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מהדורה הודעת
2006 יולי

אחריות ללא" שהוא כמו "זה פרסום מספקת, LEXMARK INTERNATIONAL, INC.:המקומי החוק את סותרים שכאלה תנאים בה מדינה אף על חלה אינה הבאה הפסקה
מכללא או מפורשת אחריות על ויתור מאפשרות אינן מסוימות מדינות. מסוימת למטרה והתאמה לסחירות מכללא לאחריות, מוגבל לא אך, כולל, מכללא או מפורשת אם בין, סוג מכל

.עליך חלה אינה זו והצהרה ייתכן לכן; בטרנסקציות
במוצרים שינויים או 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
.Lexmark International, Inc., Department F95/032-2, 740 West New Circle Road, Lexington, Kentucky 40550, U.S.A -ל להפנות ניתן זה לפרסום בקשר הערות

.Lexmark International Ltd., Marketing and Services Department, Westhorpe House, Westhorpe, Marlow Bucks SL7 3RQ אל שלח ואירלנד בבריטניה
Lexmark בקר, זה למוצר הקשורים פרסומים של נוספים עותקים לקבלת. כלפיך כלשהו התחייבות יצירת ללא לנכון מוצאת שהיא דרך בכל מספק שהנך מידע כל להפיץ יכולה

.www.lexmark.com בכתובת Lexmark של האינטרנט באתר
מכוונת אינה שירות 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
קניין כל מפרים שאינם, תפקודית מבחינה ערך שווי שירות או תוכנית, מוצר בכל כחלופה להשתמש ניתן. אלה בשירות או בתוכנית, במוצר רק להשתמש שניתן לרמז או להצהיר
.המשתמש של באחריותו נמצאים, היצרן ידי על המצוינים אלה למעט, אחרים ושירותים תוכניות, מוצרים עם בשילוב פעולה של ואימות הערכה. קיים רוחני
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UNITED STATES GOVERNMENT RIGHTS

This software and any accompanying documentation provided under this agreement are commercial computer software and documentation developed
exclusively at private expense.

מסחריים סימנים
Lexmark ו- Lexmark של מסחריים סימנים הם היהלום עיצוב עם Lexmark International, Inc ,.אחרות מדינות או/ו ב"בארה רשומים.

PCL ®של רשום מסחרי סימן הוא Hewlett-Packard Company. PCL שהעניקה השם הוא Hewlett-Packard Company מדפסת ופונקציות) שפה (פקודות של לערכה
מדמה ושהמדפסת, שונות יישום בתוכנות המשמשות PCL 3 פקודות מזהה שהמדפסת הדבר פירוש. PCL שפת תואמת להיות נועדה זו מדפסת. שלה המדפסת במוצרי הכלולות

.הפקודות את התואמות הפונקציות את
:הבאות החברות של רשומים מסחריים סימנים או מסחריים סימנים הם הבאים המונחים

AlbertusThe Monotype Corporation plcAntique OliveMonsieur Marcel OLIVE

Apple-ChanceryApple Computer, Inc.ArialThe Monotype Corporation plc

CG Timesעל מבוסס Times New Roman מחברת ברישיון The Monotype
Corporation plc ,של מוצר הוא Agfa Corporation

ChicagoApple Computer, Inc.

ClarendonLinotype-Hell AG שלה הבת חברות או/וEurostileNebiolo

GenevaApple Computer, Inc.GillSansThe Monotype Corporation plc

HelveticaLinotype-Hell AG שלה הבת חברות או/וHoeflerJonathan Hoefler Type Foundry

ITC Avant Garde GothicInternational Typeface CorporationITC BookmanInternational Typeface Corporation

ITC Mona LisaInternational Typeface CorporationITC Zapf ChanceryInternational Typeface Corporation

JoannaThe Monotype Corporation plcMarigoldArthur Baker

MonacoApple Computer, Inc.New YorkApple Computer, Inc.

OxfordArthur BakerPalatinoLinotype-Hell AG שלה הבת חברות או/ו

Stempel GaramondLinotype-Hell AG שלה הבת חברות או/וTaffyAgfa Corporation

Times New RomanThe Monotype Corporation plcUniversLinotype-Hell AG שלה הבת חברות או/ו

.השונים בעליהם של קניינם הם האחרים המסחריים הסימנים יתר כל
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המדפסת תפריטי הבנת

הבקרה לוח הבנת
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תיאורהבקרה בלוח פריט

:המדפסת מצב אודות מידע המציינות ותמונות הודעות מופיעות הצג עלצג1
.)מוכנה(Ready כגון, המדפסת של הנוכחי המצב את מציינות- המדפסת מצב הודעות•
כמות(Toner Low כגון, מתכלים חומרים אודות מידע מספקות-מתכלים בחומרים הקשורות הודעות•

.)נמוכה טונר
כאשר רק זמינים אלה מסכים. שכיחות מדפסת שגיאות לפתרון הוראות מספקים-לי הראה מסכי•

.שגיאה קוד מגלה המדפסת

.בתפריט פריט של פעולה לביצוע גורמת  על לחיצהבחר2

.בתפריטים לגלילה  או  על לחץניווט לחצני3

.הבא למסך הגולשים טקסט או ערכים בין לגלילה  או  על לחץ

:המדפסת מצב את מציינתחיווי נורית4
•Off)כבויה המדפסת–)כבוי.
.מדפיסה או נתונים מעבדת, מתחממת המדפסת–מהבהב ירוק•
.המתנה במצב נמצאת אך, מופעלת המדפסת–רציף ירוק•
.המפעיל של התערבות דרושה–רציף אדום•

5Stop) ההדפסה פעילות כל עצירת)עצור
.הצג על מופיעה )נעצרה(Stopped שההודעה לאחר תוצג אפשרויות רשימת
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תיאורהבקרה בלוח פריט

6Menu) התפריטים אינדקס פתיחת)תפריט
.. )מוכנה(Ready במצב נמצאת כשהמדפסת רק זמינים אלה תפריטים :הערה

7Back) הקודם למסך הצג החזרת)חזרה

.למדפסת נתונים לשלוח כדי USB הבזק כונן הכנסישיר USB חיבור8

סולמית ומקש, backspace מקש, 0-9 הספרות את כוללספרות מקשי לוח9

תפריטים רשימת
.תפריט כל תחת הזמינים הפריטים את מציג זה תרשים. המדפסת הגדרות את לשנות עליך להקל כדי זמינים תפריטים מספר

.המותקנות באפשרויות או המדפסת בדגם כתלות, זמינים אינם מסוימים תפריט ופריטי ייתכן :הערה

הגדרות)דוחות (Reports)נייר תפריט (Paper Menuמתכלים חומרים תפריט

Replace Supply) חומר החלף
)מתכלה

Cyan Cartridge) ציאן מחסנית(
Magenta Cartridge) מחסנית

)מגנטה
Yellow Cartridge) צהוב מחסנית(
Black Cartridge) שחור מחסנית(

Cyan PC Unit) יחידת
)ציאן פוטוקונדוקטור

Magenta PC Unit) יחידת
)מגנטה פוטוקונדוקטור

Yellow PC Unit) יחידת
)צהוב פוטוקונדוקטור

Black PC Unit) יחידת
)שחור פוטוקונדוקטור

Fuser
Transfer belt) העברה רצועת(

Default Source) ברירת מקור
)מחדל

Paper Size/Type) סוג/גודל
)נייר

Configure MP) הגדרת MP(
Substitute Size) חלופי גודל(
Paper Texture) הנייר מרקם(
Paper Weight) נייר משקל(

Paper Loading) נייר הזנת(
Custom Types) סוגים

)אישית מותאמים
Universal Setup) הגדרה

)אוניברסלית

Menu Settings Page) דף
)תפריט הגדרות

Device Statistics) סטטיסטיקת
)ההתקן

Network Setup Page) דף
)רשת הגדרת

Network <x> Setup Page
>)x <רשת הגדרת דף(

Wireless <x> Setup Page
)אלחוטי> x <הגדרת דף(

Profiles List) פרופילים רשימת(
NetWare Setup Page) דף

)NetWare הגדרת
Print Fonts) גופנים הדפס(

Print Directory) ספרייה הדפס(

)הגדרות (Setup תפריט
)גימור (Finishing תפריט
)איכות (Quality תפריט
)שירות תוכניות (Utilities תפריט
PDF תפריט
PostScript תפריט
אמולציית (PCL Emul תפריט

PCL(
HTML תפריט
)תמונה (Image תפריט
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Security) אבטחה(Network/Ports) יציאות/כניסות/רשת(Help) עזרה(

Max Invalid PIN) הזנות של מקסימלי מספר
)PIN קוד

Job Expiration) הדפסה משימת תפוגת(

TCP/IP
IPv6

אלחוטי
Standard Network) רגילה רשת(

Network <x>) רשת> x(<
Standard USB) USB רגיל(

USB <x>
NetWare

AppleTalk
LexLink

USB Direct

Color Quality) צבע איכות(
Print Quality) הדפסה איכות(

Printing Guide) ההדפסה מדריך(
Supplies Guide) מתכלים לחומרים מדריך(

Media Guide) למדיה מדריך(
Print Defects) בהדפסה פגמים(

Menu Map) תפריטים מפת(
Information Guide) מידע מדריך(
Connection Guide) חיבורים מדריך(

Moving Guide) העברה מדריך(

)מתכלים חומרים (Supplies תפריט
במדפסת אלה ראשוניות טונר במחסניות להשתמש ניסיון. סופקו הן שבה במדפסת רק יפעלו המדפסת עם המסופקות המקוריות המחסניות

.מחסניות בתאימות כשל להודעת להוביל עלול, זהה מדגם היא אם גם, כלשהי אחרת

הגדרותתיאורבתפריט פריט

Replace Supply) החומרים מונה את לאפס אפשרות מתן)מתכלה חומר החלף
הפוטוקונדוקטור יחידת עבור המתכלים
עתה זה שהוחלפה

בחר ואז, הפוטוקונדוקטור יחידת את בחר
Yes) כן (או No) לא(:
החומרים מונה לאיפוס) כן (Yes בחר•

.המתכלים
.ליציאה) לא (No בחר•

החומרים מונה את ידנית לאפס יש :הערה
יחידת החלפת לאחר המתכלים

.פוטוקונדוקטור

Cyan PC Unit) ציאן פוטוקונדוקטור יחידת(
Magenta PC Unit) פוטוקונדוקטור יחידת

)מגנטה
Yellow PC Unit) פוטוקונדוקטור יחידת

)צהוב
Black PC Unit) פוטוקונדוקטור יחידת

)שחור

Cyan Cartridge) ציאן מחסנית(
Magenta Cartridge) מגנטה מחסנית(

Yellow Cartridge) צהוב מחסנית(
Black Cartridge) שחור מחסנית(

הטונר מחסניות מצב הצגת
.בלבד שנבחר הפריט מצב יוצג  :הערה

Low) חסר(
Invalid) תקף לא(

Replace) החלף(
Missing or Defective) פגום או חסר(

OK) תקין(
Uncalibrated) מכויל לא(
Unsupported) נתמך לא(

Cyan PC Unit) ציאן פוטוקונדוקטור יחידת(
Magenta PC Unit) פוטוקונדוקטור יחידת

)מגנטה
Yellow PC Unit) פוטוקונדוקטור יחידת

)צהוב
Black PC Unit) פוטוקונדוקטור יחידת

)שחור

הפוטוקונדוקטור יחידות מצב הצגת
.בלבד שנבחר הפריט מצב יוצג  :הערה

Life Warning) חיים אזהרת(
Replace) החלף(
Missing) חסר(

OK) תקין(
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הגדרותתיאורבתפריט פריט

Waste Toner Box) העודף הטונר קופסת מצב הצגת)עודף טונר קופסת
.בלבד שנבחר הפריט מצב יוצג  :הערה

Near Full) מלא כמעט(
Replace) החלף(
Missing) חסר(

OK) תקין(

Fuser
Transfer belt) העברה רצועת(

ההעברה רצועת או fuser -ה מצב הצגת
.בלבד שנבחר הפריט מצב יוצג  :הערה

Life Warning) חיים אזהרת(
Replace) החלף(
Missing) חסר(

OK) תקין(

)נייר (Paper תפריט
.המותקנות באפשרויות או המדפסת בדגם כתלות, זמינים אינם מסוימים תפריט ופריטי ייתכן :הערה

)מחדל ברירת מקור (Default Source תפריט

הגדרותתיאורבתפריט פריט

Default Source) המחדל ברירת שהוא אחר מדיה מקור או הנייר מגש זיהוי)מחדל ברירת מקור

:הערות

.היצרן של המחדל ברירת הגדרת הוא 1 מגש•
גודל והגדרות מגשים בשני נמצא מסויים וגודל מסוג נייר אם•

.אוטומטית מקושרים המגשים, נכון מוגדרות הנייר וסוג הנייר
למגש מועברת ההדפסה עבודת, ריק אחד מגש כאשר

.המקושר
Configure כאשר רק זמינה) MP מזין (MP Feeder ההגדרה•

MP) הגדרת MP (ל נקבעה- Cassette) למידע). מחסנית
)"MP הגדרת (Configure MP תפריט" ראה, נוסף

