על לחץ6

דיו מכלי בדיקת
:אלה שלבים בצע, לך הרצויה ההדפסה באיכות אינו עדיין המסמך אם

.69 בעמוד" דיו מכלי יישור" ראה, נוסף מידע לקבלת. הדיו מכלי את יישר1

.2 שלב אל המשך, השתפרה לא הדפסה איכות אם

.69 בעמוד" הדיו מיכל של ההדפסה חרירי ניקוי" ראה, נוסף מידע לקבלת. הדיו מיכל של ההדפסה חרירי את נקה2

.3 שלב אל המשך, השתפרה לא הדפסה איכות אם
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"דיו מכלי התקנת" וכן 67 בעמוד" משומש דיו מיכל הסרת" ראה, נוסף מידע לקבלת. חזרה אותם והכנס הדיו מכלי את הסר3
.67 בעמוד

.4 שלב אל המשך, השתפרה לא הדפסה איכות אם

"והמגעים הדיו מיכל של ההדפסה חרירי ניגוב" ראה, נוסף מידע לקבלת. והמגעים הדיו מיכל של ההדפסה חרירי את נגב4
.70 בעמוד

"מתכלים חומרים הזמנת" ראה, נוסף מידע לקבלת. הדיו מכלי את החלף, רצון משביעת אינה עדיין ההדפסה איכות אם
.71 בעמוד

וגרפיקה טקסט של ירודה איכות

ריקים דפים•
כהה הדפסה•
דהויה הדפסה•
נכונים לא צבעים•
בהדפסה וכהות בהירות רצועות•

מוטות שורות•
מריחות•
קווים•
בהדפסה לבנים קווים•

:הבאות מהאפשרויות יותר או אחת נסה. אפשריים פתרונות להלן

הדיו רמת את בדוק
.חדשים דיו מכלי התקן, נדרש ואם, הדיו רמות את בדוק

הדפסה איכות לשיפור שלבים סקירת
.79 בעמוד" הדפסה איכות שיפור" ראה, נוסף מידע לקבלת

הדפסתם עם גיליונות הסרת
:להתייבש לו ואפשר יציאתו עם מיד גיליון כל הסר, הבאים המדיה בסוגי שימוש בעת דיו מריחות למנוע כדי
תמונות או גרפיקה עם מסמכים•
צילום נייר•
כבד במשקל מבריק או מאט נייר•
שקפים•
מדבקות•
מעטפות•
לחולצות גיהוץ נייר•

.השקף לייבוש דקות 15 -כ שידרשו ייתכן :הערה

שונה חברה של בנייר שימוש
,גבוהה באיכות אחרות תמונות או תצלומים מדפיס אתה אם. בצבע שינויים עם ומודפס שונה בצורה דיו מקבל שונות חברות של נייר

.ביותר טובות תוצאות לקבלת Lexmark של צילום בנייר או Lexmark של פרמיום צילום בנייר השתמש

הנייר מצב בדיקת
.מקומט שאינו בלבד חדש בנייר השתמש

התוכנה של מחדש והתקנה הסרה
.97 בעמוד" התוכנה של מחדש והתקנה הסרה" ראה, נוסף מידע לקבלת כשורה מותקנת אינה שהתוכנה ייתכן
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העמוד בשולי ירודה ההדפסה איכות
:הבאות מהאפשרויות יותר או אחת נסה. אפשריים פתרונות להלן

מינימליות הדפסה הגדרות בדיקת
:המזעריים ההדפסה שולי בהגדרת השתמש, שוליים ללא ההדפסה בתכונת משתמש אינך אם
:וימניים שמאליים שוליים•

letter בגודל נייר עבור) 'אינץ 0.25( מ"מ 6.35–
letter מלבד הנייר גודלי כל עבור) 'אינץ 0.133( מ"מ 3.37–

)'אינץ 0.067( מ"מ 1.7 :עליונים שוליים•
)'אינץ 0.5( מ"מ 12.7 :תחתונים שוליים•

שוליים ללא הדפסה בתכונה בחירה
.הדפסה   קובץ על לחץ, ביישום1

.העדפות או הגדרות ,אפשרויות ,מאפיינים על לחץ2

.הדפסה פריסת על לחץ3

.שוליים ללא על לחץ4

)העתקה במהלך (שוליים ללא גודל שינוי בתכונת בחירה

. על לחץ1

).Resize( גודל שינוי להופעת עד  על או  על ברציפות לחץ2

. על לחץ3

).Borderless( שוליים ללא להופעת עד  על או  על ברציפות לחץ4

. על לחץ5

.הרצוי ההעתקים מספר את ולבחור העתקה לתפריט לחזור כדי  על לחץ או שחור התחל על או צבע התחל על לחץ6

)תצלומים הדפסת במהלך (שוליים ללא גודל שינוי בתכונת בחירה

. על לחץ1

).Layout( פריסה להופעת עד  על או  על ברציפות לחץ2

. על לחץ3

.שוליים ללא להופעת עד  על או  על ברציפות לחץ4

. על לחץ5

.להדפיס שברצונך התצלומים את ולבחור צילום כרטיס לתפריט לחזור כדי  על לחץ או שחור התחל על או צבע התחל על לחץ6

צילום בנייר משתמש שאתה ודא
.רגיל נייר על הדפסה בעת שוליים ללא בתכונה בוחר כשאתה מודפסים קטנים שוליים. צילום נייר מחייבת שוליים ללא הדפסה
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המדפסת הגדרות את תואם הנייר שגודל ודא
.הדפסה   קובץ על לחץ, ביישום1

.העדפות או הגדרות ,אפשרויות ,מאפיינים על לחץ2

.נייר הגדרות על לחץ3

.הנייר גודל את בדוק4

איטית ההדפסה מהירות
:הבאות מהאפשרויות יותר או אחת נסה. אפשריים פתרונות להלן

המחשב של העיבוד מהירות מיקסום
.בשימוש שאינם יישומים כל את סגור•
.במסמך והתמונות הגרפיקה וגודל כמות את מזער•
.בשימוש נמצאים שאינם הגופנים כל את מהמערכת הסר•

זיכרון הוספת
.נוסף RAM זיכרון רכישת שקול

יותר נמוכה הדפסה איכות בחירת
.הדפסה   קובץ על לחץ, ביישום1

.העדפות או הגדרות ,אפשרויות ,מאפיינים על לחץ2

.עותקים/איכות על לחץ3

.יותר נמוכה הדפסה איכות הגדרת בחר, מהירות/איכות באזור4

התוכנה של מחדש והתקנה הסרה
.97 בעמוד" התוכנה של מחדש והתקנה הסרה" ראה, נוסף מידע לקבלת

תצלום או מסמך חלקי מודפסים
:הבאות מהאפשרויות יותר או אחת נסה. אפשריים פתרונות להלן

המסמך הנחת אופן בדיקת
.הסורק של הזכוכית משטח על העליונה שמאלית בפינה מטה כלפי הפנים עם מונחים התצלום או שהמסמך ודא

הנייר גודל בדיקת
.שבחרת התצלום או המסמך לגודל מתאים שבשימוש הנייר שגודל ודא

תצלומים מריחת
יציאת ממגש מודפס גיליון כל בנפרד הסר, ביותר טובות תוצאות לקבלת. המודפס התצלום במשטח מנגיעה הימנע, מריחה למנוע כדי

.תאחסן או תציג שתערום לפני לפחות שעות 24 להתייבש להדפסות ואפשר הנייר
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שגויות נראות הדיו רמות
:הבאות מהאפשרויות יותר או אחת נסה. אפשריים פתרונות להלן

?תצלומים או גרפיקה מדפיס אתה האם
המסמכים סוג. דיו יותר צורכת המדפסת, תצלום מהירות/איכות בהגדרת או, גרפיקה של גדולה כמות עם מסמכים הדפסת בעת

.צורכת שהמדפסת הדיו כמות על משפיעים שתבחר ההדפסה ואיכות המודפסים

?גדול קובץ מדפיס אתה האם
דיו רמות. ההדפסה בתחילת הדיו רמת את מייצגות הן; הדפסה עבודת במהלך מתעדכנות אינן המדפסת בתוכנת המוצגות הדיו רמות
.גדול קובץ הדפסת במהלך הדפסה מצב בחלון עקבית לא להיראות עשיות

מדי מהר יורדות הדיו שרמות נראה
:הבאות מהאפשרויות יותר או אחת נסה. אפשריים פתרונות להלן

?גרפיקה של גדולה כמות עם ומסמכים תצלומים מדפיס אתה האם
או תצלומים הדפסת בעת עולה בדיו השימוש, טקסט למסמכי הנדרשת מזו יותר גדולה דיו כמות דורשים וגרפיקה שתצלומים היות

.גרפיקה

?מיטבית מהירות/איכות בהגדרת מדפיס אתה האם
ההדפסה תוצאות, אחרים נייר סוגי עבור. כבד במשקל מאט נייר על תצלומים הדפסת בעת רק מיטבית בחר, דיו בצריכת להפחית כדי

.רגילה או מהירה הדפסה בהגדרה הטקסט מסמכי רוב את הדפס. יותר נמוכה מהירות/איכות בהגדרת מתקבלות ביותר הטובות

העתקה בעיות פתרון
83 בעמוד" מגיב אינו המעתיק"•
83 בעמוד" נסגרת אינה הסורק יחידת"•
84 בעמוד" ירודה העתקה איכות"•
85 בעמוד" תצלום או מסמך חלקי מועתקים"•

