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

.בקלות ונגיש למוצר בסמוך הנמצא חשמל לשקע החשמל כבל את חבר
.מקצועי שירות לספק פנה, למשתמש בתיעוד המוזכרים אלה מלבד, ותיקונים לשירות
.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
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המדפסת אודות מידע חיפוש

מהירה התקנה גיליון

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.

החוברת הדפסה פתרונות או ראשונים צעדים

לחפש היכןתיאור

החומרה להתקנת הוראות מספקת ראשונים צעדים החוברת
על בסיסיות והוראות) Windows ההפעלה במערכת (והתוכנה
.במדפסת השימוש
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 המדפסת סמל על פעמיים לחץ2

התקנה בעיות לפתור כיצד מסבירה הדפסה פתרונות החוברת
.המדפסת של

לא אם. המדפסות כל עם משווקים אינם אלה מסמכים :הערה
פתרונות החוברות את או ראשונים צעדים החוברת את קבלת

. למשתמש מדריך ה את לחלופין ראה , הדפסה

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 המדפסת סמל על פעמיים לחץ2

. למשתמש מדריךה גם מותקן, המדפסת תוכנת התקנת בעת
Lexmark  התוכניות כל או תוכניות  התחל על לחץ1

3500-4500 Series.
.למשתמש מדריךה על לחץ2
בצע, העבודה בשולחן נמצא אינו למשתמש מדריךל הקישור אם

:אלה הוראות
.התקליטור את הכנס1

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

.תיעוד על לחץ2
בעיות פתרון כולל (למשתמש המדריך הצגת על לחץ3

.)התקנה
.כן על לחץ4

העבודה בשולחן מופיע למשתמש מדריךה של הסמל
.המסך על מופיע למשתמש מדריךוה
 בכתובת Lexmark של האינטרנט באתר גם זה מסמך למצוא ניתן

www.lexmark.com.
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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 

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

)ET 21:00 עד 09:00( שישי-שני צרפתית
001-888-377-0063 :מקסיקו•

)ET 20:00 עד 08:00:00( 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

.e-Mail Support על לחץ
 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

Statement of Limited Warranty -ב3
& Inkjet על לחץ), מוגבלת אחריות הצהרת(

All-In-One Printers.
.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 הגדרת
:לך הנדרש המידע להלן, אלחוטית להדפסה במדפסת להשתמש בדעתך אם

.האלחוטית לרשת מחובר ושהמחשב כשורה ופועלת מוגדרת האלחוטית שהרשת ודא1

.האלחוטית הרשת של) SSID( השם את ברר2

זו סיסמה. הרשת אבטחת על לשמור כדי ששימשה הסיסמה לך שמוכרת ודא, אבטחה בסכימת משתמשת האלחוטית הרשת אם3
.WPA מפתח או WEP מפתח, אבטחה כמפתח גם ידועה

.האלחוטית הרשת את שהגדיר האדם עם היוועץ או האלחוטית לרשת שמצורף בתיעוד עיין, לך ידוע אינו המידע אם :הערה

.לך הנדרש המידע את לרשום כדי הבאה בטבלה השתמש

תיאורפריט

SSID) הרשת שם(

)סיסמה (אבטחה מפתח

:המדפסת את להגדיר כדי במקטעים ההוראות את בצע4
הפעלה במערכת המדפסת הגדרת" ראה, USB כבל או אלחוטי חיבור באמצעות Windows הפעלה במערכת להדפיס כדי•

Windows "8 בעמוד.
"מחשב ללא או Macintosh הפעלה במערכת המדפסת הגדרת" ראה, מחשב ללא Macintosh הפעלה במערכת להדפיס כדי•

.10 בעמוד

התקנת" ראה, האלחוטית ברשת אחר במחשב להגדירה ברצונך מחשב עם לשימוש המדפסת את הגדרת לכן קודם אם :הערה
.18 בעמוד" נוספים רשת במחשבי המדפסת

Windows הפעלה במערכת המדפסת הגדרת
.Windows עבור התקליטור את אתר, כלשהם חיבורים ביצוע או מהאריזה המדפסת הוצאת לפני1

.Windows עבור התקליטור את והכנס מופעל שהמחשב ודא2
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.ההתקנה מסך להופעת שניות מספר המתן

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

.המדפסת את להגדיר כדי המסך על שמוצגות ההוראות את בצע3

לתוכניות תמיד אפשר. המחשב מערכת עם תקשורת ליצור מנסה Lexmark שתוכנת תודיע שברשותך האבטחה שתוכנת ייתכן
.כשורה תפעל שהמדפסת כדי נדרש הדבר. תקשורת ליצור אלה

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
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.מטה כלפי לחץ מכן ולאחר במדפסת החורים עם הבקרה בלוח הלשוניות את יישר3

מחשב ללא או Macintosh הפעלה במערכת המדפסת הגדרת
.Macintosh הפעלה במערכת או מחשב ללא המדפסת להגדרת מיועדות הבאות ההוראות

מהאריזה המדפסת הוצאת1

1

2

3

לחלוטין הוסרו האריזה וחומרי הסרטים שכל לוודא כדי הנייר יציאת ומגש הנייר מגש, הצדדים התחתון, העליון החלק את בדוק2
.מהמדפסת

.הבקרה לוח את הרם3
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.הנייר יציאת מגש את החוצה ומשוך הנייר תומך את הרם4

1

2

3

.הנייר מכווני את לצדדים הרחב5

1
2

.נייר טען6

1

2
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.החשמל כבל את חבר7

.מופעלת שהמדפסת ודא8

.נדרש אם, השפה את הגדר9

 על לחץ מכן ולאחר בתצוגה מופיעה הרצויה שהשפה עד  על או  על ברציפות לחץ, המדפסת של הבקרה לוח באמצעות
.ההגדרה את לשמור כדי

1
2

1 1

.נדרש אם, המדינה את הגדר10

 על לחץ מכן ולאחר בתצוגה מופיעה הרצויה שהמדינה עד  על או  על ברציפות לחץ, המדפסת של הבקרה לוח באמצעות
.ההגדרה את לשמור כדי

1
2

1 1
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.הסורק יחידת את הרם11

.המיכל מנשא מכסה את להרים כדי מטה כלפי הדיו מכלי מנשא ידיות את לחץ12

.הדיו ממכלי הסרט את הסר13

1

2

.הדיו מכלי מנשא מכסי את סגור מכן ולאחר הדיו מכלי את הכנס14
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.הסורק יחידת את סגור15

.הדיו מכלי את ליישר כדי  על לחץ16

.שמודפס היישור הדף את מחזר או השלך

.במדפסת להשתמש באפשרותך, כעת. סיימת, במחשב שימוש ללא במדפסת את מגדיר אתה אם

:Macintosh במחשב במדפסת את מגדיר אתה אם
.14 בעמוד " אלחוטית להדפסה המדפסת הגדרת" ראה, אלחוטי חיבור באמצעות להדפיס כדי•
.15 בעמוד" USB כבל באמצעות המדפסת הגדרת" ראה, USB כבל באמצעות להדפיס כדי•

אלחוטית להדפסה המדפסת הגדרת
.Macintosh הפעלה במערכת אלחוטית להדפסה המדפסת להגדרת מיועדות הבאות ההוראות

:הערות

Macintosh הפעלה במערכת המדפסת הגדרת" ראה, נוסף מידע לקבלת. המדפסת של הראשונית ההגדרה את שהשלמת ודא•
.10 בעמוד" מחשב ללא או

המדפסת התקנת" ראה, האלחוטית ברשת אחר במחשב להגדירה ברצונך מחשב עם לשימוש המדפסת את הגדרת לכן קודם אם•
.18 בעמוד" נוספים רשת במחשבי

 :הערה

.מופעל שהמחשב ודא1

 .Applications התיקייה על לחץ, Finder העבודה בשולחן2

 .Internet Connect הסמל על פעמיים לחץ, Applications בתיקייה3

 .AirPort הסמל על לחץ, הכלים בסרגל4

MAC -ה של האחרונות הספרות שש הן XXXXXX כאשר, print server XXXXXX את בחר, Network המוקפץ מהפריט5
ADDRESS המדפסת של.

:הערות

.המדפסת של האחורי החלקה הנמצאת הדביקה התווית על מופיעה MAC ADDRESS -ה•
".XXXXXX הדפסה שרת "לרשת אל מחובר שאתה בעת ינותק לאינטרנט החיבור, זמני באופן•

.Safari הדפדפן את פתח6

.Show All Bookmarks בחר, Bookmarks הנפתח בתפריט7
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.Rendezvous או Bonjour בחר, Collections -ל מתחת8

.Bonjour -ל השם את שינתה Apple Inc. כיום אולם, Mac OS X version 10.3 -ב Rendezvous נקרא היישום :הערה

.המדפסת דגם על פעמיים לחץ9

.Configuration על לחץ10

.Wireless על לחץ11

:ההגדרות את שנה12
).SSID( הרשת שם הזןא
בחר), BSS) Basic Service Set סוג עבורב

•Infrastructure עם תקשורת ליצור כדי) אלחוטי נתב (אלחוטית גישה בנקודת משתמשת האלחוטית הרשת אם
.אחרים אלחוטיים התקנים

•Ad Hoc התקנים עם תקשורת ליצור כדי) אלחוטי נתב (אלחוטית גישה בנקודת משתמשת אינה האלחוטית הרשת אם
.אחרים אלחוטיים

.האלחוטית הרשת לאבטחת שמשמש האבטחה סוג את בחרג

:הערות

עם AirPort בסיס בתחנת משתמש אתה אם. הקסדצימאלי מפתח להזין עליך, WEP מסוג באבטחה משתמש אתה אם•
את ראה, הערך שוות הרשת סיסמת קבלת על הוראות לקבלת. הערך שוות הרשת סיסמת את להשיג עליך, WEP אבטחת
.AirPort בסיס לתחנת שמצורף התיעוד

.האלחוטית הרשת את שהגדיר האדם עם היוועץ או האלחוטית לרשת שמצורף בתיעוד עיין, לך ידוע אינו המידע אם•

.Submit על לחץ13

 .Internet Connect הסמל על פעמיים לחץ, Applications בתיקייה14

 .AirPort הסמל על לחץ, הכלים בסרגל15

.המקורית הרשת את בחר, Network המוקפץ מהתפריט16

:הערות

.האלחוטית הרשת אבטחת עבור הסיסמה את להזין שעליך ייתכן•
.המקורית לרשת מחדש תתחבר כאשר ישוחזר לאינטרנט החיבור•

.Macintosh עבור התקליטור את הכנס17

.Lexmark 3500-4500 Series Installer הסמל על פעמיים לחץ, העבודה בשולחן Finder -ב18

 .Install הסמל על פעמיים לחץ19

.Continue על לחץ20

.ההתקנה את להשלים כדי המחשב מסך שעל ההוראות את בצע21

.לשימוש מוכנה תהיה המדפסת, ההתקנה את תשלים כאשר

USB כבל באמצעות המדפסת הגדרת
.Macintosh הפעלה במערכת USB כבל באמצעות המדפסת להגדרת מיועדות הבאות ההוראות

.8 בעמוד" המדפסת הגדרת" ראה, נוסף מידע לקבלת. המדפסת של הראשונית ההגדרה את שהשלמת ודא :הערה