. 10 בעמוד

Tray <x) <מגש> x(<
MP Feeder) מזין MP(

Manual Paper) ידני נייר(
Manual Env) ידנית מעטפה(

)נייר סוג/גודל (Paper Size/Type תפריט
.מותקנים ומזינים, מגירות, מגשים רק כולל זה תפריט :הערה

הגדרותתיאורבתפריט פריט

Tray <x>) מגש> x(<
Size)גודל(/Type) סוג(

מגש לכל המחדל ברירת גודל זיהוי

:הערות

מופיעה, אוטומטי גודל בחיישן המצוידים במגשים•
.החומרה ידי-על שמזוהה ההגדרה

והגדרות מגשים בשני נמצא מסוים וגודל מסוג נייר אם•
מקושרים המגשים, נכון מוגדרות הנייר וסוג הנייר גודל

מהמגש תודפס העבודה, ריק אחד מגש כאשר. אוטומטית
.המקושר

A4
A5

JIS B5
Letter
Legal

Executive
Folio

Universal
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הגדרותתיאורבתפריט פריט

Tray <x>) מגש> x(<
Size) גודל(/Type)סוג(

.מגש בכל הטעון הנייר סוג זיהוי
ההדפסה איכות של לאופטימיזציה זה תפריט בפריט השתמש
.מגשים של אוטומטי וקישור
יופיע זה שם, המשתמש ידי-על שהוגדר שם זמין אם :הערה
.)אישית מותאם סוג(<Custom Type <x במקום

Plain Paper) רגיל נייר(
Card Stock) כרטיסים(

Transparency) שקף(
Glossy) מבריק(
Labels) מדבקות(

Bond
Letterhead) מכתבים נייר(
Preprinted) מראש מודפס(

Colored Paper) צבעוני נייר(
Recycled) ממוחזר(

Custom Type <x>) אישית מותאם סוג(

MP Feeder) תכליתי-רב מזין(
Size)גודל(/Type) סוג(

תכליתי-הרב במזין הטעון הנייר גודל זיהוי
.מסוימים בדגמים זמין :הערה

A4
A5

JIS B5
Letter
Legal

Executive
Folio

Statement
Universal

7 3/4 Envelope
9 Envelope

10 Envelope
DL Envelope
C5 Envelope
B5 Envelope

Other Envelope) אחרת מעטפה(

MP Feeder) תכליתי-רב מזין(
Size) גודל(/Type)סוג(

תכליתי-הרב במזין הטעון הנייר סוג זיהוי
Configure MP תפריט" ראה, מוצגות אינן ההגדרות אם

.נוסף למידע 10 בעמוד)" MP הגדרת(
.מסוימים בדגמים זמין :הערה

Plain Paper) רגיל נייר(
Card Stock) כרטיסים(

Transparency) שקף(
Glossy) מבריק(
Labels) מדבקות(

Bond
Envelope) מעטפה(

Letterhead) מכתבים נייר(
Preprinted) מראש מודפס(

Colored Paper) צבעוני נייר(
Recycled) ממוחזר(

Custom Type <x>) אישית מותאם סוג(
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הגדרותתיאורבתפריט פריט

Manual Paper) ידני נייר(
Size)גודל(/Type) סוג(

A4ידנית שנטען הנייר גודל זיהוי
A5

JIS B5
Letter
Legal

Executive
Folio

Statement
Universal

Manual Paper) ידני נייר(
Size) גודל(/Type)סוג(

)רגיל נייר (Plain Paperידנית שנטען הנייר סוג זיהוי
Card Stock) כרטיסים(

Transparency) שקף(
Glossy) מבריק(
Labels) מדבקות(

Bond
Letterhead) מכתבים נייר(
Preprinted) מראש מודפס(

Colored Paper) צבעוני נייר(
Recycled) ממוחזר(

Custom Type <x>) אישית מותאם סוג(

Manual Env) ידנית מעטפה(
Size)גודל(/Type) סוג(

Envelope 3/4 7ידנית שנטענת המעטפה גודל זיהוי
9 Envelope

10 Envelope
DL Envelope
C5 Envelope
B5 Envelope

Other Envelope) אחרת מעטפה(

Manual Env) ידנית מעטפה(
Size) גודל(/Type)סוג(

)מעטפה (Envelopeידנית שנטענת המעטפה סוג זיהוי
Custom Type <x>) אישית מותאם סוג(

)MP הגדרת (Configure MP תפריט
.תכליתי-רב מזין עם בדגמים רק זמין זה תפריט :הערה

הגדרותתיאורבתפריט פריט

Configure MP) הגדרת MP(תכליתי-הרב מהמזין נייר בוחרת המדפסת מתי קביעה

:הערות

הנייר את תחילה תבחר המדפסת, אחר למגש מקושר תכליתי-הרב המזין אם•
.תכליתי-הרב במזין הטעון

הגדרת (Configure MP כאשר רק זמינה) MP מזין (MP Feeder ההגדרה•
MP (ל נקבעה- Cassette) מחסנית(.

Cassette) מחסנית(
Manual) ידני(
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)חלופי גודל (Substitute Size תפריט

הגדרותתיאורבתפריט פריט

Substitute Size) זמין אינו הנדרש הנייר גודל אם, שצוין נייר גודל החלפת)חלופי גודל

:הערות

.אסורים גודל שחילופי מציינת) כבוי (Off ההגדרה•
הזמינים התחליפים שכל מציינת) המפורטים כל (All Listed ההגדרה•

.מותרים
Change הודעת שתוצג בלי העבודה את להדפיס מאפשרת תחליף קביעת•

Paper)נייר החלף( .

Off) כבוי(
Statement/A5

Letter/A4
All Listed) המפורטים כל(

)נייר מרקם (Paper Texture תפריט

הגדרותתיאורבתפריט פריט

Plain Texture) רגיל(
Card Stock Texture) כרטיסים(

Transparency Texture) שקף(
Recycled Texture) ממוחזר מרקם(

Glossy Texture) מבריק(
Labels Texture) מדבקות(

Bond Texture
Envelope Texture) מעטפות(

Letterhead Texture) מכתבים נייר(
Preprinted Texture) מראש מודפס(

Colored Texture) צבעוני(
Custom <x> Texture) אישית מותאם מרקם(

)חלק (Smoothהנייר מרקם זיהוי
Normal) רגיל(
Rough) גס(

)נייר משקל (Paper Weight תפריט

הגדרותתיאורבתפריט פריט

Plain Weight) רגיל משקל(
Card Stock Weight) כרטיסים משקל(

Transparency Weight) שקף משקל(
Recycled Weight) ממוחזר משקל(

Glossy Weight) מבריק משקל(
Labels Weight) תוויות משקל(

Bond Weight) משקל Bond(
Envelope Weight) מעטפה משקל(

Letterhead Weight) מכתבים נייר משקל (
Preprinted Weight) מראש מודפס משקל(

Colored Weight) צבעוני משקל(
Custom <x> Weight) אישית מותאם משקל> x(<

)קל (Lightמסוים במגש שטעון הנייר של היחסי המשקל זיהוי
Normal) רגיל(
Heavy) כבד(
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)נייר טעינת (Paper Loading תפריט

הגדרותתיאורבתפריט פריט

Recycled Loading) ממוחזר טעינת(
Glossy Loading) מבריק טעינת(

Letterhead Loading) מכתבים נייר טעינת(
Preprinted Loading) מראש מודפס טעינת(

Colored Loading) צבעוני טעינת(
Custom <x> Loading) אישית מותאם טעינת(

שנבחר התפריט פריט של המדיה סוג של הטעינה כיוון קביעת

:הערות

•Off) המחדל ברירת הגדרת היא) כבוי.
•Duplex צדדית-דו להדפסה המדפסת של המחדל ברירת את קובע

Print מתוך צדדית-חד הדפסה לבחור יש. הדפסה עבודת כל עבור
Properties) צדדית-חד הדפסה נבחרה אם). הדפסה מאפייני,

עבודת של נכונה להדפסה ריקים דפים אוטומטית מוכנסים
.ההדפסה

דופלקס יחידת
Off) כבוי(

)אישית מותאם סוג (Custom Type תפריט

הגדרותתיאורבתפריט פריט

Custom Type <x>) אישית מותאם סוג(
Recycled) ממוחזר(

אישית מותאמים מדיה גדלי עבור בתפריט רישום יצירת

:הערות

,הנייר מגש ידי על נתמך להיות צריך אישית המותאם הגודל•
.תכליתי-הרב המזין או, המגרה

<Custom Type <x במקום יוצג זה שם, שם הקצאת לאחר•
.תווים 16 -ל מקוצצים שמות. )אישית מותאם סוג(

Paper) נייר(
Card Stock) כרטיסים(

Transparency) שקף(
Glossy) מבריק(
Labels) מדבקות(

Envelope) מעטפה(

)אוניברסלי נייר הגדרות (Universal Setup תפריט
)אוניברסלי נייר גודל (Universal Paper Size ההגדרה. אוניברסלי נייר גודל של הזנה וכיוון, רוחב, גובה לציון משמשים אלה תפריט פריטי
נוסף למידע). דף על עמודים מספר (n-up והדפסה בדופלקס תמיכה כגון, דומות אפשרויות וכוללת האחרים הנייר גדלי הגדרות עם רשומה

.20 בעמוד)" גימור (Finishing תפריט" ראה, n-up -ו דופלקס הדפסה על

הגדרותתיאורבתפריט פריט

Units of Measure) המידה יחידות את מציין)מידה יחידות

:הערות

.ב"בארה המחדל ברירת הגדרת הם ים'אינצ•
.הבינלאומית המחדל ברירת הגדרת הם מילימטרים•

Inches) ים'אינצ(
Millimeters) מילימטרים(

Portrait Width) לאורך ההדפסה רוחב קביעת)לאורך הדפסה רוחב

:הערות

ברוחב משתמשת המדפסת, המרבי מהערך חורג הרוחב אם•
.המותר המרבי

להגדיל ניתן. ב"בארה המחדל ברירת הגדרת הם ים'אינצ 8.5•
.'אינץ 0.01 של בצעדים ים'אינצ

להגדיל ניתן. הבינלאומית המחדל ברירת ערך הם מ"מ 216•
.מילימטר 1 של בצעדים מילימטרים

3–8.5 Inches) ים'אינצ(
מ"מ 216–76
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הגדרותתיאורבתפריט פריט

Portrait Height) לאורך ההדפסה גובה קביעת)לאורך הדפסה גובה

:הערות

בגובה משתמשת המדפסת, המרבי מהערך חורג הגובה אם•
.המותר המרבי

להגדיל ניתן. ב"בארה המחדל ברירת הגדרת הם ים'אינצ 14•
.'אינץ 0.01 של בצעדים ים'אינצ

להגדיל ניתן. הבינלאומית המחדל ברירת ערך הם מ"מ 356•
.מילימטר 1 של בצעדים מילימטרים

3–14.17 Inches) ים'אינצ(
מ"מ 360–76

Reports) דוחות(
)תפריט הגדרות דף (Menu Settings Page תפריט

הגדרותתיאורבתפריט פריט

Menu Settings Page) אודות מידע המכילים דפים מספר הדפסת)תפריט הגדרות דף
סך, המותקן הזיכרון, במגשים הטעון הנייר
לוח שפת, זמן פסקי, התראות, הדפים מספר
החומרים מצב, TCP/IP כתובת, הבקרה

שימושי ומידע, הרשת חיבור מצב, המתכלים
נוסף

None) ללא(
להדפסת תגרום זה פריט בחירת :הערה
Ready הכיתוב יופיע מכן לאחר. הדף

.)מוכנה(

)ההתקן סטטיסטיקת (Device Statistics תפריט

הגדרותתיאורבתפריט פריט

Device Statistics) חומרים על מידע כגון המדפסת של סטטיסטיים נתונים המכיל דף הדפסת)ההתקן סטטיסטיקת
שהודפסו דפים אודות ופרטים מתכלים
.)מוכן (Ready מוצג, מכן לאחר. זה בפריט בוחרים כאשר מודפס הדף :הערה

None) ללא(

ודף רשת הגדרות דף (Network Setup Page and Network <x> Setup Page תפריט
>)x <רשת הגדרות

הגדרותתיאורבתפריט פריט

Network Setup Page) כתובת מידע למשל כמו, רשת מדפסת אודות שימושי מידע המכיל דף הדפסת)רשת הגדרת דף
TCP/IP

:הערות

המחוברות מדפסות או רשת מדפסות עבור רק מופיע זה תפריט פריט•
.הדפסה לשרתי

Ready ההודעה תוצג, מכן לאחר. הדף להדפסת תגרום זה פריט בחירת•
. )מוכנה(

None) ללא(
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)אלחוט הגדרת דף (Wireless Setup Page תפריט

הגדרותתיאורבתפריט פריט

Wireless Setup Page) למשל כמו, אלחוטית רשת חיבור אודות שימושי מידע המכיל דף הדפסת)אלחוט הגדרת דף
TCP/IP כתובת מידע

:הערות

.אלחוטית לרשת המחוברות מדפסות עבור רק מופיע זה תפריט פריט•
Ready ההודעה תוצג, מכן לאחר. הדף להדפסת תגרום זה פריט בחירת•

. )מוכנה(

None) ללא(

)פרופילים רשימת (Profile List תפריט

הגדרותתיאורבתפריט פריט

Profile List) במדפסת השמורים הפרופילים רשימת הדפסת)פרופילים רשימת
. )מוכנה(Ready ההודעה תוצג, מכן לאחר. הדף להדפסת תגרום זה פריט בחירת :הערה

None) ללא(

)NetWare הגדרת דף (NetWare Setup Page תפריט

הגדרותתיאורבתפריט פריט

NetWare Setup Page) הגדרת דף NetWare(של ספציפי מידע המכיל דף הדפסת NetWare הרשת חיבור אודות

:הערות

למידע. פנימי מדפסת שרת מותקן שבהן למדפסות רק זמין זה דף•
Network Setup Page and תפריט" ראה, הרשת אודות נוסף

Network <x> Setup Page)רשת הגדרות ודף רשת הגדרות דף
>x "(<13 בעמוד.

