
5600-6600 Series - פקס מדריך

2008www.lexmark.com

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




העניינים תוכן
4..............................................................................................מבוא

4.............................................................................................המדפסת אודות מידע חיפוש

6.......................................................................המדפסת חלקי הבנת
6.......................................................................................................המדפסת חלקי הבנת

8....................................................................................פקס הגדרת
8..............................................................................................פקס לשיגור המדפסת הכנת

8.............................................................בלבד כפקס או בלבד העתקה כמכשיר המדפסת הגדרת
RJ11.........................................................................................................12 במתאם שימוש
14..............................................................................................................פקס חיבור בחירת
14...................................................................................................................למשיבון חיבור
15.........................................................................................בקיר הטלפון לשקע ישירות חיבור
16............................................................................בגרמניה בקיר הטלפון לשקע ישירות חיבור
17......................................................................................................מודם עם למחשב חיבור
17.................................................................................................................טלפון לקו חיבור
18...............................................................................................דיגיטלי טלפון בשירות שימוש

19...................................................................................פקס שימוש
19..............................................................הסורק של הזכוכית משטח על מקור מסמכי טעינת
20.......................................................................אוטומטי מסמכים במזין מקור מסמכי טעינת
20...................................................................................................................פקס שיגור

20.......................................................................המדפסת של הבקרה לוח באמצעות פקס שיגור
21..................................................)מונחת כשהשפופרת חיוג (לשיחה הקשבה במהלך פקס שיגור
21......................................................................................מתוזמנת בשעה לקבוצה פקס שיגור

22...................................................................................................................פקס קבלת
22.........................................................................................................אוטומטית פקס קבלת
22...............................................................................................................ידנית פקס קבלת
22...............................................................................................משיבון כשמחובר פקס קבלת

22..................................................................................................................פקסים העברת

22......................................................................................חיוג הגדרות של אישית התאמה
22.......................................................................................................הכתובות פנקס הגדרת
23...........................................................................................................חיוג קידומת הגדרת
23.........................................................................................................מזוהה בשיחה שימוש
23...........................................................................................................מובחן צלצול הגדרת
23...........................................................................................הפקס של ידני מענה קוד הגדרת

PBX......................................................23 מאחורי באפשרות שימוש במהלך פקס לשיגור הגדרה

24.................................................................................................................פקסים ניהול
24...........................................................................................פקס של תחתונה כותרת הגדרת
24.....................................................................................................פקס פעילות דוח הדפסת
24.............................................................................................הפקס הגדרות רשימת הדפסת
24............................................................................................................."זבל "פקס חסימת
25................................................................................פקס בהגדרות רצויים לא שינויים חסימת

26.............................................................................דיו מכלי הזמנת
26.............................................................................................................דיו מכלי הזמנת

27..................................................................................בעיות פתרון
27............................................)בלבד Windows( המדפסת של הבעיות פתרון בתוכנת שימוש
27......................................................................................................התקנה בעיות פתרון

27............................................................................................בתצוגה מופיעה נכונה לא שפה
27......................................................................................................דולק אינו הפעלה הלחצן
27............................................................................................................הותקנה לא התוכנה
28........................................................................................התוכנה של מחדש והתקנה הסרה

29..........................................................................................................פקס בעיות פתרון
29.................................................................................................פקס לקבל או לשגר ניתן לא
30....................................................................................פקסים לקבל ניתן לא אולם לשגר ניתן
30....................................................................................פקסים לשגר ניתן לא אולם לקבל ניתן

31..................................................................................................ריק פקס מקבלת המדפסת
31.....................................................................................ירודה הדפסה איכות שמתקבל לפקס
31............................................................................................מוצגים אינם מזוהה שיחה פרטי

31......................................................................................................................פקס שגיאת
31............................................................................................................נתמך לא פקס מצב

32............................................................................................................מרוחק פקס שגיאת
32.................................................................................................................תפוס הטלפון קו

32.................................................................................................................טלפון קו שגיאת
33..........................................................................................................................מענה אין
33......................................................................................................................בחיבור כשל

34.........................................................................................הודעות
34............................................................................................................מהדורה הודעות

העניינים תוכן

3



מבוא
מסוג או AWG 26 מסוג תקשורת בכבל רק השתמש, שריפה סכנת להפחתת :לפציעה אפשרות - זהירות
.ציבורית טלפונים לרשת זה מוצר חיבור בעת) RJ-11( יותר גדול נקוב

המדפסת אודות מידע חיפוש

פרסומים

עבוראת ראה

.ראשונית התקנה הוראותמהירה התקנה גיליון

.נוספות התקנה הוראותמודפס פקס מדריך / ברשת לעבודה מדריך
פרסומים יצורפו לא שברשותך שלמדפסת ייתכן :הערה
.אלה

האלקטרונית הגרסה. במדפסת לשימוש מלאות הוראותאלקטרוני למשתמש מדריך
.המדפסת תוכנת עם אוטומטית מותקנת

במערכת המדפסת בתוכנת לשימוש נוספות הוראותWindows של עזרה
עם אוטומטית מופעלת הערה. Windows הפעלה

.התוכניות
:הבאות מהפעולות אחת בצע1

. על לחץ Windows Vista -ב•
לחץ, יותר מוקדמות וגרסאות Windows XP -ב•

.התחל על
בחר מכן ולאחר תוכניות על או התוכניות כל על לחץ2

.המדפסת תוכנית תיקיית את ברשימה
הדף את את להציג כדי עזרה על לחץ, בתוכנית3

.העזרה של הראשי

.הקשר תלוי מידע להציג כדי  על לחץ

עבוראת ראה

Mac Help
-ב תמיכה אין שברשותך שלמדפסת ייתכן :הערה

Macintosh כלולה אינה זו ועזרה.

במערכת המדפסת בתוכנת לשימוש נוספות הוראות
עם אוטומטית מופעלת הערה. Macintosh הפעלה

.היישומים
תיקיית על פעמיים לחץ, Finder העבודה בשולחן1

.המדפסת
.היישום על פעמיים לחץ2
את להציג כדי התפריט בשורת Help על לחץ, ביישום3

.העזרה של הראשי הדף את
שבו שיישום ודא, יישומים מספר פתוחים אם :הערה
שורת. הפעיל היישום הוא להשתמש רוצה אתה

.פעיל אינו היישום אם מופיעה אינה הנכונה התפריט
.הפעיל ליישום להפכו כדי הראשי המסך על לחץ

.הקשר תלוי מידע להציג כדי  על לחץ

בלקוחות תמיכה

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

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

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

1-800-539-6275 :קנדה•
:08( שישי-שני: באנגלית תמיכה–

שבת), ET 23:00 עד 00
)ET 18:00 עד צהריים(
:09( שישי-שני: בצרפתית תמיכה–

)ET 19:00 עד 00:00
01-800-253-9627 :מקסיקו•

:20 עד 08:00( שישי-שני–
00 ET(

עשויים התמיכה ושעות מספרי :הערה
מספרי לקבלת. הודעה ללא להשתנות
עיין, שזמינים המעודכנים הטלפון

המצורפת המודפסת האחריות בהצהרת
.המדפסת

משתנים תמיכה ושעות טלפון מספרי
.ולאזור למדינה בהתאם

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

הקישור את בחר מכן ולאחר אזור
Customer Support) תמיכה

.)בלקוחות
יצירת על נוסף מידע לקבלת :הערה
בהצהרת עיין, Lexmark עם קשר

.למדפסת שמצורפת המודפסת האחריות
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)העולם שאר (לחפש היכן)אמריקה צפון (לחפש היכןתיאור

דואר באמצעות תמיכה
אלקטרוני

בקר, אלקטרוני בדואר תמיכה לקבלת
 :שלנו האינטרנט באתר

www.lexmark.com.
.)תמיכה (SUPPORT על לחץ1
Technical Support על לחץ2

.)טכנית תמיכה(
המדפסות משפחת את בחר3

.שברשותך
.שברשותך המדפסת דגם את בחר4
כלי (Support Tools במקטע5

e-Mail על לחץ), תמיכה
Support.

לחץ מכן ולאחר הטופס את השלם6
שלח (Submit Request על

.)בקשה

אלקטרוני דואר באמצעות תמיכת
וייתכן אזור או למדינה בהתאם משתנה

.המקרים בכל זמינה תהיה שלא
 בכתובת שלנו האינטרנט באתר בקר

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

Customer Support) תמיכה
.)בלקוחות
יצירת על נוסף מידע לקבלת :הערה
בהצהרת עיין, Lexmark עם קשר

.למדפסת שמצורפת המודפסת האחריות

מוגבלת אחריות

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

מוגבלת אחריות פרטי
.Lexmark International, Inc

מדפסת כי מוגבלת אחריות מספקת
בחומרים מפגמים נקייה תהיה זו

חודשים 12 למשך הייצור ובאופן
.המקורי הרכישה תאריך לאחר

אחריות של והתנאים ההגבלות להצגת
האחריות בהצהרת עיין, זו מוגבלת

בקר או זו מדפסת עם שכלולה המוגבלת
.www.lexmark.com :בכתובת באתר

.)תמיכה (SUPPORT על לחץ1
Warranty Information על לחץ2

.)אחריות מידע(
Statement of Limited על לחץ3

Warranty for Inkjet &
All-In-One Printers) הצהרת

מדפסות עבור המוגבלת האחריות
.).All-In-One -ו דיו הזרקת

.האחריות להצגת בדף גלול4

עשויים האחריות פרטי
או למדינה בהתאם להשתנות

האחריות בהצהרת עיין. אזור
המצורפת המודפסת
.למדפסת

יד בהישג אותם ושמור) המדפסת של האחורי ובחלק הרכישה בקבלת אותם למצוא ניתן (הבאים הפרטים את רשום
:יותר מהר אותך לשרת שנוכל כדי לקוחות לתמיכת פונה כשאתה

המכשיר סוג מספר•
סידורי מספר•
רכישה תאריך•
נרכש בה החנות שם•

מבוא

5

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


המדפסת חלקי הבנת
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כדיהשתמש

.הנייר מכווני את להתאיםנייר התאמת ידית1

.נייר לטעוןנייר תומך2

.הזנה במהלך הנייר את ליישרנייר מכווני3

.הנייר חריץ לתוך מליפול פריטים למנוענייר הזנת מגן4

מרובי מסמכים בפקס לשגר או להעתיק, לסרוק)ADF( אוטומטי מסמכים מזין5
.A4 -ו letter ,legal בגודל עמודים

,סריקה עבור מומלץ. ADF -ב מקור מסמך לטעון)ADF( אוטומטי מסמכים מזין של מגש6
.בפקס עמודים מרובה מסמך שיגור או העתקה
פריטים, תצלומים, גלויות ADF -ב תטען אל :הערה
).עת-מכתבי גזירים דוגמת (דקה מדיה או קטנים
.הסורק של הזכוכית משטח על אלה פריטים הנח

כדיהשתמש

.ADF -מה יציאתם עם מסמכים להכיל)ADF( אוטומטי מסמכים מזין של נייר יציאת מגש7

.ADF -ב הזנתו במהלך הנייר את ליישר)ADF( אוטומטי מסמכים מזין של נייר מכוון8

.המדפסת את להפעילבקרה לוח9

.יציאתו עם הנייר את להכילנייר יציאת מגש10

.זיכרון כרטיס להכניסזיכרון כרטיסי חריצי11

מהיר לחיבור נייד מחשב יציאת12
.זו יציאה אין שברשותך שבמדפסת ייתכן :הערה

.USB כבל באמצעות למדפסת נייד מחשב לחבר
אלא USB -ה ביציאת תיגע אל :אפשרי נזק-אזהרה
.התקנה כבל או USB כבל הוצאת או חיבור בעת

מהבהבת הנורית. הכרטיסים קורא מצב את לבדוקהכרטיסים קורא נורית13
.הזיכרון לכרטיס גישה לציין כדי

מאופשרת דיגיטלית מצלמה למדפסת לחברPictBridge יציאת14
PictBridge הבזק כונן או.