.מופעל שהמחשב ודא1

.המדפסת של האחורי לחלקה USB -ה כבל של המרובע הקצה את היטב חבר2
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.במחשב USB -ה ליציאת USB -ה כבל של המלבני הקצה את היטב חבר3

 . USB -ה בסמל מסומנת USB -ה יציאת

.Macintosh עבור התקליטור את הכנס4

.Lexmark 3500-4500 Series Installer הסמל על פעמיים לחץ, העבודה בשולחן Finder -ב5

 .Install הסמל על פעמיים לחץ6

.Continue על לחץ7

.ההתקנה את להשלים כדי המחשב מסך שעל ההוראות את בצע8

.לשימוש מוכנה תהיה המדפסת, ההתקנה את תשלים כאשר

אופציונלי אלחוטי פנימי הדפסה שרת התקנת
מותקן לא במדפסת אם. אלחוטית ברשת במדפסת להשתמש המאפשר אלחוטי פנימי הדפסה שרת מכילה שרכשת המדפסת כי ייתכן
להתקין כדי להלן בהוראות השתמש. www.lexmark.com בכתובת בנפרד אותו לרכוש באפשרותך, אלחוטי פנימי הדפסה שרת
: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 ברשת האלחוטי הפנימי ההדפסה שרת של תצורתו את הגדר7
.8 בעמוד" המדפסת הגדרת" ראה, ביחד המדפסת את ואת האופציונלי הפנימי ההדפסה שרת את רכשת אם•
:המדפסת את כבר והתקנת, הנפרד האופציונלי הפנימי ההדפסה שרת את רכשת אם•

.Lexmark 3500-4500 Series  התוכניות כל או תוכניות  התחל על לחץא
.אלחוטית הגדרה על לחץב
.המחשב מסך שעל ההנחיות את בצעג

אופציונלי אלחוטי פנימי הדפסה שרת הגדרת
:אלה שלבים בצע, כבר הותקנה שהמדפסת לאחר האופציונלי הפנימי ההדפסה שרת את רכשת אם

"אופציונלי אלחוטי פנימי הדפסה שרת התקנת "את ראה, נוסף מידע לקבלת. במדפסת האלחוטי הפנימי ההדפסה שרת את התקן1
."המדפסת הגדרת "בפרק

.Lexmark 3500-4500 Series  התוכניות כל או תוכניות  התחל על לחץ2
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.אלחוטית הגדרה על לחץ3

.התחל על לחץ4

.המחשב מסך שעל ההוראות את בצע5

.ההתקנה את להשלים כדי סיום על לחץ6

נוספים רשת במחשבי המדפסת התקנת
את ובצע נוסף מחשב בכל ההתקנה תקליטור את הכנס, ברשת מרובים מחשבים עם לשימוש הרשת מדפסת את מתקין אתה אם

.המחשב מסך על המוצגות ההוראות
.למדפסת ידפיס כי שברצונך מחשב כל עבור החיבור שלבי על לחזור צריך אינך•
בעלת המדפסת את לבחור הקפד, מרובות מדפסות מוצגות ברשימה אם. בהתקנה מוארת כמדפסת להופיע אמורה המדפסת•

MAC חיפוש" ראה, MAC ADDRESS או IP כתובת בחיפוש לעזרה תזדקק אם. נכונות IP/MAC ADDRESS כתובת
ADDRESS) 62 בעמוד)" פיזית כתובת.
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אלחוטית ברשת עבודה

ברשת עבודה של סריקה
תקשורת ליצירת יחד המחוברים ונתבים אלחוטיות גישה נקודות, Ethernet רכזות, מדפסות, מחשבים דוגמת התקנים אוסף היא רשת

.אלחוטי חיבור באמצעות או כבלים באמצעות

,אלחוטית תקשורת ליצור יוכל שהתקן כדי. זה עם זה תקשורת ליצור כד בכבלים במקום רדיו בגלי משתמשים אלחוטית ברשת התקנים
.רדיו גלי ולשדר לקבל המאפשר אלחוטי הדפסה שרת בו מותקן או אליו מחובר להיות חייב

ביתית רשת של נפוצות תצורות
:הן ביתית רשת של נפוצות לתצורות מהדוגמאות חלק. רשת להגדיר ניתן שבהן שונות דרכים קיימות

לאינטרנט אלחוטית מחוברים ומדפסת נייד מחשב•
לאינטרנט אלחוטית מחוברים ומדפסת נייד מחשב, מחשב•
Ethernet באמצעות לאינטרנט המחוברים התקנים•
אינטרנט ללא אלחוטית מחוברים ומדפסת נייד מחשב, מחשב•
אינטרנט ללא למדפסת אלחוטית מחובר נייד מחשב•

או בהם המוכללים אלחוטית רשת במתאמי מצוידים או מחווטים להיות חייבים התרחישים חמשת בכל הניידים והמחשבים המחשבים
.ברשת תקשורת ליצור שיוכלו כדי בהם המותקנים

בהם מותקנים או בהם המוכללים Lexmark של פנימיים הדפסה שרתי עם Lexmark מדפסות מייצגים הבאים בתרשימים המחשבים
לאפשר כדי Lexmark ידי-על המיוצרים התקנים הם Lexmark של פנימיים הדפסה שרתי. ברשת תקשורת ליצור שיוכלו כדי

.אלחוטיות או חוטיות לרשתות חיבור Lexmark למדפסות

לאינטרנט אלחוטית מחוברים ומדפסת נייד מחשב: 1 תרחיש
.Ethernet כבל באמצעות אלחוטי לנתב המחובר מחשב•
.לנתב אלחוטית המחוברים ומדפסת נייד מחשב•
.כבלים מודם או DSL מודם באמצעות לאינטרנט מחוברת הרשת•

לאינטרנט אלחוטית מחוברים ומדפסת נייד מחשב, מחשב: 2 תרחיש
.אלחוטי לנתב אלחוטית המחוברים ומדפסת נייד מחשב, מחשב•
.כבלים מודם או DSL מודם באמצעות לאינטרנט מחוברת הרשת•
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Ethernet באמצעות לאינטרנט המחוברים התקנים: 3 תרחיש
.לבורר או לנתב, לרכזת Ethernet כבלי באמצעות המחוברים ומדפסת נייד מחשב, מחשב•
.כבלים מודם או DSL מודם באמצעות לאינטרנט מחוברת הרשת•

אינטרנט ללא אלחוטית מחוברים ומדפסת נייד מחשב, מחשב: 4 תרחיש
.אלחוטית גישה לנקודת אלחוטית המחוברים ומדפסת נייד מחשב, מחשב•
.לאינטרנט חיבור אין לרשת•

אינטרנט ללא למדפסת אלחוטית מחובר נייד מחשב: 5 תרחיש
.אלחוטי נתב דרך מעבר ללא למדפסת ישירות אלחוטית מחובר נייד מחשב•
.לאינטרנט חיבור אין לרשת•

 

20



SSID
SSID) Service Set identifier (ההגדרה, לעיתים. אלחוטית רשת לאותה להצטרף להתקנים המאפשרת אלחוטי בהתקן הגדרה היא
.זה עם זה תקשורת ליצור להתקנים מאפשר SSID -ה. רשת שם נקראת

אות עוצמת
באיזו מצינת הרשת הגדרות בדף המפורטת האות עוצמת. רדיו אותות ומקבלות המשדרות מובנות אנטנות כוללים אלחוטיים התקנים
או אחרים אלחוטיים מהתקנים הפרעה הוא אחד גורם. האות עוצמת על להשפיע יכולים רבים גורמים. המשודר האות מתקבל עוצמה
יותר סביר, יותר גדול אלחוטיים התקנים שני בין שהמרחק ככל. מרחק הוא אחר גורם. מיקרוגל תנורי דוגמת אחרים התקנים אפילו
.יותר חלש יהיה התקשורת שאות

IP כתובת
IP ברשת התקנים. זה עם זה תקשורת וליצור זה את זה לאתר כדי IP ברשת ההתקנים את המשמש ייחודי מספר היא IP כתובת
התקנים שני שאין היא ייחודית IP כתובת של המשמעות. וחוקיות ייחודיות IP כתובות להם יש אם רק זה עם זה תקשורת ליצור יכולים
.זהה IP כתובת להם שיש הרשת באותה

.הרשת הגדרות דף הדפסת ידי-על המדפסת של IP -ה כתובת את לאתר ניתן

מחשב של IP כתובת לאתר כיצד
.הפקודה שורת  עזרים  תוכניות  התחל התפריט על לחץ, העבודה בשולחן1

ipconfig הקלד2

.Enter על לחץ3

.שמופיע במידע כלולב IP -ה כתובת

MAC ADDRESS
למדיה הגישה בקרת כתובת נקרא זה מספר. ברשת אחרים מהתקנים אותו לייחד כדי לחומרה ייחודי זיהוי מספר יש הרשת ציוד לרוב

)MAC - media access control .(של רשימה בנתב להגדיר ניתן MAC ADDRESSES עם התקנים שרק כך MAC
ADDRESSES סינון נקראת זו פעולה. ברשת לפעול יורשו תואמות MAC .סינון יש ללקוח אם MAC להוסיף וברצונו בנתב מאופשר

.MAC -ה סינון ברשימת להיכלל חייב המדפסת של MAC ADDRESS -ה, לרשת מדפסת

רשת הגדרות דף הדפסת
.התצורה הגדרות את מפרט רשת הגדרות דף

.הדפסה שרת התקנת לאחר רק רשת הגדרות דף להדפיס ניתן :הערה

:רשת הגדרות דף להדפיס כדי

.הגדרות על לחץ, המדפסת של הבקרה בלוח1

.רשת הגדרת להופעת עד  על או  על ברציפות לחץ2

. על לחץ3

.הגדרות דף הדפסת להופעת עד  על או  על ברציפות לחץ4
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. על לחץ5

. על שוב לחץ6

למדפסת Ping שליחת
.ping פקודת הפק, הרשת באותה המדפסת עם נאותה תקשורת ליצור יכול המחשב אם לבדוק כדי

.הפקודה שורת  עזרים  תוכניות  התחל התפריט על לחץ, העבודה בשולחן1

.ההתקן של IP -ה כתובת ולאחריה ping הפקודה את הקלד2

.Enter על לחץ3
".Reply from" בטקסט המתחילות שורות מספר יופיעו, ping-ל ומגיבה ברשת נמצאת מדפסת אם•
".Request timed out" הטקסט יופיע שניות מספר לאחר, מגיבה שאינה או ברשת נמצאת אינה המדפסת אם•

:מגיבה אינה המדפסת אם
.רשת הגדרות דף הדפסא
.IP כתובת יש שלמדפסת בדוקב
מחוברכ רשום מצבשה בדוק, רשת כרטיסל מתחתג
.IP כתובת יש שלמחשב בדוקד
."בעיות פתרון "בפרק" אלחוטיות בעיות פתרון "המקטע את ראה, נוסף מידע לקבלתה

אלחוטיות רשתות של סוגים
באמצעות תשתית במצב הרשת את להגדיר ממליצה Lexmark .הוק-אד או תשתית: מצבים משני באחד לפעול יכולות רשתות
.למדפסת שמצורף ההתקנה תקליטור