,מכן לאחר. הדף להדפסת תגרום זה פריט בחירת•
.תוצג ,)מוכנה (Ready ההודעה

None) ללא(

)גופנים הדפס (Print Fonts תפריט

הגדרותתיאורבתפריט פריט

Print Fonts) המדפסת שפת עבור הזמינים הגופנים כל של דוגמה הדפסת)גופנים הדפס
כרגע במדפסת המיושמת

.PCL-ו PostScript לאמולציית זמינה נפרדת רשימה :הערה

PCL Fonts) גופני PCL(
PostScript Fonts) גופני PostScript(

)ספרייה הדפס (Print Directory תפריט

הגדרותתיאורבתפריט פריט

Print Directory) בדיסק או אופציונלי הבזק זיכרון בכרטיס השמורים המשאבים כל של רשימה הדפסת)ספרייה הדפס
המדפסת של קשיח

:הערות

.)משימות מאגר גודל (Job Buffer Size בהגדרה 100% ערך לקבוע אין•
נכון מותקנים להיות צריכים המדפסת של קשיח דיסק או אופציונלי הבזק זיכרון•

.ותקינים
. )מוכנה(Ready ההודעה תוצג, מכן לאחר. הדף להדפסת תגרום זה פריט בחירת•

None) ללא(
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הגדרות
)הגדרות (Setup תפריט

הגדרותתיאורבתפריט פריט

Display Language) תצוגה שפת(הצג על התצוגה שפת את מגדירEnglish) אנגלית(
French) צרפתית(

Deutsch) גרמנית(
Italiano) איטלקית(

Espanol) ספרדית(
Dansk) דנית(
Norsk) נורווגית(

Nederlands) הולנדית(
Swenska) שוודית(

Portuguese) פורטוגזית(
Suomi) סואומית - פינית(

Russian) רוסית(
Polski) פולנית(

Hungarian) הונגרית(
Turkish) טורקית(
Czech) כית'צ(

Simplified Chinese) מודרנית סינית(
Traditional Chinese) מסורתית סינית(

Korean) קוריאנית(
Japanese) יפנית(

Eco-Mode) כיבוי ידי על אנרגיה לחסוך למדפסת מאפשר)חיסכון מצב
התצוגה של האחורית התאורה

:הערות

•Off) המחדל ברירת הגדרת היא) כבוי.
)נייר/אנרגיה (Energy/Paper האפשרות•

.בלבד צדדית-דו הדפסה עם בדגמים זמינה
ההדפסה משימות, זו באפשרות בוחרים כאשר

.הנייר צדי שני על מודפסות

Off) כבוי(
Energy) אנרגיה(

Energy/Paper) נייר/אנרגיה(
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הגדרותתיאורבתפריט פריט

Power Saver) ממתינה שהמדפסת בדקות הזמן משך את קובע)חשמל בצריכת חיסכון
חיסכון של למצב עוברת שהיא לפני הדפסה לאחר

חשמל בצריכת

:הערות

,מוצגת אינה) מבוטל (Disabled האפשרות•
Energy האפשרות את מגדירים כן אם אלא

Conserve) באנרגיה חיסכון (למצב Off) כבוי.(
למשתמש מדריך ראה, נוסף מידע לקבלת

Software and Documentation בתקליטור
. )ותיעוד תוכנה(

בדגם תלויה היצרן של המחדל ברירת הגדרת•
כדי תפריט הגדרות דף הדפס. המדפסת של
.הנוכחיות בהגדרות לעיין

לאחר דקה תמתין המדפסת, 1 תבחר אם•
רב לחיסכון גורמת זו הגדרה. ההדפסה
התחממות זמן דורשת אך, חשמל בצריכת
.יותר ממושך

חשמלי למעגל מחוברת המדפסת אם 1 בחר•
מבחין אתה אם או, החדר לתאורת משותף
.מהבהבות בחדר שהנורות

נמצאת המדפסת אם יותר גבוהה הגדרה בחר•
לכך גורם הדבר, הנסיבות ברוב. קבוע בשימוש

זמן לאחר להדפסה מוכנה תהיה שהמדפסת
.מינימלי התחממות

Disabled) מבוטל(
1–240

Alarms) התראות(  Alarm Control
)התראות בקרת(

התערבות דורשת כשהמדפסת התראה צפצוף קובע
המפעיל של

:הערות

•Off) התראה צפצוף ללא פירושו) כבוי.
•Single) המחדל ברירת הגדרת הוא) יחיד.

להשמעת גורמת) יחיד (Single האפשרות
.מהירים צפצופים שלושה

משמיעה) מתמשך (Continuous האפשרות•
.שניות 10 כל צפצופים שלושה

Off) כבוי(
Single) יחיד(

Continuous) מתמשך(

Alarms) התראות(  Cartridge Alarm
)מחסנית התראת(

התערבות דורשת כשהמדפסת התראה צפצוף קובע
מחסנית בעיית עקב המפעיל של

:הערות

•Off) התראה צפצוף ללא פירושו) כבוי.
•Single) המחדל ברירת הגדרת הוא) יחיד.

להשמעת גורמת) יחיד (Single האפשרות
.מהירים צפצופים שלושה

משמיעה) מתמשך (Continuous האפשרות•
.שניות 10 כל צפצופים שלושה

Off) כבוי(
Single) יחיד(

Continuous) מתמשך(

Timeouts) זמן פסקי(  Screen
Timeout) המסך של זמן פסק(

ממתינה שהמדפסת בשניות הזמן משך את קובע
. )מוכנה(Ready למצב חוזר הבקרה שלוח לפני

.שניות 30 היא המחדל ברירת הגדרת :הערה

15–300
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הגדרותתיאורבתפריט פריט

Timeouts) זמן פסקי(  Print Timeout
)בהדפסה זמן פסק(

ממתינה שהמדפסת בשניות הזמן משך את קובע
יתרת ביטול לפני משימה סוף של הודעה לקבלת
.ההדפסה משימת

:הערות

.שניות 90 היא המחדל ברירת הגדרת•
כל של ההדפסה תושלם, עובר זה זמן כשמשך•

המדפסת מכן ולאחר, חלקית שהודפס דף
חדשות הדפסה משימות יש אם בודקת

.להדפסה הממתינות

1–255

Timeouts) זמן פסקי(  Wait Timeout
)להמתנה זמן פסק(

תמתין שהמדפסת בשניות הזמן משך את קובע
הדפסה משימת של ביטול לפני נוספים לנתונים

:הערות

.שניות 40 היא המחדל ברירת הגדרת•
)להמתנה זמן פסק (Wait Timeout האפשרות•

.PostScript בהדמיית שימוש בשעת רק זמינה
הדפסה משימות על השפעה אין זה לערך

.PCL בהדמיית

15–65535

Timeouts) זמן פסקי(  Network Job
Timeout) רשת למשימת זמן פסק(

תמתין שהמדפסת בשניות הזמן משך את קובע
משימת של ביטול לפני מהרשת נוספים לנתונים
הדפסה

:הערות

.שניות 40 היא המחדל ברירת הגדרת•
זמן פסק (Network Job Timeout האפשרות•

שימוש בשעת רק זמינה) רשת למשימת
השפעה אין זה לערך. PostScript בהדמיית

.PCL בהדמיית הדפסה משימות על

0–255

Print Recovery) התאוששות
המשך (Auto Continue  )הדפסה
)אוטומטי

בהדפסה אוטומטית להמשיך למדפסת מאפשר
אינם אלה כשמצבים מסוימים מקוונים לא ממצבים
שצוין הזמן פרק תוך נפתרים

:הערות

•Disabled) ברירת הגדרת היא) מבוטל
.המחדל

.בשניות זמן טווח הוא 255–5•

Disabled) מבוטל(
5–255

Print Recovery) התאוששות
התאוששות (Jam Recovery  )הדפסה
)מחסימה

שנתקעו דפים שנית תדפיס המדפסת אם מציין
לא או במדפסת

:הערות

•Auto) המחדל ברירת אפשרות היא) אוטומטי.
שנתקעו דפים שוב מדפיסה המדפסת
לשמירת הנדרש הזיכרון כן אם אלא, במדפסת

פעולות ביצוע לצורך דרוש העמודים נתוני
.במדפסת אחרות

•On) שוב תמיד להדפיס למדפסת מגדיר) פועל
.במדפסת שנתקעו דפים

•Off) שוב להדפיס שלא למדפסת קובע) כבוי
.במדפסת שנתקעו דפים

On) פועל(
Off) כבוי(

Auto) אוטומטי(
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הגדרותתיאורבתפריט פריט

Print Recovery) התאוששות
)עמוד הגנת (Page Protect  )הדפסה

כי שייתכן דף בהצלחה להדפיס למדפסת מאפשר
אחרת מודפס היה לא

:הערות

•Off) המחדל ברירת הגדרת היא) כבוי.
חלקית להדפסה גורמת) כבוי (Off האפשרות

הדף להדפסת זיכרון מספיק כשאין הדף של
.השלם

לעבד למדפסת קובעת) פועל (On האפשרות•
כל את להדפיס יהיה שניתן כדי השלם הדף את
.הדף

Off) כבוי(
On) פועל(

Printer Language) המחדל ברירת של המדפסת שפת את קובע)מדפסת שפת
PCL emulation) הדמיית PCL (משתמשת

PostScript .הדפסה משימות לעיבוד PCL במתרגם
emulation) הדמיית PostScript (משתמשת
.הדפסה משימות לעיבוד PS במתרגם

:הערות

לפי משתנה המחדל ברירת של המדפסת שפת•
.המדפסת סוג

המחדל ברירת כשפת מדפסת שפת הגדרת•
משימות למדפסת לשלוח מתוכנית מונעת אינה

.אחרת בשפה הדפסה

PCL Emulation) הדמיית PCL(
PS Emulation) הדמיית PS(

Print Area) להדפסה הניתן והפיסי הלוגי האזור את קובע)להדפסה המיועד אזור

:הערות

•Normal) המחדל ברירת אפשרות היא) רגיל.
מיועד שאינו באזור נתונים להדפיס כשמנסים
),רגיל (Normal ההגדרה לפי להדפסה
.בשוליים התמונה את חותכת המדפסת

משפיעה) שלם עמוד (Whole Page ההגדרה•
מתרגם בעזרת שיודפסו העמודים על רק

על משפיעה אינה זו הגדרה. PCL 5 להדמיית
או PCL XL בהדמיית שיודפסו העמודים
.PostScript הדמיית

Normal) רגיל(
Whole Page) שלם עמוד(

Black Only Mode) בלבד לבן בשחור להדפסה המדפסת את קובע)בלבד שחור מצב
.המחדל ברירת הגדרת היא) כבוי (Off :הערה

On) פועל(
Off) כבוי(

Download Target) להורדות האחסון מקום את קובע)להורדה יעד

:הערות

בדיסק או ההבזק בזיכרון הורדות אחסון•
של קבועה לשמירה גורם המדפסת של הקשיח
נשארים שהורדו הנתונים. שמורידים הנתונים
המדפסת של הקשיח בדיסק או ההבזק בזיכרון

.המדפסת את כשמכבים גם
•RAM המחדל ברירת הגדרת היא.
.בלבד זמני הוא RAM -ב הורדות אחסון•

RAM
Flash) הבזק זיכרון(
Disk)דיסק(
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הגדרותתיאורבתפריט פריט

Job Accounting) על סטטיסטיים נתונים לא או לאחסן אם קובע)משימות יומן
של הקשיח בדיסק האחרונות ההדפסה משימות
המדפסת

:הערות

של רישום כוללים הסטטיסטיים הנתונים•
,בבתים ההדפסה משימת גודל, הדפסה שגיאות

מספר כ"סה, המבוקש הנייר וסוג הנייר גודל
.שנדרשו העותקים כ"וסה שהודפסו העמודים

במדפסת כשמותקן רק זמין המשימות יומן•
יהיה שהדיסק אסור. כהלכה הפועל קשיח דיסק
להגדיר אין. כתיבה או וכתיבה קריאה בפני מוגן

Job Buffer Size) על) משימות מאגר גודל
100%.