Wi-Fi מחוון15
יכולת אין ברשותך המדפסת שלדגם ייתכן :הערה

.המחוון את בה ואין אלחוטית

:האלחוטי המצב את לבדוק
בתהליך, מכובה שהמדפסת מציין מכובה•

במצב. חשמל בצריכת חיסכון במצב או הפעלה
ההפעלה נורית, חשמל בצריכת חיסכון

.מהבהבת
כתום•

לשימוש עדיין הוגדרה לא שהמדפסת מציין- 
.אלחוטית ברשת

,הוק-אד לחיבור מוגדרת שהמדפסת מציין- 
הוק-אד התקן עם תקשורת יוצרת אינה אולם
.אחר

,מוגדרת המדפסת שתצורת מציין מהבהב כתום•
עם תקשורת ליצור מצליחה אינה המדפסת אולם
.האלחוטית הרשת

.אלחוטית לרשת מחוברת שהמדפסת מציין ירוק•

המדפסת חלקי הבנת
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כדיהשתמש

.הסורק של הזכוכית למשטח לגשתעליון מכסה1

.ותצלומים מסמכים ולהעתיק לסרוקהסורק של הזכוכית משטח2

.הדיו למכלי לגשת•הסורק יחידת3
.נייר חסימות להסיר•

.דיו מיכל להסיר או להחליף, להתקיןדיו מיכל מנשא4

EXT יציאת5

EXT

מודם דוגמת נוספים התקנים למדפסת לחבר
ששיטת ייתכן. משיבון או טלפון, פקס/נתונים
.והאזורים המדינות בכל זמינה לא זו חיבור
.ליציאה לגשת כדי התקע את הסר :הערה

כדיהשתמש

LINE יציאת6

LINE

כדי פעיל טלפון לקו המדפסת את לחבר
להיות חייבת המדפסת. פקסים ולקבל לשגר

פקס שיחות לקבלת טלפון לקו מחוברת
.נכנסות
ליציאה נוספים התקנים תחבר אל :הערה
LINE מודם למדפסת תחבר ואל )DSL

(digital subscriber line או )ISDN
(integrated services digital network או

.כבלים מודם

.לחשמל המדפסת את לחברכוח ספק יציאת7

שולחני למחשב המדפסת את לחבראחורית USB יציאת8
.USB כבל באמצעות
-ה ביציאת תיגע אל :אפשרי נזק-אזהרה

USB כבל הוצאת או חיבור בעת אלא USB
.התקנה כבל או

אלחוטי פנימי הדפסה שרת9
יכולת אין ברשותך המדפסת שלדגם ייתכן :הערה

.זה הדפסה שרת את בה ואין אלחוטית

.אלחוטית לרשת מדפסת את לחבר

המדפסת חלקי הבנת
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פקס הגדרת

פקס לשיגור המדפסת הכנת
ואל זה מוצר תתקין אל. ברקים סופת במהלך הפקס בתכונת תשתמש אל :התחשמלות סכנת - זהירות
.ברקים סופת במהלך, טלפון או כוח ספק כגון, כלשהם חשמל או חוטים חיבורי תבצע

בלבד כפקס או בלבד העתקה כמכשיר המדפסת הגדרת
.למחשב המדפסת את לחבר מתכוון אינך אם הבאות בהוראות השתמש

שמצורפים המדפסת תוכנת ובתקליטור ההתקנה בתיעוד השתמש, למחשב המדפסת את לחבר ברצונך אם :הערה
.למדפסת

.מהאריזה המדפסת את הוצא1

.לדגם בהתאם להשתנות עשויה, הדיו מכלי מספר דוגמת, תכולה :הערה

1

2

3

1

2
3

5

6

4

7

9
8

חשמל כבל1

טלפון כבל2

המדפסת תוכנת תקליטור3

התקנה כבל או USB כבל4
.USB כבל עם משווקת המדפסת :הערה

ברשת לעבודה מדריך5
.למדפסת מצורף אינו זה שמדריך ייתכן :הערה

פקס מדריך6
.למדפסת מצורף אינו זה שמדריך ייתכן :הערה

מהירה התקנה גיליון7

דיו מכלי8

שלך השפה עבור הדבקה שכבת9

.המדפסת חלקי מכל האריזה וחומרי סרטי את הסר2

.המדפסת של הבקרה לוח את הרם3

את לחשוף כדי השכבה של האחורי מחלקה הציפוי את קלף, שלך השפה עבור הדבקה שכבת להתקין יש אם4
.ההדבקה חומר

פקס הגדרת
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כדי מטה כלפי לחץ מכן ולאחר המדפסת של הבקרה לוח של השקועים האזורים על הנדבקת השכבה את הנח5
.השכבה את להדביק

.נייר יציאת מגש את החוצה משוך6

2
1

.הנייר מכווני את להתאים כדי הנייר התאמת ידית את מטה כלפי לחץ מכן ולאחר הנייר תומך את הרם7

הנייר מכווני. הנייר מכווני את להתאים כדי הנייר התאמת ידית את מעלה כלפי משוך מכן ולאחר נייר טען8
.הנייר קצוות כנגד מונחים להיות צריכים

1 2

.למדפסת החשמל כבל את חבר9

1

2

מידע את קרא, כלשהם אחרים הכבלים וחיבור החשמל חיבור לפני :התחשמלות סכנת - זהירות
.למוצר שמצורף הבטיחות

פקס הגדרת
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. על לחץ, אוטומטית מופעלת מופעלת אינה המדפסת אם10

.השפה את הגדר, תתבקש אם11

1 2 1

. על לחץ מכן ולאחר הרצויה השפה להופעת עד החץ לחצני על לחץ

.אזור/המדינה את הגדר, תתבקש אם12

1 2 1

. על לחץ מכן ולאחר הרצויים האזור או המדינה להופעת עד החץ לחצני על לחץ

.והשעה התאריך את הגדר13

לחץ מכן ולאחר והשנה היום, החודש את הזן, המדפסת של הבקרה בלוח הנומרי המקשים לוח באמצעותא

.לשמור כדי  על

.לשמור כדי  על לחץ מכן ולאחר השעה את הזןב

.לשמור כדי  על לחץ מכן ולאחר שעה תבנית לבחור כדי החץ לחצני על לחץג

.הפקס ושם הפקס מספר את הגדר14

.לשמור כדי  . על לחץ מכן ולאחר הפקס מספר הזןא

.לשמור כדי  על לחץ מכן ולאחר פקס מספר הזןב

.הדיו מיכל מנשא ידיות את מטה כלפי ולחץ המדפסת את פתח15

פקס הגדרת
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.מהאריזה הדיו מיכל את הסר מכן ולאחר הדיו מיכל של הכיסוי שכבת את הסר16

.האחסון מיחידת הצבעוני הדיו מיכל את הסר, אחסון יחידת כלולה אם17

1

2

מיכל מנשא מכסה את סגור מכן ולאחר הימני במנשא הדיו מיכל את והכנס הצבעוני הדיו ממיכל הסרט את הסר18
.הצבעוני הדיו

הדיו מיכל את הסר מכן ולאחר הדיו מיכל של הכיסוי שכבת את פתח, האריזה בתכולת כלול שחור דיו מיכל אם19
.מהאריזה

.בנפרד שחור דיו מיכל לרכוש שעליך ייתכן :הערה

מנשא מכסה את סגור מכן ולאחר השמאלי במנשא הדיו מיכל את והכנס השחור הדיו ממיכל הסרט את הסר20
.השחור הדיו מיכל

פקס הגדרת
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.המדפסת את סגור21

. על לחץ22

.יישור דף מודפס

.הדף את מחזר או השלך23

:הערות

.שמוצג מהדף שונה להיראות עשוי היישור דף•
.בעיה על מצביעים ואינם רגילים היישור בדף הפסים•

RJ11 במתאם שימוש

אזור/מדינה

בריטניה•
אירלנד•
פינלנד•
נורווגיה•
דנמרק•

איטליה•
שוודיה•
הולנד•
צרפת•
פורטוגל•

.המדפסת באריזת שכלול הטלפון קו במתאם השתמש, אחר תקשורת לציוד או למשיבון המדפסת את לחבר כדי

.במדפסת  LINE ליציאה הטלפון חוט של אחד קצה חבר1

.למדפסת שמצורף הטלפון לחוט המתאם את חבר2

המשמש הטלפון לשקע יתאים הוא אולם, אחרת ייראה שלך שהמתאם ייתכן. בריטי מתאם מוצג :הערה
.במקומך

.המתאם של השמאלי לשקע שבחרת התקשורת ציוד של הטלפון קו את חבר3

פקס הגדרת
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:הציוד לחיבור אלה שלבים בצע), RJ11( אמריקני בסגנון טלפון קו הוא שלך התקשורת ציוד אם

.המדפסת של האחורי בחלק EXT מהיציאה ההגנה תקע את הסר1

לא, כמוצג, המתאם באמצעות למדפסת שתחבר לאזור או למדינה ספציפי ציוד כל, התקע הסרת לאחר :הערה
.כשורה יפעל

.המדפסת של האחורי בחלקה EXT ליציאה ישירות התקשורת ציוד את חבר2

.פעילים פקס קבלת או שיגור במהלך שמוצג המדפסת באזור או בכבלים תיגע אל :אפשרי נזק-אזהרה

אזור/מדינה

הסעודית ערב•
האמירויות איחוד•
מצרים•
בולגריה•
כיה'צ•
בלגיה•
אוסטרליה•
אפריקה דרום•
יוון•

ישראל•
הונגריה•
פולין•
רומניה•
רוסיה•
סלובניה•
ספרד•
טורקיה•

:למדפסת אחר תקשורת ציוד או משיבון לחבר כדי

.המדפסת של האחורי בחלקה התקע את הסר1

לא, כמוצג, המתאם באמצעות למדפסת שתחבר לאזור או למדינה ספציפי ציוד כל, התקע הסרת לאחר :הערה
.כשורה יפעל

פקס הגדרת
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.המדפסת של האחורי בחלקה EXT ליציאה ישירות התקשורת ציוד את חבר2

.פעילים פקס קבלת או שיגור במהלך שמוצג המדפסת באזור או בכבלים תיגע אל :אפשרי נזק-אזהרה