במצב מוגדרת) אלחוטי נתב (אלחוטית גישה נקודת באמצעות אחרים התקנים עם תקשורת יוצר התקן כל שבה אלחוטית רשת
,בנוסף. זהים וערוץ SSID לשתף חייבים וכולם חוקית IP כתובת להיות חייבת ההתקנים לכל, הוק-אד ברשת שמתבצע כפי. תשתית
.)אלחוטי נתב (האלחוטית הגישה נקודת של זהה SSID לשתף חייבים כולם

לעבודה המצוידת מדפסת עם ישירות תקשורת יוצרים פנימי הדפסה שרת עם מחשב שבה רשת היא אלחוטית רשת של פשוט סוג
להיות ועליו חוקית IP כתובת להיות חייבת רשת של זה בסוג להתקן. הוק-אד נקרא תקשורת יצירת של זה מצב. אלחוטית ברשת
.זהים וערוץ SSID עם מוגדרת להיות חייב האלחוטי ההדפסה שרת תצורת גם. הוק-אד למצב מוגדר

הוק-אדתשתית

מאפיינים

נתב (האלחוטית הגישה נקודת באמצעותתקשורת
)אלחוטי

התקנים בין ישירות

אבטחה אפשרויות יותראבטחה

ברשת אינדיבידואליים התקנים של לטווח מוגבלהגישה נקודות ומספר טווח ידי-על נקבעטווח

יותר איטית, כלל בדרךיותר מהירה, כלל בדרךמהירות

ברשת ההתקנים כל עבור דרישות

כןכןהתקן כל עבור ייחודית IP כתובת

הוק-אד מצבתשתית מצב:ל מוגדר מודם

SSID נתב (האלחוטית הגישה נקודת כולל, כןזהה
)אלחוטי

כן
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נתב (האלחוטית הגישה נקודת כולל, כןזהה ערוץ
)אלחוטי

כן

:אותו שמאפיינים כיוון המומלצת ההגדרה שיטת הוא תשתית מצב
מוגדלת רשת אבטחת•
מוגדלת אמינות•
יותר מהיר ביצוע•
יותר קלה הגדרה•
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המדפסת אודות למד

המדפסת חלקי הבנת

כדי:ב השתמש

.נייר לטעוןןנייר תומך1

:האלחוטי המצב את לבדוקWI-FI מחוון2
.אלחוטית אופציה מותקנת שלא או מופעלת לא שהמדפסת מציין מכובה•
כתום•

לרשת מחוברת אינה אולם, אלחוטית להדפסה להגדרה מוכנה שהמדפסת מציין–
.אלחוטית

USB להדפסת מחוברת שהמדפסת מציין–
ליצור מצליחה אינה המדפסת אולם, מוגדרת המדפסת שתצורת מציין מהבהב כתום•

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

.הבזק כונן או PictBridge מאופשרת דיגיטלית מצלמה למדפסת לחברPictBridge יציאת3

.זיכרון כרטיס להכניסזיכרון כרטיסי חריצי4

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

.יציאתו עם הנייר את להכילנייר יציאת מגש6

.הנייר חריץ לתוך מליפול פריטים 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•
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1

2

3

4

5

7

6

כדיעל לחץ

.המדפסת את להפעיל•1
.המדפסת את לכבות•

.בחשמל חיסכון למצב להיכנס כדי במהירות ושחרר הלחצן על לחץ–
.המדפסת את לכבות כדי שניות שתי למשך לחוץ והשאר הלחצן על לחץ–

.סריקה או העתקה, הדפסה של תהליך לעצור•

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

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

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

.המדפסת הגדרות את ולשנות ההגדרות של המחדל ברירת למסך לגשתהגדרות5
.כבויות האחרים הלחצנים של הנוריות, נבחר זה לחצן כאשר :הערה

.תצלום או העתק של בהירות להתאיםיותר כהה/יותר בהיר6

.שנבחר למצב בהתאם צילום כרטיס, סריקה, העתקה התפריט את להציג7
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321 4 5

כדיעל לחץ

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

.המספר את 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 להתחילצבע התחל1

.שנבחר למצב בהתאם, ולבן בשחור תצלום הדפסת או סריקה, העתקה עבודת להתחילשחור להתחיל2

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

.33 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

 

29



כדיבאפשרות השתמש

.הסריקה של האיכות את להתאים)Quality( *איכות

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

.33 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
.31 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
.31 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

.לצורך 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

:לבחורתחזוקה
הדיו מיכל של הדיו רמת את להציג כדי  על או  על לחץ. הדיו מיכל של הדיו רמת את להציג כדי דיו רמת•

.)לצילום או (השחור
של ההדפסה חרירי ניקוי "ראה, נוסף מידע לקבלת. הדיו מיכל של ההדפסה חרירי את לנקות כדי דיו מכלי ניקוי•

.בתקליטור הנמצא למשתמש מדריך ב" המדפסת תחזוקת "בפרק" הדיו מיכל
ב" המדפסת תחזוקת "בפרק" דיו מכלי יישור "ראה, נוסף מידע לקבלת. המיכל את ליישור כדי דיו מכלי יישור•

.בתקליטור הנמצא למשתמש מדריך
.ניסיון דף להדפיס כדי ניסיון דף הדפסת•

.שטעון הנייר וסוג גודל את לבחורנייר הגדרות

:לבחורהתקן הגדרת
.השפה הגדרות את לשנות כדי שפה•
.הימצאותך במקום המשמשים תאריך ותבנית ריק נייר גודל של מחדל ברירת להגדיר כדי מדינה•
להגדרות מתאפסת, בשימוש אינה אם, שמדפסת לפני הזמן פסק תכונת את לשנות כדי זמן פסק הגדרות ניקוי•

.33 בעמוד" הגדרות שמירת" ראה, נוסף מידע לקבלת. היצרן של המחדל ברירת
בצריכת חיסכון של למצב עוברת, בשימוש אינה אם, המדפסת שבו הזמן משך את להגדיר כדי בחשמל חיסכון•

.חשמל

:לבחורמחדל ברירות
.להדפסה התצלומים גודל את לבחור כדי תצלום הדפסת גודל•
"הגדרות שמירת" ראה, נוסף מידע לקבלת. המחדל ברירת הגדרות לשנות כדי מחדל ברירות הגדר•

.33 בעמוד

:לבחוררשת הגדרת
.הרשת הגדרות את המפרט דף להדפיס כדי הגדרות דף הדפסת•
:להציג כדי אלחוטית הגדרה•

.שלך הספציפית למדפסת הייחודיים התווים ששת את המציג, רשת שם–
.האות עוצמת את המציג, אלחוטי אות איכות–
האלחוטית הרשת הגדרות את לאפס המאפשר, היצרן של המחדל ברירת לערכי רשת מתאם איפוס–

•TCP/IP ה כתובת את לאפס כדי-IP.

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
.הדיו ורמת המדפסת מצב אודות מידע וכן 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

הגדרות שמירת בתפריט שימוש
באפשרותך. בעתיד לשימוש אותן ולשמור הדפסה מאפייני של הנוכחיות להגדרות שם לתת באפשרותך", הגדרות שמירת "בתפריט
.אישית מותאמות הגדרות של תצורות חמש 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
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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•

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•

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

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

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

 

43

http://www.lexmark.com/
http://www.lexmark.com/
http://www.lexmark.com/
http://www.lexmark.com/


נייר גודלנייר

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

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

Lexmark•Letter שלPerfectFinishTM צילום נייר
•A4
• 4x6  אינץ'
• 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
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בעיות פתרון
.Mac Help את ראה, Macintosh ההפעלה במערכת בעיות פתרון על נוסף מידע לקבלת

התקנה בעיות פתרון
45 בעמוד" בתצוגה מופיעה נכונה לא שפה"•
45 בעמוד" דולק אינו הפעלה הלחצן"•
46 בעמוד" התוכנה את להתקין ניתן לא"•
47 בעמוד" מודפס אינו העמוד"•
48 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

.62 בעמוד" היצרן של המחדל ברירת להגדרות איפוס" ראה, בתצוגה השפה את להבין יכול אינך אם :הערה

דולק אינו הפעלה הלחצן
:הבאות מהאפשרויות יותר או אחת נסה. אפשריים פתרונות להלן

הפעלה לחצן על לחיצה
. על לחיצה ידי-על מופעלת שהמדפסת ודא
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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
:הבאות ההפעלה מערכות נתמכות

•Windows 2000 עם Service Pack 3 יותר מאוחרת גרסה או
•Windows XP
•Windows Vista
•Mac OS X

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

USB -ה חיבור את בדוק
:אלחוטית ברשת במדפסת משתמש אינך אם אלה שלבים בצע

.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

כוח ספק את מחדש חבר

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

.63 בעמוד

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

הודעות קיימות אם בדיקה
.בתקליטור הנמצא למשתמש מדריךה של" בעיות פתרון "בפרק" שגיאה הודעות "ראה, שגיאה הודעת מוצגת אם

חשמל אספקת בדיקת
.45 בעמוד" דולק אינו הפעלה הלחצן" ראה, דולקת אינה  הלחצן נורית אם

נייר של מחדש טעינת
.חזרה אותו טען מכן ולאחר הנייר את הסר

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

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  בקרה לוח  התחל :)מחדל ברירת התחל תפריט, (Windows XP -ב•
.מדפסות  התחל :)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
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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 התקנה הסרת" ראה, נוסף מידע לקבלת. מחדש אותה התקן מכן ולאחר המדפסת תוכנת התקנת את הסר

.63 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

PictBridge מאופשרת דיגיטלית מצלמה היא שהמצלמה ודא
.המצלמה את נתק1

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

USB -ה כבל בדיקת
.למצלמה שצורף USB בכבל רק השתמש

זיכרון כרטיסי הסרת
.מהמדפסת כלשהם זיכרון כרטיסי הסר

הודעות קיימות אם בדיקה
.בתקליטור הנמצא למשתמש מדריךה של" בעיות פתרון "בפרק" שגיאה הודעות "ראה, התצוגה מופיעה שגיאה הודעת אם

אלחוטיות בעיות פתרון
רשת הגדרות דף הדפסת

.הרשת תצורת הגדרות את מפרט רשת הגדרות דף

.הדפסה שרת התקנת לאחר רק רשת הגדרות דף להדפיס ניתן :הערה

:רשת הגדרות דף להדפיס כדי

.הגדרות על לחץ, המדפסת של הבקרה בלוח1

. רשת הגדרת להופעת עד  על או  על ברציפות לחץ2

. על לחץ3
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. הגדרות דף הדפסת להופעת עד  על או  על ברציפות לחץ4

. על לחץ5

.  על שוב לחץ6

דולק אינו WI-FI מחוון
:הבאות מהאפשרויות יותר או אחת נסה. אפשריים פתרונות להלן

חשמל אספקת בדיקת
.45 בעמוד" דולק אינו הפעלה הלחצן" ראה, דולקת אינה  הלחצן נורית אם

אופציונלי פנימי הדפסה שרת של מחדש והתקנה הסרה
.כבר מותקן אלחוטי פנימי הדפסה שרת כאשר שמגיעות מדפסות על חל  אינו זה פתרון :הערה

.16 בעמוד" אופציונלי אלחוטי פנימי הדפסה שרת התקנת" ראה, נוסף מידע לקבלת. האלחוטי הפנימי ההדפסה שרת את מחדש התקן