•Off) המחדל ברירת הגדרת היא) כבוי. Off
מאחסנת אינה שהמדפסת פירושו) כבוי(

.משימות של סטטיסטיים נתונים

Off) כבוי(
On) פועל(

Resource Save) כגון, זמניות בהורדות מטפלת המדפסת כיצד מציין)במשאבים חיסכון
,RAM-ב המאוחסנים מאקרו ותוכניות גופנים

הדורשת הדפסה משימת מקבלת כשהמדפסת
הזמין מהזיכרון יותר רב זיכרון

:הערות

•Off) המחדל ברירת הגדרת היא) כבוי. Off
רק ההורדות את לשמור למדפסת קובע) כבוי(

נמחקות ההורדות. נדרש שהזיכרון לרגע עד
.הדפסה משימות לעבד כדי

בזמן ההורדות את שומרת) פועל (On ההגדרה•
חסר אם. המדפסת הגדרות ואיפוס שפה שינויי
זיכרון (Memory Full 38 ,במדפסת זיכרון
. )מלא

Off) כבוי(
On) פועל(

Factory Defaults) ברירת הגדרות
)היצרן של המחדל

של המחדל ברירת להגדרות המדפסת את מחזיר
היצרן

:הערות

•Do Not Restore) הגדרת היא) תשחזר אל
Do Not Restore האפשרות. המחדל ברירת

.המשתמש הגדרות על שומרת) תשחזר אל(
ברירת להגדרות חוזרות המדפסת הגדרות כל•

התצוגה שפת להוציא, היצרן של המחדל
Serial ,)מקבילי (Parallel בתפריט וההגדרות

.USB -ו) רשת (Network ,)טורי(
.נמחקות RAM -ב המאוחסנות ההורדות כל•

בדיסק או ההבזק בזיכרון המאוחסנות הורדות
.יושפעו לא המדפסת של הקשיח

Do Not Restore) תשחזר אל(
Restore Now) כעת שחזר(
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)גימור (Finishing תפריט

הגדרותתיאורבתפריט פריט

Duplex) *כאפשרות) הדף של הצדדים שני על (דופלקס הדפסת מגדיר)דופלקס
ההדפסה משימות לכל המחדל ברירת

:הערות

•Off) המחדל ברירת הגדרת היא) כבוי.
יקבלו בתוכנית שתבחר ההגדרות, מתוכנית הדפסה בעת•

.הבקרה בלוח שבוצעו הבחירות פני על עדיפות
עבור (הדף של הצדדים שני על הדפסה להגדרת•

File על לחץ, התוכנית מתוך), Windows משתמשי
 על לחץ מכן ולאחר, )הדפס(Print  )קובץ(

Properties) מאפיינים(, Preferences) העדפות(, 
Options) אפשרויות( ,או Setup) הגדרות(.

On) פועל(
Off) כבוי(

Duplex Bind) *ייכרכו הדף של הצדדים שני על המודפסים דפים כיצד מגדיר)דופלקס כריכת
ביחס הדף של האחורי הצד על ההדפסה כיוון יהיה ומה

.הדף של הקדמי הצד על להדפסה
Long Edge)לאורך(

Back

of

sheet

Front

of next

sheet

Portrait

Back of

sheet

Front of

next sheet

Landscape

Short Edge)לרוחב(

Back

of

sheet

Front

of next

sheet

Portrait

Back of

sheet

Front of

next sheet

Landscape

:הערות

•Long Edge) המחדל ברירת אפשרות היא) לאורך.
שהכריכה מציינת) לאורך (Long Edge האפשרות•

ובקצה לאורך שהודפסו דפים של השמאלי בקצה תתבצע
.לרוחב שהודפסו דפים של העליון

שהכריכה מציינת) לרוחב (Short Edge האפשרות•
ובקצה לאורך שהודפסו דפים של העליון בקצה תתבצע
.לרוחב שהודפסו דפים של השמאלי

Long Edge) לאורך(
Short Edge) לרוחב(

.זו בתכונה תמיכה קיימת אם רק יופיעו ההגדרות
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הגדרותתיאורבתפריט פריט

Copies) המחדל ברירת בהדפסת העותקים מספר הגדרת)עותקים.

:הערות

.1 היא המחדל ברירת•
מסוימת הדפסה משימת עבור העמודים מספר לציון•

File על לחץ, התוכנית מתוך), Windows משתמשי עבור(
Properties על לחץ מכן ולאחר, )הדפס(Print  )קובץ(
Options ,)העדפות(Preferences ,)מאפיינים(
התוכנה הגדרות. )הגדרות(Setup או, )אפשרויות(

.הבקרה לוח הגדרות את תמיד דורסות

1–999

Blank Pages) ההדפסה מפלט כחלק ריקים עמודים לכלול אם מציין)ריקים עמודים
.)תדפיס אל (Do Not Print היא המחדל ברירת :הערה

Do Not Print) תדפיס אל(
Print) הדפס(

Collation) בשעת הסדר לפי הדפסה משימת של הדפים את אוסף)איסוף
עותקים מספר הדפסת

:הערות

•Off) המחדל ברירת הגדרת היא) כבוי.
•On) ההדפסה למשימת שגורמת האפשרות היא) פועל

.הסדר לפי להתבצע
ההדפסה משימת כל להדפסת גורמות ההגדרות שתי•

)עותקים (Copy בהגדרת שצוין העותקים במספר
.בתפריט

On) פועל(
Off) כבוי(

Separator Sheets) כחוצץ ריק דף מוסיף)חוצצים

:הערות

•None) המחדל ברירת הגדרת היא) ללא.
•Between Copies) ריק דף להכנסת גורם) עותקים בין

אם ההדפסה משימת של מהעותקים אחד כל בין
).פועל (On למצב הוגדרה) איסוף (Collation האפשרות

),כבוי (Off על הוגדרה) איסוף (Collation האפשרות אם
אחרי למשל, מודפסים דפים קבוצת כל בין יוכנס ריק דף
.'וכו 2 מספר העמודים כל, 1 מספר העמודים כל

•Between Jobs) בין ריק דף להוספת גורם) משימות בין
.שונות הדפסה משימות

•Between Pages) בין ריק דף להוספת גורם) דפים בין
שימושית היא זו הגדרה. ההדפסה במשימת לדף דף

ריקים דפים להוסיף כשרוצים או שקפים הדפסת בשעת
.הערות רישום לצורך במסמך

None) ללא(
Between Copies) עותקים בין(

Between Jobs) משימות בין(
Between Pages) דפים בין(

Separator Source) מקור
)חוצצים

החוצצים להזנת המשמש הנייר מגש את מציין

:הערות

•Tray 1) המחדל ברירת אפשרות הוא) 1 מגש.
אם רק פועלת) תכליתי-רב מזין (MP Feeder ההגדרה•

)תכליתי-רב מזין הגדרת (Configure MP האפשרות
ראה לעזרה). מחסנית (cassette האפשרות על הוגדרה

.10 בעמוד)" MP הגדרת(Configure MP תפריט"

Tray 1) 1 מגש(
Tray 2) 1 מגש(

MP Feeder) תכליתי-רב מזין(

.זו בתכונה תמיכה קיימת אם רק יופיעו ההגדרות
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הגדרותתיאורבתפריט פריט

Multipage Print) הדפסת
)לדף עמודים מספר

אחד נייר דף על שיודפסו העמודים מספר את מציין
Paper או) עמודים N הדפסת (N-up נקראת גם זו תכונה

Saver) בנייר חיסכון(.

:הערות

•Off) המחדל ברירת הגדרת היא) כבוי.
צד כל על שיודפסו העמודים מספר הוא שנבחר המספר•

.הנייר דף של

Off) כבוי(
2 UP) 2 לדף עמודים(
3 UP) 3 לדף עמודים(
4 UP) 4 לדף עמודים(
6 UP) 6 לדף עמודים(
9 UP) 9 לדף עמודים(

12 UP) 12 לדף עמודים(
16 UP) 16 לדף עמודים(

.זו בתכונה תמיכה קיימת אם רק יופיעו ההגדרות
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הגדרותתיאורבתפריט פריט

Multipage Order) עמודים סדר
)מרובים

באפשרות שימוש בשעת בדף העמודים של המיקום את מציין
Multipage Print) לדף עמודים מספר הדפסת(

:הערות

העמודים הדפסת כיוון ואם העמודים במספר תלוי המיקום•
.לרוחב או לאורך הוא

•Horizontal) המחדל ברירת אפשרות היא) אופקי.

Horizontal) אופקי(

1 2

43

Vertical) אנכי(

1 3

42

Reverse Horizontal) אופקית מסובב(

2 1

34

Reverse Vertical) אנכית מסובב(

3 1

24

.זו בתכונה תמיכה קיימת אם רק יופיעו ההגדרות
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הגדרותתיאורבתפריט פריט

Multipage View) מספר תצוגת
)לדף עמודים

עמודים מספר הכולל דף של ההדפסה כיוון את מציין

:הערות

•Auto) המדפסת. המחדל ברירת אפשרות היא) אוטומטי
.לרוחב או לאורך הדפסה בין בוחרת

•Long Edge) לאורך בהדפסה משתמש) לאורך.
•Short Edge) לרוחב בהדפסה משתמש) לרוחב.

Auto) אוטומטי(
Long Edge) לאורך(
Short Edge) לרוחב(

Multipage Border) מסגרת
)לעמודים

מספר הדפסת בשעת עמוד לכל מסביב מסגרת מדפיס
בדף עמודים
.המחדל ברירת הגדרת היא) ללא (None :הערה

None) ללא(
Solid) אחיד(

.זו בתכונה תמיכה קיימת אם רק יופיעו ההגדרות

)איכות (Quality תפריט

הגדרותתיאורבתפריט פריט

Print Mode) או אפור בגוני, במונכרום יודפסו התמונות האם ציון)הדפסה מצב
בצבע
.)צבע (Color היא המחדל ברירת :הערה

Color) צבע(
Black Only) בלבד שחור(

Color Correction) המודפס בדף הצבע פלט כיוונון)צבע תיקון

:הערות

צבעים יש, CMY-ו RGB בצבעי הבדלים בשל•
אפשרות שאין מחשבים מסכי על שנוצרים
.מודפסים בדפים לשחזרם

•Auto) המחדל ברירת אפשרות היא) אוטומטי.
המרת טבלאות מחיל) אוטומטי (Auto הערך
.המודפס בדף אובייקט כל על שונות צבעים
כל של הצבע הגדרת את בוחנת התוכנה
.אובייקט

פונקציית את משבית) פועל לא (Off הערך•
.הצבע תיקון

אישית התאמה מאפשר) ידני (Manual הערך•
ההגדרות באמצעות הצבעים טבלאות של

.)ידני צבע (Manual Color בתפריט הזמינות

Auto) אוטומטי(
Off) כבוי(

Manual) ידני(

Print Resolution) המודפס הפלט של הרזולוציה ציון)הדפסה רזולוציית

:הערות

.CQ 4800 היא המחדל ברירת•
בעל הפלט את מייצר dpi 1200 הערך•

מגדילה זו הגדרה. ביותר הגבוהה הרזולוציה
.המוגמר התדפיס של הברק את גם

1200 dpi
4800 CQ
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הגדרותתיאורבתפריט פריט

Toner Darkness) המודפס הפלט של הכהיה או להבהרה)הטונר כהות

:הערות

.4 היא המחדל ברירת•
לחסוך לסייע יכולה יותר נמוך בערך בחירה•

.בטונר
מצב (Print Mode בהגדרה הערך כאשר•

),בלבד שחור (Black Only הוא) הדפסה
וכהות צפיפות את יגביר זו בהגדרה 5 הערך
.ההדפסה עבודות בכל הטונר

מצב (Print Mode בהגדרה הערך כאשר•
4 -ו 5 הערכים), צבע (Color הוא) הדפסה
.זהה תוצאה מייצרים

1–5

Enhance Fine Lines) המכילים לקבצים מומלץ הדפסה מצב הפעלת)דקים קווים הדגש
זרימה ותרשימי חשמל תרשימי, מפות, בנייה שרטוטי

:הערות

הדגש (Enhance Fine Lines לקבוע כדי•
פתוח מסמך כאשר מהתוכנה) דקים קווים

 על לחץ), Windows -ב למשתמשים מתאים(
File)קובץ(  Print)לחץ כך ואחר, )הדפס
Preferences ,)מאפיינים(Properties על

Setup או, )אפשרויות(Options ,)העדפות(
.)הגדרות(

Enhance Fine האפשרות את להפעיל כדי•
Lines) שרת בעזרת) דקים קווים הדגש

IP-ה כתובת את הקלד, המוטבע האינטרנט
.הדפדפן בחלון הרשת מדפסת של

On) פועל(
Off) כבוי(

Color Saver) גרפיקה להדפסת המשמשת הטונר בכמות חיסכון)בצבע חיסכון
המשמשת הטונר בכמות שינוי אין. ותמונות
.טקסט להדפסת

:הערות

•Off) המחדל ברירת הגדרת היא) פועל לא.
פני על עדיפות תקבל) פועל (On ההגדרה•

.)טונר כהות (Toner Darkness של ההגדרות
Color Saver במאפיין תמיכה אין PPDS-ב•

של הדפסה ובתוכנות), בצבע חיסכון(
חלקית זה במאפיין התמיכה PCL אמולציית

.בלבד

On) פועל(
Off) כבוי(

RGB Brightness) בהירות RGB(צבע בתדפיסי הבהירות כיוונון

:הערות

.0 היא המחדל ברירת•
הגבוה הערך. 6- הוא ביותר הנמוך הערך•

.6 הוא ביותר
בהם שחלים קבצים על השפעה אין זו להגדרה•

.CMYK צבע מפרטי

6 עד- 6
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הגדרותתיאורבתפריט פריט