אזור/מדינה

גרמניה•
אוסטריה•
שוויץ•

.המדפסת של התקינה לפעולה נדרש התקע. המדפסת של EXT ביציאה מותקן תקע קיים

שלא עלול) משיבונים או טלפונים דוגמת (בביתך אחר תקשורת ציוד, אותו תסיר אם. התקע את תסיר אל :הערה
.לפעול

פקס חיבור בחירת
בעיות פתרון" ,ראה, בבעיות תתקל אם. מחשב מודם או משיבון, טלפון דוגמת לציוד המדפסת את לחבר ניתן

.27 בעמוד" התקנה

.בקיר הטלפון לשקע ישירות מחוברת היא כאשר ביותר הטובה בצורה הפועלת אנלוגי התקן היא המדפסת :הערה
תרצה אם. ההתקנה בשלבי כמתואר, המדפסת דרך) משיבון או טלפון דוגמת (אחרים התקנים בהצלחה לחבר ניתן

).DSL מסנן דוגמת (שלישי צד של התקן נדרש, ADSL או ISDN ,DSL כגון דיגיטלי חיבור

.פקסים ולקבל לשגר כדי טלפון לקו אותה לחבר חייב אתה אולם, למחשב המדפסת את לחבר חייב אינך

להתקנת ביותר הטוב האופן על להחליט כד הבאה בטבלה עיין נוסף לציוד המדפסת את לחבר באפשרותך
.המדפסת

זה במקטע עייןיתרונותציוד

המדפסת•
טלפון חוט•

שימוש ללא פקסים של וקבלה שיגור
.במחשב

"בקיר הטלפון לשקע ישירות חיבור"
15 בעמוד

המדפסת•
טלפון•
טלפון כבלי שני•

.רגיל טלפון בקו כמו הפקס בקו שימוש•
שימוש ללא פקסים של וקבלה שיגור•

.במחשב

17 בעמוד" טלפון לקו חיבור"

המדפסת•
טלפון•
משיבון•
טלפון כבלי שלושה•

14 בעמוד" למשיבון חיבור".פקסים והן נכנסות קוליות הודעות הן קבלת

המדפסת•
טלפון•
מחשב מודם•
טלפון כבלי שלושה•

או המחשב באמצעות פקסים שיגור
.המדפסת

17 בעמוד" מודם עם למחשב חיבור"

למשיבון חיבור
.פקסים והן נכנסות קוליות הודעות הן לקבל כדי למדפסת משיבון חבר

לציוד המדפסת חיבור על נוסף מידע לקבלת. אזור או למדינה בהתאם להשתנות עשויים ההתקנה שלבי :הערה
"RJ11 במתאם שימוש "הקשור הנושא את ראה, טלקומוניקציה

:הבאים הפריטים לרשותך שעומדים ודא1
טלפון•
משיבון•
טלפון כבלי שלושה•
בקיר טלפון שקע•

פקס הגדרת
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.בקיר פעיל טלפון לשקע חבר מכן ולאחר המדפסת של  LINE ליציאה אחד הטלפון חוט חבר2

.במדפסת  EXT מהיציאה ההגנה תקע את הסר3

.המשיבון אל מהטלפון שני טלפון חוט חבר4

.במדפסת  EXT היציאה אל מהמשיבון שלישי טלפון חוט חבר5

בקיר הטלפון לשקע ישירות חיבור
.במחשב שימוש ללא פקסים ולקבל לשגר כדי בקיר הטלפון לשקע ישירות המדפסת את חבר

.בקיר טלפון ושקע טלפון כבל ברשותך שיש ודא1

.במדפסת  LINE ליציאה הטלפון כבל של אחד קצה חבר2

.בקיר פעיל טלפון לשקע הטלפון כבל של השני הקצה את חבר3

פקס הגדרת
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בגרמניה בקיר הטלפון לשקע ישירות חיבור
.במחשב שימוש ללא פקסים ולקבל לשגר כדי בקיר הטלפון לשקע ישירות המדפסת את חבר

.בקיר טלפון ושקע) המוצר עם מסופק (טלפון חוט ברשותך שיש ודא1

.במדפסת  LINE ליציאה הטלפון חוט של אחד קצה חבר2

.בקיר פעיל טלפון שקע של N לחריץ הטלפון חוט של השני הקצה את חבר3

לא (השני הטלפון חוט את חבר, טלפון תקשורת עבור והן פקס עבור הן הקו באותו להשתמש ברצונך אם4
.בקיר פעיל טלפון שקע של F חריץ לבין הטלפון בין) מסופק

בין) מסופק לא (השני הטלפון חוט את חבר, במשיבון הודעות להקלטת הקו באותו להשתמש ברצונך אם5
.בקיר טלפון שקע של השני N -ה חריץ לבין המשיבון

פקס הגדרת
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מודם עם למחשב חיבור
.מהיישום פקס לשגר כדי במודם המצויד למחשב המדפסת את חבר

לציוד המדפסת חיבור על נוסף מידע לקבלת. אזור או למדינה בהתאם להשתנות עשויים ההתקנה שלבי :הערה
"RJ11 במתאם שימוש "הקשור הנושא את ראה, טלקומוניקציה

:הבאים הפריטים לרשותך שעומדים ודא1
טלפון•
מודם עם מחשב•
טלפון כבלי שני•
בקיר טלפון שקע•

.בקיר פעיל טלפון לשקע חבר מכן ולאחר המדפסת של  LINE ליציאה הטלפון כבל חבר2

.במדפסת  EXT מהיציאה ההגנה תקע את הסר3

.במדפסת  EXT היציאה אל המחשב ממודם שני טלפון כבל חבר4

טלפון לקו חיבור
כדי לטלפון בסמוך המדפסת את התקן, מכן לאחר. רגיל טלפון כבקו הפקס בקו להשתמש כדי למדפסת טלפון חבר
.במחשב שימוש ללא פקסים ולקבל לשגר או העתקים להכין

לציוד המדפסת חיבור על נוסף מידע לקבלת. אזור או למדינה בהתאם להשתנות עשויים ההתקנה שלבי :הערה
"RJ11 במתאם שימוש "הקשור הנושא את ראה, טלקומוניקציה

:הבאים הפריטים לרשותך שעומדים ודא1
טלפון•
טלפון כבלי שני•
בקיר טלפון שקע•

.בקיר פעיל טלפון לשקע חבר מכן ולאחר המדפסת של  LINE ליציאה אחד הטלפון כבל חבר2

פקס הגדרת
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.במדפסת  EXT מהיציאה ההגנה תקע את הסר3

.במדפסת  EXT היציאה אל אותו חבר מכן ולאחר לטלפון שני טלפון כבל חבר4

דיגיטלי טלפון בשירות שימוש
טלפון בשירותי שימוש לאפשר מנת על מסוימים התקנים למדפסת לחבר ניתן. אנלוגי התקן הוא הפקס מודם

.דיגיטליים
שבמתאם) R ממשק יציאת (אנלוגי טלפון ליציאת המדפסת את חבר, לטלפון ISDN בשירות משתמש אתה אם•

.ISDN -ה שירותי לספק פנה, R ממשק יציאת לבקש וכדי נוסף מידע לקבלת. ISDN -ה מסוף
פנה, נוסף מידע לקבלת. אנלוגי בשימוש התומך DSL לנתב או למסנן התחבר, DSL בטלפון משתמש אתה אם•

.DSL -ה לספק
,כזה חיבור קיים לא אם. PBX -ב אנלוגי לחיבור מתחבר שאתה ודא, PBX טלפון בשירות המשמש אתה אם•

טלפון שירות באמצעות פקס שיגור על נוסף מידע לקבלת. הפקס מכשיר עבור אנלוגי טלפון קו של התקנה שקול
PBX ,מרכזייה מאחורי באפשרות שימוש במהלך פקס לשיגור הגדרה "הקשור הנושא את ראה".

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

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

או חוברות, קטלוגים עבור ממדיים-תלת אובייקטים לסרוק ניתן, בנוסף. בפקס שיגורם לצורך מסמכים לסרוק ניתן
.מוצר עלוני

על ממדיים-תלת ואובייקטים) עת-מכתב גזירים דוגמת (דקים פריטים, קטנים פריטים, גלויות, תצלומים הנח :הערה
.ADF -ב במקום הסורק של הזכוכית משטח

.מופעלים והמדפסת שהמחשב ודא1

.העליון המכסה את פתח2

.מטה כלפי פונים פניו כאשר, הסורק של הזכוכית משטח של העליונה השמאלית בפינה המקור מסמך את הנח3

.שמוצג כפי תצלומים לטעון יש :הערה

.הסרוקה בתמונה כהים קצוות למנוע כדי העליון המכסה את סגור4
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אוטומטי מסמכים במזין מקור מסמכי טעינת
-ב. פקס ולשיגור להעתקה, לסריקה) ADF( אוטומטי מסמכים במזין המקור מסמך של גיליונות 25 עד לטעון ניתן

ADF בגודל נייר לטעון ניתן A4 ,letter או legal.

:הערות

.מסתלסל ולא מקומט לא, חדש בנייר רק השתמש•
-מכתבי גזירים דוגמת (דקה מדיה או צילום נייר, שקפים, קטנים פריטים, תצלומים, גלויות ADF -ב תטען אל•

.הסורק של הזכוכית משטח על אלה פריטים הנח). עת

.המקור מסמך לרוחב ADF-ה במגש הנייר מכווני את התאם1

.המקור מסמך את אוורר2

שתשמע עד, ADF -ב ראשון מוכנס העליון הקצה כאשר מעלה כלפי הפנים עם ADF-ב המקור מסמך את טען3
.ביפ צליל

.ADF -ב מוזן המסמך

פעם בכל אחד עמוד של מקדימה תצוגה לראות ניתן. ADF -ב שימוש בעת זמינה אינה מקדימה תצוגה :הערה
.בסורק השימוש בעת

)ADF( אוטומטי מסמכים מזין של נייר קיבולת

כי ודאעד טען

:של גיליונות 25
Letter בגודל נייר•
A4 בגודל נייר•
Legal בגודל נייר•

.המקור מסמך לרוחב ADF-ה במגש הנייר מכווני את התאמת•
.ביפ צליל שנשמע עד, תחילה עליון קצה, מעלה כלפי הפנים עם טעון המקור מסמך•
:אלה לממדים מתאים הנייר גודל•

:רוחב
מ"מ 215.9 עד מ"מ 210.0–
'אינץ 8.5 עד' אינץ 8.25–

:אורך
מ"מ 355.6 עד מ"מ 279.4–
'אינץ 14.0 עד' אינץ 11.0–

.ADF -ב טעינתה לפני היטב להתייבש מראש מודפסת למדיה מאפשר אתה•
.מתכת חלקיקי המכיל דיו עם שהודפסה במדיה משתמש אינך•
.מובלטים עיצובים עם במדיה משתמש אינך•

פקס שיגור

המדפסת של הבקרה לוח באמצעות פקס שיגור
.פעיל טלפון לקו ומחוברת פועלת שהמדפסת ודא1

משטח על מטה כלפי הפנים עם או) ADF( האוטומטי המסמכים במזין מעלה כלפי הפנים עם מקור מסמך טען2
.הסורק של הזכוכית
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:הערות