ההתקנה במהלך המדפסות בחירת ברשימת מוצגת אינה רשת מדפסת
בה נמצא שהמחשב לזו זהה אלחוטית ברשת נמצאת המדפסת אם בדיקה

.האלחוטית הרשת של SSID -ל להתאים חייב המדפסת של SSID -ה

בלבד Windows משתמשי

.אלחוטית להגדרה שירות כלי הפעלת לפני לקבלתו הבאים בשלבים השתמש, הרשת של SSID -ה מהו יודע אינך אם1
.הדפדפן של האינטרנט כתובת בשדה) אלחוטי נתב (האלחוטית הגישה נקודת של IP -ה כתובת את הזןא

:לך ידועה אינה) אלחוטי נתב (האלחוטית הגישה נקודת של IP -ה כתובת אם
:על לחץ1

הפקודה שורת  עזרים  התוכניות כל או התוכניות  התחל: Windows XP -ב•
הפקודה שורת  עזרים  התוכניות כל  התחל סמל ה: Windows Vista -ב•

. :כך נראה התחל הסמל
ipconfig הקלד2
.Enter על לחץ3

.)אלחוטי נתב (האלחוטית הגישה נקודת כלל בדרך הוא" מחדל ברירת שער "הערך•
שכתובת ייתכן. 192.168.0.100 כגון, נקודות ידי-על המופרדים מספרים של סדרות כארבע מוצגת IP -ה כתובת•

.האלחוטית הרשת תוכנת או ההפעלה למערכת בהתאם נקבעת האפשרות. 169 או 10 במספרים גם תתחיל IP -ה
.שלך והסיסמה המשתמש שם את הזן, כשתתבקשב
.אישור על לחץג
.יוצג SSID -ה. ההגדרות מאוחסנות שבו אחר מקטע על או אלחוטי על לחץ, הראשי בדףד
.מוצגים אם, האבטחה מפתחות ואת האבטחה סוג, SSID -ה את רשוםה

.כלשהן רישיות אותיות כולל, מדויקת בצורה לרשום הקפד :הערה

.Lexmark 3500-4500 Series  התוכניות כל או תוכניות  התחל על לחץ2

.אלחוטית הגדרה על לחץ3

.ההתקנה כבל באמצעות למחשב המדפסת את שוב לחבר שתתבקש ייתכן, ההתקנה מתהליך כחלק :הערה

)אלחוטי נתב (האלחוטית הגישה נקודת של SSID -ה הקלדת, כשתתבקש, כולל, המחשב מסך על המוצגות ההוראות את בצע4
.האבטחה ומפתחות

.עתידי לשימוש בטוח במקום האבטחה מפתחות ואת SSID -ה את אחסן5
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בלבד Macintosh משתמשי

הפעלת לפני SSID -ה ולקבלת AirPort -ה מצב לבדיקת הבאים בשלבים השתמש, הרשת של SSID -ה מהו יודע אינך אם1
.האלחוטית ההגדרה

.Internet Connect הסמל על פעמיים לחץ, Applications בתיקייהא
.AirPort הסמל על לחץ, הכלים בסרגלב

.Network המוקפץ בחלון מוצג מחובר המחשב שאליה הרשת של SSID -ה
.SSID -ה את רשוםג

.59 בעמוד" האלחוטית ההגדרה של חוזרת הפעלה" ראה. המדפסת הגדרות את מחדש קבע2

.Macintosh עבור התקליטור את הכנס3

.Lexmark 3500-4500 Series Installer הסמל על פעמיים לחץ, העבודה בשולחן Finder -ב4

.Install הסמל על פעמיים לחץ5

.המשך על לחץ6

.המחשב מסך שעל ההוראות את בצע7

.עתידי לשימוש בטוח במקום SSID -ה את אחסן8

אבטחה מפתחות בדיקת
.זהה אבטחה מפתח משתפים הרשת באותה ההתקנים כל. לסיסמה דומה אבטחה מפתח

.עתידי לשימוש בטוח במקום ואחסן, רישיות אותיות כולל, האבטחה מפתח את בדיוק לרשום הקפד :הערה

:הבאים לקריטריונים לענות חייב האבטחה מפתח

WEP מפתח
.0-9 וכן A-F הם הקסדצימאליים תווים. בדיוק הקסדצימאליים תווים 26 או 10•
.המקשים בלוח המצויים וסימנים מספרים, אותיות הם ASCII תווי. בדיוק ASCII תווים 13 או 5•

WPA2-PSK או WPA-PSK מפתח
.0-9 וכן A-F הם הקסדצימאליים תווים. היותר לכל הקסדצימאליים תווים 64•
.המקשים בלוח המצויים וסימנים מספרים, אותיות הם ASCII תווי. ASCII תווים 64 עד 8 בין•

ההתקנה במהלך המדפסת עם תקשורת ליצור יכול אינו אלחוטית להגדרה השירות כלי
)בלבד Windows משתמשי(

:הבאות מהאפשרויות יותר או אחת נסה. Windows למשתמשי אפשריים פתרונות להלן

חשמל אספקת בדיקת
.45 בעמוד" דולק אינו הפעלה הלחצן" ראה, דולקת אינה  הלחצן נורית אם

ההתקנה כבל בדיקת
.בכבל כלשהו גלוי נזק קיים אם ובדוק ההתקנה כבל את נתק1

.במחשב USB -ה ליציאת USB -ה כבל של המלבני הקצה את היטב חבר2

. USB -ה בסמל מסומנת USB -ה יציאת

.המדפסת של האחורי בחלקה USB -ה ליציאת USB -ה כבל של המרובע הקצה את היטב חבר3

.התוכנה התקנת את בטל4
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.Lexmark 3500-4500 Series  התוכניות כל או תוכניות  התחל על לחץ5

.אלחוטית להגדרה שירות כלי על לחץ6

.התוכנה את מחדש להתקין כדי המסך על שמוצגות ההנחיות את בצע7

כתומה WI-FI -ה מחוון נורית
:הבאות מהאפשרויות יותר או אחת נסה. אפשריים פתרונות להלן

כבל בדיקת
.למדפסת מחובר אינו ההתקנה שכבל ודא

אופציונלי אלחוטי פנימי הדפסה שרת הגדרת
של תצורה הגדרת "ראה, תצורתה את הגדרת וטרם הותקנה כבר שהמדפסת לאחר אופציונלי אלחוטי פנימי הדפסה שרת רכשת אם

"המדפסת התקנת "בפרק" אופציונלי אלחוטי פנימי הדפסה שרת

הרשת שם בדיקת
ברירת רשת בשם משתמשים שכן והן אתה הן אם, לדוגמה. אחרת סמוכה רשת של לשמה זהה אינו שלך הרשת של ששמה ודא

.השכן של לרשת מחוברת שלך שהמדפסת ייתכן, היצרן של המחדל

.רשת שם להגדיר כיצד ללמוד כדי) אלחוטי נתב (האלחוטית הגישה נקודת של בתיעוד עיין, ייחודי רשת בשם משתמש אינך אם

.זהה רשת לשם המחשב ושל המדפסת של SSID -ה את לאפס עליך, לרשת חדש שם תגדיר אם
.למחשב שמצורף התיעוד את ראה, המחשב של הרשת שם את לאפס כדי•
:המדפסת שם את לאפס כדי•

.Lexmark 3500-4500 Series  התוכניות כל או תוכניות  התחל על לחץ1
.אלחוטית להגדרה שירות כלי על לחץ2
.כשתתבקש חדש רשת שם והזן המחשב מסך שעל ההוראות את בצע3

אבטחה מפתחות בדיקת
.50 בעמוד" אבטחה מפתחות בדיקת" ראה, נוסף מידע לקבלת. נכונים האבטחה שמפתחות ודא

המדפסת או/ו המחשב העברת
ברשתות התקנים בין האפשרי שהמרחק למרות). אלחוטי נתב (האלחוטית הגישה לנקודת יותר קרוב המדפסת או/ו המחשב את העבר

802.11b 802.11 אוg מטרים 30-45 כלל בדרך הוא אופטימלי לביצוע היעיל הטווח, מטרים 91 הוא. .

הגדרות דף הדפסת" ראה, הגדרות דף הדפסת אופן על מידע לקבלת. הרשת הגדרות בדף הרשת של האות עוצמת את לחפש ניתן
.48 בעמוד" רשת

MAC ADDRESS בדיקת
MAC כתובת בחיפוש לעזרה תזדקק אם. ברשת המדפסת עבור MAC ADDRESS ספק, MAC ADDRESS -ב משתמשת הרשת אם

ADDRESS ,חיפוש" ראה MAC ADDRESS) 62 בעמוד)" פיזית כתובת.
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התקנה במהלך בכתום מהבהבת WI-FI מחוון נורית
להתחבר יכולה אינה אולם אלחוטית ברשת לעבודה הוגדרה שהמדפסת מציינת היא, בכתום מהבהבת WI-FI -ה מחוון נורית כאשר
גישה מנקודת נמצאת היא שבו המרחק בשל או הפרעה עקב לרשת להצטרף יכולה אינה שהמדפסת ייתכן. הוגדרה שעבורה לרשת

.ישונו המדפסת שהגדרות עד או) אלחוטי נתב (אלחוטית

:הבאות מהאפשרויות יותר או אחת נסה. אפשריים פתרונות להלן

מופעלת הגישה שנקודת ודא
.אותה הפעל, נדרש ואם, הגישה נקודת את בדוק

הפרעה למזער כדי) אלחוטי נתב (האלחוטית הגישה נקודת את העבר
ומצלמת לתינוק מנטרים, אלחוטיים טלפונים, אחרים מכשירים או מיקרוגל תנורי דוגמת אחרים מהתקנים זמנית הפרעה שקיימת ייתכן

.אלה להתקנים מדי קרוב ממוקמת אינה) אלחוטי נתב (האלחוטית הגישה שנקודת ודא. אבטחה מערכת

חיצוניות אנטנות להתאים נסה
תנסה אם משתפרת הקליטה כי שתמצא ייתכן, זאת עם. מעלה כלפי פונות כשהן ביותר הטובה בצורה פועלות אנטנות, כלל בדרך
.)אלחוטי נתב (האלחוטית הגישה נקודת או/ו המדפסת של האנטנות עבור שונות זוויות

המדפסת או/ו המחשב את העבר
ברשתות התקנים בין האפשרי שהמרחק למרות). אלחוטי נתב (האלחוטית הגישה לנקודת יותר קרוב המדפסת או/ו המחשב את העבר

802.11b 802.11 אוg מטרים 30-45 כלל בדרך הוא אופטימלי לביצוע היעיל הטווח, מטרים 91 הוא. 

הגדרות דף הדפסת" ראה, הגדרות דף הדפסת אופן על מידע לקבלת. הרשת הגדרות בדף הרשת של האות עוצמת את לחפש ניתן
.48 בעמוד" רשת

ההגנה מפתחות בדיקת
.50 בעמוד" אבטחה מפתחות בדיקת" ראה, נוסף מידע לקבלת. נכונים ההגנה שמפתחות ודא

MAC ADDRESS בדיקת
MAC כתובת בחיפוש לעזרה תזדקק אם. ברשת המדפסת עבור MAC ADDRESS ספק, MAC ADDRESS -ב משתמשת הרשת אם

ADDRESS ,חיפוש" ראה MAC ADDRESS) 62 בעמוד)" פיזית כתובת.