RGB Contrast) ניגודיות RGB(צבע בתדפיסי הניגודיות כיוונון

:הערות

.0 היא המחדל ברירת•
בהם שחלים קבצים על השפעה אין זו להגדרה•

.CMYK צבע מפרטי

5 עד 0

RGB Saturation) רווית RGB(צבע בתדפיסי הרוויה כיוונון

:הערות

.0 היא המחדל ברירת•
בהם שחלים קבצים על השפעה אין זו להגדרה•

.CMYK צבע מפרטי

5 עד 0

Color Balance) צבע איזון( 
•Cyan) ציאן(
•Magenta) מגנטה(
•Yellow) צהוב(
•Black) שחור(
המחדל ברירת הגדרות איפוס•

או הגדלה ידי על המודפס בפלט הצבע כיוונון
צבע לכל הטונר כמות צמצום
.0 היא המחדל ברירת :הערה

5 עד- 5

Color Samples) המרת מטבלאות אחת לכל דוגמה דף הדפסת)צבע דוגמאות
במדפסת הקיימות CMYK-ו RGB בשיטת הצבעים

:הערות

להדפסת תגרום כלשהי בהגדרה בחירה•
.הרלוונטית הדוגמה

עם צבע תיבות של אוסף הן צבע דוגמאות•
הצבע את היוצרים CMYK או RGB צירופי
להחליט כדי הללו בדפים להיעזר ניתן. הנראה
הרצוי לגוון להגיע כדי להשתמש צירופים באילו
.המודפס בפלט

לרשימה גישה לקבל ביותר הקלה הדרך•
אל לפנות היא הדוגמאות דפי של המלאה
של אוסף שהוא, המוטבע האינטרנט שרת
.רשת מדפסות של בזיכרון השמורים דפים
בחלון המדפסת של IP-ה כתובת את הקלד

.הללו הדפים את להציג כדי הדפדפן

sRGB Display) צבעי תצוגת RGB(
sRGB Vivid) צבעי RGB חיים(

Display—True Black) שחור - תצוגה
)אמיתי
Vivid) חיים צבעים(

Off—RGB (RGB - פועל לא(
US CMYK) צבעי CMYK ב"ארה(

Euro CMYK) צבעי CMYK אירופה(
Vivid CMYK) צבעי CMYK חיים(

Off—CMYK (CMYK - פועל לא(
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הגדרותתיאורבתפריט פריט

Manual Color) ידני צבע( 
•RGB Image) תמונת RGB(
•RGB Text) טקסט RGB(
•RGB Graphics) גרפיקה RGB(

RGB צבעי המרות של אישית התאמה

:הערות

תצוגת(RGBs Display היא המחדל ברירת•
צבעים המרת טבלת להחלת). RGB צבעי

לצבעים שניתן כמה דומה פלט לייצר שחותרת
.המחשב מסך על המוצגים

להחלת יגרום) חיים צבעים (Vivid הערך•
בהירים צבעים שתייצר צבעים המרת טבלת
.יותר גבוה רוויה ערך ובעלי

שחור - תצוגה (Display - True Black הערך•
צבעים המרת טבלת להחלת יגרום) אמיתי

גוני ליצירת בלבד שחור בטונר שמשתמשת
.נייטרליים אפור

טבלת להחלת יגרום RGBs Vivid הערך•
זה ערך. הרוויה מידת את שתגדיל הצבע
.עסקיים ולטקסטים עסקית לגרפיקה מומלץ

פונקציית את משבית) פועל לא (Off הערך•
.הצבע המרת

Vivid) חיים צבעים(
sRGB Display) צבעי תצוגת RGB(

Display—True Black) שחור - תצוגה
)אמיתי

sRGB Vivid) צבעי RGB חיים(
Off) כבוי(

Manual Color) ידני צבע( 
•CMYK Image) תמונת CMYK(
•CMYK Text) טקסט CMYK(
•CMYK Graphics) גרפיקת CMYK(

CMYK צבעי המרות של אישית התאמה

:הערות

זה ערך. US CMYK היא המחדל ברירת•
שתחתור צבעים המרת טבלת להחלת יגרום
לצבעי שאפשר כמה שידמה פלט לייצר

SWOP.
טבלת להחלת יגרום Euro CMYK הערך•

שידמה פלט לייצר שתחתור צבעים המרת
.EuroScale לצבעי שאפשר כמה

)חיים CMYK צבעי (Vivid CMYK הערך•
בטבלת הצבע הרווית ערך להגברת יגרום
.US CMYK של הצבעים המרת

המרת פונקציית את משבית) כבוי (Off הערך•
.הצבע

US CMYK) צבעי CMYK ב"ארה(
Euro CMYK) צבעי CMYK אירופה(
Vivid CMYK) צבעי CMYK חיים(

Off) כבוי(

Color Adjust) דבר, צבע המרת טבלאות של חוזר כיול ייזום)צבע התאמת
צבע לשינויי התאמות לבצע למדפסת שמאפשר

בפלט

:הערות

 הכיתוב. זה תפריט בחירת עם מתחיל הכיול•
Calibrating) עד בתצוגה יופיע) כיול מבצע

.התהליך לסיום
מתנאים נובעים בפלט צבע שינויי, לפעמים•

החדר טמפרטורת כגון, בהם לשלוט שניתן
מתבצעות הצבע התאמות. הלחות ומידת

זה בתהליך. המדפסת של באלגוריתמים
.הצבעים יישור של כיול גם מתבצע

None) ללא(
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)שירות תוכניות (Utilities תפריט

הגדרותתיאורבתפריט פריט

Factory Defaults) של המחדל ברירת הגדרות
)היצרן

היצרן של המחדל ברירת להגדרות המדפסת את מחזיר

:הערות

•Do Not Restore) הגדרת היא) תשחזר אל
Do Not Restore האפשרות. המחדל ברירת

.המשתמש הגדרות על שומרת) תשחזר אל(
ברירת להגדרות חוזרות המדפסת הגדרות כל•

התצוגה שפת להוציא, היצרן של המחדל
Serial ,)מקבילי (Parallel בתפריט וההגדרות

.USB -ו) רשת (Network ,)טורי(
.נמחקות RAM -ב המאוחסנות ההורדות כל•

בדיסק או ההבזק בזיכרון המאוחסנות הורדות
.יושפעו לא המדפסת של הקשיח

Do Not Restore) תשחזר אל(
Restore Now) כעת שחזר(

Remove Held Jobs) של הקשיח מהדיסק ומופסקות סודיות משימות מסיר)מופסקות משימות הסר
המדפסת

עבודות על רק משפיעה בהגדרה בחירה :הערה
על משימות, סימניות. במדפסת השוכנות הדפסה
משימות של אחרים וסוגים, הבזק זיכרון התקני

.יושפעו לא שהופסקו

Confidential) סודי(
Held) מופסק(

Not Restored) משוחזר לא(
All) הכל(

Format Flash) ההבזק זיכרון פירמוט)הבזק פירמוט
התקנת ידי על שנוסף לזיכרון מתייחס הבזק זיכרון
.במדפסת אופציונלי הבזק זיכרון כרטיס
שמתבצע בעת המדפסת את לכבות אין :אזהרה
.ההבזק זיכרון של פירמוט

:הערות

מותקן להיות חייב, זמין יהיה זה שתפריט כדי•
.תקין אופציונלי הבזק זיכרון כרטיס במדפסת

כל למחיקת גורמת) כן (Yes באפשרות בחירה•
.ההבזק בזיכרון השמורים הנתונים

הבקשה את מבטלת) לא (No באפשרות בחירה•
.לפרמוט

No) לא(
Yes) כן(

Defragment Flash) ידי על חדשים נתונים לקבלת ההבזק זיכרון הכנת)הבזק זיכרון של איחוי
שנמחקו מקבצים שאבד אחסון שטח אחזור
שמתבצע בעת המדפסת את לכבות אין :אזהרה
.ההבזק זיכרון של פירמוט

:הערות

מותקן להיות חייב, זמין יהיה זה שתפריט כדי•
.תקין אופציונלי הבזק זיכרון כרטיס במדפסת

כל להעברת גורמת) כן (Yes באפשרות בחירה•
הזיכרון אל ההבזק בזיכרון השמורות ההורדות
.ההבזק זיכרון לפירמוט ואז, המדפסת של הרגיל
בחזרה מועברות ההורדות, הפרמוט בסיום
.ההבזק לזיכרון

הבקשה את מבטלת) לא (No באפשרות בחירה•
.לאיחוי

No) לא(
Yes) כן(
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הגדרותתיאורבתפריט פריט

Format Disk) המדפסת של הקשיח הדיסק פרמוט)דיסק פירמוט

:הערות

מותקן להיות חייב, זמין יהיה זה שתפריט כדי•
.תקין קשיח דיסק במדפסת

כל למחיקת גורמת) כן (Yes באפשרות בחירה•
של הקשיח הדיסק ולפרמוט המאוחסנים הנתונים
.המדפסת

הבקשה את מבטלת) לא (No באפשרות בחירה•
.לפרמוט

No) לא(
Yes) כן(

Job Acct Stat) הסטטיסטיים הנתונים כל של רשימה הדפסת)משימות יומן מצב
מהדיסק המידע מחיקת או משימות של השמורים
המדפסת של הקשיח

:הערות

מותקן להיות חייב, זמין יהיה זה שתפריט כדי•
.תקין קשיח דיסק במדפסת

.סטטיסטיים נתונים רשימת הדפסת•
כל למחיקת גורמת) נקה (Clear האפשרות•

השמורים משימות של הסטטיסטיים הנתונים
.המדפסת של הקשיח בדיסק

Print) הדפס(
Clear) נקה(

Hex Traceהדפסה במשימת בעיה של המקור בבידוד סיוע

:הערות

בייצוג מודפסים למדפסת הנשלחים הנתונים כל•
אינם בקרה של קודים. ותווים הקסדצימלי
.מבוצעים

את לכבות יש, Hex Trace-מ לצאת כדי•
.אותה לאפס או המדפסת

Activate) הפעל(

Coverage Estimator) צהוב, מגנטה, ציאן של הכיסוי לאחוז הערכה מתן)כיסוי מעריך
בדף ושחור

.מפריד דף על מודפסת ההערכה
.המחדל ברירת הגדרת היא) כבוי (Off :הערה

Off) כבוי(
On) פועל(

LCD Contrast) ניגודיות LCD(התצוגה תאורת בהירות כוונון

:הערות

.5 היא המחדל ברירת•
בהירה להיראות לתצוגה גורם יותר גבוה ערך•

.יותר
.יותר כהה להיראות לתצוגה גורם יותר נמוך ערך•

1–10

LCD Brightness) בהירות LCD(התצוגה תאורת בהירות כוונון

:הערות

.5 היא המחדל ברירת•
בהירה להיראות לתצוגה גורם יותר גבוה ערך•

.יותר
.יותר כהה להיראות לתצוגה גורם יותר נמוך ערך•
.אחורית תאורה עם הדגמים בכל זמין•

1–10
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PDF menu) תפריט PDF(

הגדרותתיאורבתפריט פריט

Scale to Fit) שנבחר הנייר לגודל הדף תוכן התאמת)לגודל התאם
.)לא (No היא המחדל ברירת :הערה

Yes) כן(
No) לא(

Annotations) במסמך ביאורים יודפסו האם ציון)ביאורים PDF
.)תדפיס אל (Do Not Print היא המחדל ברירת :הערה

Do Not Print) תדפיס אל(
Print) הדפס(

PostScript תפריט

הגדרותתיאורבתפריט פריט

Print PS Error) שגיאת הדפס PS(שגיאת את המכיל דף הדפסת PostScript שגיאת יש אם PostScript
.המחדל ברירת הגדרת היא) כבוי (Off :הערה

On) פועל(
Off) כבוי(

Font Priority) גופנים אחר החיפוש סדר קביעת)גופן קדימות

:הערות

.)בזיכרון שמור (Resident היא המחדל ברירת•
זיכרון כרטיס במדפסת להתקין חובה, זמין יהיה זה שתפריט כדי•

.תקין קשיח דיסק או ומפורמט תקין הבזק
מאגר גודל (Job Buffer Size בהגדרה 100% ערך לקבוע אין•

.)משימות
אינם המדפסת של הקשיח הדיסק או ההבזק שזיכרון לוודא יש•

.בלבד כתיבה או כתיבה/קריאה מפני מוגנים

Resident) בזיכרון שמור(
Flash/Disk) דיסק/הבזק(

Image Smoothing) ולהחלקת, נמוכה ברזולוציה תמונות של והחדות הניגודיות שיפור)תמונה החלקת
בתוכן הצבעים מעברי

:הערות

•Off) המחדל ברירת הגדרת היא) כבוי.
300 של רזולוציה בעלות תמונות על משפיעה אינה תמונה החלקת•

dpi ומעלה.