גזירים דוגמת (דקה מדיה או צילום נייר, שקפים, קטנים פריטים, תצלומים, גלויות ADF -ב תטען אל•
.הסורק של הזכוכית משטח על אלה פריטים הנח). עת-מכתבי

.המקור מסמך לרוחב ADF-ה במגש הנייר מכווני את התאם•
בתמונה כהים קצוות למנוע כדי העליון המכסה את סגור, הסורק של הזכוכית במשטח שימוש בעת•

.הסרוקה

. על לחץ, המדפסת של הבקרה בלוח3

.לקבוצה חיוג או המהיר חיוג מספר לבחור כדי כתובת פנקס על לחץ או פקס מספר הזן4

:הערות

.הפקס ממספר כחלק חיוג כרטיס של מספר לכלול ניתן•
.# או * הסימנים את או/ו נקודות, פסיקים, מספרים 64 היותר לכל לכלול יכולה הקידומת•

:)לקבוצה פקס (מספרים של לקבוצה פקס לשגר ברצונך אם5

.כן להופעת עד החץ לחצני על לחץ מכן ולאחר  על לחץא
.היותר לכל פקס מספרי 30 להזנת עד' א 5 עד 4 שלבים על חזורב

.ולבן בשחור או בצבע פקס לבחור כדי שחור על או צבע על לחץ6

.הפקס בעבודת להתחיל כדי  על לחץ7

תופיע, העמודים לסריקת הסורק של הזכוכית במשטח משתמש ואתה מרובים מספרים הזנת אם :הערה
הזכוכית משטח על נוסף עמוד לטעון אותך להנחות כדי עמוד כל סריקת כל לאחר ?נוסף עמוד לסרוק ההודעה

.הסורק של

)מונחת כשהשפופרת חיוג (לשיחה הקשבה במהלך פקס שיגור
כאשר שימושית זו תכונה. במדפסת רמקול דרך לשיחה ולהקשיב טלפון מספר לחייג מאפשרת הידני החיוג תכונת
.הפקס שיגור לפני חיוג כרטיס של מספר להזין או אוטומטית קולי מענה במערכת לנווט עליך

.פעיל טלפון לקו ומחוברת פועלת שהמדפסת ודא1

משטח על מטה כלפי הפנים עם או) ADF( האוטומטי המסמכים במזין מעלה כלפי הפנים עם מקור מסמך טען2
.הסורק של הזכוכית

:הערות

גזירים דוגמת (דקה מדיה או צילום נייר, שקפים, קטנים פריטים, תצלומים, גלויות ADF -ב תטען אל•
.הסורק של הזכוכית משטח על אלה פריטים הנח). עת-מכתבי

.המקור מסמך לרוחב ADF-ה במגש הנייר מכווני את התאם•
בתמונה כהים קצוות למנוע כדי העליון המכסה את סגור, הסורק של הזכוכית במשטח שימוש בעת•

.הסרוקה

.חיוג צליל על לחץ, המדפסת של הבקרה בלוח3
.הטלפון קו של החיוג צליל את לשמוע ניתן, כעת

אינה המדפסת כאשר או המתנה במצב נמצא המודם פקס כאשר רק פעיל יהיה חיוג צליל הלחצן :הערה
.פקס מקבלת או משגרת

.אוטומטית קולי מענה במערכת לנווט כדי הנומרי המקשים לוח מספרי על לחץ4

.פקס מספר הזן5

:הערות

.הפקס ממספר כחלק חיוג כרטיס של מספר לכלול ניתן•
.# או * הסימנים את או/ו נקודות, פסיקים, מספרים 64 היותר לכל לכלול יכולה הקידומת•
.בלבד אחד פקס מספר להזין ניתן מונחת כשהשפופרת בחיוג•

. על לחץ6

מתוזמנת בשעה לקבוצה פקס שיגור
.שתבחר בשעה, לקבוצה או היותר לכל אנשים 30 של לשילוב פקס לשגר באפשרותך

.פעיל טלפון לקו ומחוברת פועלת שהמדפסת ודא1

משטח על מטה כלפי הפנים עם או) ADF( האוטומטי המסמכים במזין מעלה כלפי הפנים עם מקור מסמך טען2
.הסורק של הזכוכית

:הערות

גזירים דוגמת (דקה מדיה או צילום נייר, שקפים, קטנים פריטים, תצלומים, גלויות ADF -ב תטען אל•
.הסורק של הזכוכית משטח על אלה פריטים הנח). עת-מכתבי

.המקור מסמך לרוחב ADF-ה במגש הנייר מכווני את התאם•
בתמונה כהים קצוות למנוע כדי העליון המכסה את סגור, הסורק של הזכוכית במשטח שימוש בעת•

.הסרוקה

. על לחץ, המדפסת של הבקרה בלוח3

.מתוזמן פקס להופעת עד  על לחץ4

. על לחץ מכן ולאחר יותר מאוחר שגר להופעת עד החץ לחצני על לחץ5

.השעה את לשמור כדי  על לחץ מכן ולאחר הפקס את לשגר ברצונך שבה השעה את הזן6

. על לחץ מכן ולאחר PM או AM לבחור כדי החץ לחצני על לחץ, שעות 24 של למצב מוגדרת אינה המדפסת אם7

.נמען בחר8
במספרים לגלול כדי החץ בלחצני והשתמש כתובת פנקס על לחץ, הכתובות פנקסב רשום הנמען אם•

.לקבוצה חיוג או המהיר חיוג ברשימה

מספר את הזן מכן ולאחר אל פקס להופעת עד  על לחץ, הכתובות פנקסב רשום אינו הנמען אם•
.הנמען של הטלפון

.היותר לכל פקס מספרי 30 להזנת עד  על לחץ מכן ולאחר 8 שלב על חזור, נדרש אם9

.המסמך בסריקת להתחיל כדי  על לחץ10

למספרים פקס שיגור אם. שצוינו הפקס מספרי לכל משוגר והפקס מחוייגים הפקס מספרי, המיועד במועד :הערה
.שוב יחוייגו שכשלו המספרים,נכשל לקבוצה החיוג ברשימת מסוימים
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פקס קבלת

אוטומטית פקס קבלת
.פעיל טלפון לקו ומחוברת פועלת שהמדפסת ודא1

.מופעלת אוטומטי מענה שהאפשרות ודא2

:מופעל אוטומטי מענה אם לבדוק כדי

. על לחץ, המדפסת של הבקרה בלוחא

. על לחץ מכן ולאחר פקס הגדרת להופעת עד החץ לחצני על לחץב

. על לחץ מכן ולאחר ומענה צלצול להופעת עד החץ לחצני על לחץג

.שוב  על לחץד
.מופעל למצב מוגדרת אוטומטי מענה האפשרות אם לראות כדי בדוק

ולאחר מופעל להופעת עד החץ לחצני על לחץ, מופעל למצב מוגדרת אינה אוטומטי מענה האפשרות אםה

.ההגדרה את לשמור כדי  על לחץ מכן

:אוטומטית פקסים מקבלת שמדפסת לפני הטלפון צלצולי מספר את הגדר3

. על לחץ מכן ולאחר :ב מענה להופעת עד החץ לחצני על לחץא

.ההגדרה את לשמור כדי  על לחץ מכן ולאחר הרצויה ההגדרה להופעת עד החץ לחצני על לחץב
.שהגדרת הצלצולים מספר זיהוי לאחר, אוטומטית הפקס את מקבלת המדפסת

ידנית פקס קבלת
.פעיל טלפון לקו ומחוברת פועלת שהמדפסת ודא1

.מכובה אוטומטי מענה שהאפשרות ודא2

.פקס צלילי ושומע עונה שאתה לאחר בטלפון * 9 * על לחץ או  על לחץ, הפקס את לקבל כדי3

.השפופרת את הנח4
.הפקס את תקבל המדפסת

משיבון כשמחובר פקס קבלת
.מופעלת אוטומטי מענה שהאפשרות ודא1

.פקס של אוטומטית קבלה לפני יצלצל שהטלפון הצלצולים מספר את שהגדרת ודא2
.לשיחה עונה המשיבון, הטלפון צלצול מזוהה כאשר

.המשיבון את ומנתקת הפקס את מקבלת היא, פקס מזהה המדפסת אם•
.השיחה את מקבל המשיבון, פקס מזהה אינה המדפסת אם•

.עונה שהמדפסת לפני נכנסות לשיחות למענה המשיבון את הגדר3
5 לאחר לשיחות למענה המדפסת את הגדר, צלצולים 3 לאחר לשיחות למענה המשיבון את תגדיר אם, לדוגמה
.צלצולים

פקסים העברת
הגדרות או ערכים שלושה קיימים. פקסים ולקבל להמשיך ברצונך אך, תעדר אם הפקס העברת בתכונת השתמש
:פקס להעברת

)מחדל ברירות—(מכובה•
.שצוין הפקס למספר הפקס את משגרת המדפסת—העברה•
.שצוין הפקס למספר אותו ומשגרת הפקס את מדפיסה המדפסת—והעברה הדפסה•

.פעיל טלפון לקו ומחוברת פועלת שהמדפסת ודא1

. על לחץ מכן ולאחר פקס הגדרת להופעת עד החץ לחצני על לחץ2

. על לחץ מכן ולאחר ומענה צלצול להופעת עד החץ לחצני על לחץ3

. על לחץ מכן ולאחר פקס העברת להופעת עד החץ לחצני על לחץ4

. על לחץ מכן ולאחר והעברה הדפסה או העברה להופעת עד החץ לחצני על לחץ5

. על לחץ מכן ולאחר פקס את להעביר ברצונך שאליו המספר את הזן6

חיוג הגדרות של אישית התאמה

הכתובות פנקס הגדרת
. על לחץ, המדפסת של הבקרה בלוח1

. על לחץ מכן ולאחר פקס הגדרת להופעת עד החץ לחצני על לחץ2

.שוב  על לחץ3

: הכתובות פנקסל פקס מספר להוסיף כדי4

. על לחץ מכן ולאחר הוספה להופעת עד החץ לחצני על לחץא

.שוב  על לחץב

. על לחץ מכן ולאחר מספר הזנת בשדה הפקס מספר את להזין כדי הנומרי המקשים בלוח השתמשג
שם הזנת בשדה הפקס למספר המשויך האדם של שמו את להזין כדי הנומרי המקשים בלוח השתמשד

.הערך את לשמור כדי  על לחץ מכן ולאחר
.היותר לכל פקס מספרי 89 להזין ניתן. לנדרש בהתאם נוספים ערכים להוספת' ד עד' ב שלבים על חזורה

:פקס קבוצת להוסיף כדי5

. על לחץא

. הלחצן על לחץ מכן ולאחר 99 עד 90 בין כלשהו מספר הזן, הנומרי המקשים לוח באמצעותב

. על לחץ מכן ולאחר מספר הזנת בשדה פקס מספר הזןג

. על לחץד

פקס שימוש

22



.הקבוצה עבור היותר לכל פקס מספרי 30 להזין ניתן. לנדרש בהתאם 4 עד 3 שלבים על חזורה