פועלת שהרשת לוודא כדי) אלחוטי נתב (האלחוטית הגישה לנקודת) Ping( איתות שליחת
בלבד Windows משתמשי

.אותה חפש, לך ידועה אינה עדיין הגישה נקודת של IP -ה כתובת אם1
:על לחץא

הפקודה שורת  עזרים  התוכניות כל או תוכניות  התחל: Windows XP -ב•
הפקודה שורת  עזרים  התוכניות כל  התחל סמלה: Windows Vista -ב•

. :כך נראה התחל הסמל
.iconic הקלדב
.Enter על לחץג

.)אלחוטי נתב (האלחוטית הגישה נקודת כלל בדרך הוא" מחדל ברירת שער "הערך•
IP -ה שכתובת ייתכן. 192.168.0.100 כגון, נקודות ידי-על המופרדים מספרים של סדרות כארבע מוצגת IP -ה כתובת•

.האלחוטית הרשת תוכנת או ההפעלה למערכת בהתאם נקבעת האפשרות. 169 או 10 במספרים גם תתחיל
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.)אלחוטי נתב (האלחוטית הגישה לנקודת Ping שלח2
:על לחץא

הפקודה שורת  עזרים  התוכניות כל או תוכניות  התחל: Windows XP -ב•
הפקודה שורת  עזרים  התוכניות כל  התחל סמלה: Windows Vista -ב•

. :כך נראה התחל הסמל
:לדוגמה). אלחוטי נתב (האלחוטית הגישה נקודת של IP -ה כתובת ואת רווח מכן ולאחר ping הקלדב

ping 192.168.0.100

.Enter על לחץג

את כבה". Reply from" בטקסט המתחילות שורות מספר שמופיעות תראה, מגיבה) אלחוטי נתב (האלחוטית הגישה נקודת אם3
.מחדש הפעל מכן ולאחר המדפסת

Request timed" הטקסט את תראה מכן ולאחר שניות מספר יעברו, מגיבה אינה) אלחוטי נתב (האלחוטית הגישה נקודת אם4
out."

:הבאות האפשרויות את נסה
:על לחץא

רשת חיבור  הבקרה לוח או הגדרות  התחל: Windows XP -ב•
ושיתוף הרשת מרכז  ואינטרנט רשת  הבקרה לוח  התחל סמלה: Windows Vista -ב•

. :כך נראה התחל הסמל
.המוצגים מבין המתאים החיבור את בחרב

"אלחוטי "המילה את יכלול לא שהחיבור ייתכן, Ethernet כבל באמצעות) נתב (הגישה לנקודת מחובר המחשב אם :הערה
.בשמו

.תקן על לחץ מכן ולאחר החיבור על ימנית לחיצה לחץג

בלבד Macintosh משתמשי

.אותה חפש, לך ידועה אינה עדיין) אלחוטי נתב (האלחוטית הגישה נקודת של IP -ה כתובת ואם AirPort -ה מצב את בדוק1
.Apple menu  System Preferences על לחץא
.Network על לחץב
.Show המוקפץ בתפריט Network Status בחר, הרשת מצב את לבדוק כדיג

.ומחוברת) מופעלת (פעילה שהיציאה משמעו ירוק. ירוק להיות אמור AirPort -ה מצב מחוון

:הערות

.מחוברת לא אולם, פעילה שהיציאה משמעו צהוב•
.הוגדרה לא היציאה שתצורת משמעו אדום•

.TCP/IP על לחץ מכן ולאחר AirPort בחר, Show המוקפץ בתפריטד
.)אלחוטי נתב (האלחוטית הגישה נקודת כלל בדרך הוא" Router" הערך•
IP -ה שכתובת ייתכן. 192.168.0.100 כגון, נקודות ידי-על המופרדים מספרים של סדרות כארבע מוצגת IP -ה כתובת•

.האלחוטית הרשת תוכנת או ההפעלה למערכת בהתאם נקבעת האפשרות. 169 או 10 במספרים גם תתחיל

.)אלחוטי נתב (האלחוטית הגישה לנקודת Ping שלח2
 .Utilities התיקייה על פעמיים לחץ, Applications בתיקייהא
.Network Utility היישום על פעמיים לחץב
:לדוגמה. הרשת כתובת בשדה) אלחוטי נתב (האלחוטית הגישה נקודת של IP -ה כתובת את הזןג

10.168.0.100

.Ping על לחץד
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הגישה מנקודת שהתקבלו הבייטים מספר את המציגות שורות מספר תראה, מגיבה) אלחוטי נתב (האלחוטית הגישה נקודת אם3
.)אלחוטי נתב (האלחוטית הגישה לנקודת מחובר שהמחשב מבטיח זה דבר). אלחוטי נתב (האלחוטית

Mac את ראה, AirPort בנושא נוספות ועצות מידע לקבלת. דבר מוצג לא, מגיבה אינה) אלחוטי נתב (האלחוטית הגישה נקודת אם4
Help באפשרות השתמש או Network Diagnostics הבעיה את לפתור כדי.

האלחוטית ההגדרה של חוזרת הפעלה
השתנו ההגדרות שבגללן מהסיבות חלק. המדפסת של האלחוטית ההגדרה את שוב להפעיל עליך, השתנו האלחוטיות ההגדרות אם

אופסה) אלחוטי נתב (האלחוטית הגישה שנקודת או; אחרות רשת גדרות או ערוץ, WPA או WEP מפתחות ידנית שינית: כוללות
.היצרן להגדרות

:הערות

.)אלחוטי נתב (האלחוטית הגישה בנקודת אותן שתשנה לפני הרשת התקני בכל בכל אותן שנה, רשת הגדרות משנה אתה אם•
התקני בכל ההגדרות את לשנות עליך), אלחוטי נתב (האלחוטית הגישה בנקודת אלחוטית הרשת הגדרות את כבר שינית אם•

.ברשת אותם לראות שתוכל לפני האחרים הרשת

בלבד Windows משתמשי

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

.אלחוטית הגדרה על לחץ2

.ההתקנה כבל באמצעות למחשב המדפסת את שוב לחבר שתתבקש ייתכן, ההתקנה מתהליך כחלק :הערה

.המחשב מסך שעל ההוראות את בצע3

בלבד Macintosh משתמשי

.Safari הדפדפן את פתח1

.Show All Bookmarks בחר, Bookmarks הנפתח בתפריט2

.Rendezvous או Bonjour בחר, Collections -ל מתחת3

.Bonjour -ל השם את שינתה Apple Inc. כיום אולם, Macintosh OS X version 10.3 -ב Rendezvous נקרא היישום :הערה

.המדפסת דגם על פעמיים לחץ4

:לדוגמה. הדפדפן של הכתובת בשדה המדפסת של IP -ה כתובת את ידנית הקלד, מוצגת אינה המדפסת אם :הערה

http://10.168.0.101

.Configuration על לחץ5

.Wireless על לחץ6

:ההגדרות את שנה7
).SSID( הרשת שם הזןא
.אלחוטי בנתב משתמש אתה אם תשתית בחר, BSS סוג עבורב
.האלחוטית הרשת לאבטחת שמשמש האבטחה סוג את בחרג

.האלחוטית הרשת את שהגדיר האדם עם היוועץ או האלחוטית לרשת שמצורף בתיעוד עיין, לך ידוע אינו המידע אם :הערה

.Submit על לחץ8
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מדפיסה אינה אלחוטית רשת מדפסת
:הבאות מהאפשרויות יותר או אחת נסה. אפשריים פתרונות להלן

חשמל אספקת בדיקת
.45 בעמוד" דולק אינו הפעלה הלחצן" ראה, דולקת אינה  הלחצן נורית אם

כבל בדיקת
.החשמל ולשקע למדפסת מחובר החשמל שכבל ודא•
.מחוברים אינם ההתקנה כבל או USB -ה שכבל ודא•

WI-FI מחוון נוריות בדיקת
מהבהבת WI-FI מחוון נורית "או" כתומה WI-FI -ה מחוון נורית "ראה, ירוקה אינה הנורית אם. ירוקה WI-FI -ה מחוון שהנורית ודא

."בעיות פתרון "בפרק" אלחוטיות בעיות פתרון "במקטע" התקנה במהלך בכתום

מותקן המדפסת התקן שמנהל בדיקה
.ההדפסה עבודת את שולח אתה שממנו במחשב מותקן המדפסת התקן שמנהל ודא

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

.מותקן המדפסת התקן שמנהל הרי, רשומות המדפסת תוכניות אם

.התקליטורים בכונן המדפסת תקליטור את הכנס, רשומות אינן המדפסת תוכניות אם2

.המסך שעל ההוראות את בצע3

.הרשת במדפסת המשתמש מחשב בכל המדפסת התקן מנהל את להתקין עליך :הערה

אלחוטית לרשת מחוברת המדפסת אם בדיקה
.48 בעמוד" רשת הגדרות דף הדפסת" ראה, נוסף מידע לקבלת. רשת הגדרות דף הדפס1

.רשת כרטיסל מתחת מופיע" מחוברת: מצב "אם בדוק2

המחשב אתחול
.מחדש והפעל המחשב את כבה

המדפסת יציאות בדיקת
.הנכונה המדפסת יציאת שנבחרה ודא

בלבד Windows משתמשי

.מדפסות  הבקרה לוח  התחל על לחץ1

.המדפסת של הדגם סדרת מספר הוא XXXX כאשר Lexmark XXXX על ימנית לחיצה לחץ2

.יציאות  מאפיינים על לחץ3

הן nnnnnn ;המדפסת של הדגם סדרת מספר הוא XXXX כאשר , XXXX_Series_nnnnnn_P1  האפשרות נבחרה כי ודא4
.המדפסת של MAC ADDRESS -ה של האחרונות הספרות שש

.הסידורי המספר ליד המדפסת של האחורי בחלקה נמצא MAC ADDRESS -ה :הערה

 :USB האפשרות נבחרה, לחלופין, אם5
.4 שלב מתוך היציאה שם את בחרא
.החל על לחץב
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.שוב להדפיס ונסה החלון את סגורג

בלבד Mac משתמשי

.Go  Applications  Utilities על לחץ, Finder בחלון1

.Printer Setup Utility על פעמיים לחץ2

.Printer List שיח-הדו תיבת מוצגת

של הדגם סדרת מספר הוא XXXX כאשר , XXXX Series <MAC:nnnnnnnnnnnn< היא המחדל ברירת שמדפסת ודא3
.המדפסת של MAC ADDRESS -ה של הספרות 12 הן nnnnnnnnnnnn ;המדפסת

.הסידורי המספר ליד המדפסת של האחורי בחלקה נמצא MAC ADDRESS -ה :הערה

:USB נבחר לחילופין אם4
.המדפסת של הדגם סדרת מספר הוא XXXX כאשר, XXXX Series בחרא
.Make Default על לחץב
.שוב להדפיס ונסה החלון את סגורג

התוכנה של מחדש התקנה
.מחדש אותה התקן מכן ולאחר המדפסת תוכנת התקנת את הסר

לכתובת התואמת MAC ADDRESS -ה עם המדפסת את בחר", המדפסת בחירת "ברשימה אחת ממדפסת יותר מופיעה אם :הערה
.המדפסת של האחורי בחלקה

לפעול הפסיקה אלחוטית מדפסת
:הבאות מהאפשרויות יותר או אחת נסה. אפשריים פתרונות להלן

חשמל אספקת בדיקת
.45 בעמוד" דולק אינו הפעלה הלחצן" ראה, דולקת אינה  הלחצן נורית אם•
.פועלת) אלחוטי נתב (האלחוטית הגישה שנקודת ודא•

הפרעה למזער כדי) אלחוטי נתב (האלחוטית הגישה נקודת העברת
ומצלמת לתינוק מנטרים, אלחוטיים טלפונים, אחרים מכשירים או מיקרוגל דוגמת אחרים מהתקנים זמנית הפרעה שקיימת ייתכן

.אלה להתקנים מדי קרוב ממוקמת אינה) אלחוטי נתב (האלחוטית הגישה שנקודת ודא. אבטחה מערכת

המדפסת או/ו המחשב העברת
ברשתות התקנים בין האפשרי שהמרחק למרות). אלחוטי נתב (האלחוטית הגישה לנקודת יותר קרוב המדפסת או/ו המחשב את העבר

802.11b 802.11 אוg מטרים 30-45 כלל בדרך הוא אופטימלי לביצוע היעיל הטווח, מטרים 91 הוא.