מגיב אינו המעתיק
:הבאות מהאפשרויות יותר או אחת נסה. אפשריים פתרונות להלן

הודעות בדיקת
.91 בעמוד" שגיאה הודעות" ראה, שגיאה הודעת מוצגת אם

חשמל אספקת בדיקת
.75 בעמוד" דולק אינו הפעלה הלחצן" ראה, דולקת אינה  הנורית אם

התוכנה של מחדש והתקנה הסרה
.97 בעמוד" התוכנה של מחדש והתקנה הסרה" ראה, נוסף מידע לקבלת

נסגרת אינה הסורק יחידת
.הסורק יחידת את הרם1

.הסורק יחידת לסגירת המפריע מכשול כל הסר2

.הסורק יחידת את הנמך3
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ירודה העתקה איכות

ריקים דפים•
שחמט-לוח תבנית•
מעוותות ותמונות גרפיקה•
חסרים תווים•
דהויה הדפסה•
כהה הדפסה•

מוטות שורות•
מריחות•
קווים•
צפויים בלתי תווים•
בהדפסה לבנים קווים•

:הבאות מהאפשרויות יותר או אחת נסה. אפשריים פתרונות להלן

הודעות בדיקת
.91 בעמוד" שגיאה הודעות" ראה, שגיאה הודעת מוצגת אם

הדיו רמת בדיקת
.חדש דיו מיכל התקן, נדרש ואם, הדיו רמות את בדוק

הסורק של הזכוכית משטח ניקוי
.בעדינות המשטח את ונגב סיבים נטולת מטלית במים לחלח, מלוכלך הסורק של הזכוכית משטח אם

הדפסה איכות לשיפור שלבים סקירת
.69 בעמוד" הדפסה איכות שיפור" ראה, נוסף מידע לקבלת

ההעתק של הבהירות התאמת
.מטה כלפי כשפניו הסורק של הזכוכית משטח על מסמך טען1

.העתקה מצב על לחץ, הבקרה בלוח2

).Lighter/Darker( יותר כהה/יותר בהיר על לחץ3

.ההעתק את להכהות או להבהיר כדי  על או  על ברציפות לחץ4

.שחור התחל על או צבע התחל על לחץ5

המקור מסמך של האיכות בדיקת
.התמונה או המסמך של יותר ברורה בגרסה להשתמש נסה, רצון משביעת אינה המקור מסמך איכות אם

?עיתון או עת-כתב, מבריק נייר או תצלום סורק אתה האם
מעיתונים או עת-מכתבי, מתצלומים גליות תבניות הסרת" ראה, עיתון או עת-כתב, מבריק נייר או תצלום סורק או מעתיק אתה אם

.63 בעמוד" סרוקים

המסמך הנחת אופן בדיקת
.הסורק של הזכוכית משטח על העליונה שמאלית בפינה מטה כלפי הפנים עם מונחים התצלום או שהמסמך ודא
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תצלום או מסמך חלקי מועתקים
:הבאות מהאפשרויות יותר או אחת נסה. אפשריים פתרונות להלן

המסמך הנחת אופן בדיקת
.הסורק של הזכוכית משטח על העליונה שמאלית בפינה מטה כלפי הפנים עם מונחים התצלום או שהמסמך ודא

הנייר גודל בדיקת
.שבחרת לגודל מתאים שבשימוש הנייר שגודל ודא

מקורי גודל הגדרת בדיקת
.מעתיק שאתה המקור מסמך גודל את ציין או אוטומטי היא מקורי גודל שההגדרה ודא

סריקה בעיות פתרון
85 בעמוד" מגיב אינו הסורק"•
86 בעמוד" הצליחה לא הסריקה"•
86 בעמוד" המחשב את מקפיאה או מדי רב זמן נמשכת הסריקה"•
86 בעמוד" סרוקה תמונה של ירודה איכות"•
87 בעמוד" תצלום או מסמך חלקי נסרקים"•
87 בעמוד" ברשת למחשב לסרוק ניתן לא"•

מגיב אינו הסורק
:הבאות מהאפשרויות יותר או אחת נסה. אפשריים פתרונות להלן

הודעות בדיקת
.91 בעמוד" שגיאה הודעות" ראה, שגיאה הודעת מוצגת אם

חשמל אספקת בדיקת
.75 בעמוד" דולק אינו הפעלה הלחצן" ראה, דולקת אינה  הנורית אם

.המדפסת של והשהייה מחדל ברירת הגדרות בדיקת
:על לחץ1

.ופקסים מדפסות  התחל :)מחדל ברירת התחל תפריט, (Windows XP -ב•
.ופקסים מדפסות   הגדרות  התחל :)קלאסי התחל תפריט, (Windows XP -ב•

.)וצליל חומרה תחת ( מדפסות  הבקרה לוח    :)מחדל ברירת התחל תפריט, (Windows XP -ב•

.מדפסות   הגדרות    :)קלאסי התחל תפריט, (Windows Vista -ב•

.המדפסת של ההדפסה תור התקן על פעמיים לחץ2

.מדפסת על לחץ3
.הדפסה השהיית האפשרות ליד ביקורת סימן מופיע שלא ודא•
שברצונך קובץ כל עבור ההדפסה תור התקן את לבחור עליך, מחדל ברירת כמדפסת קבע ליד מופיע אינו ביקורת סימן אם•

.להדפיס

התוכנה של מחדש והתקנה הסרה
.97 בעמוד" התוכנה של מחדש והתקנה הסרה" ראה, נוסף מידע לקבלת
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הצליחה לא הסריקה
:הבאות מהאפשרויות יותר או אחת נסה. אפשריים פתרונות להלן

USB כבל חיבור בדיקת
.USB -ה בכבל כלשהו גלוי נזק קיים אם בדוק1

.המדפסת של האחורי לחלקה USB -ה כבל של המרובע הקצה את היטב חבר2

.במחשב USB -ה ליציאת USB -ה כבל של המלבני הקצה את היטב חבר3

. USB -ה בסמל מסומנת USB -ה יציאת

.המחשב את מחדש הפעל
.מחדש אותו הפעל מכן ולאחר המחשב את כבה

התוכנה של מחדש והתקנה הסרה
.97 בעמוד" התוכנה של מחדש והתקנה הסרה" ראה, נוסף מידע לקבלת

המחשב את מקפיאה או מדי רב זמן נמשכת הסריקה
:הבאות מהאפשרויות יותר או אחת נסה. אפשריים פתרונות להלן

אחרת תוכנה בחירת
.בשימוש שאינן התוכניות כל את סגור

יותר נמוך לערך הסריקה רזולוציית את שנה
.הסורק של הזכוכית משטח על מטה כלפי הפנים עם מקור מסמך טען1

.Lexmark Imaging Studio הסמל על פעמיים לחץ, העבודה בשולחן2

.סריקה על לחץ, הפתיחה מסך של השמאלית בחלונית3

.אישית מותאמות הגדרות על לחץ4

.יותר נמוכה סריקה ברזולוציית בחר5

.התחלה על לחץ6

סרוקה תמונה של ירודה איכות
:הבאות מהאפשרויות יותר או אחת נסה. אפשריים פתרונות להלן

הודעות בדיקת
.91 בעמוד" שגיאה הודעות" ראה, שגיאה הודעת מוצגת אם

הסורק של הזכוכית משטח ניקוי
.בעדינות המשטח את ונגב סיבים נטולת מטלית במים לחלח, מלוכלך הסורק של הזכוכית משטח אם

הסריקה איכות התאמת
.הסורק של הזכוכית משטח על מטה כלפי הפנים עם מקור מסמך טען1

.Lexmark Imaging Studio הסמל על פעמיים לחץ, העבודה בשולחן2

.סריקה על לחץ, הפתיחה מסך של השמאלית בחלונית3
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.אישית מותאמות הגדרות על לחץ4

.יותר גבוהה סריקה ברזולוציית בחר5

.התחלה על לחץ6

הדפסה איכות לשיפור שלבים סקירת
.69 בעמוד" הדפסה איכות שיפור" ראה, נוסף מידע לקבלת

?עיתון או עת-כתב, מבריק נייר או תצלום סורק אתה האם
מעיתונים או עת-מכתבי, מתצלומים גליות תבניות הסרת" ראה, עיתון או עת-כתב, מבריק נייר או תצלום סורק או מעתיק אתה אם

.63 בעמוד" סרוקים

המקור מסמך של האיכות בדיקת
.התמונה או המסמך של יותר ברורה בגרסה להשתמש נסה, רצון משביעת אינה המקור מסמך איכות אם

המסמך הנחת אופן בדיקת
.הסורק של הזכוכית משטח על העליונה שמאלית בפינה מטה כלפי הפנים עם מונחים התצלום או שהמסמך ודא

תצלום או מסמך חלקי נסרקים
:הבאות מהאפשרויות יותר או אחת נסה. אפשריים פתרונות להלן

המסמך הנחת אופן בדיקת
.הסורק של הזכוכית משטח על העליונה שמאלית בפינה מטה כלפי הפנים עם מונחים התצלום או שהמסמך ודא

הנייר גודל בדיקת
.שבחרת לגודל מתאים שבשימוש הנייר שגודל ודא

מקורי גודל הגדרת בדיקת
.מעתיק שאתה המקור מסמך גודל את ציין או אוטומטי זיהוי היא מקורי גודל שההגדרה ודא