. על לחץ מכן ולאחר לא להופעת עד החץ לחצני על לחץ, נוסף פקס מספר להוסיף רוצה אינך אם

.הערך את לשמור כדי  על לחץ מכן ולאחר שם הזנת בשדה הקבוצה שם את הזןו

:הערות

.הפקס ממספר כחלק חיוג כרטיס של מספר לכלול ניתן•
.) ( - + # * :הבאים הסימנים את או/ו רווחים, נקודות, פסיקים, מספרים 64 היותר לכל לכלול יכול פקס מספר•

חיוג קידומת הגדרת
,פסיקים, מספרים שמונה היותר לכל לכלול יכולה הקידומת. שמחויג מספר כל של בתחילתו קידומת להוסיף ניתן

.) ( - + # * :הבאים הסימנים את או/ו נקודות

. על לחץ, המדפסת של הבקרה בלוח1

. על לחץ מכן ולאחר פקס הגדרת להופעת עד החץ לחצני על לחץ2

. על לחץ מכן ולאחר ומענה צלצול להופעת עד החץ לחצני על לחץ3

. על לחץ מכן ולאחר ידני מענה קוד להופעת עד החץ לחצני על לחץ4

.ההגדרה את לשמור כדי  על לחץ מכן ולאחר טלפון מספר כל לפני לחייג שיש הקידומת את הזן5

מזוהה בשיחה שימוש
)השם את גם ואולי (הטלפון מספר את המזהה, הטלפונים מחברות חלק ידי-על המסופק שירות היא מזוהה שיחה
הטלפון מספר, פקס כשמתקבל. המדפסת עם פועל השירות, זה לשירות מנוי הנך אם. אליך שמתקשר האדם של
.בתצוגה מופיע הפקס את שמשגר האדם של

או למדינה בהתאם). DTMF( 2 ודפוס) FSK( 1 דפוס: מובחנת מזוהה שיחה של דפוסים בשני תומכת המדפסת
את להציג כדי הדפוס את להחליף שעליך ייתכן, מנוי אתה שבה הטלפונים וחברת, מתגורר אתה שבהם לאזור
.המזוהה השיחה פרטי

.בלבד ומהאזורים מהמדינות בחלק זמינה מזוהה שיחה :הערה

. על לחץ, המדפסת של הבקרה בלוח1

. על לחץ מכן ולאחר פקס הגדרת להופעת עד החץ לחצני על לחץ2

. על לחץ מכן ולאחר ומענה צלצול להופעת עד החץ לחצני על לחץ3

. על לחץ מכן ולאחר מזוהה שיחה דפוס להופעת עד החץ לחצני על לחץ4

.ההגדרה את לשמור כדי  על לחץ מכן ולאחר הרצויה ההגדרה להופעת עד החץ לחצני על לחץ5

מובחן צלצול הגדרת
אם. יחיד טלפון לקו מרובים טלפון מספרי המקצות הטלפונים מחברות חלק ידי-על המסופק שירות הוא מובחן צלצול
.נכנסים פקסים עבור טלפון ומספר מובחן צלצול לדפוס המדפסת את לתכנת ניתן, זה לשירות מנוי אתה

. על לחץ, המדפסת של הבקרה בלוח1

. על לחץ מכן ולאחר פקס הגדרת להופעת עד החץ לחצני על לחץ2

. על לחץ מכן ולאחר ומענה צלצול להופעת עד החץ לחצני על לחץ3

. על לחץ מכן ולאחר צלצול דפוס להופעת עד החץ לחצני על לחץ4

. על לחץ מכן ולאחר הרצוי הצלצול דפוס להופעת עד החץ לחצני על לחץ5

הפקס של ידני מענה קוד הגדרת
. על לחץ, המדפסת של הבקרה בלוח1

. על לחץ מכן ולאחר פקס הגדרת להופעת עד החץ לחצני על לחץ2

. על לחץ מכן ולאחר ומענה צלצול להופעת עד החץ לחצני על לחץ3

.ידני מענה קוד להופעת עד החץ לחצני על לחץ4

.להשתמש ברצונך שבו הקוד את הזן5

.) ( - + # * :הבאים הסימנים את או/ו נקודות, פסיקים, מספרים שבעה היותר לכל לכלול יכול הקוד :הערה

.ההגדרה את לשמור כדי  על לחץ6

PBX מאחורי באפשרות שימוש במהלך פקס לשיגור הגדרה
).PBX( פרטית טלפון רשת מסוג טלפון למערכת מחוברת שהיא ייתכן, במשרד או בעסק משמשת המדפסת אם

עם. הפקס מספר את מחייגת מכן ולאחר החיוג צליל לזיהוי ממתינה המדפסת, פקס מספר חיוג לאחר, כלל בדרך
.הפקס מכשירי רוב ידי-על מזוהה שאינו חיוג צליל יש PBX למערכת אם תפעל לא זו חיוג ששיטת ייתכן, זאת

צליל לזיהוי המתנה ללא פקס מספר לחייג למדפסת מאפשרת)" מכובה חיוג צליל זיהוי (PBX מאחורי חיוג "התכונה
.החיוג

. על לחץ, המדפסת של הבקרה בלוח1

. על לחץ מכן ולאחר פקס הגדרת להופעת עד החץ לחצני על לחץ2

. על לחץ מכן ולאחר ושיגור חיוג להופעת עד החץ לחצני על לחץ3

. על לחץ מכן ולאחר חיוג שיטת להופעת עד החץ לחצני על לחץ4

.ההגדרה את לשמור כדי  על לחץ מכן ולאחר PBX מאחורי להופעת עד החץ לחצני על לחץ5

פקס שימוש
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פקסים ניהול

פקס של תחתונה כותרת הגדרת
. על לחץ, המדפסת של הבקרה בלוח1

. על לחץ מכן ולאחר פקס הגדרת להופעת עד החץ לחצני על לחץ2

. על לחץ מכן ולאחר פקס הדפסת להופעת עד החץ לחצני על לחץ3

. על לחץ מכן ולאחר פקס של תחתונה כותרת להופעת עד החץ לחצני על לחץ4

.ההגדרה את לשמור כדי  על לחץ מכן ולאחר מופעל להופעת עד החץ לחצני על לחץ5

:המידע את הזנת לא אם. השעה ואת התאריך את להזין התבקשת, המדפסת של הראשונית ההגדרה במהלך6

.פעמיים  על לחץא

. על לחץ מכן ולאחר התקן הגדרת להופעת עד החץ לחצני על לחץב

. על לחץ מכן ולאחר שעה/תאריך להופעת עד החץ לחצני על לחץג

. על לחץ מכן ולאחר הנומרי המקשים לוח באמצעות התאריך את הזןד

. על לחץ מכן ולאחר הנומרי המקשים לוח באמצעות השעה את הזןה
ולאחר 24hr או AM, PM להופעת עד החץ לחצני על לחץ, יותר מוקדמת או 12 היא המוזנת השעה אםו

.ההגדרה את לשמור כדי  על לחץ מכן

פקס פעילות דוח הדפסת
.שהתקבלו או/ו ששוגרו פקסים של דוחות להדפיס ניתן

. על לחץ, המדפסת של הבקרה בלוח1

. על לחץ מכן ולאחר פקס הגדרת להופעת עד החץ לחצני על לחץ2

. על לחץ מכן ולאחר דוחות להופעת עד החץ לחצני על לחץ3

:פקס פעילות דוח להדפיס מתי להגדיר כדי4

.שוב  על לחץא
.בלבד דרישה לפי או פקסים 40 לאחר הפקס פעילות דוחות את להדפיס אם לבחור כדי החץ לחצני על לחץב

. על לחץ מכן ולאחר דוחות הדפסת להופעת עד החץ לחצני על לחץ, פקס פעילות דוחות להדפיס כדי5
לחץ מכן ולאחר שיגור יומן להופעת עד החץ לחצני על לחץ, בלבד ששוגרו פקסים היסטוריית להדפיס כדי•

. על
לחץ מכן ולאחר קבלה יומן להארת עד החץ לחצני על לחץ, בלבד שהתקבלו פקסים היסטוריית להדפיס כדי•

. על

הפקס הגדרות רשימת הדפסת
. על לחץ, המדפסת של הבקרה בלוח1

. על לחץ מכן ולאחר פקס הגדרת להופעת עד החץ לחצני על לחץ2

. על לחץ מכן ולאחר דוחות להופעת עד החץ לחצני על לחץ3

. על לחץ מכן ולאחר דוחות הדפסת להופעת עד החץ לחצני על לחץ4

. על לחץ מכן ולאחר הגדרות רשימת להארת עד למטה או למעלה החץ לחצן על לחץ5
ההגדרה ערך, במדפסת פקס הגדרת כל המפרטת המשתמש של מחדל ברירת הגדרות של רשימה מודפסת
.היצרן של המחדל ברירת ואת שנקבע

"זבל "פקס חסימת
שאינם הפקסים כל את או/ו ספציפיים ממספרים הנשלחים פקסים לחסום באפשרותך, מזוהה שיחה לך יש אם

.מזוהה שיחה של מספר כוללים

:חסימה רשימת התכונה את להפעיל כדי1

. על לחץ, המדפסת של הבקרה בלוחא

. על לחץ מכן ולאחר פקס הגדרת להופעת עד החץ לחצני על לחץב

. על לחץ מכן ולאחר פקס חסימת להופעת עד החץ לחצני על לחץג

. על לחץ מכן ולאחר כיבוי/הפעלה להופעת עד החץ לחצני על לחץד

.ההגדרה את לשמור כדי  על לחץ מכן ולאחר מופעל להופעת עד החץ לחצני על לחץה

:לחסום שברצונך פקס מספר כל להוסיף כדי2

. על לחץ, המדפסת של הבקרה בלוחא

. על לחץ מכן ולאחר פקס הגדרת להופעת עד החץ לחצני על לחץב

. על לחץ מכן ולאחר פקס חסימת להופעת עד החץ לחצני על לחץג

. על לחץ מכן ולאחר הוספה להופעת עד החץ לחצני על לחץד

כדי  על לחץ מכן ולאחר פקס מספר בשדה הפקס מספר את להזין כדי הנומרי המקשים בלוח השתמשה
.לשמור

.שם בשדה הפקס למספר המשויך האדם של שמו את להזין כדי הנומרי המקשים בלוח השתמשו
לכל מספרים 50 לחסום ניתן. לחסום שברצונך המספרים כל את להוסיף כדי 6-2 עד 2-2 שלבים על חזורז

.היותר

:)מזוהה שיחה ללא מספר (מזוהה לא ממספר ששוגרו פקסים לחסום כדי3

. על לחץ, המדפסת של הבקרה בלוחא

. על לחץ מכן ולאחר פקס הגדרת להופעת עד החץ לחצני על לחץב

. על לחץ מכן ולאחר פקס חסימת להופעת עד החץ לחצני על לחץג

פקס שימוש
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. על לחץ מכן ולאחר מזוהה לא חסימת להופעת עד החץ לחצני על לחץד

.ההגדרה את לשמור כדי  על לחץ מכן ולאחר מופעל להופעת עד החץ לחצני על לחץה

:חסומים פקסים של רשימה להדפיס ברצונך אם4

. על לחץ, המדפסת של הבקרה בלוחא

. על לחץ מכן ולאחר פקס הגדרת להופעת עד החץ לחצני על לחץב

. על לחץ מכן ולאחר פקס חסימת להופעת עד החץ לחצני על לחץג

.הרשימה את להדפיס כדי  על לחץ מכן ולאחר הדפסה להופעת עד החץ לחצני על לחץד

.חסומים פקסים של ערכים קיימים אם רק זמינה זו תכונה :הערה

פקס בהגדרות רצויים לא שינויים חסימת
.המדפסת של הפקס בהגדרות שינויים ביצוע ברשת מהמשתמשים מונעת זו תכונה

. על לחץ, המדפסת של הבקרה בלוח1

. על לחץ מכן ולאחר התקן הגדרת להופעת עד החץ לחצני על לחץ2

. על לחץ מכן ולאחר מארח פקס הגדרות להופעת עד החץ לחצני על לחץ3

.ההגדרה את לשמור כדי  על לחץ מכן ולאחר חסימה להופעת עד החץ לחצני על לחץ4
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דיו מכלי הזמנת

דיו מכלי הזמנת
)Lexmark 6690 וכן Lexmark 5690 למעט (Lexmark 5600-6600 Series דגמי

1*עד היא רגיל לעמוד ממוצעת דיו מיכל תפוקתחלק מספרפריט

36Aשחור דיו מיכל

 באתר זמינים עמוד תפוקת ערכי
www.lexmark.com/recycle.