On) פועל(
Off) כבוי(

)PCL אמולציית (PCL Emul תפריט

הגדרותתיאורבתפריט פריט

Font Source) הפריט את שישמשו הגופנים ערכת קביעת)גופנים מקור Font
Name) גופן שם(

:הערות

).בזיכרון שמור (Resident היא המחדל ברירת•
היצרן של המחדל ברירת את תציג זו הגדרה
.RAM-ה בזיכרון שהוטענה הגופנים לערכת

את יציגו) דיסק (Disk-ו) הבזק (Flash ההגדרות•
.זו אפשרות עבור בזיכרון השמורים הגופנים כל

הגופנים כל את יציג) הורדה (Download הפריט•
.RAM-ה בזיכרון שנטענו

הזמינים הגופנים כל את תציג) הכל (All ההגדרה•
.האפשרויות בכל

Resident) בזיכרון שמור(
Disk)*דיסק(

Flash) *הבזק(
Download) הורדה(

All) הכל(

.זו בתכונה תמיכה קיימת אם רק יופיעו ההגדרות
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הגדרותתיאורבתפריט פריט

Font Name) תחתיה שמור שהוא והאפשרות מסוים גופן זיהוי)גופן שם.
,הגופן שם את תציג R0 Courier האפשרות :הערה
.במדפסת שמור הוא שבו והמיקום הגופן מזהה

 -R) Resident הם הגופן מקור את המציינים הקיצורים
-ו) דיסק - Disk (K ,)הבזק - Flash (F ,)בזיכרון שמור

D) Download - הורדה(.

.רשומים הזמינים הגופנים כל

Symbol Set) גופן שם לכל הסמלים ערכת קביעת)סמלים ערכת

:הערות

ברירת הגדרת על מבוססת המחדל ברירת•
.אזור/למדינה המחדל

אלפבתיים תווים של אוסף היא סמלים ערכת•
ערכות. מיוחדים וסמלים פיסוק סימני, ומספריים
בתוכניות או השונות בשפות תומכות סמלים

לטקסט מתמטיים סמלים למשל כמו, מסוימות
.הנתמכות הסמלים ערכות ורק אך יוצגו. מדעי

10U PC-8) ב"ארה(
12U PC-850) ב"לארה מחוץ(

גובה (PCL   Point Size אמולציית הגדרות
)אות

להתאמה ניתנים טיפוגרפיים בגופנים האות גובה לשינוי

:הערות

.12 היא המחדל ברירת•
•Point Size) התווים לגובה מתייחס) האות גובה

מילימטר שליש שווה אחת נקודה. הגופן של
.לערך), 'אינץ 1/72(

.0 של בצעדים אות גובה להקטין או להגדיל ניתן•
.נקודה 25

1.00–1008.00

ניתן אשר קבוע ברוחב בגופנים לתו תו בין המרחק ציון)גופן פסיעת (PCL  Pitch אמולציית הגדרות
גובהם את להתאים

:הערות

.10 היא המחדל ברירת•
למספר מתייחסת) גופן פסיעת (Pitch ההגדרה•

'באינץ להכניס שניתן, קבוע ברוחב בגופן התווים
).cpi( אחד

0.01 של בצעדים פסיעה להקטין או להגדיל ניתן•
cpi. 

את להתאים ניתן שלא קבוע ברוחב בגופנים•
אפשרות אין אך המסך על מופיע זה ערך, גובהם
.לשנותו

0.08–100

כיוון (PCL  Orientation אמולציית הגדרות
)הדפסה

הדף על וגרפיקה טקסט של ההצבה כיוון ציון

:הערות

.)לאורך הדפסה (Portrait היא המחדל ברירת•
תגרום) לאורך הדפסה (Portrait-ב הבחירה•

הקצר לצד במקביל והגרפיקה הטקסט להדפסת
.הדף של

תגרום) לרוחב הדפסה (Landscape-ב הבחירה•
הארוך לצד במקביל והגרפיקה הטקסט להדפסת

.הדף של

Portrait) לאורך הדפסה(
Landscape) לרוחב הדפסה(

.זו בתכונה תמיכה קיימת אם רק יופיעו ההגדרות
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הגדרותתיאורבתפריט פריט

PCL  Lines per Page אמולציית הגדרות
)לעמוד שורות(

דף בכל שיודפסו השורות מספר ציון

:הערות

,ב"בארה שלא). ב"ארה (60 היא המחדל ברירת•
.64 היא המחדל ברירת

לפי שורות בין המרווח את תקבע המדפסת•
שורות (Lines per Page בהגדרות הערכים
Orientation-ו) נייר גודל (Paper Size ,)לעמוד

גודל של הרצויים הערכים את בחר). הדפסה כיוון(
השורות מספר קביעת לפני הדפסה וכיוון נייר

.לעמוד

1–255
)ב"ארה (60
)ב"ארה לא (64

A4 בגודל גיליונות על שתדפיס כך המדפסת הגדרת)A4 רוחב (PCL  A4 Width אמולציית הגדרות

:הערות

.המחדל ברירת ערך הם מ"מ 198•
כך הדף רוחב את קובעת מ"מ 203 ההגדרה•

גופן פסיעת בעלי תווים 80 להדפיס אפשר שיהיה
)pitch (10.

מ"מ 198
מ"מ 203

 PCL  Auto CR after LF אמולציית הגדרות
)CR אחרי אוטומטי LF(

מעבר אוטומטי באופן תבצע המדפסת האם ציון
שורה הזנת בקרת פקודת אחרי) CR( חדשה לשורה

)LF(
.המחדל ברירת הגדרת היא) פועל (On :הערה

On) פועל(
Off) כבוי(

 PCL  Auto LF after CR אמולציית הגדרות
)LF אחרי אוטומטי CR(

שורה הזנת אוטומטי באופן תבצע המדפסת האם ציון
)LF (חדשה לשורה מעבר בקרת פקודת אחרי )CR(

.המחדל ברירת הגדרת היא) פועל (On :הערה

On) פועל(
Off) כבוי(

Tray Renumber) מחדש המגשים מספור( 
Assign MP Feeder) תכליתי-רב מזין הקצאת(

Tray Renumber) מחדש המגשים מספור( 
Assign Tray <x>) מגש הקצה> x(<
Tray Renumber) מחדש המגשים מספור( 

Assign Manual Paper) ידני נייר הקצה(
Tray Renumber) מחדש המגשים מספור( 

Assign Man Env) ידנית מעטפות הזנת הקצה(

תוכניות או תוכנות מול שתפעל כך המדפסת הגדרת
שונות נייר מקור בהקצאות המשתמשות מדפסת
ומזינים מגירות, למגשים

:הערות

•Off) המחדל ברירת הגדרת היא) כבוי.
להתעלמות תגרום) ללא (None ההגדרה•

הזנת בחירת (Select Paper Feed מהפקודה
.)נייר

מותאמת הגדרה לציין תאפשר 0-199 ההגדרה•
.אישית

Off) כבוי(
None) ללא(

0–199

Tray Renumber) מחדש המגשים מספור( 
View Factory Def) של המחדל ברירת הצגת

)היצרן

מגירה, מגש לכל שהוקצו המחדל ברירת ערכי הצגת
מזין או

None) ללא(

Tray Renumber) מחדש המגשים מספור( 
Restore Defaults) מחדל ברירת ערכי שחזר(

לערכי והמזינים המגירות, המגשים הגדרות כל החזרת
המחדל ברירת

Yes) כן(
No) לא(

.זו בתכונה תמיכה קיימת אם רק יופיעו ההגדרות
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HTML תפריט

הגדרותתיאורבתפריט פריט

Font Name) למסמכי המחדל ברירת גופן קביעת)גופן שם HTML
שלא HTML במסמכי המחדל ברירת יהיה Times גופן :הערה
.אחר גופן בהם צוין

Albertus MT
Antique Olive

Apple Chancery
Arial MT

Avant Garde
Bodoni

Bookman
Chicago

Clarendon
Cooper Black

Copperplate
Coronet
Courier

Eurostile
Garamond

Geneva
Gill Sans

Goudy
Helvetica

Hoefler Text

Intl CG Times
Intl Courier
Intl Univers
Joanna MT

Letter Gothic
Lubalin Gothic

Marigold
MonaLisa Recut

Monaco
New CenturySbk

New York
Optima
Oxford

Palatino
StempelGaramond

Taffy
Times

TimesNewRoman
Univers

Zapf Chancery

Font Size) במסמכי גופן לגודל מחדל ברירת קביעת)גופן גודל HTML

:הערות

.12pt היא המחדל ברירת•
.אחת נקודה של בצעדים הגופן את להגדיל ניתן•

נקודות 1-255

Scale) במסמכי המחדל ברירת גופן של הגודל התאמת)מידה קנה HTML

:הערות

.100% היא המחדל ברירת•
.1% של בצעדים המידה קנה את להגדיל ניתן•

1–400%

Orientation) במסמכי הדף כיוון קביעת)הדפסה כיוון HTML
.)לאורך הדפסה (Portrait היא המחדל ברירת :הערה

Portrait) לאורך הדפסה(
Landscape) לרוחב הדפסה(

Margin Size) במסמכי הדף שולי גודל קביעת)שוליים גודל HTML

:הערות

.מ"מ 19 היא המחדל ברירת•
.מ"מ 1 של בצעדים השוליים את להגדיל ניתן•

מ"מ 255–8

Backgrounds) במסמכי רקע יודפס אם לקביעה)רקע HTML
.)הדפס (Print היא המחדל ברירת :הערה

Do Not Print) תדפיס אל(
Print) הדפס(
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)תמונה (Image תפריט

הגדרותתיאורבתפריט פריט

Auto Fit) הדפסה וכיוון מידה קנה, נייר לגודל מיטביים ערכים בחירת)אוטומטית התאמה

:הערות

•Off) המחדל ברירת הגדרת היא) פועל לא.
מקבלת) פועל (On ההגדרה מסוימות בתמונות•

.ההדפסה וכיוון המידה קנה הגדרות פני על עדיפות

On) פועל(
Off) פועל לא(

Invert) גוונים בשני מונוכרום תמונות הפיכת)הפוך

:הערות

•Off) המחדל ברירת הגדרת היא) פועל לא.
.'נק 1 של בצעדים הגופן את להגדיל ניתן•
.JPEG או GIF תמונות על חלה אינה זו הגדרה•

On) פועל(
Off) פועל לא(

Scaling) שנבחר הנייר לגודל התמונה גודל התאמת)מידה קנה.

:הערות

.)מיטבית התאמה (Best Fit היא המחדל ברירת•
)אוטומטית התאמה (Auto Fit בהגדרה הערך כאשר•

)מידה קנה (Scaling -ב הערך), פועל (On הוא
.)מיטבית התאמה (Best Fit -ל אוטומטי באופן הופך

Anchor Top Left) עליונה שמאלית לפינה עגן(
Best Fit) מיטבית התאמה(

Anchor Center) למרכז עגן(
Fit Height/Width) רוחב/גובה התאם(

Fit Height) גובה התאם(
Fit Width) רוחב התאם(

Orientation) הדף על התמונה כיוון קביעת)הדפסה כיוון
.)לאורך הדפסה (Portrait היא המחדל ברירת :הערה

Portrait) לאורך הדפסה(
Landscape) לרוחב הדפסה(

Rev Portrait) מסובבת לאורך תמונה(
Rev Landscape) מסובבת לרוחב תמונה(

)אבטחה (Security תפריט

הגדרותתיאורבתפריט פריט

Max Invalid PIN) קוד הזנות של מקסימלי מספר
PIN(

חוקי לא PIN מספר להזין שניתן הפעמים מספר את מגביל

:הערות

•Off) המחדל ברירת הגדרת היא) כבוי.
קשיח דיסק מותקן אם רק מופיע בתפריט זה פריט•

.במדפסת
ההדפסה משימות, המקסימלי למספר שמגיעים ברגע•

.יימחקו זה משתמש של PIN ומספר

Off) כבוי(
2–10

Job Expiration) במדפסת תישאר חסויה שמשימה הזמן משך את מגביל)הדפסה משימת תפוגת
מחיקתה לפני

.המחדל ברירת הגדרת היא) כבוי (Off :הערה

Off) כבוי(
1 hour) שעה(

4 hours) 4 שעות(
24 hours) 24 שעות(

1 week) שבוע(
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Network/Ports) יציאות/כניסות/רשת(
TCP/IP תפריט

.TCP/IP נתוני של להגדרה או לתצוגה בתפריט הבאים בפריטים היעזר

.הדפסה לשרתי המחוברות למדפסות או רשת מדפסות של לדגמים רק זמין זה תפריט :הערה

הגדרותתיאורבתפריט פריט

TCP/IP   Activate) הפעל(הגדרות מפעיל TCP/IP במדפסתOff) כבוי(
On) פועל(

TCP/IP  View Hostname) מארח שם הצג(הגדרות של הנוכחי המארח שם את מציג TCP/IPNone) ללא(

TCP/IP  Address) כתובת(
TCP/IP  Netmask) רשת מסיכת(
TCP/IP  Gateway) שער(

)ללא (Noneהנוכחית TCP/IP כתובת נתוני את לשנות או להציג מאפשר

TCP/IP  Enable DHCP) הפעל DHCP(
TCP/IP  Enable RARP) הפעל RARP(
TCP/IP  Enable BOOTP) הפעל BOOTP(
TCP/IP  AutoIP
TCP/IP  Enable FTP/TFTP) הפעל FTP/TFTP(
TCP/IP  HTTP Server Enabled) שרת HTTP מופעל(