ברשת למחשב לסרוק ניתן לא
.60 בעמוד" רשת דרך למחשב סריקה" ראה, נוסף מידע לקבלת

נייר והזנת חסימה בעיות פתרון
87 בעמוד" במדפסת נייר חסימת"•
88 בעמוד" הנייר בתומך נייר חסימת"•
88 בעמוד" כהלכה מוזנים אינם מיוחדת מדיה או נייר"•
88 בעמוד" מיוחדת מדיה או מעטפות, נייר מזינה אינה המדפסת"•
89 בעמוד" כרזות נייר חסימות"•

במדפסת נייר חסימת
ידנית נייר הסרת

.המדפסת את לכבות כדי  על לחץ1

.בעדינות החוצה ומשוך בנייר היטב אחוז2
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.המדפסת את חזרה להפעיל כדי  על לחץ3

הנייר בתומך נייר חסימת
.המדפסת את לכבות כדי  על לחץ1

.בעדינות החוצה ומשוך בנייר היטב אחוז2

.המדפסת את חזרה להפעיל כדי  על לחץ3

כהלכה מוזנים אינם מיוחדת מדיה או נייר
.לזה זה נדבקים או יחד מוזנים גיליונות מספר אם או מוטים או כהלכה מוזנים אינם מיוחדים מדיה או נייר אם אפשריים פתרונות להלן
:הבאות מהאפשרויות יותר או אחת נסה

הנייר מצב בדיקת
.מקומט שאינו בלבד חדש בנייר השתמש

הנייר טעינת בדיקת
.יותר קטנות נייר כמויות במדפסת טען•
.)לנייר שמצורפות בהוראות עיין, להדפסה מיועד צד איזה בטוח אינך אם. (אליך פונה להדפסה הצד כאשר נייר טען•

:על מידע לקבלת 32 בעמוד" נייר של שונים סוגים טעינת" ראה, נוסף מידע לקבלת
נייר סוג לפי לטעינה מרבית כמות•
מיוחדת ומדיה נתמך נייר עבור ספציפיות טעינה הוראות•

הדפסתו עם מייד עמוד כל הסרת
.אותו שתערום לפני לגמרי להתייבש לו והנח יציאתו עם מיד עמוד כל הסר

הנייר מכווני התאמת
:הנייר מכווני את התאם

'אינץ 8.5 -מ קטן שרוחבה במדיה שימוש בעת•
מתכופף שאינו הקפדה תוך, המדיה או הנייר של הקצוות כנגד שיוצבו כך•

מיוחדת מדיה או מעטפות, נייר מזינה אינה המדפסת
:הבאות מהאפשרויות יותר או אחת נסה. אפשריים פתרונות להלן

נייר חסימות קיימות אם בדיקה
נייר חסימת" וכן 87 בעמוד" במדפסת נייר חסימת" ראה, נוסף מידע לקבלת. קיימות הן אם חסימות ונקה נייר חסימות שאין בדוק

.88 בעמוד" הנייר בתומך
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מדיה טעינת בדיקת
.32 בעמוד" נייר של שונים סוגים טעינת" ראה, נוסף מידע לקבלת. כראוי טעונה המיוחדת שהמדיה ודא•
.פעם בכל מיוחדת מדיה של אחד גיליון או אחת מעטפה, אחד עמוד לטעון נסה•

.המדפסת של והשהייה מחדל ברירת הגדרות בדיקת
:על לחץ1

.ופקסים מדפסות  התחל :)מחדל ברירת התחל תפריט, (Windows XP -ב•
.ופקסים מדפסות   הגדרות  התחל :)קלאסי התחל תפריט, (Windows XP -ב•

.)וצליל חומרה תחת ( מדפסות הבקרה לוח    :)מחדל ברירת התחל תפריט, (Windows XP -ב•

.מדפסות  הגדרות    :)קלאסי התחל תפריט, (Windows Vista -ב•

.המדפסת של ההדפסה תור התקן על פעמיים לחץ2

.מדפסת על לחץ3
.הדפסה השהיית האפשרות ליד ביקורת סימן מופיע שלא ודא•
שברצונך קובץ כל עבור ההדפסה תור התקן את לבחור עליך, מחדל ברירת כמדפסת קבע ליד מופיע אינו ביקורת סימן אם•

.להדפיס

כרזות נייר חסימות
:הבאות מהאפשרויות יותר או אחת נסה. אפשריים פתרונות להלן

כרזות נייר חסימות ניקוי

.המדפסת את לכבות כדי  על לחץ1

.מהמדפסת שנתקע הכרזות נייר את הסר2

כרזה להדפסת בדיקה רשימת סקירת
.הכרזה להדפסת הנדרש הגיליונות במספר רק השתמש•
:היתקעות וללא רציפה בצורה נייר להזין למדפסת לאפשר כדי הבאות ההגדרות את בחר•

.הדפסה   קובץ על לחץ, פתוח המסמך כאשר1
.העדפות או הגדרות ,אפשרויות ,מאפיינים על לחץ2
.נייר הגדרות בכרטיסייה בחר3
.כרזה בחר, נייר גודל מהאזור4
.A4-כרזה או Letter-כרזה בחר, נייר כגודל5
.לרוחב או לאורך הדפסה כיוון בחר6
.אישור על לחץ7
.הדפסה על או אישור על לחץ8

זיכרון כרטיס בעיות פתרון
90 בעמוד" זיכרון כרטיס להכניס ניתן לא"•
90 בעמוד" הזיכרון כרטיס הכנסת לאחר דבר קורה לא"•
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זיכרון כרטיס להכניס ניתן לא
:הבאות מהאפשרויות יותר או אחת נסה. אפשריים פתרונות להלן

הזיכרון כרטיס סוג את בדוק
.42 בעמוד" זיכרון כרטיס הכנסת" ראה, נוסף מידע לקבלת. משתמש אתה שבו הזיכרון כרטיס בסוג במדפסת להשתמש שניתן ודא

הזיכרון כרטיס מיקום את בדוק
.42 בעמוד" זיכרון כרטיס הכנסת" ראה, נוסף מידע לקבלת. הנכון בחריץ הזיכרון כרטיס את שהכנסת ודא

הזיכרון כרטיס הכנסת לאחר דבר קורה לא
:הבאות מהאפשרויות יותר או אחת נסה: אפשריים פתרונות להלן

זיכרון כרטיס את מחדש הכנס
.בזריזות חזרה אותו והכנס הזיכרון כרטיס את הוצא. מדי לאט הוכנס הזיכרון שכרטיס ייתכן

הזיכרון כרטיס מיקום את בדוק
.42 בעמוד" זיכרון כרטיס הכנסת" ראה, נוסף מידע לקבלת. הנכון בחריץ הזיכרון כרטיס את שהכנסת ודא

הזיכרון כרטיס סוג את בדוק
.42 בעמוד" זיכרון כרטיס הכנסת" ראה, נוסף מידע לקבלת. משתמש אתה שבו הזיכרון כרטיס בסוג במדפסת להשתמש שניתן ודא

פגום אינו הזיכרון שכרטיס לוודא כדי בדוק
.הזיכרון בכרטיס לעין גלוי נזק שאין ודא

תצלומים מכיל הזיכרון שכרטיס לוודא כדי בדוק
התיעוד את ראה, נוסף מידע לקבלת. JPEG התבנית באמצעות שנוצרו תצלומים תקרא המדפסת. תצלומים המכיל זיכרון כרטיס הכנס

.הדיגיטלית למצלמה שמצורף

מחובר USB -ה שכבל ודא
.USB -ה בכבל כלשהו גלוי נזק קיים אם בדוק1

.המדפסת של האחורי לחלקה USB -ה כבל של המרובע הקצה את היטב חבר2

.במחשב USB -ה ליציאת USB -ה כבל של המלבני הקצה את היטב חבר3

. USB -ה בסמל מסומנת USB -ה יציאת
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שגיאה הודעות
יישור שגיאת

:הבאות מהאפשרויות יותר או אחת נסה. אפשריים פתרונות להלן

הדיו ממיכל הסרט הסרת
.הדיו מיכל את הסר1

.הוסרו והסרט שהמדבקה ודא2

1 2

.הדיו מיכל את מחדש הכנס3

. על לחץ המיכל ליישור4

.69 בעמוד" דיו מכלי יישור" ראה, נוסף מידע לקבלת

חדש בנייר שימוש
.מסומן שאינו רגיל נייר רק טען, דיו מיכל ליישור

.יישור שגיאת על הודעה להופעת לגרום כדי בכך ויש משומש נייר על כלשהם סימנים תקרא המדפסת

לצילום דיו של נמוכה רמה/צבעוני דיו של נמוכה רמה/שחור דיו של נמוכה רמה
.חדשים דיו מכלי או מיכל התקן, נדרש ואם, שמצוינות הדיו רמות או רמת את בדוק1

.71 בעמוד" מתכלים חומרים הזמנת" ראה, מתכלים חומרים להזמנת

. על לחץ, להמשך2

)120F או 1204 ,1203 ,1102( דיו מיכל שגיאת
.הדיו מכלי מנשא מכסי את וסגור הדיו מכלי את הסר1

.החשמל משקע החשמל כבל את נתק2

.החשמל לשקע החשמל כבל את חזרה חבר3

. על לחץ, דולק אינו  הלחצן אם4

.הדיו מכלי את מחדש הכנס5

.תוקנה הבעיה, מופיעה אינה השגיאה אם

.כהלכה פועל אינו מיכל איזה לקבוע כדי הבא בהליך המשך. כהלכה פועל אינו הדיו ממיכל אחד, שוב מופיעה הבעיה אם