236שחור דיו מיכל

36XLAגבוהה לתפוקה שחור דיו מיכל

236XLגבוהה לתפוקה שחור דיו מיכל

37Aצבעוני דיו מיכל

237צבעוני דיו מיכל

37XLAגבוהה לתפוקה צבעוני דיו מיכל

237XLגבוהה לתפוקה צבעוני דיו מיכל

יישים לא31לצילום דיו מיכל

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

Lexmark 6690 וכן Lexmark 5690 דגמי

1*עד היא רגיל לעמוד ממוצעת דיו מיכל תפוקתחלק מספרפריט

4Aשחור דיו מיכל

.www.lexmark.com/recycle באתר זמינים עמוד תפוקת ערכי
24שחור דיו מיכל

5Aצבעוני דיו מיכל

25צבעוני דיו מיכל

יישים לא31לצילום דיו מיכל

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

דיו מכלי הזמנת
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בעיות פתרון

)בלבד Windows( המדפסת של הבעיות פתרון בתוכנת שימוש
המדפסת תחזוקת למטלות קישורים המכילה שלב-אחר-שלב עזרה מספק  LexmarkTM של השירות מרכז

.לקוחות ולתמיכת

:הבאות השיטות באחת השתמש,  Lexmark של השירות מרכז את לפתוח כדי

2 שיטה1 שיטה

לחץ, שגיאה שיח-דו תיבת בהודעת מופיע הוא אם
במרכז השתמש, נוסף סיוע לקבלת הקישור על

.Lexmark של השירות

:הבאות מהפעולות אחת בצע1

. על לחץ Windows Vista -ב•
לחץ, יותר מוקדמות וגרסאות Windows XP -ב•

.התחל על
בחר מכן ולאחר תוכניות על או התוכניות כל על לחץ2

.המדפסת תוכנית תיקיית את ברשימה
.Lexmark של השירות מרכז בחר3

התקנה בעיות פתרון

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

ראשונית התקנה במהלך בשפה בחירה החלפת
לבחור תתבקש, היצרן של מחדל ברירת להגדרות המדפסת את שתאפס פעם ובכל ראשונית הגדרה במהלך
.שפה

. על לחץ מכן ולאחר הרצויה השפה להופעת עד החץ לחצני על לחץ, שפה לבחור כדי

ראשונית התקנה לאחר שונה בשפה בחירה
של השפה הגדרות את לשנות באפשרותך עדיין, הראשונית ההתקנה במהלך הוגדרה נכונה לא ששפה במקרה

.המדפסת

. על לחץ, המדפסת של הבקרה בלוח1

. על לחץ מכן ולאחר ימינה החץ מקש על לחץ2

.שוב  על לחץ3

. על לחץ מכן ולאחר בתצוגה הרצויה השפה להופעת עד החץ לחצני על לחץ4

.השפה את לשנות כדי  על לחץ מכן ולאחר ימינה החץ מקש על לחץ, בטוח אתה אם5

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

1

2

.אחרים חשמל מכשירי שמשמש חשמל לשקע הכבל את חבר3

. על לחץ, דולקת אינה  הנורית אם4

הותקנה לא התוכנה
בעת מדפסת כאפשרות או המדפסות בתיקיית מופיעה אינה המדפסת אם או ההתקנה במהלך בבעיות תתקל אם

.מחדש להתקין מכן ולאחר התוכנה התקנת את להסיר לנסות ניתן, הדפסה עבודת שליחת

:הבאות מהאפשרויות יותר או אחת נסה. נוספים אפשריים פתרונות להלן

נתמכת שברשותך ההפעלה שמערכת ודא
Service Pack 3 עם Windows Vista ,Windows XP ,2000 Windows :הבאות ההפעלה מערכות נתמכות

.10.3 וכן 10.4 ,10.5 גרסאות Mac OS X ,יותר מתקדמת גרסה או

על המפורטות המערכת של המינימום לדרישות עונה שברשותך שהמחשב ודא
המדפסת קופסת
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27



USB חיבור בדיקת
.חדש בכבל השתמש, פגום הכבל אם. 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

.  בסמל מסומנת USB -ה יציאת

כוח ספק את מחדש חבר
.המדפסת את לכבות כדי  על לחץ1

.בקיר מהשקע החשמל כבל את נתק2

.מהמדפסת הכוח ספק את בעדינות הוצא3

.למדפסת הכוח ספק את מחדש חבר4

.בקיר לשקע החשמל כבל את חבר5

.המדפסת את להפעיל כדי  על לחץ6

WINDOWS -ב אבטחה תוכניות של זמני ניטרול

.הפתוחות התוכניות כל את סגור1

.האבטחה תוכנות כל את נטרל2

:הבאות מהפעולות אחת בצע3

. על לחץ Windows Vista -ב•
.התחל על לחץ, יותר מוקדמות וגרסאות Windows XP -ב•

.שלי המחשב על או מחשב על לחץ4

.DVD -ה או התקליטורים כונן הסמל על פעמיים לחץ5

.setup.exe על פעמיים לחץ, נדרש אם6

.התוכנה את להתקין כדי המסך על שמוצגות ההוראות את בצע7

.האבטחה תוכניות את חזרה אפשר, ההתקנה השלמת עם8

התוכנה של מחדש והתקנה הסרה
,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 שתאלץ ייתכן

Windows-ב שימוש
:הבאות מהפעולות אחת בצע1

. על לחץ Windows Vista -ב•
.התחל על לחץ, יותר מוקדמות וגרסאות Windows XP -ב•

.המדפסת תוכנית תיקיית את ברשימה בחר מכן ולאחר תוכניות על או התוכניות כל על לחץ2

.התקנה הסרת בחר3

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

.המדפסת תוכנת את מחדש שתתקין לפני המחשב את מחדש הפעל5

.חדשה חומרה אותרה של המסכים בכל ביטול על לחץ6

.התוכנה את מחדש להתקין כדי המסך שעל ההוראות את ובצע ההתקנה התקליטור את הכנס7
:הבאות מהפעולות אחת בצע, המחשב של מחדש הפעלה לאחר אוטומטית מופיע אינו ההתקנה מסך אם

Windows Vista -ב

. על לחץא
.DVD/התקליטורים כונן אות היא D כאשר, D:\setup.exe הקלד, חיפוש התחל בתיבהב

:יותר מוקדמות וגרסאות Windows XP -ב
.התחל על לחץא
.הפעלה על לחץב
.DVD/התקליטורים כונן אות היא D כאשר, D:\setup.exe הקלדג

Macintosh-ב שימוש
.הפתוחים היישומים כל את סגור1

.המדפסת תיקיית על פעמיים לחץ, Finder העבודה בשולחן2

.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

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

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

.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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פקס בעיות פתרון

פקס לקבל או לשגר ניתן לא
:הבאות מהאפשרויות אחת נסה. אפשריים פתרונות להלן

הודעות קיימות אם בדיקה
.השגיאה של שיח-הדו שבתיבת ההוראות את בצע, שגיאה הודעת מופיעה אם

חשמל אספקת בדיקת
ושמכשירי כפועל שנבדק החשמל ולשקע למדפסת היטב מחובר החשמל שכבל ודא; דולקת אינה  הנורית אם

.בו השתמשו אחרים חשמל

כבל חיבורי בדיקת
:יישים אם, היטב מחוברים להלן בחומרה הכבלים שחיבורי ודא
כוח ספק•
טלפון•
שפופרת•
משיבון•

בקיר הטלפון שקע בדיקת
.בקיר לשקע הטלפון את חבר1

.פועל בקיר השקע, חיוג צליל תשמע אם. החיוג לצליל הקשב2

.בקיר לשקע אחר טלפון חבר, חיוג צליל שומע אינך אם3

.בקיר שונה טלפון לשקע הטלפון את חבר, חיוג צליל שומע אינך עדיין אם4

.זה לשקע המדפסת את חבר, חיוג צליל תשמע אם5

דיגיטליים טלפון שירותי לסקירת בדיקה רשימת
טלפון בשירותי שימוש לאפשר מנת על מסוימים התקנים למדפסת לחבר ניתן. אנלוגי התקן הוא הפקס מודם

.דיגיטליים
)R ממשק יציאת (אנלוגי טלפון ליציאת המדפסת את חבר, לטלפון ISDN בשירות משתמש אתה אם•

.ISDN -ה שירותי לספק פנה, R ממשק יציאת לבקש וכדי נוסף מידע לקבלת. ISDN -ה מסוף שבמתאם
.אנלוגי בשימוש התומך DSL לנתב או למסנן התחבר, DSL בטלפון משתמש אתה אם•
,כזה חיבור קיים לא אם. PBX -ב אנלוגי לחיבור מתחבר שאתה ודא, PBX טלפון בשירות המשמש אתה אם•

שירות באמצעות פקס שיגור על נוסף מידע לקבלת. הפקס מכשיר עבור אנלוגי טלפון קו של התקנה שקול
מאחורי באפשרות שימוש במהלך פקס לשיגור המדפסת הגדרת על ההוראות את ראה, PBX טלפון

.מרכזייה

חיוג צליל אימות
.כשורה פועל שהוא לוודא כדי פקס לשגר ברצונך שאליו הטלפון למספר ניסיון שיחת בצע•
.פקס שתשגר לפני יסיים האחר שההתקן עד המתן, אחר התקן של בשימושו נמצא הטלפון קו אם•
.חיוג צליל שקיים לוודא כדי הקול עוצמת את הגבר, מונחת כשהשפופרת החיוג בתכונת משתמש אתה אם•