)כבוי (Offההגדרה את לשנות או להציג מאפשר
On) פועל(

TCP/IP  WINS Server) שרת WINS(
TCP/IP  DNS Server) שרת DNS(

)ללא (Noneההגדרה את לשנות או להציג מאפשר

IPv6 תפריט
.TCP/IP נתוני של להגדרה או לתצוגה בתפריט הבאים בפריטים היעזר

.הדפסה לשרתי המחוברות למדפסות או רשת מדפסות של לדגמים רק זמין זה תפריט :הערה

הגדרותתיאורבתפריט פריט

TCP/IP  Enable IPv6) הפעל IPv6(הפעלת IPv6 במדפסת
.)כן (Yes היא המחדל ברירת :הערה

Yes) כן(
No) לא(

Auto Configuration) הרשת הגדרות את אוטומטית להגדיר למחשב מאפשר)אוטומטית תצורה
.המחדל ברירת הגדרת היא) פועל (On :הערה

On) פועל(
Off) כבוי(

TCP/IP  View Hostname) מארח שם הצג(
TCP/IP  View Address) כתובת הצג(

TCP/IP  View Router Address) נתב כתובת הצג(

)ללא (Noneההגדרה הצגת

TCP/IP  Enable DHCPv6) הפעל DHCPv6(הפעלת DHCIPv6 במדפסת
.)כן (Yes היא המחדל ברירת :הערה

Yes) כן(
No) לא(
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>)x <ורשת רגילה רשת (<Standard Network and Network <x תפריט

הגדרותתיאורבתפריט פריט

PCL SmartSwitchלהדמיית אוטומטית לעבור למדפסת מגדיר PCL כשמשימת
של המחדל ברירת לשפת קשר ללא, זאת דורשת הדפסה

המדפסת

:הערות

•On) המחדל ברירת הגדרת היא) פועל.
בודקת אינה המדפסת), כבוי (Off האפשרות כשנבחרת•

.הנכנסים הנתונים את
משתמשת המדפסת), כבוי (Off האפשרות כשנבחרת•

על מוגדר PS SmartSwitch אם PostScript בהדמיית
בשפת משתמשת המדפסת). פועל (On האפשרות
Setup בתפריט המצוינת המחדל ברירת של המדפסת

Off לאפשרות מוגדר PS SmartSwitch כאשר) הגדרות(
.)כבוי(

On) פועל(
Off) כבוי(

PS SmartSwitchלהדמיית אוטומטית לעבור למדפסת מגדיר PS כשמשימת
של המחדל ברירת לשפת קשר ללא, זאת דורשת הדפסה

המדפסת

:הערות

•On) המחדל ברירת הגדרת היא) פועל.
בודקת אינה המדפסת), כבוי (Off האפשרות כשנבחרת•

.הנכנסים הנתונים את
המדפסת, מופעלת) כבוי (Off האפשרות כשנבחרת•

PCL SmartSwitch אם PostScript בהדמיית משתמשת
בשפת משתמשת המדפסת). פועל (On לאפשרות מוגדר

Setup בתפריט המצוינת המחדל ברירת של המדפסת
לאפשרות מוגדר PCL SmartSwitch כאשר) הגדרות(

Off) כבוי(.

On) פועל(
Off) כבוי(

NPA Mode) מצב NPA(כיוונית-דו לתקשורת הדרוש מיוחד עיבוד לבצע למדפסת קובע
NPA בפרוטוקול שהוגדרו למוסכמות בהתאם

:הערות

•Auto) המחדל ברירת אפשרות היא) אוטומטי.
.המדפסת של אוטומטי לאיפוס גורם זו הגדרה שינוי•

On) פועל(
Off) כבוי(

Auto) אוטומטי(

Network Buffer) הרשת של הקלט מאגר גודל את קובע)רשת מאגר.

:הערות

•Auto) המחדל ברירת אפשרות היא) אוטומטי.
.1K של בצעדים הערך את לשנות ניתן•
,במדפסת הזיכרון בנפח תלוי המותר המקסימלי הגודל•

Resource האפשרות ואם האחרים הקישור מאגרי בגודל
Save) במשאבים חיסכון (על מוגדרת On) או) פועל Off

.)כבוי(
או בטל, הרשת למאגר המקסימלי הזיכרון גודל להגדלת•

.USB או הטורי, המקבילי המאגר גודל את הקטן
.המדפסת של אוטומטי לאיפוס גורם זו הגדרה שינוי•

Auto) אוטומטי(
3K המותר המקסימלי הגודל עד
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הגדרותתיאורבתפריט פריט

Job Buffering) המדפסת של הקשיח בדיסק הדפסה משימות זמנית מאחסן)במאגר משימה אחסון
ההדפסה לפני

:הערות

•Off) המחדל ברירת הגדרת היא) כבוי.
בדיסק הדפסה משימות לאחסון גורם) פועל (On הערך•

.המדפסת של הקשיח
רק הדפסה משימות מדפיסה) אוטומטי (Auto ההגדרה•

.אחרת קלט מיציאת נתונים בעיבוד עסוקה המדפסת אם
.המדפסת של אוטומטי לאיפוס גורם זו הגדרה שינוי•

Off) כבוי(
On) פועל(

Auto) אוטומטי(

Mac Binary PSמסוג הדפסה משימות לעבד למדפסת קובע Macintosh binary
PostScript

:הערות

•Auto) המחדל ברירת אפשרות היא) אוטומטי.
•Off) שימוש תוך הדפסה משימות תסנן המדפסת) - כבוי

.הרגיל בפרוטוקול
מסוג הדפסה משימות לעיבוד תגרום) פועל (On ההגדרה•

raw binary PostScript.

On) פועל(
Off) כבוי(

Auto) אוטומטי(

)<USB <x -ו רגיל Standard USB and USB <x>) USB תפריט

הגדרותתיאורבתפריט פריט

PCL SmartSwitchלהדמיית אוטומטית לעבור למדפסת מגדיר PCL כשמשימת
קשר ללא, זאת דורשת USB יציאת דרך שהתקבלה הדפסה
המדפסת של המחדל ברירת לשפת

:הערות

•On) המחדל ברירת הגדרת היא) פועל.
בודקת אינה המדפסת), כבוי (Off האפשרות כשנבחרת•

.הנכנסים הנתונים את
משתמשת המדפסת), כבוי (Off האפשרות כשנבחרת•

על מוגדר PS SmartSwitch אם PostScript בהדמיית
בשפת משתמשת המדפסת). פועל (On האפשרות
Setup בתפריט המצוינת המחדל ברירת של המדפסת

האפשרות על מוגדר PS SmartSwitch כאשר) הגדרות(
Off) כבוי(.

On) פועל(
Off) כבוי(
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הגדרותתיאורבתפריט פריט

PS SmartSwitchלהדמיית אוטומטית לעבור למדפסת מגדיר PS כשמשימת
קשר ללא, זאת דורשת USB יציאת דרך שהתקבלה הדפסה
המדפסת של המחדל ברירת לשפת

:הערות

•On) המחדל ברירת הגדרת היא) פועל.
בודקת אינה המדפסת), כבוי (Off האפשרות כשנבחרת•

.הנכנסים הנתונים את
המדפסת, מופעלת) כבוי (Off האפשרות כשנבחרת•

מוגדר PCL SmartSwitch אם PCL בהדמיית משתמשת
בשפת משתמשת המדפסת). פועל (On האפשרות על

Setup בתפריט המצוינת המחדל ברירת של המדפסת
על מוגדר PCL SmartSwitch כאשר) הגדרות(

.)כבוי (Off האפשרות

On) פועל(
Off) כבוי(

NPA Mode) מצב NPA(כיוונית-דו לתקשורת הדרוש מיוחד עיבוד לבצע למדפסת קובע
NPA בפרוטוקול שהוגדרו למוסכמות בהתאם

:הערות

•Auto) המחדל ברירת אפשרות היא) אוטומטי.
.המדפסת של אוטומטי לאיפוס גורם זו הגדרה שינוי•

On) פועל(
Off) כבוי(

Auto) אוטומטי(

USB Buffer) מאגר USB(הקלט מאגר גודל את קובע USB.

:הערות

•Auto) המחדל ברירת אפשרות היא) אוטומטי.
המשימה אחסון את מבטלת) מבוטל (Disabled ההגדרה•

לפני יודפסו בדיסק למאגר הוכנסו שכבר משימות. במאגר
.הרגיל העיבוד חידוש

של בדרגות USB מאגר גודל של הערך את לשנות ניתן•
1K.

,במדפסת הזיכרון בנפח תלוי המותר המקסימלי הגודל•
Resource האפשרות ואם האחר הקישור מאגרי בגודל
Save) במשאבים חיסכון (על מוגדרת On) או) פועל Off

.)כבוי(
או בטל, USB למאגר המקסימלי הזיכרון גודל להגדלת•

.הרשת מאגר או הטורי, המקבילי המאגר גודל את הקטן
.המדפסת של אוטומטי לאיפוס גורם זו הגדרה שינוי•

Disabled) מבוטל(
Auto) אוטומטי(

3K המותר המקסימלי הגודל עד

Job Buffering) המדפסת של הקשיח בדיסק הדפסה משימות זמנית מאחסן)במאגר משימה אחסון
ההדפסה לפני

:הערות

•Off) המחדל ברירת הגדרת היא) כבוי.
בדיסק הדפסה משימות לאחסון גורם) פועל (On הערך•

.המדפסת של הקשיח
רק הדפסה משימות מדפיסה) אוטומטי (Auto ההגדרה•

.אחרת קלט מיציאת נתונים בעיבוד עסוקה המדפסת אם
.המדפסת של אוטומטי לאיפוס גורם זו הגדרה שינוי•

Off) כבוי(
On) פועל(

Auto) אוטומטי(
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הגדרותתיאורבתפריט פריט

Mac Binary PSמסוג הדפסה משימות לעבד למדפסת קובע Macintosh binary
PostScript

:הערות

•Auto) המחדל ברירת אפשרות היא) אוטומטי.
•Off) שימוש תוך הדפסה משימות תסנן המדפסת) - כבוי

.הרגיל בפרוטוקול
מסוג הדפסה משימות לעיבוד תגרום) פועל (On ההגדרה•

raw binary PostScript.

On) פועל(
Off) כבוי(

Auto) אוטומטי(

ENA Address) כתובת ENA(
ENA Netmask) רשת מסיכת ENA(
ENA gateway) שער ENA(

לשרת הרשת ושער הרשת מסיכת, הרשת כתובת את קובע
.USB כבל באמצעות למדפסת המחובר חיצוני הדפסה
מחוברת המדפסת אם רק זמינים בתפריט אלה פריטים :הערה
.USB יציאת דרך חיצוני הדפסה לשרת

None) ללא(

>)x <ומקבילי רגיל מקבילי (<Standard Parallel and Parallel <x תפריט

הגדרותתיאורבתפריט פריט

PCL SmartSwitchלהדמיית אוטומטית לעבור למדפסת מגדיר PCL כשמשימת
קשר ללא, זאת דורשת USB יציאת דרך שהתקבלה הדפסה
המדפסת של המחדל ברירת לשפת

:הערות

•On) המחדל ברירת הגדרת היא) פועל.
בודקת אינה המדפסת), כבוי (Off האפשרות כשנבחרת•

.הנכנסים הנתונים את
משתמשת המדפסת), כבוי (Off האפשרות כשנבחרת•

על מוגדר PS SmartSwitch אם PostScript בהדמיית
בשפת משתמשת המדפסת). פועל (On האפשרות
Setup בתפריט המצוינת המחדל ברירת של המדפסת

Off לאפשרות מוגדר PS SmartSwitch כאשר) הגדרות(
.)כבוי(

On) פועל(
Off) כבוי(

PS SmartSwitchלהדמיית אוטומטית לעבור למדפסת מגדיר PS כשמשימת
קשר ללא, זאת דורשת USB יציאת דרך שהתקבלה הדפסה
המדפסת של המחדל ברירת לשפת

:הערות

•On) המחדל ברירת הגדרת היא) פועל.
בודקת אינה המדפסת), כבוי (Off האפשרות כשנבחרת•

.הנכנסים הנתונים את
המדפסת, מופעלת) כבוי (Off האפשרות כשנבחרת•

PCL SmartSwitch אם PostScript בהדמיית משתמשת
בשפת משתמשת המדפסת). פועל (On לאפשרות מוגדר

Setup בתפריט המצוינת המחדל ברירת של המדפסת
לאפשרות מוגדר PCL SmartSwitch כאשר) הגדרות(

Off) כבוי(.

On) פועל(
Off) כבוי(
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הגדרותתיאורבתפריט פריט

NPA Mode) מצב NPA(כיוונית-דו לתקשורת הדרוש מיוחד עיבוד לבצע למדפסת קובע
NPA בפרוטוקול שהוגדרו למוסכמות בהתאם

:הערות

•Auto) המחדל ברירת אפשרות היא) אוטומטי.
.המדפסת של אוטומטי לאיפוס גורם זו הגדרה שינוי•

On) פועל(
Off) כבוי(

Auto) אוטומטי(

Parallel Buffer) המקבילי הקלט מאגר גודל את קובע)מקבילי חוצץ.