.הדיו מכלי מנשא מכסי את וסגור הדיו מכלי את הסר1

.החשמל משקע החשמל כבל את נתק2

.החשמל לשקע החשמל כבל את חזרה חבר3

. על לחץ, דולק אינו  הלחצן אם4

.)לצילום או (השחור הדיו מיכל את חזרה הכנס5
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:השגיאה אם6
.חדש דיו במיכל) לצילום או (השחור הדיו מיכל את החלף, שוב מופיעה•
.הצבעוני הדיו מיכל את חזרה הכנס, מופיעה אינה•

.חדש במיכל הצבעוני הדיו מיכל את החלף, שוב מופיעה השגיאה אם7

מנשא היתקעות ניקוי
:הבאות מהאפשרויות יותר או אחת נסה. אפשריים פתרונות להלן

כלשהם מכשולים הסרת
.הסורק יחידת את הרם1

.הדיו מיכל מנשא נתיב את החוסמים כלשהם עצמים הסר2

.סגורים הדיו מכלי מנשא של שהמכסים ודא3

.הסורק יחידת את סגור4

. על לחץ5

הדיו מכלי הסרת
.מופעלת שהמדפסת ודא1

.הסורק יחידת את הרם2

.הדיו מכלי שני את הסר3

.סגורים הדיו מכלי מנשא של שהמכסים ודא4

.הסורק יחידת את סגור5

.המדפסת את לכבות כדי  על לחץ6

.בקיר מהשקע החשמל כבל את נתק7

.בקיר לשקע החשמל כבל את חבר8

.המדפסת את להפעיל כדי  על לחץ9
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67 בעמוד" דיו מכלי התקנת" ראה, נוסף מידע לקבלת. הדיו מכלי את מחדש התקן10

.הסורק יחידת את סגור11

.בקיר לשקע החשמל כבל את חבר12

.המדפסת את להפעיל כדי  על לחץ13

.67 בעמוד" דיו מכלי התקנת" ראה, נוסף מידע לקבלת. הדיו מכלי את מחדש התקן14

מחשב מחובר לא
:הבאות מהאפשרויות יותר או אחת נסה. אפשריים פתרונות להלן

מחשב חיבור בדיקת
.ומופעל למדפסת מחובר שהמחשב ודא

USB -ה כבל את בדוק
.USB -ה בכבל כלשהו גלוי נזק קיים אם בדוק1

.המדפסת של האחורי בחלקה USB -ה ליציאת USB -ה כבל של המרובע הקצה את היטב חבר2

.במחשב USB -ה ליציאת USB -ה כבל של המלבני הקצה את היטב חבר3

. USB -ה בסמל מסומנת USB -ה יציאת

חיצוני הדפסה שרת בדיקת
.ההדפסה שרת תיעוד את ראה, נוסף מידע לקבלת. מחובר שהוא ודא, חיצוני הדפסה בשרת משתמש אתה אם

הגהה גיליון לאתר ניתן לא
המאוחסנים תצלומים של הדפסה" ראה, נוסף מידע לקבלת. חוקי הגהה גיליון אינו הסורק של הזכוכית משטח על שהונח המסמך
.46 בעמוד" הגהה גיליון באמצעות זיכרון בהתקן

1104 שגיאה
.הדיו מכלי את הסר1

.השמאלי במנשא לצילום הדיו מיכל את או השחור הדיו מיכל את מחדש התקן2

.הימני במנשא הצבעוני הדיו מיכל את מחדש התקן3
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ימני דיו מיכל שגיאת/שמאלי דיו מיכל שגיאת
.)ימני דיו מיכל (1206 שגיאה או) שמאלי דיו מיכל (1205 כשגיאה גם להופיע יכולה זו הודעה

.שמצוין הדיו מיכל את הסר1

.החשמל משקע החשמל כבל את נתק2

.החשמל לשקע החשמל כבל את חזרה חבר3

. על לחץ, דולק אינו  הלחצן אם4

.הדיו מיכל את מחדש הכנס5

:השגיאה אם6
.תוקנה הבעיה, מופיעה אינה•
.חדש דיו במיכל הדיו מיכל את החלף, שוב מופיעה•

נכון לא ימני דיו מיכל/נכון לא שמאלי דיו מיכל
.שמצוין הדיו מיכל את הסר1

.החשמל משקע החשמל כבל את נתק2

.החשמל לשקע החשמל כבל את חזרה חבר3

. על לחץ, דולק אינו  הלחצן אם4

.הדיו מיכל את מחדש הכנס5

:השגיאה אם6
.תוקנה הבעיה, מופיעה אינה•
.חדש דיו במיכל הדיו מיכל את החלף, שוב מופיעה•

חסר ימני דיו מיכל/חסר שמאלי דיו מיכל
.67 בעמוד" דיו מכלי התקנת" ראה, נוסף מידע לקבלת. כהלכה מותקנים שאינם או חסרים שניהם או אחד דיו מיכל

:הערות

.בלבד צבעוני דיו מיכל מותקן כאשר צבעוני העתק להכין ניתן•
.בלבד שחור דיו מכיל מותקן כאשר ולבן בשחור מסמך להדפיס ניתן•
.בלבד לצילום דיו מכיל מותקן כאשר להדפיס או להעתיק ניתן לא•
. על לחץ, השגיאה הודעת להסרת•

זיכרון כשל
:הבאות מהאפשרויות יותר או אחת נסה. אפשריים פתרונות להלן

בזיכרון שימוש הפחתת
:יישים אם
.שהתקבלו ממתינים פקסים הדפס•
.יותר מועטים דפים שגר•

חיוג לאחר הגדרות בחירת
.Lexmark Imaging Studio הסמל על פעמיים לחץ, העבודה בשולחן1

.פקסים וניהול הגדרה על לחץ, הפתיחה מסך של השמאלית בחלונית2
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.אחרות פקס והגדרות מהיר חיוג רשימת התאמת על לחץ3

.ושיגור חיוג הכרטיסייה על לחץ4

."מסמך לסרוק מתי "במקטע חיוג לאחר בחר", שליחה אפשרויות "באזור5

.אישור על לחץ6

.הפקס את שוב שגר7

תמונה נבחרה לא
.וסרקת שהדפסת התצלומים הגהת גיליון של 1 בשלב כלשהי תמונה בחרת לא

.שתבחר העיגולים או העיגול את לחלוטין למלא הקפד1

. על לחץ, להמשך2

נייר גודל/תצלום בחירת בוצעה לא
.וסרקת שהדפסת התצלומים הגהת גיליון של 2 בשלב כלשהי אפשרות בחרת לא

.שתבחר העיגולים או העיגול את לחלוטין למלא הקפד1

. על לחץ, להמשך2

הגהה גיליון על פרטים אין
.עוד חוקי אינו וסרקת שהדפסת התצלומים הגהת גיליון

.התצלומים הגהת גיליון סריקת לפני המדפסת את כיבית או מהמדפסת ההבזק כונן או הזיכרון כרטיס את שהסרת ייתכן

.46 בעמוד" הגהה גיליון באמצעות זיכרון בהתקן המאוחסנים תצלומים של הדפסה" ראה, נוסף מידע לקבלת

חוקיים צילום תמונות קובצי זוהו לא
.ההבזק בכונן או הזיכרון בכרטיס נתמכות תמונות נמצאו לא

.הדיגיטלית למצלמה שמצורף התיעוד את ראה, נוסף מידע לקבלת. JPEG התבנית באמצעות שנוצרו תצלומים תקרא המדפסת

פעם בכל בלבד אחד תצלום שיפור לבחור ניתן
.וסרקת שהדפסת התצלומים הגהת גיליון של 2 בשלב אחת מאפשרות יותר בחרת

.אפשרות כל עבור בלבד אחד עיגול לחלוטין למלא הקפד1

. על לחץ, להמשך2

פעם בכל בלבד אחד תצלום/גודל לבחור ניתן
.וסרקת שהדפסת התצלומים הגהת גיליון של 2 בשלב אחת מאפשרות יותר בחרת

.אפשרות כל עבור בלבד אחד עיגול לחלוטין למלא הקפד1

. על לחץ, להמשך2

לעמוד להתאים חייב תצלום תצלום גודל שגיאת
.המדפסת בתפריט שבחרת הנייר מגודל הגדולים יותר או אחד תצלום קיימים

.השגיאה הודעת את לנקות כדי  על לחץ1

.בתצוגה מופיע) Paper Size( נייר גודלש עד  על או  על ברציפות לחץ2

. על לחץ3
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.ביותר הגדול לתצלום שמתאים הנייר גודל אפשרות את לבחור כדי  על או  על ברציפות לחץ4

.שחור התחל או צבע התחל על לחץ, בהדפסה להתחיל כדי5

PictBridge תקשורת שגיאת
ראה, נוסף מידע לקבלת. חזרה והכנס המדפסת בחזית הנמצאת PictBridge -ה מיציאת למצלמה שמצורף USB -ה כבל את הסר

.50 בעמוד" בתצלומים לשליטה PictBridge מאופשרת דיגיטלית במצלמה שימוש"

.המצלמה כרטיס את הסר
.זמנית-בו משניהם לא אולם, זיכרון מכרטיס או PictBridg מאופשרת דיגיטלית ממצלמה לקרוא מסוגלת המדפסת

.הזיכרון כרטיס את והן PictBridge-ה מאופשרת המצלמה את הן הסר1

.לעיל המוזכרים מההתקנים אחד רק הכנס2

.המארח ידי-על מהכרטיס הוסרו מהתצלומים חלק
.המחשב באמצעות הזיכרון מכרטיס נמחקו התצלומים הגהת בגיליון מהתצלומים חלק