אחר ציוד של זמני ניתוק
או מודמים עם מחשבים, משיבונים נתק. הטלפון לקו ישירות אותה חבר, כשורה פועלת שהמדפסת לוודא כדי

.למיניהם טלפון קו מפצלי

נייר חסימות קיימות אם בדיקה
.קיימות הן אם חסימות ונקה נייר חסימות שאין בדוק

ממתינה שיחה של זמני ניטרול
חברת אל התקשר. פקס קבלת או שיגור לפני התכונה את נטרל. פקס לשידור להפריע עלולה ממתינה שיחה

.ממתינה שיחה של זמני לניטרול המקשים רצף את לקבל כדי הטלפונים

?קולי דואר שירות לך יש האם
מענה והן קולי דואר הן לאפשר כדי. פקס לשידורי להפריע עלול הטלפונים חברת ידי-על המוצע קולי דואר

:המדפסת באמצעות לשיחות
צלצול, כפול צלצול, יחיד צלצול כוללות ההגדרה אפשרויות. מובחן צלצול הגדרת על ההוראות את ראה•

.כלשהו וצלצול משולש
.המדפסת עבור נוסף טלפון קו הוספת שקול•

מדינה קידומת בדיקת
.מופעלת המדפסת שבהם האזור או המדינה עבור הוגדרה המדינה שקידומת ודא

. על לחץ, המדפסת של הבקרה בלוח1

. על לחץ מכן ולאחר התקן הגדרת להופעת עד החץ לחצני על לחץ2

. על לחץ מכן ולאחר מדינה להופעת עד החץ לחצני על לחץ3
.שבתצוגה האזור או המדינה את בדוק

המדפסת שבהם האזור או המדינה להופעת עד החץ לחצני על לחץ, נכון האזור או המדינה את שם אם4

. על לחץ מכן ולאחר מופעלת

?מלא המדפסת זיכרון האם
.המקבל המספר את חייג1

.פעם בכל אחד עמוד, המקור מסמך את סרוק2
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פקסים לקבל ניתן לא אולם לשגר ניתן
:הבאות מהאפשרויות יותר או אחת נסה. אפשריים ופתרונות סיבות להלן

נייר טען
.במדפסת שאוחסנו כלשהם פקסים להדפסת נייר טען

מופעלת אוטומטי מענה שהאפשרות ודא
:דולקת אוטומטי מענה הנורית אם
.מראש שהוגדרו הטלפון צלצולי מספר לאחר תענה המדפסת•
.המדפסת עבור מובחן צלצול להגדרת ההוראות את ראה, מובחן בצלצול שימוש נעשה אם•

. על לחץ, המדפסת של הבקרה בלוח1

. על לחץ מכן ולאחר פקס הגדרת להופעת עד החץ לחצני על לחץ2

. על לחץ מכן ולאחר ומענה צלצול להופעת עד החץ לחצני על לחץ3

.שוב  על לחץ4
.מופעל למצב מוגדרת אוטומטי מענה האפשרות אם לראות כדי בדוק

 על לחץ מכן ולאחר מופעל להופעת עד החץ לחצני על לחץ, נבחרה לא אוטומטי מענה האפשרות אם5
.ההגדרה את לשמור כדי

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

נבחרה פקס העברת האפשרות אם בדיקה
. על לחץ, המדפסת של הבקרה בלוח1

. על לחץ מכן ולאחר פקס הגדרת להופעת עד החץ לחצני על לחץ2

. על לחץ מכן ולאחר ומענה צלצול להופעת עד החץ לחצני על לחץ3

. על לחץ מכן ולאחר פקס העברת להופעת עד החץ לחצני על לחץ4
.והעברה הדפסה או העברה למצב מוגדרת פקס העברת האפשרות אם לראות כדי בדוק

לחץ מכן ולאחר מכובה להופעת עד החץ לחצני על לחץ, מופעל למצב מוגדרת פקס העברת האפשרות אם5

. על

פקסים לשגר ניתן לא אולם לקבל ניתן
:הבאות מהאפשרויות יותר או אחת נסה. אפשריים פתרונות להלן

המודם בחירת בדיקת
.דולקת  שהנורית ודא, פקס לפעולות מוגדרת שמדפסת לוודא כדי

.המדפסת של הבקרה בלוח  על לחץ, דולקת אינה  הנורית אם

המסמך הנחת אופן בדיקת
משטח על מטה כלפי הפנים עם או) ADF( האוטומטי המסמכים במזין מעלה כלפי הפנים עם מקור מסמך טען

.הסורק של הזכוכית

החיוג קידומת הגדרות בדיקת
. על לחץ, המדפסת של הבקרה בלוח1

. על לחץ מכן ולאחר פקס הגדרת להופעת עד החץ לחצני על לחץ2

. על לחץ מכן ולאחר ושיגור חיוג להופעת עד החץ לחצני על לחץ3

. על לחץ מכן ולאחר חיוג קידומת להופעת עד החץ לחצני על לחץ4

. על לחץ מכן ולאחר הרצויה הקידומת להופעת עד החץ לחצני על לחץ, ההגדרה את לשנות כדי5

:החיוג קידומת עבור הגדרה יצרת טרם אם6

. על לחץ מכן ולאחר יצירה להופעת עד החץ לחצני על לחץא

 על לחץ מכן ולאחר הטלפון מספר לפני לחייג שיש הקידומת את הזן, הנומרי המקשים לוח באמצאותב
.ההגדרה את לשמור כדי

מהיר חיוג מספר בדיקת
חיוג להגדרת ההוראות את ראה, נוסף מידע לקבלת. לחייג שברצונך למספר תוכנת המהיר החיוגש ודא•

.מהיר
.הטלפון מספר את ידנית חייג, לחילופין•

החיוג צליל את מזהה שהמדפסת ודא
.)מונחת כשהשפופרת חיוג (לשיחה הקשבה במהלך פקס לשיגור ההוראות את ראה•
:החיוג שיטת הגדרת את בדוק•

היא המשמעות, חיוג ללא מתנתקת המדפסת אולם חיוג צליל שומע אתה אם. החיוג לצליל הקשב1
.החיוג צליל את זיהתה לא שהמדפסת

. על לחץ, המדפסת של הבקרה בלוח2

. על לחץ מכן ולאחר פקס הגדרת להופעת עד החץ לחצני על לחץ3

. על לחץ מכן ולאחר ושיגור חיוג להופעת עד החץ לחצני על לחץ4
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. על לחץ מכן ולאחר חיוג שיטת להופעת עד החץ לחצני על לחץ5

.ההגדרה את לשמור כדי  על לחץ מכן ולאחר PBX מאחורי להופעת עד החץ לחצני על לחץ6

ריק פקס מקבלת המדפסת
:הבאות מהאפשרויות יותר או אחת נסה. אפשריים ופתרונות סיבות להלן

המקור מסמך בדיקת
.כהלכה נטען המקור שמסמך לוודא מהשולח בקש

הדיו רמת בדיקת
.חדש דיו מיכל 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

ירודה הדפסה איכות שמתקבל לפקס
:הבאות מהאפשרויות יותר או אחת נסה. אפשריים פתרונות להלן

לשולח הבדיקה רשימת סקירת
.רצון משביעת המקור מסמך שאיכות בדוק•
.שמחובר הטלפון בקו איכות בעיית שהייתה ייתכן. הפקס את שוב שגר•
.הפקס של הסריקה רזולוציית את הגדל•

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

השידור מהירות את הפחת
. על לחץ, המדפסת של הבקרה בלוח1

. על לחץ מכן ולאחר פקס הגדרת להופעת עד החץ לחצני על לחץ2

. על לחץ מכן ולאחר ושיגור חיוג להופעת עד החץ לחצני על לחץ3

. על לחץ מכן ולאחר מרבית שיגור מהירות להופעת עד החץ לחצני על לחץ4

. על לחץ מכן ולאחר יותר נמוכה שידור מהירות כדי החץ לחצני על לחץ5

.הפקס את שוב שגר6

.הבאות יותר האיטיות במהירויות הפקס את שוב לשגר כדי 5 עד 1 שלבים חזור, נמשכת הבעיה אם7

.2400bps היא ביותר האיטית השיגור מהירות :הערה

:הערות

.יותר ארוך הפקס של ההדפסה זמן כך, יותר איטית השידור שמהירות ככל•
.השידור מהירות את תאפס אשר עד עתידיים פקסים עבור המהירות את יקטין זה פתרון•

מוצגים אינם מזוהה שיחה פרטי

נכון מוגדר אינו המזוהה השיחה שדפוס ייתכן
או למדינה בהתאם). DTMF( 2 ודפוס) FSK( 1 דפוס: מובחנת מזוהה שיחה של דפוסים בשני תומכת המדפסת

המדפסת כדי הדפוס את להחליף שעליך ייתכן, מנוי אתה שבה הטלפונים וחברת, מתגורר אתה שבהם לאזור
.מזוהה שיחה להגדרת ההוראות ראה, נוסף מידע לקבלת. המזוהה השיחה פרטי את תציג

פקס שגיאת
.ביניהם התקשורת יצירת את הפסיקו הפקס מכשירי

.שמחובר הטלפון בקו איכות בעיית שהייתה ייתכן. הפקס את שוב שגר

נתמך לא פקס מצב
.משגר שאתה הפקס של ברזולוציה או בצבע, legal בגודל בנייר תומך אינו המקבל של הפקס מכשיר

:הבאות מהאפשרויות יותר או אחת נסה. אפשריים פתרונות להלן

LETTER בגודל לנייר שיתאים כך המסמך עיצוב את שנה

הסריקה רזולוציית את הורד
. על לחץ, המדפסת של הבקרה בלוח1

.איכות להופעת עד על לחץ2

בעיות פתרון
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. על לחץ מכן ולאחר יותר נמוכה רזולוציה להופעת עד החץ לחצני על לחץ3

אוטומטית פקס המרת אפשר
. על לחץ, המדפסת של הבקרה בלוח1

. על לחץ מכן ולאחר פקס הגדרת להופעת עד החץ לחצני על לחץ2

. על לחץ מכן ולאחר ושיגור חיוג להופעת עד החץ לחצני על לחץ3

. על לחץ מכן ולאחר אוטומטית פקס המרת להופעת עד החץ לחצני על לחץ4

מופעל להופעת עד החץ לחצני על לחץ, מופעל למצב מוגדרת אינה אוטומטית פקס המרת האפשרות אם5
. על לחץ מכן ולאחר

מרוחק פקס שגיאת
:הבאות מהאפשרויות יותר או אחת נסה. אפשריים פתרונות להלן

הטלפון קו בדיקת
.שמחובר הטלפון בקו איכות בעיית שהייתה ייתכן. הפקס את שוב שגר

השידור מהירות את הפחת
. על לחץ, המדפסת של הבקרה בלוח1

. על לחץ מכן ולאחר פקס הגדרת להופעת עד החץ לחצני על לחץ2

. על לחץ מכן ולאחר ושיגור חיוג להופעת עד החץ לחצני על לחץ3

. על לחץ מכן ולאחר מרבית שיגור מהירות להופעת עד החץ לחצני על לחץ4

. על לחץ מכן ולאחר יותר נמוכה שידור מהירות כדי החץ לחצני על לחץ5

.הפקס את שוב שגר6

.הבאות יותר האיטיות במהירויות הפקס את שוב לשגר כדי 5 עד 1 שלבים חזור, נמשכת הבעיה אם7