הגדרות דף הדפסת" ראה, הגדרות דף הדפסת אופן על מידע לקבלת. הרשת הגדרות בדף הרשת של האות עוצמת את לחפש ניתן
.48 בעמוד" רשת

חיצוניות אנטנות להתאים נסה
תנסה אם משתפרת הקליטה כי שתמצא ייתכן, זאת עם. מעלה כלפי פונות כשהן ביותר הטובה בצורה פועלות אנטנות, כלל בדרך
.)אלחוטי נתב (האלחוטית הגישה נקודת או/ו המדפסת של האנטנות עבור שונות זוויות

הרשת שם בדיקת
ברירת רשת בשם משתמשים שכן והן אתה הן אם, לדוגמה. אחרת סמוכה רשת של לשמה זהה אינו שלך הרשת של ששמה ודא

.השכן של לרשת מחוברת שלך שהמדפסת ייתכן, היצרן של המחדל

.רשת שם להגדיר כיצד ללמוד כדי) אלחוטי נתב (האלחוטית הגישה נקודת של בתיעוד עיין, ייחודי רשת בשם משתמש אינך אם
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.זהה רשת לשם המחשב ושל המדפסת של SSID -ה את לאפס עליך, לרשת חדש שם תגדיר אם
.למחשב שמצורף התיעוד את ראה, המחשב של הרשת שם את לאפס כדי•
:המדפסת שם את לאפס כדי•

.Lexmark 3500-4500 Series  התוכניות כל או תוכניות  התחל על לחץ1
.אלחוטית להגדרה שירות כלי על לחץ2
.כשתתבקש חדש רשת שם והזן המחשב מסך שעל ההוראות את בצע3

המחשב אתחול
.מחדש והפעל המחשב את כבה

פועלת שהרשת לוודא כדי) אלחוטי נתב (האלחוטית הגישה לנקודת) Ping( איתות שליחת
בלבד Windows משתמשי

.אותה חפש, לך ידועה אינה עדיין) אלחוטי נתב (האלחוטית הגישה נקודת של IP -ה כתובת אם1
:על לחץא

הפקודה שורת  עזרים  התוכניות כל או התוכניות  התחל: Windows XP -ב•
הפקודה שורת  עזרים  התוכניות כל  התחל סמלה: Windows Vista -ב•

. :כך נראה התחל הסמל
ipconfig הקלדב
.Enter על לחץג

.)אלחוטי נתב (האלחוטית הגישה נקודת כלל בדרך הוא" מחדל ברירת שער "הערך•
IP -ה שכתובת ייתכן. 192.168.0.100 כגון, נקודות ידי-על המופרדים מספרים של סדרות כארבע מוצגת IP -ה כתובת•

.האלחוטית הרשת תוכנת או ההפעלה למערכת בהתאם נקבעת האפשרות. 169 או 10 במספרים גם תתחיל

.)אלחוטי נתב (האלחוטית הגישה לנקודת Ping שלח2
:על לחץא

הפקודה שורת  עזרים  התוכניות כל או התוכניות  התחל: Windows XP -ב•
הפקודה שורת  עזרים  התוכניות כל  התחל סמלה: Windows Vista -ב•

. :כך נראה התחל הסמל
:לדוגמה). אלחוטי נתב (האלחוטית הגישה נקודת של IP -ה כתובת ואת רווח מכן ולאחר ping הקלדב

ping 192.168.0.100

.Enter על לחץג

את כבה". Reply from" בטקסט המתחילות שורות מספר שמופיעות תראה, מגיבה) אלחוטי נתב (האלחוטית הגישה נקודת אם3
.מחדש הפעל מכן ולאחר המדפסת

Request timed" הטקסט את תראה מכן ולאחר שניות מספר יעברו, מגיבה אינה) אלחוטי נתב (האלחוטית הגישה נקודת אם4
out."

:הבאות האפשרויות את נסה
:על לחץא

רשת חיבור  הבקרה לוח או הגדרות  התחל: Windows XP -ב•
ושיתוף הרשת מרכז  ואינטרנט רשת  הבקרה לוח  התחל סמלה: Windows Vista -ב•

. :כך נראה התחל הסמל
.המוצגים מבין המתאים החיבור את בחרב

"אלחוטי "המילה את יכלול לא שהחיבור ייתכן, Ethernet כבל באמצעות) נתב (הגישה לנקודת מחובר המחשב אם :הערה
.בשמו
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.תקן על ולחץ החיבור על ימנית לחיצה לחץג

בלבד Macintosh משתמשי

.אותה חפש, לך ידועה אינה עדיין) אלחוטי נתב (האלחוטית הגישה נקודת של IP -ה כתובת ואם AirPort -ה מצב את בדוק1
.Apple menu  System Preferences על לחץא
.Network על לחץב
.Show המוקפץ בתפריט Network Status בחר, הרשת מצב את לבדוק כדיג

.ומחוברת) מופעלת (פעילה שהיציאה משמעו ירוק. ירוק להיות אמור AirPort -ה מצב מחוון

:הערות

.מחוברת לא אולם, פעילה שהיציאה משמעו צהוב•
.הוגדרה לא היציאה שתצורת משמעו אדום•

.TCP/IP על לחץ מכן ולאחר AirPort בחר, Show המוקפץ בתפריטד
.)אלחוטי נתב (האלחוטית הגישה נקודת כלל בדרך הוא" Router" הערך•
IP -ה שכתובת ייתכן. 192.168.0.100 כגון, נקודות ידי-על המופרדים מספרים של סדרות כארבע מוצגת IP -ה כתובת•

.האלחוטית הרשת תוכנת או ההפעלה למערכת בהתאם נקבעת האפשרות. 169 או 10 במספרים גם תתחיל

.)אלחוטי נתב (האלחוטית הגישה לנקודת Ping שלח2
.Utilities התיקייה על פעמיים לחץ, העבודה בשולחןא
.Network Utility היישום על פעמיים לחץב
:לדוגמה. הרשת כתובת בשדה) אלחוטי נתב (האלחוטית הגישה נקודת של IP -ה כתובת את הזןג

10.168.0.100

.Ping על לחץד

הגישה מנקודת שהתקבלו הבייטים מספר את המציגות שורות מספר תראה, מגיבה) אלחוטי נתב (האלחוטית הגישה נקודת אם3
.)אלחוטי נתב (האלחוטית הגישה לנקודת מחובר שהמחשב מבטיח זה דבר). אלחוטי נתב (האלחוטית

Mac את ראה, AirPort בנושא נוספות ועצות מידע לקבלת. דבר מוצג לא, מגיבה אינה) אלחוטי נתב (האלחוטית הגישה נקודת אם4
Help באפשרות השתמש או Network Diagnostics הבעיה את לפתור כדי.

ברשת נמצאת שהיא לוודא כדי למדפסת Ping שליחת
בלבד Windows משתמשי

:על לחץ1
הפקודה שורת  עזרים  התוכניות כל או התוכניות  התחל: Windows XP -ב•
הפקודה שורת  עזרים  התוכניות כל  התחל סמלה: Windows Vista -ב•

. :כך נראה התחל הסמל

:לדוגמה. המדפסת של IP -ה כתובת ולאחריו ping הקלד2

ping 192.168.0.25

.Enter על לחץ3

".Reply from" בטקסט המתחילות שורות מספר שמופיעות תראה, מגיבה מדפסת אם4

.ההדפסה עבודת את מחדש ושלח, מחדש הפעל מכן ולאחר המדפסת את כבה
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".Request timed out" הטקסט את תראה מכן ולאחר שניות מספר יעברו, מגיבה אינה המדפסת אם5
.אלחוטית IP כתובת יש שלמחשב בדוקא

:על לחץ1
הפקודה שורת  עזרים  התוכניות כל או התוכניות  התחל: Windows XP -ב•
הפקודה שורת  עזרים  התוכניות כל  התחל סמלה: Windows Vista -ב•

. :כך נראה התחל הסמל
ipconfig הקלד2
.Enter על לחץ3
.המחשב של האלחוטית IP -ה כתובת עבור שמופיע Windows של IP תצורת המסך את בדוק4

.שתיהן או אלחוטית רשת, חוטית רשת עבור IP כתובת יש שלמחשב ייתכן :הערה
האלחוטית הגישה לנקודת שמצורף בתיעוד אלחוטית לרשת המחשב את לחבר כיצד למד, IP כתובת למחשב אין אם5

.)אלחוטי נתב(
הפעלה" ראה, נוסף מידע לקבלת. אלחוטית רשת של חדשות הגדרות עבור המדפסת את מחדש להגדיר צורך שיהיה ייתכןב

.59 בעמוד" האלחוטית ההגדרה של חוזרת

בלבד Macintosh משתמשי

.Utilities התיקייה על פעמיים לחץ, Applications בתיקייה1

.Network Utility היישום על פעמיים לחץ2

:לדוגמה. הרשת כתובת בשדה המדפסת IP -ה כתובת את הזן3

10.168.0.101

.Ping על לחץ4

יוצר שהמחשב מבטיח זה דבר. מהמדפסת שהתקבלו הבייטים מספר את המציגות שורות מספר תראה, מגיבה מדפסת אם5
.המדפסת עם תקשורת

.דבר מוצג לא, מגיבה אינה המדפסת אם6
באפשרות השתמש או Mac Help את ראה, AirPort בנושא נוספות ועצות מידע לקבלת. לרשת מחובר אינו שהמחשב ייתכן•

Network Diagnostics הבעיה את לפתור כדי.
ההגדרה של חוזרת הפעלה" ראה, נוסף מידע לקבלת. המדפסת של האלחוטיות ההגדרות את לשנות שעליך ייתכן•

.59 בעמוד" האלחוטית

האלחוטית ההגדרה של חוזרת הפעלה
השתנו ההגדרות שבגללן מהסיבות חלק. המדפסת של האלחוטית ההגדרה את שוב להפעיל עליך, השתנו האלחוטיות ההגדרות אם

אופסה) אלחוטי נתב (האלחוטית הגישה שנקודת או אחרות רשת גדרות או ערוץ, WPA או WEP מפתחות ידנית שינית: כוללות
.היצרן להגדרות