.חדש תצלומים הגהת גיליון להדפיס עליך

.46 בעמוד" הגהה גיליון באמצעות זיכרון בהתקן המאוחסנים תצלומים של הדפסה" ראה, נוסף מידע לקבלת

.הזיכרון כרטיס בקריאת בעיה קיימת
.90 בעמוד" זיכרון כרטיס להכניס ניתן לא" ראה, נוסף מידע לקבלת•
.90 בעמוד" הזיכרון כרטיס הכנסת לאחר דבר קורה לא" ראה, נוסף מידע לקבלת•

נשמרות אינן ההגדרות
:הבאות מהאפשרויות יותר או אחת נסה. אפשריים פתרונות להלן

זמן פסק הגדרות שינוי
של דקות שתי לאחר המחדל ברירת להגדרת חוזרת המדפסת. שנבחרה ההגדרה ליד יופיע * התו, הגדרה לבחור כדי  על תלחץ אם

.24 בעמוד" הגדרות שמירת" ראה, זו זמן פסק תכונת שינוי על מידע לקבלת. מכובה המדפסת אם או פעילות חוסר

עתידיות לעבודות הגדרות שמירת
ראה, עתידיות לעבודות ההגדרה שמירת אופן על מידע לקבלת. שנבחרה ההגדרה ליד יופיע * התו, הגדרה לבחור כדי  על תלחץ אם

.24 בעמוד" הגדרות שמירת"

היצרן של המחדל ברירת להגדרות איפוס
.המדפסת בתפריטי שימוש ללא המקוריות להגדרות המדפסת את לאפס ניתן

.שבחרת המדפסת הגדרות כל את ימחק היצרן של המחדל ברירת להגדרות איפוס :הערה

.המדפסת את לכבות כדי  על לחץ1

.המדפסת את חזרה להפעיל כדי  על שוב לחץ מכן ולאחר צבע התחלו הגדרות הלחצנים על ארוכה לחיצה זמנית-בו לחץ2

.אופסה שהמדפסת לציין כדי בתצוגה מופיעה שפה ההודעה

.הרצויה השפה להופעת עד  על או  על לחץ3

. על לחץ4
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.הרצויים האזור או המדינה להופעת עד  על או  על לחץ5

. על לחץ6

התוכנה של מחדש והתקנה הסרה
שתאלץ ייתכן, במדפסת להשתמש מנסה שהנך בעת תקשורת שגיאת הודעות שמופיעות או כשורה מתפקדת אינה המדפסת אם

.מחדש התוכנה את להתקין מכן ולאחר המדפסת תוכנת התקנת את להסיר

.Lexmark 3500-4500 Series  התוכניות כל או תוכניות  התחל על לחץ1

.התקנה הסרת באפשרות בחר2

.המדפסת תוכנת את להסיר כדי המסך על שמוצגות ההוראות את בצע3

.המדפסת תוכנת את מחדש שתתקין לפני המחשב את מחדש הפעל4

.חדשה חומרה אותרה של המסכים בכל ביטול על לחץ5

.התוכנה את מחדש להתקין כדי המסך שעל ההוראות את ובצע התקליטור את הכנס6

 הקלד מכן ולאחר הפעלה  התחל על לחץ, המחשב של מחדש הפעלה לאחר אוטומטית מופיע אינו ההתקנה מסך אם :הערה
D:\setup ,כאשר D התקליטורים כונן אות היא.

תוכנות קיימות אם לבדוק כדי www.lexmark.com בכתובת שלנו האינטרנט באתר בקר, כהלכה מותקנת אינה עדיין התוכנה אם
.יותר חדישות

.שלך האזור את או מדינתך את בחר, ב"ארה למעט, והאזורים המדינות בכל1

.)הורדות או התקנים מנהלי (downloads או drivers עבור הקישור על לחץ2

.שברשותך המדפסות משפחת את בחר3

.שברשותך המדפסת דגם את בחר4

.שברשותך ההפעלה מערכת את בחר5

.המחשב במסך שמופיעות ההוראות את בצע מכן ולאחר להוריד שברצונך הקובץ את בחר6
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הודעות
:מוצר שם

Lexmark 3500 Series

:מכשיר סוג

4431

:)דגמים (דגם

001, 003

:מוצר שם

Lexmark 4500 Series

:מכשיר סוג

4431

:2 דגם מספר

W02, W0E, W0J, W12, W1E, W1J

מהדורה הושעת
2007 מרס

כמו "זה פרסום מספקת, LEXMARK INTERNATIONAL, INC.:המקומי החוק את סותרים שכאלה תנאים בה מדינה אף על חלה אינה הבאה הפסקה
אינן מסוימות מדינות. מסוימת למטרה והתאמה לסחירות מכללא לאחריות, מוגבל לא אך, כולל, מכללא או מפורשת אם בין, סוג מכל אחריות ללא" שהוא

.עליך חלה אינה זו שהצהרה ייתכן לכן; בטרנסקציות מכללא או מפורשת אחריות על ויתור מאפשרות

שיפורים. יותר מאוחרות במהדורות ייכללו אלה שינויים; תקופתיים שינויים נערכים בזאת הכלול במידע. דפוס שגיאות או טכני דיוק חוסר לכלול עלול זה פרסום
.עת בכל להיעשות יכולים המתוארים בתוכניות או במוצרים שינויים או

,תוכנית, למוצר הפנייה כל. פועל הוא בהן הארצות בכל לזמינים אותם להפוך מתכוון היצרן כי מרמזות אינן שירותים או תוכניות, למוצרים זה בפרסום הפניות
ערך שווי שירות או תוכנית, מוצר בכל כחלופה להשתמש ניתן. אלה בשירות או בתוכנית, במוצר רק להשתמש שניתן לרמז או להצהיר מכוונת אינה שירות או

ידי על המצוינים אלה למעט, אחרים ושירותים תוכניות, מוצרים עם בשילוב פעולה של ואימות הערכה. קיים רוחני קניין כל מפרים שאינם, תפקודית מבחינה
.המשתמש של באחריותו נמצאים, היצרן

.support.lexmark.com בכתובת בקר Lexmark של טכנית תמיכה לקבלת

.www.lexmark.com בכתובת בקר, והורדות מתכלים חומרים על מידע לקבלת

:בכתובת בדואר Lexmark -ל לפנות ניתן, לאינטרנט גישה לך אין אם

Lexmark International, Inc.
Bldg 004-2/CSC

740 New Circle Road NW
Lexington, KY 40550

 ©2007 Lexmark International, Inc.

.שמורות הזכויות כל

UNITED STATES GOVERNMENT RIGHTS
This software and any accompanying documentation provided under this agreement are commercial computer software and

documentation developed exclusively at private expense.

מסחריים סימנים
Lexmark ו- Lexmark של מסחריים סימנים הם היהלום עיצוב עם .Lexmark International, Inc ,אחרות מדינות או/ו ב"בארה רשומים.

PerfectFinish של מסחרי סימן הוא .Lexmark International, Inc.

.בהתאמה בעליהם של בבעלות נמצאים האחרים המסחריים הסימנים כל
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מוסכמות
.לך לסייע העשוי מה דבר לציין באה הערה :הערה
.המוצר של לתוכנה או לחומרה נזק לגרום העלול מה דבר לציין באה אזהרה :אזהרה

.בך לפגוע העלול מה דבר לציין באה זהירות :זהירות

.המסומן באזור לגעת לך שאסור מציין זהירות של זה סוג :זהירות

.חם משטח מציין זהירות של זה סוג :זהירות

.התחשמלות סכנת מציין זהירות של זה סוג :זהירות

.היתקלות סכנת מציין זהירות של זה סוג :זהירות

מותקן אלחוטית רשת כרטיס עם מדפסת ברשותך יש אם יישימות הבאות ההודעות

רעש פליטת רמות
.ISO 9296 לתקן בהתאמה ודווחו ISO 7779 לתקן בהתאם נערכו שלהלן המדידות
.שברשותך למוצר יישימים אינם מסוימים שמצבים ייתכן :הערה

dBA ,1 מטר של ממוצע קול לחץ

50הדפסה

40סריקה

50העתקה

38מוכן

 .www.lexmark.com ראה, הנוכחיים הערכים לקבלת. לשינויים כפופים הערכים

)WEEE( ואלקטרוני חשמלי מציוד פסולת הנחיית

לך יש אם. שלנו המוצרים מחזור את מעודדים אנו. האירופי האיחוד במדינות אלקטרוניים מוצרים עבור ספציפיים ונהלים מחזור תוכניות מציין WEEE הלוגו
המכירות משרד של הטלפון מספר לחיפוש www.lexmark.com בכתובת Lexmark של האינטרנט באתר בקר, מחזור אפשרויות על נוספות שאלות
.המקומי

ENERGY STAR

 

99

http://www.lexmark.com
http://www.lexmark.com
http://www.lexmark.com
http://www.lexmark.com


חשמל צריכת
המוצר של האנרגיה צריכת
.המוצר של החשמל צריכת מאפייני את מתעדת הבאה הטבלה
.שברשותך למוצר יישימים אינם מסוימים שמצבים ייתכן :הערה

)וואטים (חשמל צריכתתיאורמצב

Lexmark 3500 Series: 15; Lexmark 4500 Series: 18.אלקטרוני מקלט קשיח עותק של פלט מפיק המוצרהדפסה

Lexmark 3500 Series: 13; Lexmark 4500 Series: 16.קשיחים מקור ממסמכי קשיח עותק של פלט מפיק המוצרהעתקה