.2400bps היא ביותר האיטית השיגור מהירות :הערה

:הערות

.יותר ארוך הפקס של ההדפסה זמן כך, יותר איטית השידור שמהירות ככל•
.השידור מהירות את תאפס אשר עד עתידיים פקסים עבור המהירות את יקטין זה פתרון•

תפוס הטלפון קו
:הבאות מהאפשרויות יותר או אחת נסה. אפשריים ופתרונות סיבות להלן

חיוג הגדרות שינוי
ברירת הגדרות את לשנות באפשרותך. דקות שתי של במרווחים פעמים שלוש אוטומטית מחייגת המדפסת
.היותר לכל דקות שמונה של במרווחים היותר לכל פעמים לחמש חוזר לחיוג המחדל

:החוזר החיוג הגדרות את לשנות כדי

. על לחץ, המדפסת של הבקרה בלוח1

. על לחץ מכן ולאחר ושיגור חיוג להופעת עד החץ לחצני על לחץ2

:תחייג המדפסת שאותם החוזרים החיוגים מספר לשינוי3

. על לחץ מכן ולאחר חוזר חיוג ניסיונות להופעת עד החץ לחצני על לחץא

. על לחץ מכן ולאחר הרצויה ההגדרה להופעת עד החץ לחצני על לחץב

:החוזרים החיוגים בין הזמן משך לשינוי4

. על לחץ מכן ולאחר חוזר חיוג זמן להופעת עד החץ לחצני על לחץא

. על לחץ מכן ולאחר הרצויה ההגדרה להופעת עד החץ לחצני על לחץב

יותר מאוחר במועד הפקס שיגור תזמון
.מתוזמנת בשעה לקבוצה פקס שיגור עבור ההוראות את ראה

טלפון קו שגיאת
:הבאות מהאפשרויות יותר או אחת נסה. אפשריים ופתרונות סיבות להלן

דיגיטליים טלפון שירותי לסקירת בדיקה רשימת
טלפון בשירותי שימוש לאפשר מנת על מסוימים התקנים למדפסת לחבר ניתן. אנלוגי התקן הוא הפקס מודם

.דיגיטליים
)R ממשק יציאת (אנלוגי טלפון ליציאת המדפסת את חבר, לטלפון ISDN בשירות משתמש אתה אם•

.ISDN -ה שירותי לספק פנה, R ממשק יציאת לבקש וכדי נוסף מידע לקבלת. ISDN -ה מסוף שבמתאם
.אנלוגי בשימוש התומך DSL לנתב או למסנן התחבר, DSL בטלפון משתמש אתה אם•
,כזה חיבור קיים לא אם. PBX -ב אנלוגי לחיבור מתחבר שאתה ודא, PBX טלפון בשירות המשמש אתה אם•

שירות באמצעות פקס שיגור על נוסף מידע לקבלת. הפקס מכשיר עבור אנלוגי טלפון קו של התקנה שקול
.PBX באפשרות שימוש במהלך פקס הגדרת על ההוראות את ראה, PBX טלפון

הטלפון קו בדיקת
.הפקס את שתשגר לפני יסיים האחר שההתקן עד המתן, אחר התקן של בשימושו נמצא הטלפון קו אם

בעיות פתרון

32



כבל חיבורי בדיקת
:יישים אם, היטב מחוברים להלן בחומרה שהכבלים ודא
כוח ספק•
טלפון•
שפופרת•
משיבון•

מענה אין
:הבאות מהאפשרויות יותר או אחת נסה. אפשריים פתרונות להלן

הטלפון קו של בדיקה רשימת
.שמחובר הטלפון בקו איכות בעיית שהייתה ייתכן. הפקס את שוב שגר•
.כשורה פועל שהוא לוודא כדי פקס לשגר ברצונך שאליו הטלפון למספר ניסיון שיחת בצע•

החיוג צליל את מזהה שהמדפסת ודא
.)מונחת כשהשפופרת חיוג (לשיחה הקשבה במהלך פקס לשיגור ההוראות את ראה•
:החיוג שיטת הגדרת את בדוק•

היא המשמעות, חיוג ללא מתנתקת המדפסת אולם חיוג צליל שומע אתה אם. החיוג לצליל הקשב1
.החיוג צליל את זיהתה לא שהמדפסת

. על לחץ, המדפסת של הבקרה בלוח2

. על לחץ מכן ולאחר פקס הגדרת להופעת עד החץ לחצני על לחץ3

. על לחץ מכן ולאחר ושיגור חיוג להופעת עד החץ לחצני על לחץ4

. על לחץ מכן ולאחר חיוג שיטת להופעת עד החץ לחצני על לחץ5

.ההגדרה את לשמור כדי  על לחץ מכן ולאחר הרצויה החיוג שיטת להופעת עד החץ לחצני על לחץ6

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

הטלפון קו של בדיקה רשימת
.שמחובר הטלפון בקו איכות בעיית שהייתה ייתכן. הפקס את שוב שגר•
.כשורה פועל שהוא לוודא כדי פקס לשגר ברצונך שאליו הטלפון למספר ניסיון שיחת בצע•
.הפקס את שתשגר לפני יסיים האחר שההתקן עד המתן, אחר התקן של בשימושו נמצא הטלפון קו אם•

החיוג צליל את מזהה שהמדפסת ודא
.)מונחת כשהשפופרת חיוג (לשיחה הקשבה במהלך פקס לשיגור ההוראות את ראה•
:החיוג שיטת הגדרת את בדוק•

היא המשמעות, חיוג ללא מתנתקת המדפסת אולם חיוג צליל שומע אתה אם. החיוג לצליל הקשב1
.החיוג צליל את זיהתה לא שהמדפסת

. על לחץ, המדפסת של הבקרה בלוח2

. על לחץ מכן ולאחר פקס הגדרת להופעת עד החץ לחצני על לחץ3

. על לחץ מכן ולאחר ושיגור חיוג להופעת עד החץ לחצני על לחץ4

. על לחץ מכן ולאחר חיוג שיטת להופעת עד החץ לחצני על לחץ5

.ההגדרה את לשמור כדי  על לחץ מכן ולאחר הרצויה החיוג שיטת להופעת עד החץ לחצני על לחץ6
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הודעות

מהדורה הודעות
2008 יולי

LEXMARK.:המקומי החוק את סותרים שכאלה תנאים בה מדינה אף על חלה אינה הבאה הפסקה
INTERNATIONAL INC ,כולל, מכללא או מפורשת אם בין, סוג מכל אחריות ללא" שהוא כמו "זה פרסום מספקת,

על ויתור מאפשרות אינן מסוימות מדינות. מסוימת למטרה והתאמה לסחירות מכללא לאחריות, מוגבל לא אך
.עליך חלה אינה זו שהצהרה ייתכן לכן; בטרנסקציות מכללא או מפורשת אחריות

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 שיפורים. יותר מאוחרות במהדורות ייכללו

הארצות בכל לזמינים אותם להפוך מתכוון היצרן כי מרמזות אינן שירותים או תוכניות, למוצרים זה בפרסום הפניות
,במוצר רק להשתמש שניתן לרמז או להצהיר מכוונת אינה שירות או, תוכנית, למוצר הפנייה כל. פועל הוא בהן

שאינם, תפקודית מבחינה ערך שווי שירות או תוכנית, מוצר בכל כחלופה להשתמש ניתן. אלה בשירות או בתוכנית
אלה למעט, אחרים ושירותים תוכניות, מוצרים עם בשילוב פעולה של ואימות הערכה. קיים רוחני קניין כל מפרים

.המשתמש של באחריותו נמצאים, היצרן ידי על המצוינים

.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

USA

.© 2008 Lexmark International, Inc

.שמורות הזכויות כל

מסחריים סימנים
Lexmark ו- Lexmark של מסחריים סימנים הם היהלום עיצוב עם .Lexmark International, Inc ,רשומים

.אחרות מדינות או/ו ב"בארה

.בהתאמה בעליהם של בבעלות נמצאים האחרים המסחריים הסימנים כל

הודעות

34

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

	תוכן העניינים
	מבוא
	חיפוש מידע אודות המדפסת

	הבנת חלקי המדפסת
	הבנת חלקי המדפסת

	הגדרת פקס
	הכנת המדפסת לשיגור פקס
	הגדרת המדפסת כמכשיר העתקה בלבד או כפקס בלבד
	שימוש במתאם RJ11
	בחירת חיבור פקס
	חיבור למשיבון
	חיבור ישירות לשקע הטלפון בקיר
	חיבור ישירות לשקע הטלפון בקיר בגרמניה
	חיבור למחשב עם מודם
	חיבור לקו טלפון
	שימוש בשירות טלפון דיגיטלי


	שימוש פקס
	טעינת מסמכי מקור על משטח הזכוכית של הסורק
	טעינת מסמכי מקור במזין מסמכים אוטומטי
	שיגור פקס
	שיגור פקס באמצעות לוח הבקרה של המדפסת
	שיגור פקס במהלך הקשבה לשיחה (חיוג כשהשפופרת מונחת)
	שיגור פקס לקבוצה בשעה מתוזמנת

	קבלת פקס
	קבלת פקס אוטומטית
	קבלת פקס ידנית
	קבלת פקס כשמחובר משיבון
	העברת פקסים

	התאמה אישית של הגדרות חיוג
	הגדרת פנקס הכתובות
	הגדרת קידומת חיוג
	שימוש בשיחה מזוהה
	הגדרת צלצול מובחן
	הגדרת קוד מענה ידני של הפקס
	הגדרה לשיגור פקס במהלך שימוש באפשרות מאחורי PBX

	ניהול פקסים
	הגדרת כותרת תחתונה של פקס
	הדפסת דוח פעילות פקס
	הדפסת רשימת הגדרות הפקס
	חסימת פקס "זבל"
	חסימת שינויים לא רצויים בהגדרות פקס


	הזמנת מכלי דיו
	הזמנת מכלי דיו

	פתרון בעיות
	שימוש בתוכנת פתרון הבעיות של המדפסת (Windows בלבד)
	פתרון בעיות התקנה
	שפה לא נכונה מופיעה בתצוגה
	הלחצן הפעלה אינו דולק
	התוכנה לא הותקנה
	הסרה והתקנה מחדש של התוכנה

	פתרון בעיות פקס
	לא ניתן לשגר או לקבל פקס
	ניתן לשגר אולם לא ניתן לקבל פקסים
	ניתן לקבל אולם לא ניתן לשגר פקסים
	המדפסת מקבלת פקס ריק
	לפקס שמתקבל איכות הדפסה ירודה
	פרטי שיחה מזוהה אינם מוצגים
	שגיאת פקס
	מצב פקס לא נתמך
	שגיאת פקס מרוחק
	קו הטלפון תפוס
	שגיאת קו טלפון
	אין מענה
	כשל בחיבור


	הודעות
	הודעות מהדורה
	סימנים מסחריים



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends false
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /ENU ()
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