:הערות

.)אלחוטי נתב (האלחוטית הגישה בנקודת אותן שתשנה לפני הרשת התקני בכל בכל אותן שנה, רשת הגדרות משנה אתה אם•
התקני בכל ההגדרות את לשנות עליך), אלחוטי נתב (האלחוטית הגישה בנקודת אלחוטית הרשת הגדרות את כבר שינית אם•

.ברשת אותם לראות שתוכל לפני האחרים הרשת

בלבד Windows משתמשי

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

.אלחוטית להגדרה שירות כלי על לחץ2

.ההתקנה כבל באמצעות למחשב המדפסת את שוב לחבר שתתבקש ייתכן, ההתקנה מתהליך כחלק :הערה

.המחשב מסך שעל ההוראות את בצע3
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בלבד Macintosh משתמשי

.Safari הדפדפן את פתח1

.Show All Bookmarks בחר, Bookmarks הנפתח בתפריט2

.Rendezvous או Bonjour בחר, Collections -ל מתחת3

.Bonjour -ל השם את שינתה Apple Inc. כיום אולם, Macintosh OS X version 10.3 -ב Rendezvous נקרא היישום :הערה

.המדפסת דגם על פעמיים לחץ4

:לדוגמה. הדפדפן של הכתובת בשדה המדפסת של IP -ה כתובת את ידנית הקלד, מוצגת אינה המדפסת אם :הערה

http://10.168.0.101

.Configuration על לחץ5

.Wireless על לחץ6

:ההגדרות את שנה7
).SSID( הרשת שם הזןא
.אלחוטי בנתב משתמש אתה אם Infrastructure בחר, BSS סוג עבורב
.האלחוטית הרשת לאבטחת שמשמש האבטחה סוג את בחרג

.האלחוטית הרשת את שהגדיר האדם עם היוועץ או האלחוטית לרשת שמצורף בתיעוד עיין, לך ידוע אינו המידע אם :הערה

.Submit על לחץ8

אלחוטית ברשת זיכרון מכרטיס מועברים אינם התצלומים
:הבאות מהאפשרויות יותר או אחת נסה. אפשריים פתרונות להלן

האלחוטית ברשת המדפסת בחירת
בלבד Windows משתמשי

.האלחוטית הרשת מדפסת את לבחור עליך, Windows -ב משתמש ואתה אחת ממדפסת יותר ברשותך אם

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

.האלחוטית ברשת המדפסת את בחר, המוצגת ברשימה2

.במדפסת הזיכרון כרטיס את הכנס3

.תצלומים העברת על לחץ, הפתיחה במסך4

.למשתמש מדריךב" תצלומים עם עבודה "הפרק את ראה, נוסף מידע לקבלת. המסך שעל ההנחיות את בצע5

בלבד Macintosh משתמשי

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

 .Network Card Reader הסמל על פעמיים לחץ2

.Connect על לחץ מכן ולאחר האלחוטית המדפסת את בחר3

.במדפסת הזיכרון כרטיס את הכנס4

.ממוזערות כתמונות ומוצגים מורדים התצלומים

.Save על לחץ מכן ולאחר לשמור שברצונך הממוזערות התמונות את בחר5
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.Preview או iPhoto דוגמת יישום באמצעות שהורדו התמונות את פתח6

.Print על לחץ, ביישום7

הזיכרון כרטיס מיקום בדיקת
.הנכון בחריץ הזיכרון כרטיס את שהכנסת ודא

הזיכרון כרטיס סוג בדיקת
.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

התקנה לאחר אלחוטיות הגדרות שינוי
:אחרת רשת הגדרת או הרשת שם, הסיסמה את לשנות כדי

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

.אלחוטית להגדרה שירות כלי על לחץ2

.ההתקנה כבל באמצעות למחשב המדפסת את שוב לחבר שתתבקש ייתכן, ההתקנה מתהליך כחלק :הערה

.הרצויים השינויים את וערוך התוכנה את מחדש להתקין כדי המסך על שמוצגות ההנחיות את בצע3

בלבד Macintosh משתמשי
.Safari הדפדפן את פתח1

.Show All Bookmarks בחר, Bookmarks הנפתח בתפריט2

.Rendezvous או Bonjour בחר, Collections -ל מתחת3

.Bonjour -ל השם את שינתה Apple Inc. כיום אולם, Macintosh OS X version 10.3 -ב Rendezvous נקרא היישום :הערה

.המדפסת דגם על פעמיים לחץ4

:לדוגמה. הדפדפן של הכתובת בשדה המדפסת של IP -ה כתובת את ידנית הקלד, מוצגת אינה המדפסת אם :הערה

http://10.168.0.101

.אותה לחפש כדי הרשת הגדרות דף את הדפס, לך ידועה אינה המדפסת של IP -ה כתובת אם :הערה

.Configuration על לחץ5

.Wireless על לחץ6

:ההגדרות את שנה7
).SSID( הרשת שם הזןא
.אלחוטי בנתב משתמש אתה אם Infrastructure בחר, BSS סוג עבורב
.האלחוטית הרשת לאבטחת שמשמש האבטחה סוג את בחרג
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.האלחוטית הרשת את שהגדיר האדם עם היוועץ או האלחוטית לרשת שמצורף בתיעוד עיין, לך ידוע אינו המידע אם :הערה

.Submit על לחץ8

)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

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

.הרצויים האזור או המדינה להופעת עד  על או  על לחץ5

. על לחץ6

היצרן של מחדל ברירת להגדרות אלחוטי פנימי הדפסה שרת איפוס
.ההתקנה תהליך במהלך שונה אלחוטית רשת לבחור שעליך ייתכן

.הגדרות על לחץ1

. רשת הגדרת להופעת עד  על או  על ברציפות לחץ2

. על לחץ3
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. אלחוטית הגדרה להופעת עד  על או  על ברציפות לחץ4

. על לחץ5

. היצרן של המחדל ברירת לערכי רשת מתאם איפוס להופעת עד  על או  על ברציפות לחץ6

. על לחץ7

?בטוח אתה האם. האלחוטית הרשת הגדרות כל את תאפס זו פעולה :הבאה ההודעה מופיעה

. כן להופעת עד  על או  על ברציפות לחץ8

. על לחץ9

. אלחוטיות הגדרות ניקוי להופעת עד

:הערות

.ההגדרות לניקוי שניות 30-60 שיידרשו ייתכן•
.בכתום תאיר WI-FI -ה מחוון נורית•

התוכנה של מחדש והתקנה התקנה הסרת
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

:Windows משתמשי
.וירוס האנטי תוכנות כל את נטרל1

.Lexmark 3500-4500 Series  התוכניות כל או תוכניות  התחל על לחץ2

.התקנה הסרת באפשרות בחר3

.המדפסת תוכנת את להסיר כדי המסך על שמוצגות ההוראות את בצע4

.המדפסת תוכנת את מחדש שתתקין לפני המחשב את מחדש הפעל5

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

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

:Macintosh משתמשי
.הפתוחים היישומים כל את סגור1

.Lexmark 3500-4500 Series התיקייה על פעמיים לחץ, העבודה בשולחן Finder -ב2

. Uninstaller הסמל על פעמיים לחץ3

.המדפסת תוכנת את להסיר כדי המסך על שמוצגות ההוראות את בצע4

.המדפסת תוכנת את מחדש שתתקין לפני המחשב את מחדש הפעל5

.Macintosh התקליטור את הכנס6

.Lexmark 3500-4500 Series Installer הסמל על פעמיים לחץ, העבודה בשולחן Finder -ב7

.Install הסמל על פעמיים לחץ8

.התוכנה את מחדש להתקין כדי המסך על שמוצגות ההוראות את בצע9
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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

לקבלת. לך ידועה מתקין שאתה המדפסת של MAC ADDRESS -ש לוודא הקפד, מרובות מדפסות קיימות שלך ברשת אם :הערה
.62 בעמוד)" פיזית כתובת (MAC ADDRESS חיפוש" ראה, נוסף מידע
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מתקדמת אלחוטית הגדרה

קיימת אלחוטית הוק-אד לרשת מדפסת הוספת
בלבד Windows משתמשי

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

.אלחוטית הגדרה על לחץ2

.המחשב מסך שעל ההוראות את בצע3

בלבד Macintosh משתמשי
.מופעל שהמחשב ודא1

.Applications התיקייה על לחץ, Finder העבודה בשולחן2

.Internet Connect הסמל על פעמיים לחץ, Applications בתיקייה3

 .AirPort הסמל על לחץ, הכלים בסרגל4

MAC -ה של האחרונות הספרות שש הן XXXXXX כאשר, XXXXXX הדפסה שרת בחר, Network המוקפץ בתפריט5
ADDRESS המדפסת של.

:הערות

.המדפסת של האחורי בחלקה הנמצאת הדביקה התווית על מופיעה MAC ADDRESS -ה•
".XXXXXX הדפסה שרת "לרשת אל מחובר שאתה בעת ינותק לאינטרנט החיבור, זמני באופן•

.Safari הדפדפן את פתח6

.Show All Bookmarks בחר, Bookmarks הנפתח בתפריט7

.Rendezvous או Bonjour בחר, Collections -ל מתחת8

.Bonjour -ל השם את שינתה Apple Inc. כיום אולם, Macintosh OS X version 10.3 -ב Rendezvous נקרא היישום :הערה

.המדפסת דגם על פעמיים לחץ9

:לדוגמה. הדפדפן של הכתובת בשדה המדפסת של IP -ה כתובת את ידנית הקלד, מוצגת אינה המדפסת אם :הערה

http://10.168.0.101

.אותה לחפש כדי הרשת הגדרות דף את הדפס, לך ידועה אינה המדפסת של IP -ה כתובת אם :הערה

.Configuration על לחץ10

.Wireless על לחץ11

:ההגדרות את שנה12
).SSID( הרשת שם הזןא
:BSS סוג עבורב

עם תקשורת ליצור כדי) אלחוטי נתב (אלחוטית גישה בנקודת משתמשת האלחוטית הרשת אם Infrastructure בחר•
.אחרים אלחוטיים התקנים

עם תקשורת ליצור כדי) אלחוטי נתב (אלחוטית גישה בנקודת משתמשת אינה האלחוטית הרשת אם Ad-hoc בחר•
.אחרים אלחוטיים התקנים
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.האלחוטית הרשת לאבטחת שמשמש האבטחה סוג את בחרג

.האלחוטית הרשת את שהגדיר האדם עם היוועץ או האלחוטית לרשת שמצורף בתיעוד עיין, לך ידוע אינו המידע אם :הערה

.Submit על לחץ13

 .Internet Connect הסמל על פעמיים לחץ, Applications בתיקייה14

 .AirPort הסמל על לחץ, הכלים בסרגל15

.המקורית הרשת את בחר, Network המוקפץ מהתפריט16

:הערות

.האלחוטית הרשת אבטחת עבור הסיסמה את להזין שעליך ייתכן•
.המקורית לרשת מחדש תתחבר כאשר ישוחזר לאינטרנט החיבור•

הוק-אד אלחוטית רשת יצירת
Lexmark זה באופן המותקנת רשת). אלחוטי נתב (האלחוטית הגישה נקודת באמצעות האלחוטית הרשת את להתקין ממליצה

:וכוללת תשתית רשת נקראת
מוגדלת רשת אבטחת•
מוגדלת אמינות•
יותר מהיר ביצוע•
יותר קלה הגדרה•