Lexmark 3500 Series: 10; Lexmark 4500 Series: 13.קשיח עותק מסמכי סורק המוצרסריקה

Lexmark 3500 Series: 8; Lexmark 4500 Series: 11.הדפסה לעבודת ממתין המוצרמוכן

Lexmark 3500 Series: 5.0; Lexmark 4500 Series: 7.7.בחשמל חיסכון במצב נמצא המוצרבחשמל חיסכון מצב

ההפעלה) לחצן (מתג אולם, בקיר לשקע מחובר המוצרHigh Off מצב
.מכובה

יישים לא

מכובה ההפעלה) לחצן (מתג, בקיר לשקע מחובר המוצר)Low Off) <1 W Off מצב
.שאפשר ביותר נמוכה חשמל צריכת במצב נמצא והמוצר

יישים לא

ההפעלה) לחצן (מתג אולם, בקיר לשקע מחובר המוצר)Off( מכובה
.מכובה

0.3

.מהממוצע ממשית בצורה גבוהה להיות עשויה מסוים ברגע חשמל צריכת. ממוצע זמן מדידות מייצגות הקודמת בטבלה המפורטות החשמל צריכת רמות

 .www.lexmark.com ראה, הנוכחיים הערכים לקבלת. לשינויים כפופים הערכים

בחשמל חיסכון מצב
חוסך בחשמל החיסכון מצב. EPA Sleep Mode -ל ערך שווה בחשמל חיסכון מצב. בחשמל חיסכון הנקרא אנרגיה בצריכת חיסכון מצב עם מתוכנן זה מוצר

בשימוש נמצא אינו זה שמוצר לאחר אוטומטית מופעל בחשמל החיסכון מצב. פעילות אין שבהם ארוכים זמן בפרקי החשמל צריכת הורדת באמצעות אנרגיה
.בחשמל לחיסכון זמן-פסק הנקרא, מסוים זמן למשך

60:)בדקות (זה למוצר בחשמל לחיסכון זמן-פסק עבור היצרן של המחדל ברירת

כיבוי מצב
.הקיר משקע הכוח ספק את נתק, המוצר של החשמל צריכת את לחלוטין להפסיק כדי. חשמל של קטנה כמות עדיין צורך אשר כיבוי מצב קיים זה במוצר

כוללת אנרגיה צריכת
צריכת את לחשב כדי, בוואטים או מתח ביחידות ניתנות החשמל צריכת שדרישות היות. המוצר של הכוללת האנרגיה צריכת את לחשב שימושי, לעיתים
.מצב כל של באנרגיה השימוש סכום היא המוצר של הכוללת האנרגיה צריכת. מצב בכל נמצא המוצר שבו בזמן החשמל צריכת את להכפיל יש, האנרגיה

*קצה למשתמש רישיון הסכם
מוגני הדיו למכלי הרישיון: הבא ההסכם/הרישיון את מקבל אתה כי מאשרים, שבפנים הדיו במכלי שימוש או ההדפסה התקן תוכנת התקנת, זה מארז פתיחת
במיכל תישאר דיו של משתנה כמות. דיו של קבועה כמות אספקת לאחר לפעול להפסיק מתוכננים והם בלבד יחיד לשימוש מיועד בפנים המוכללים הפטנט
מילוי, מחדש ייצור לצורך בלבד Lexmark -ל המשומש המיכל את להחזיר ויש תם הדיו במיכל לשימוש הרישיון, זה יחיד שימוש לאחר. ההחלפה לאחר הדיו
ללא הנמכר חליפי דיו מיכל .הרכישה למקום המקורית באריזתו המוצר את החזר, זה יחיד לשימוש ההסכם/הרישיון תנאי את מקבל אינך אם .מחזור או

.www.lexmark.com בכתובת זמין אלה תנאים

.זה רישיון להסכם כפופים אינם) X4580 -ו X1380 ,X1480 ,X1580 ,X2580 ,X3580 לדגמים מוגבל לא אך כולל (XX80 Series במסגרת מוצרים* 
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אינדקס

L
Lexmark Imaging Studio ,לחצנים 

26  מצולמות ברכה גלויות
26  אלקטרוני דואר

26  תצלומים העברת
26  העתקה
26  תצלומים ספריית של הדפסה/הצגה

26  תצלומים חבילות
26  סריקה
26  פקס

26  שימוש
26  שקופיות תצוגת

Lexmark Imaging Studio ,26  שימוש

M
MAC ADDRESS ,15  חיפוש

O
OCR ,61  מסמך טקסט עריכת

א
29  הכרטיסייה, עותקים/איכות
69  שיפור, הדפסה איכות
81  העמוד בשולי ירודה ההדפסה איכות
84  ירודה העתקה איכות
80  וגרפיקה טקסט של ירודה איכות
86  סרוקה תמונה של ירודה איכות
56 ,39  עותקים איסוף
 אינטרנט אתר

9  חיפוש

ב
 מחדל ברירות
96  היצרן של המחדל ברירת איפוס

23  הגדרות התפריט
21  צילום כרטיס התפריט
20  סריקה התפריט

ג
29  ציון, נייר גודלי
46  שימוש, הגהה גיליון
 גלויות

40  הדפסה
34  טעינה
26  לחצן, מצולמות ברכה גלויות
34  טעינה, תצלום גלויות

37  הדפסה, גבוהה באיכות גרפיקה

ד
26  לחצן, אלקטרוני דואר
27  הזמנה, דיו

 אינטרנט דף
37  הדפסה
38  בלבד תצלומים הדפסת

ה
57  תמונה הגדלת
24  שמירה, הגדרות
איפוס, היצרן של המחדל ברירת הגדרות

96  אל
54  התאמה, העתקה הגדרות
29  הכרטיסייה, נייר הגדרות
 מדפסת, תוכנה הגדרות
31  המחדל ברירת לערכי איפוס
 המדפסת תוכנת הגדרות
31  המחדל ברירת לערכי איפוס
 הדפסה
39  עותקים איסוף
40  גלויות

37  גבוהה באיכות גרפיקה
37  אינטרנט דף
38  בלבד תצלומים, אינטרנט דף

51  תצלומים חבילות
47  התצלומים כל

40  ברכה כרטיסי
40  כרטיסיות
40  כרטיסים
37  מסמך

39  מעטפות
39  הפוך עמודים סדר
39  תחילה אחרון עמוד

40  אחד גיליון על מרובים עמודים
53  פוסטר
41  הבזק כונן או זיכרון מכרטיס קבצים
39  שקפים

49  צבע אפקטי באמצעות תצלומים
46  הגהה גיליון באמצעות תצלומים
48  תאריכים טווח לפי תצלומים
48  מספר לפי תצלומים
באמצעות מדיה מהתקן תצלומים
51  המחשב
באמצעות דיגיטלית ממצלמה תצלומים
DPOF  49
מאופשרת ממצלמה תצלומים

PictBridge  50
51  התצלומים מספריית תצלומים
96  נשמרות אינן ההגדרות
100 ,99  הודעות
99  פליטה הודעות
 שגיאה הודעות
95  הגהה גיליון על פרטים אין

96  זיכרון כרטיס בקריאת בעיה

94  מלא הזיכרון
96  המצלמה כרטיס הסרת
-על מהכרטיס הוסרו מהתצלומים חלק
96  המארח ידי
95  נייר גודל/תצלום בחירת בוצעה לא
95  חוקיים צילום תמונות קובצי זוהו לא
93  מחשב מחובר לא
95  תמונה נבחרה לא
93  הגהה גיליון לאתר ניתן לא

94  חסר ימני דיו מיכל
94  נכון לא ימני דיו מיכל
94  חסר שמאלי דיו מיכל
94  נכון לא שמאלי דיו מיכל
92  מנשא היתקעות ניקוי
בכל בלבד אחד תצלום/גודל לבחור ניתן
95  פעם
בלבד אחד תצלום שיפור לבחור ניתן
95  פעם בכל
91  לצילום דיו של נמוכה רמה
91  צבעוני דיו של נמוכה רמה
91  שחור דיו של נמוכה רמה

93  1104 שגיאה
94  1205 שגיאה
94  1206 שגיאה
95  תצלום גודל שגיאת
91  יישור שגיאת
91  דיו מיכל שגיאת
94  ימני דיו מיכל שגיאת
94  שמאלי דיו מיכל שגיאת
PictBridge  96 תקשורת שגיאת
94  שגיאה הודעת, מלא הזיכרון
72  אחרים מתכלים וחומרים נייר הזמנת
 הכנסה
43  הבזק כונן

42  זיכרון כרטיסי
PictBridge  50 מאופשרת מצלמה
57  תמונה הכפלת

28  בעיות פתרון הכרטיסייה
75  דולק אינו הפעלה הלחצן

83  מגיב אינו המעתיק
85  מגיב אינו הסורק

86  הצליחה לא הסריקה
מקפיאה או מדי רב זמן נמשכת הסריקה

86  המחשב את
96  המצלמה כרטיס הסרת
67  דיו מכלי הסרת
 תצלומים העברת
לוח באמצעות זיכרון מהתקן
44  הבקרה
45  המחשב באמצעות הבזק מכונן

44  המחשב באמצעות זיכרון מכרטיס
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46  הבזק לכונן זיכרון מכרטיס
45  המחשב באמצעות מתקליטור

26  לחצן, תצלומים העברת
 הדפסה העדפות
29  הכרטיסייה, עותקים/איכות

29  הכרטיסייה, נייר הגדרות
30  הגדרות שמירת התפריט
29  הדפסה העדפות כרטיסיות
29  הכרטיסייה, הדפסה פריסת
29  פתיחה
76  מודפס אינו העמוד
54  העתקה
56  עותקים איסוף