.הוק-אד רשת נקראת זו רשת). אלחוטי נתב (האלחוטית הגישה נקודת ללא האלחוטית הרשת את להתקין באפשרותך, בנוסף

בלבד Windows משתמשי
:על לחץ1

רשת חיבור  הבקרה לוח או הגדרות  התחל: Windows XP -ב•
ושיתוף הרשת מרכז  ואינטרנט רשת  הבקרה לוח  התחל סמלה: Windows Vista -ב•

. :כך נראה התחל הסמל

.אלחוטית רשת חיבורי על ימנית לחיצה לחץ2

.עליה לחץ, המוקפץ התפריט מופיעה לזמין הפוך האפשרות אם3

.כבר מאופשר האלחוטי החיבור, מופיעה אינה לזמין הפוך האפשרות אם :הערה

.אלחוטית רשת חיבור הסמל על ימנית לחיצה לחץ4

.מאפיינים על לחץ5

.אלחוטיות רשתות הכרטיסייה על לחץ6

.האלחוטיות בהגדרות השולטת שלישי צד של תוכנה במחשב קיימת, מופיעה אינה אלחוטיות רשתות הכרטיסייה אם :הערה
כדי זו לתוכנה שמצורף התיעוד את ראה, נוסף מידע לקבלת. הוק-אד אלחוטית רשת להגדיר כדי זו בתוכנה להשתמש עליך
.הוק-אד רשת ליצור כיצד ללמוד

.האלחוטית הרשת הגדרות לקביעת Windows -ב השתמש הסימון תיבת את בחר7

.הקיימות הרשתות את מחק, מועדפות רשתותל מתחת8
.להסיר שברצונך הרשת על לחץא
.הסר הלחצן על לחץב

הוק-אד רשת ליצור כדי הוסף על לחץ9

 

66



.האלחוטית לרשת לתת שברצונך השם את הקלד , )SSID( רשת שם בתיבה10

,מדויקת בצורה לרשום הקפד. האלחוטית ההגדרה את שתפעיל בעת אליו להתייחס שתוכל כדי שבחרת הרשת שם את רשום11
.רישיות אותיות כולל

.פתיחה בחר, ברשימה מופיעה רשת אימות האפשרות אם12

.WEP בחר , נתונים הצפנת ברשימה13

.אוטומטית לי ניתן המפתח הסימון בתיבת הבחירה את בטל, נדרש אם14

.האבטחה קוד את הקלד , רשת מפתח בתיבה15

,מדויקת בצורה לרשום הקפד. האלחוטית ההגדרה את שתפעיל בעת אליו להתייחס שתוכל כדי שבחרת האבטחה קוד את רשום16
.רישיות אותיות כולל

"אלחוטיות בעיות פתרון "במקטע" אבטחה מפתחות בדיקת "ראה), אבטחה מפתחות (סיסמאות על נוסף מידע לקבלת :הערה
."בעיות פתרון "בפרק

.רשת מפתח אישור בתיבה זהה אבטחה קוד הקלד17

..אלחוטיות גישה בנקודות שימוש נעשה לא); הוק-אד (למחשב-מחשב רשת זוהי הסימון תיבת את בחר18

.הפתוחים החלונות שני את לסגור כדי אישור על פעמיים לחץ19

:הרשת מצב את לבדוק כדי החדשות ההגדרות את יזהה שהמחשב כדי שניות מספר שיידרשו ייתכן20
.אלחוטית רשת חיבורי הסמל על ימנית לחיצה לחץא
.זמינות אלחוטיות רשתות הצג בחרב

.חיבור הלחצן על לחץ מכן ולאחר הוק-האד רשת את בחר, מחובר אינו המחשב אולם רשומה הרשת אם•
.רשתות רשימת רענן לחצן על לחץ מכן ולאחר דקה המתן\ מופיעה אינה הרשת אם•

.Lexmark 3500-4500 Series  התוכניות כל או תוכניות  התחל על לחץ21

.אלחוטית להגדרה שירות כלי על לחץ22

.ההתקנה כבל באמצעות למחשב המדפסת את שוב לחבר שתתבקש ייתכן, ההתקנה מתהליך כחלק :הערה

.המחשב מסך שעל ההנחיות את בצע23

.עתידי לשימוש בטוח במקום האבטחה וקוד הרשת שם את אחסן24

בלבד Macintosh משתמשי
.מופעל שהמחשב ודא1

.Applications התיקייה על לחץ, Finder העבודה בשולחן2

.Internet Connect הסמל על פעמיים לחץ, Applications בתיקייה3

.AirPort הסמל על לחץ, הכלים בסרגל4

MAC -ה של האחרונות הספרות שש הן XXXXXX כאשר, XXXXXX הדפסה שרת בחר, Network המוקפץ בתפריט5
ADDRESS המדפסת של.

.המדפסת של האחורי בחלקה הנמצאת הדביקה התווית על מופיעה MAC ADDRESS -ה :הערה

.אלחוטית הגדרה להפעיל כדי Macintosh עבור התקליטור את הכנס6

.Lexmark 3500-4500 Series Installer הסמל על פעמיים לחץ, העבודה בשולחן Finder -ב7

.Install הסמל על פעמיים לחץ8
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.Continue על לחץ9

.המחשב מסך שעל ההוראות את בצע10

.עתידי לשימוש בטוח במקום האבטחה וקוד הרשת שם את אחסן11
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הודעות

מהדורה הודעת
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

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

*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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ברשת לעבודה מונחים מילון

DTCP) של דינמית תצורה להגדרת פרוטוקול
)מארח

שרתים המשמשת שפה

ipconfigה כתובת את המציגה פקודה- IP מחשב של הרשת על אחר ומידע Windows

MAC ADDRESS) למצוא ניתן, כלל בדרך. ברשת התקן כל ייחודית בצורה המזהה חומרה כתובת)למדיה גישה בקרת MAC ADDRESS
.ההתקן על מודפסת

pingאחר התקן עם תקשורת ליצור יכול שלך המחשב אם לבדוק שמטרתה בדיקה

Wi-Fiאלחוטית אזורית מקומית רשת ליצירת שמשמשת הטכנולוגיה את המתאר התעשייה מונח )WLAN(
הדדית פעולה המאפשרת

WPA2של יותר חדשה גרסה WPA .אחרות אפשרויות אבטחה הגדרות. בה יתמכו לא ישנים שרתים כי סביר
.WEP -ו WPA הן

שונות רשתות יחד לחבר היכול רשת לרכזת זהה התקןבורר

כבל באמצעות ההיקפיים ההתקנים את המחברת המחשב של האחורי בחלקו ומרובעת קטנה יציאהUSB יציאת
USB גבוהות במהירויות תקשורת ליצור להם ומאפשרת

של מזו בהרבה גדולה במהירות המחשב עם תקשורת ליצור למדפסת המאפשר וגמיש משקל קל כבלUSB כבל
מקבליים כבלים

.מסוימות התקנה שיטות במהלך זמני באופן למחשב המדפסת את מחברהתקנה כבל

ברשת אותה לזהות תוכלו ואחרים שאתה כך למדפסת מקצה שאתה השםמדפסת כינוי

שרת אולם, DHCP -ב לשימוש מוגדר ההתקן אם. רשת התקן ידי-על אוטומטית המוקצית IP כתובתAutoIP כתובת
DHCP כתובת יקצה שההתקן ייתכן, זמין אינו AutoIP.

DHCP שרת ידי-על אוטומטים המוקצית IP כתובתDHCP IP כתובת

את להקצות יכול אתה. משלו רשת כתובת יש ברשת התקן לכל. מדפסת או מחשב של הרשת כתובת)אינטרנט פרוטוקול (IP כתובת
)DHCP IP כתובת (אוטומטית אותה להקצות יכול DHCP שרת), סטטית IP כתובת (ידנית הכתובת

)AutoIP כתובת (אוטומטית אותה להקצות יכול שההתקן או

ידנית מקצה שאתה IP כתובתסטטית IP כתובת

הרשת לאבטחת המשמשת, WPA של הפעלה ביטוח או WEP מפתח דוגמת, סיסמהאבטחה מפתח

ללא אחרים אלחוטיים התקנים עם ישירה תקשורת יצירת המאפשרת אלחוטי התקן עבור הגדרההוק-אד מצב
נתב או גישה נקודת

באמצעות אחרים אלחוטיים התקנים עם ישירה תקשורת יצירת המאפשרת אלחוטי התקן עבור הגדרהתשתית מצב
נתב או גישה נקודת

ברשת זה עם זה" לדבר "למדפסות או למחשבים המאפשר התקןכרטיס/רשת מתאם

אלחוטית רשת ליצור כדי ביחד אלחוטיים התקנים המחבר התקןאלחוטית גישה נקודת

על מפקח בסיסי נתב. אחרים מרובים התקנים או מחשבים עם לאינטרנט יחיד חיבור המשתף התקןנתב
.הרשת תעבורת

אלחוטית גישה כנקודת גם המשמש נתבאלחוטי נתב

ליצור יכולים MAC ADDRESSES אילו ציון באמצעות האלחוטית לרשת גישה הגבלת של שיטהMAC סינון
.גישה בנקודות או אלחוטיים בנתבים זו הגדרה לציין ניתן. ברשת תקשורת

משודר אות של קבלתו עוצמת של מידהאות עוצמת

ההתקנים כל. זה עם זה תקשורת ליצור כד יותר או אלחוטיים התקנים שני המשמש ספציפי רדיו תדרערוץ
.ערוץ באותו להשתמש חייבים ברשת

חוטית ברשת ברובים התקנים המחבר התקןרשת רכזת

גישה בנקודת משתמשת שאינה אלחוטית רשתהוק-אד רשת

71 בעמוד)" SSID) Service Set Identifier" ראהרשת שם

.התנגשויות מונעות ייחודיות כתובות. ברשת התקן לכל ייחודית IP כתובת המספק שרת או מחשבDHCP שרת

 

70



כבלים ללא ברשת זה עם זה" לדבר "ולמדפסות למחשבים המאפשר התקןאלחוטי פנימי הדפסה שרת

BSS) Basic Service Set(Basic Service Set ה סוג. משתמש אתה שבה האלחוטית הרשת סוג את מתאר-BSS להיות יכול
.הוק-אד רשת או תשתית רשת: הבאים משני אחד

SSID) Service Set Identifier(ב להשתמש חייבת המדפסת, אלחוטית לרשת מדפסת מחבר כשאתה. האלחוטית הרשת של שמה-
SSID או רשת שם גם נקרא. הרשת של לזה זהה BSS) Basic Service Set(

UAA) Universally Administered Address(ה את לחפש כדי. היצרן ידי-על הדפסה לשרת או רשת למדפסת המוקצית כתובת- UAA ,דף הדפס
UAA-ה פריטי את וחפש רשת הגדרות

WAP) Wi Fi Protected Access(ב תמיכה אין. אלחוטית לרשת מורשית לא גישה למנוע המסייעת אבטחה הגדרת- WPA אד ברשתות-
.WPA2 -ו WEP הן אחרות אפשרויות אבטחה הגדרות. אלחוטיות הוד

WEP) Wired Equivalent Privacy(אפשרויות אבטחה הגדרות. אלחוטית לרשת מורשית לא גישה למנוע המסייעת אבטחה הגדרת
.WPA2 -ו WPA הן אחרות
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