56  העתק של הכהייה או הבהרה
57  תמונה הגדלת
57  תמונה הכפלת
57  תמונה הקטנת
19  הגדרות של אישית התאמה
54  איכות התאמת
57  תמונה שכפול

55  תצלומים
55  שוליים ללא תצלומים
26  לחצן, העתקה
 שוליים ללא העתקה

55  הבקרה לוח באמצעות
58  מסמך העתקת
59  תצלום העתקת
 הצגה

51  התצלומים בספריית תצלומים
,תצלומים ספריית של הדפסה/הצגה
26  לחצן

57  תמונה הקטנת
 הגדרות של אישית התאמה
19  העתקה
20  סריקה
30  ברצוני התפריט
 הגדרות התפריט
24  מחדל ברירות
23  נייר הגדרות
24  התקן הגדרת
24  תחזוקה
19  העתקה התפריט
21  צילום כרטיס התפריט
20  סריקה התפריט
 התקנה

14  ברשת מדפסת
67  דיו מכלי
97  המדפסת תוכנת
 מדיה התקן

באמצעות תצלומים הדפסת
51  המחשב

ח
51  תצלומים חבילות
26  לחצן, תצלומים חבילת

 חיפוש
MAC ADDRESS  15

9  אינטרנט אתר
9  המדפסת על מידע

9  פרסומים
 חלקים
16  זיכרון כרטיס חריצי
17  הסורק יחידת
PictBridge  16 יציאת
USB  17 יציאת
17  כוח ספק יציאת
16  בקרה לוח
16  נייר הזנת מגן
16  נייר יציאת מגש
WI-FI  16 מחוון
16  נייר מכוון
16  עליון מכסה
17  דיו מיכל מנשא
16  הסורק של הזכוכית משטח
16  נייר תומך
88  נייר בתומך נייר חסימות
89  כרזות נייר חסימות
87  במדפסת נייר חסימת
16  זיכרון כרטיס חריצי
69  ניקוי, דיו מיכל של הדפסה חרירי

ט
 טעינה
34  גלויות
34  תצלום גלויות
34  ברכה כרטיסי

34  כרטיסיות
33  מדבקות
של הזכוכית משטח על מסמכים
35  הסורק

33  מעטפות
32  נייר
34  אישית מותאם בגודל נייר
34  לחולצות גיהוץ נייר
35  כרזות נייר
32  כבד במשקל מאט נייר
32  מבריק נייר
32  צילום נייר

33  שקפים
של הזכוכית משטח על תצלומים
35  הסורק

י
17  הסורק יחידת
83  נסגרת אינה הסורק יחידת
69  דיו מכלי יישור
PictBridge  16 יציאת
USB  17 יציאת
17  כוח ספק יציאת

כ
 הבזק כונן

גיליון באמצעות תצלומים הדפסה
46  הגהה

41  מתוך קבצים הדפסת
43  הכנסה
באמצעות התצלומים כל העברת
45  המחשב
באמצעות נבחרים תצלומים העברת
45  המחשב

 שינוי, הדפסה כיוון
29  לאורך
29  לרוחב

29  בחירה, לאורך הדפסה כיוון
29  בחירה, לרוחב הדפסה כיוון
28  הכרטיסייה, כיצד

 זיכרון כרטיס
גיליון באמצעות תצלומים הדפסה
46  הגהה

41  מתוך קבצים הדפסת
42  הכנסה
באמצעות התצלומים כל העברת
44  המחשב
באמצעות נבחרים תצלומים העברת
44  המחשב
 ברכה כרטיסי

40  הדפסה
34  טעינה

 כרטיסיות
40  הדפסה
34  טעינה
 כרטיסים
40  הדפסה
42  זיכרון
34  טעינה

ל
95  חוקיים צילום תמונות קובצי זוהו לא
93  מחשב מחובר לא
93  הגהה גיליון לאתר ניתן לא
דיגיטלית ממצלמה להדפיס ניתן לא

PictBridge  77 באמצעות
90  זיכרון כרטיס להכניס ניתן לא
75  התוכנה את להתקין ניתן לא
87  ברשת למחשב לסרוק ניתן לא
כרטיס הכנסת לאחר דבר קורה לא

90  הזיכרון
16  בקרה לוח

23  הגדרות התפריט
19  העתקה התפריט
21  צילום כרטיס התפריט
20  סריקה התפריט
13  שונה שפה התקנת
17  שימוש
24  הגדרות שמירת
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PictBridge  22 תפריט
 Lexmark Imaging Studio ,לחצנים
26  מצולמות ברכה גלויות
26  אלקטרוני דואר

26  תצלומים העברת
26  העתקה
26  תצלומים ספריית של הדפסה/הצגה

26  תצלומים חבילות
26  סריקה
26  פוסטר
26  פקס

26  שימוש
26  שקופיות תצוגת
 הבקרה לוח, לחצנים
18  יותר כהה/יותר בהיר

18  בחירה
18  ביטול

18  הגדרות
17  הפעלה
19  צבע התחל
19  שחור התחל
18  חזרה
18  ימינה חץ
18  שמאלה חץ

18  צילום כרטיס
18  העתקה מצב
18  סריקה מצב

18  תפריט

מ
משטח על טעינה, עת מכתבי מאמרים
35  הסורק של הזכוכית
 הדפסה מאפייני

30  אפשרויות התפריט
30  ברצוני התפריט

16  נייר הזנת מגן
16  נייר יציאת מגש

33  טעינה, מדבקות
או מעטפות, נייר מזינה אינה מדפסת
88  מיוחדת מדיה

 רשת מדפסת
14  התקנה
82  איטית ההדפסה מהירות
82  תצלום או מסמך חלקי מודפסים
10x15( 'אינץ 4x6 חלקי תצלום מודפס

PictBridge  78-ב שימוש בעת) מ"ס
85  תצלום או מסמך חלקי מועתקים

WI-FI  16 מחוון
 מחזור

WEEE  99 הצהרת
Lexmark  73 מוצרי
63  רשת מחיקת
9  המדפסת על חיפוש, מידע
2  בטיחות מידע
28  הכרטיסייה, קשר ליצירת מידע

94  חסר ימני דיו מיכל
94  נכון לא ימני דיו מיכל
94  חסר שמאלי דיו מיכל
94  נכון לא שמאלי דיו מיכל
16  נייר מכוון
 דיו מכלי

71  הזמנה
67  הסרה
67  התקנה
69  יישור
70  ניגוב
69  ניקוי

71  שמירה
 הדפסה, דיו מכלי

71  הזמנה
67  הסרה
67  התקנה
69  יישור
70  ניגוב
69  ניקוי

71  שמירה
27  הזמנה, דיו מכלי
16  עליון מכסה
17  דיו מיכל מנשא
 מסמך

58  העתקה
 מסמכים
37  הדפסה
של הזכוכית משטח על טעינה
35  הסורק
61  המחשב באמצעות סריקה
60  הבקרה לוח באמצעות סריקה
61  לעריכה טקסט סריקת
62  לעריכה תמונות סריקת
63  אלקטרוני לדואר צירוף
65  התוכנה באמצעות פקס שיגור
63  אלקטרוני בדואר שליחה
 מעטפות
39  הדפסה
33  טעינה

28  שיח-דו תיבת, מדפסת מצב
הדפסת, PictBridge מאופשרת מצלמה
50  מתוך תצלומים
82  בתצלומים מניעה, מריחות
82  תצלומים מריחת
 הפתרונות מרכז

28  בעיות פתרון הכרטיסייה
28  הכרטיסייה, כיצד
28  הכרטיסייה, קשר ליצירת מידע
28  שיח-דו תיבת, מדפסת מצב

29  הכרטיסייה, מתקדם
28  פתיחה
27  שימוש
28  הכרטיסייה, תחזוקה

16  הסורק של הזכוכית משטח
35  מסמכים טעינת
71  ניקוי

29  הכרטיסייה, מתקדם

נ
32  טעינה, נייר
מוזנים אינם מיוחדת מדיה או נייר

88  כהלכה
34  טעינה, אישית מותאם בגודל נייר
34  טעינה, לחולצות גיהוץ נייר
72  הזמנה, אחרים מתכלים וחומרים נייר
35  טעינה, כרזות נייר
32  טעינה, כבד במשקל מאט נייר
32  טעינה, מבריק נייר
32  טעינה, צילום נייר
69  דיו מיכל של הדפסה חרירי ניקוי
בכל בלבד אחד תצלום/גודל לבחור ניתן
95  פעם
בכל בלבד אחד תצלום שיפור לבחור ניתן
95  פעם

87  תצלום או מסמך חלקי נסרקים
83  מהר יורדות הדיו שרמות נראה

ס
39  הפוך עמודים סדר

 תצלומים ספריית
51  תצלומים הדפסת
51  תצלומים הצגת
62  אל תצלום סריקת

 כלים סרגל
37  אינטרנט דף הדפסת
דף מתוך בלבד התצלומים הדפסת
38  אינטרנט
30  שימוש
 סריקה

60  הבקרה לוח באמצעות
60  ברשת
63  גליות תבניות הסרת

20  הגדרות של אישית התאמה
באמצעות הגדרות של אישית התאמה
64  המחשב
60  ברשת למחשב
63  עיתונים או עת מכתבי
61  טקסט עריכת
62  תמונות עריכת
61  במחשב שימוש

באמצעות זמנית-בו מרובים תצלומים
62  המחשב
62  התצלומים לספריית תצלום
26  לחצן, סריקה
60  ברשת סריקה
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ע
 ברשת עבודה

14  מדפסת התקנת
14  אלחוטי פנימי הדפסה שרת התקנת
של הזכוכית משטח על טעינה, עיתונים
35  הסורק
39  תחילה אחרון עמוד
 עריכה
OCR ( 61( מסמך טקסט
62  סרוקות תמונות

פ
53  פוסטר
26  לחצן, פוסטר
 פקס

66  אוטומטית קבלה
65  בתוכנה שימוש

26  לחצן, פקס
29  בחירה, פריסה
29  הכרטיסייה, הדפסה פריסת

9  חיפוש, פרסומים
 הדפסה, בעיות פתרון
בשולי ירודה ההדפסה איכות
81  העמוד
80  וגרפיקה טקסט של ירודה איכות

82  איטית ההדפסה מהירות
82  תצלום או מסמך חלקי מודפסים
10x15( 'אינץ 4x6 חלקי תצלום מודפס

PictBridge  78-ב שימוש בעת) מ"ס
82  תצלומים מריחת
83  מהר יורדות הדיו שרמות נראה
83  שגויות נראות הדיו רמות
79  הדפסה איכות שיפור
 שגיאה הודעות, בעיות פתרון
95  הגהה גיליון על פרטים אין

96  זיכרון כרטיס בקריאת בעיה
94  מלא הזיכרון
96  המצלמה כרטיס הסרת
-על מהכרטיס הוסרו מהתצלומים חלק
96  המארח ידי
95  נייר גודל/תצלום בחירת בוצעה לא
95  חוקיים צילום תמונות קובצי זוהו לא
93  מחשב מחובר לא
95  תמונה נבחרה לא
93  הגהה גיליון לאתר ניתן לא

94  חסר ימני דיו מיכל
94  נכון לא ימני דיו מיכל
94  חסר שמאלי דיו מיכל
94  נכון לא שמאלי דיו מיכל
92  מנשא היתקעות ניקוי
בכל בלבד אחד תצלום/גודל לבחור ניתן
95  פעם
בלבד אחד תצלום שיפור לבחור ניתן
95  פעם בכל
91  לצילום דיו של נמוכה רמה

91  צבעוני דיו של נמוכה רמה
91  שחור דיו של נמוכה רמה

93  1104 שגיאה
94  1205 שגיאה
94  1206 שגיאה
95  תצלום גודל שגיאת
91  יישור שגיאת
91  דיו מיכל שגיאת
94  ימני דיו מיכל שגיאת
94  שמאלי דיו מיכל שגיאת
PictBridge  96 תקשורת שגיאת
 העתקה, בעיות פתרון
84  ירודה העתקה איכות

83  מגיב אינו המעתיק
83  נסגרת אינה הסורק יחידת

85  תצלום או מסמך חלקי מועתקים
 התקנה, בעיות פתרון

75  דולק אינו הפעלה הלחצן
76  מודפס אינו העמוד

דיגיטלית ממצלמה להדפיס ניתן לא
PictBridge  77 באמצעות

75  התוכנה את להתקין ניתן לא
74  בתצוגה מופיעה נכונה לא שפה
 נייר והזנת חסימות, בעיות פתרון

88  נייר בתומך נייר חסימות
89  כרזות נייר חסימות
87  במדפסת נייר חסימת
או מעטפות, נייר מזינה אינה מדפסת
88  מיוחדת מדיה
מוזנים אינם מיוחדת מדיה או נייר

88  כהלכה
 זיכרון כרטיס, בעיות פתרון
90  זיכרון כרטיס להכניס ניתן לא
כרטיס הכנסת לאחר דבר קורה לא

90  הזיכרון
 סריקה, בעיות פתרון
86  סרוקה תמונה של ירודה איכות
85  מגיב אינו הסורק

86  הצליחה לא הסריקה
או מדי רב זמן נמשכת הסריקה
86  המחשב את מקפיאה

87  ברשת למחשב לסרוק ניתן לא
87  תצלום או מסמך חלקי נסרקים

 הדפסה בעיות פתרון
בשולי ירודה ההדפסה איכות
81  העמוד
80  וגרפיקה טקסט של ירודה איכות

82  איטית ההדפסה מהירות
82  תצלום או מסמך חלקי מודפסים
10x15( 'אינץ 4x6 חלקי תצלום מודפס

PictBridge  78-ב שימוש בעת) מ"ס
82  תצלומים מריחת
83  מהר יורדות הדיו שרמות נראה
83  שגויות נראות הדיו רמות
79  הדפסה איכות שיפור

 העתקה בעיות פתרון
84  ירודה העתקה איכות

83  מגיב אינו המעתיק
83  נסגרת אינה הסורק יחידת

85  תצלום או מסמך חלקי מועתקים
 התקנה בעיות פתרון

75  דולק אינו הפעלה הלחצן
76  מודפס אינו העמוד

דיגיטלית ממצלמה להדפיס ניתן לא
PictBridge  77 באמצעות

75  התוכנה את להתקין ניתן לא
74  בתצוגה מופיעה נכונה לא שפה
 נייר והזנת חסימה בעיות פתרון

88  נייר בתומך נייר חסימות
89  כרזות נייר חסימות
87  במדפסת נייר חסימת
או מעטפות, נייר מזינה אינה מדפסת
88  מיוחדת מדיה
מוזנים אינם מיוחדת מדיה או נייר

88  כהלכה
 זיכרון כרטיס בעיות פתרון
90  זיכרון כרטיס להכניס ניתן לא
כרטיס הכנסת לאחר דבר קורה לא

90  הזיכרון
 סריקה בעיות פתרון
86  סרוקה תמונה של ירודה איכות
85  מגיב אינו הסורק

86  הצליחה לא הסריקה
או מדי רב זמן נמשכת הסריקה
86  המחשב את מקפיאה

87  ברשת למחשב לסרוק ניתן לא
87  תצלום או מסמך חלקי נסרקים

ק
 פקס קבלת

66  אוטומטית

ר
91  לצילום דיו של נמוכה רמה
91  צבעוני דיו של נמוכה רמה
91  שחור דיו של נמוכה רמה
27  בדיקה, דיו רמות
83  שגויות נראות הדיו רמות
99  רעש פליטת רמות

ש
93  1104 שגיאה
94  1205 שגיאה
94  1206 שגיאה
95  הגהה גיליון על פרטים אין שגיאת
95  נייר גודל/תצלום אין שגיאת
96  זיכרון כרטיס בקריאת בעיה שגיאת
95  תצלום גודל שגיאת
92  מנשא היתקעות שגיאת
91  יישור שגיאת
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95  תמונה נבחרה לא שגיאת
91  דיו מיכל שגיאת
94  ימני דיו מיכל שגיאת
94  שמאלי דיו מיכל שגיאת
PictBridge  96 תקשורת שגיאת
69  הדפסה איכות שיפור
63  אלקטרוני בדואר תמונה שליחת
 שמירה

22  נייר גודל הגדרות
22  תצלום גודל הגדרות

22  נייר סוג
 שפה
74  שינוי
74  בתצוגה מופיעה נכונה לא שפה

 שקפים
39  הדפסה
33  טעינה
 אלחוטי פנימי הדפסה שרת

14  התקנה

ת
12  אריזה תוכן

 תוכנה
Lexmark Imaging Studio  26

97  מחדש והתקנה הסרה
29  הדפסה העדפות
27  הפתרונות מרכז
30  כלים סרגל
26  שימוש
 המדפסת תוכנת
97  הסרה
97  מחדש התקנה
26  שימוש
16  נייר תומך

28  הכרטיסייה, תחזוקה
 תפריטים, תחזוקה

23  הגדרות התפריט
12  האריזה תכולת
N-up  40 תכונת
 תמונות
63  אלקטרוני בדואר שליחה
63  סרוקות מתמונות הסרה, גליות תניות
PictBridge  22 תפריט

 תצלומים
46  הגהה גיליון באמצעות הדפסה
48  תאריכים טווח לפי הדפסה
באמצעות דיגיטלית ממצלמה הדפסה
DPOF  49
מאופשרת ממצלמה הדפסה

PictBridge  50
38  אינטרנט דף מתוך הדפסה
47  הכל הדפסת
באמצעות מדיה מהתקן הדפסת
51  המחשב

אפקטי באמצעות תצלומים הדפסת
49  צבע

48  מספר לפי תצלומים הדפסת
לוח באמצעות זיכרון מהתקן העברה
44  הבקרה
46  הבזק לכונן זיכרון מכרטיס העברה
זיכרון מכרטיס התצלומים כל העברת

44  המחשב באמצעות
כונן או מתקליטור התצלומים כל העברת
45  המחשב באמצעות הבזק

מכרטיס נבחרים תצלומים העברת
44  המחשב באמצעות זיכרון

או מתקליטור נבחרים תצלומים העברת
45  המחשב באמצעות הבזק כונן

59  העתקה
55  תצלומים העתקת
55  שוליים ללא תצלומים העתקת
של הזכוכית משטח על טעינה
35  הסורק
82  מניעה, מריחות
62  התצלומים לספריית סריקה
זמנית-בו מרובים תצלומים סריקת

62  המחשב באמצעות
ידי-על מהכרטיס הוסרו תצלומים
96  המארח
 תקליטור
51  מתוך תצלומים הדפסת
באמצעות התצלומים כל העברת
45  המחשב
באמצעות נבחרים תצלומים העברת
45  המחשב
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