:הערות

•Auto) המחדל ברירת אפשרות היא) אוטומטי.
המשימה אחסון את מבטלת) מבוטל (Disabled ההגדרה•

לפני יודפסו בדיסק למאגר הוכנסו שכבר משימות. במאגר
.הרגיל העיבוד חידוש

של בצעדים המקבילי המאגר גודל הגדרת את לשנות ניתן•
1K.

,במדפסת הזיכרון בנפח תלוי המותר המקסימלי הגודל•
Resource האפשרות ואם האחרים הקישור מאגרי בגודל
Save) במשאבים חיסכון (על מוגדרת On) או) פועל Off

.)כבוי(
הקטן או בטל, המקבילי המאגר של המרבי הגודל להגדלת•

.USB מאגר או הטורי המאגר, הרשת מאגר גודל את
.המדפסת של אוטומטי לאיפוס גורם זו הגדרה שינוי•

Disabled) מבוטל(
Auto) אוטומטי(

3K המותר המקסימלי הגודל עד

Job Buffering) המדפסת של הקשיח בדיסק הדפסה משימות זמנית מאחסן)במאגר משימה אחסון
ההדפסה לפני

:הערות

•Off) המחדל ברירת הגדרת היא) כבוי.
בדיסק הדפסה משימות לאחסון גורם) פועל (On הערך•

.המדפסת של הקשיח
רק הדפסה משימות מדפיסה) אוטומטי (Auto ההגדרה•

.אחרת קלט מיציאת נתונים בעיבוד עסוקה המדפסת אם
.המדפסת של אוטומטי לאיפוס גורם זו הגדרה שינוי•

Off) כבוי(
On) פועל(

Auto) אוטומטי(

Advanced Status) המקבילית היציאה באמצעות כיוונית-דו תקשורת מאפשר)מתקדם מצב

:הערות

•On) המחדל ברירת הגדרת היא) פועל.
ביציאה ומתן המשא את תבטל) כבוי (Off ההגדרה•

.המקבילית

On) פועל(
Off) כבוי(

Protocol) המקבילית היציאה של הפרוטוקול ציון)פרוטוקול

:הערות

מאפשרת זו הגדרה. Fastbytes היא המחדל ברירת•
היא ולכן הקיימות המקביליות היציאות רוב עם תאימות
.המומלצת ההגדרה

לפתור לניסיון תגרום) סטנדרטי (Standard ההגדרה•
.המקבילית היציאה דרך תקשורת של בעיות

Standard) סטנדרטי(
Fastbytes
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הגדרותתיאורבתפריט פריט

Honor Initהמגיעות חומרה אתחול בקשות תכבד המדפסת אם קביעה
מהמחשב

:הערות

•Off) המחדל ברירת הגדרת היא) כבוי.
האתחול אות הפעלת ידי על אתחול בקשת שולח המחשב•

)Init (רבים אישיים מחשבים. המקבילית היציאה דרך
.אותם שמפעילים פעם בכל אתחול אות שולחים

On) פועל(
Off) כבוי(

Parallel Mode 2או המוביל בקצה נדגמים המקבילי החיבור נתוני האם קביעה
הפעימה של המאסף
.המחדל ברירת הגדרת היא) פועל (On :הערה

On) פועל(
Off) כבוי(

Mac Binary PSמסוג הדפסה משימות לעבד למדפסת קובע Macintosh binary
PostScript

:הערות

•Auto) המחדל ברירת אפשרות היא) אוטומטי.
•Off) שימוש תוך הדפסה משימות תסנן המדפסת) - כבוי

.הרגיל בפרוטוקול
מסוג הדפסה משימות לעיבוד תגרום) פועל (On ההגדרה•

raw binary PostScript.

On) פועל(
Off) כבוי(

Auto) אוטומטי(

ENA Address) כתובת ENA(
ENA Netmask) רשת מסיכת ENA(
ENA gateway) שער ENA(

לשרת הרשת ושער הרשת מסיכת, הרשת כתובת את קובע
.USB כבל באמצעות למדפסת המחובר חיצוני הדפסה
מחוברת המדפסת אם רק זמינים בתפריט אלה פריטים :הערה
.USB יציאת דרך חיצוני הדפסה לשרת

None) ללא(

)טורי (Serial תפריט

הגדרותתיאורבתפריט פריט

PCL SmartSwitchלהדמיית אוטומטית לעבור למדפסת מגדיר PCL כשמשימת
קשר ללא, זאת דורשת טורית יציאה דרך שהתקבלה הדפסה
המדפסת של המחדל ברירת לשפת

:הערות

•On) המחדל ברירת הגדרת היא) פועל.
בודקת אינה המדפסת), כבוי (Off האפשרות כשנבחרת•

.הנכנסים הנתונים את
משתמשת המדפסת), כבוי (Off האפשרות כשנבחרת•

על מוגדר PS SmartSwitch אם PostScript בהדמיית
בשפת משתמשת המדפסת). פועל (On האפשרות
Setup בתפריט המצוינת המחדל ברירת של המדפסת

Off לאפשרות מוגדר PS SmartSwitch כאשר) הגדרות(
.)כבוי(

On) פועל(
Off) כבוי(
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הגדרותתיאורבתפריט פריט

PS SmartSwitchלהדמיית אוטומטית לעבור למדפסת מגדיר PS כשמשימת
קשר ללא, זאת דורשת טורית יציאה דרך שהתקבלה הדפסה
המדפסת של המחדל ברירת לשפת

:הערות

•On) המחדל ברירת הגדרת היא) פועל.
בודקת אינה המדפסת), כבוי (Off האפשרות כשנבחרת•

.הנכנסים הנתונים את
המדפסת, מופעלת) כבוי (Off האפשרות כשנבחרת•

PCL SmartSwitch אם PostScript בהדמיית משתמשת
בשפת משתמשת המדפסת). פועל (On לאפשרות מוגדר

Setup בתפריט המצוינת המחדל ברירת של המדפסת
לאפשרות מוגדר PCL SmartSwitch כאשר) הגדרות(

Off) כבוי(.

On) פועל(
Off) כבוי(

NPA Mode) מצב NPA(כיוונית-דו לתקשורת הדרוש מיוחד עיבוד לבצע למדפסת קובע
NPA בפרוטוקול שהוגדרו למוסכמות בהתאם

:הערות

•Auto) המחדל ברירת אפשרות היא) אוטומטי.
.המדפסת של אוטומטי לאיפוס גורם זו הגדרה שינוי•

On) פועל(
Off) כבוי(

Auto) אוטומטי(

Serial Buffer) הטורי הקלט מאגר גודל את קובע)טורי מאגר

:הערות

•Auto) המחדל ברירת אפשרות היא) אוטומטי.
המשימה אחסון את מבטל) מבוטל (Disabled הערך•

לפני יודפסו בדיסק למאגר הוכנסו שכבר משימות. במאגר
.הרגיל העיבוד חידוש

של בצעדים הטורי המאגר גודל הגדרת את לשנות ניתן•
1K.

,במדפסת הזיכרון בנפח תלוי המותר המקסימלי הגודל•
Resource האפשרות ואם האחרים הקישור מאגרי בגודל
Save) במשאבים חיסכון (על מוגדרת On) או) פועל Off

.)כבוי(
או בטל, הטורי למאגר המקסימלי הזיכרון גודל להגדלת•

.הרשת מאגר או USB ,המקבילי המאגר גודל את הקטן
.המדפסת של אוטומטי לאיפוס גורם זו הגדרה שינוי•

Disabled) מבוטל(
Auto) אוטומטי(

3K המותר המקסימלי הגודל עד

Job Buffering) המדפסת של הקשיח בדיסק הדפסה משימות זמנית מאחסן)במאגר משימה אחסון
ההדפסה לפני

:הערות

•Off) המחדל ברירת הגדרת היא) כבוי.
בדיסק הדפסה משימות לאחסון גורם) פועל (On הערך•

.המדפסת של הקשיח
רק הדפסה משימות מדפיסה) אוטומטי (Auto ההגדרה•

.אחרת קלט מיציאת נתונים בעיבוד עסוקה המדפסת אם
.המדפסת של אוטומטי לאיפוס גורם זו הגדרה שינוי•

Off) כבוי(
On) פועל(

Auto) אוטומטי(
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הגדרותתיאורבתפריט פריט

Serial Protocol) הטורי לחיבור והחומרה התוכנה של היד לחיצת הגדרות את בוחר)טורי פרוטוקול

:הערות

.DTR היא המחדל ברירת•
•DTR/DSR חומרה של יד לחיצת הגדרת היא.
•XON/XOFF תוכנה של יד לחיצת הגדרת היא.
•XON/XOFF/DTR ו- XON/XOFF/DTR/DSR הן

.ותוכנה חומרה של משולבות יד לחיצת הגדרות

DTR
DTR/DSR

XON/XOFF
XON/XOFF/DTR

XON/XOFF/DTR/DSR

Robust XONלמחשב שלה הזמינות מצב את מתקשרת המדפסת האם קובע

:הערות

•Off) המחדל ברירת הגדרת היא) כבוי.
Serial הגדרת אם רק הטורי החיבור על חל זה תפריט פריט•

Protocol) לערך נקבעה) טורי פרוטוקול XON/XOFF.

Off) כבוי(
On) פועל(

Baudהטורי החיבור דרך נתונים לקבל ניתן שבו הקצב את מציין

:הערות

.9600 היא המחדל ברירת•
שידור קצבי הם 345600 -ו, 230400 ,172800 ,138200•

).סטנדרטי טורי (Standard Serial בתפריט רק המוצגים
,Serial Option 1 בתפריטים מוצגות אינן אלו הגדרות

Serial Option 2 ,או Serial Option 3.

1200
2400
4800
9600

19200
38400
57600

115200
138200
172800
230400
345600

Data Bits) שידור מסגרת בכל הנשלחות הנתונים סיביות מספר את מציין)נתונים סיביות
.8 היא המחדל ברירת :הערה

7
8

Parity) טורי וקלט פלט של נתונים למסגרות הזוגיות את קובע)זוגיות
.המחדל ברירת הגדרת היא) ללא (None :הערה

Even) זוגי(
Odd) זוגי-אי(

None) ללא(
Ignore) התעלם(

Honor DSRבאות משתמשת המדפסת האם קובע DSR. DSR אות הוא
.הטוריים הכבלים מרבית את המשמש יד לחיצת

:הערות

•Off) המחדל ברירת הגדרת היא) כבוי.
נתונים בין להבחנה DSR -ב משתמש הטורי החיבור•

בכבל חשמלי כרעש שנוצרו נתונים לבין מהמחשב שנשלחו
לא תווים להדפסת לגרום עלול החשמלי הרעש. הטורי
.רצויים לא תווים הדפסת למניעת )פועל(On בחר. רצויים

Off) כבוי(
On) פועל(
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NetWare תפריט

הגדרותתיאורבתפריט פריט

View Login Name) לוגי שם הצגת(ל שהוקצה הלוגי השם הצגת- NetWareNone) ללא(

View Print Mode) הדפסה מצב הצגת(ל שהוקצה ההדפסה מצב הצגת- NetWareNone) ללא(

View Network Number) רשת מספר הצגת(ל שהוקצה הרשת מספר הצגת- NetWareNone) ללא(

Activate) תמיכת של הפעלה ביטול או הפעלה)הפעל NetWare
.המחדל ברירת הגדרת היא) כבוי (Off :הערה

Off) כבוי(
On) פועל(

Ethernet 802.2הגדרת קביעת Ethernet 802.2
.המחדל ברירת הגדרת היא) כבוי (Off :הערה

Off) כבוי(
On) פועל(

Ethernet 802.3הגדרת קביעת Ethernet 802.3
.המחדל ברירת הגדרת היא) כבוי (Off :הערה

Off) כבוי(
On) פועל(

Ethernet Type IIהגדרת קביעת Ethernet Type II
.המחדל ברירת הגדרת היא) כבוי (Off :הערה

Off) כבוי(
On) פועל(

Ethernet SNAPהגדרת קביעת Ethernet Snap
.המחדל ברירת הגדרת היא) כבוי (Off :הערה

Off) כבוי(
On) פועל(

Packet Burstהגדרת קביעת Packet Burst
.המחדל ברירת הגדרת היא) כבוי (Off :הערה

Off) כבוי(
On) פועל(

NSQ/GSQ Modeהגדרת קביעת NSQ/GSQ Mode
.המחדל ברירת הגדרת היא) כבוי (Off :הערה

Off) כבוי(
On) פועל(

AppleTalk תפריט

הגדרותתיאורבתפריט פריט

View Name) שם הצג(ב לפריט שהוקצה השם את מציג- AppleTalkNone) ללא(

View Address) כתובת הצג(ב שהוקצתה הכתובת את מציג- AppleTalkNone) ללא(

Activate) תמיכת את מבטל או מפעיל)הפעל AppleTalk
.המחדל ברירת הגדרת היא) פועל (On :הערה

Off) פועל לא(
On) פועל(

Set Zone) אזורי של רשימה מציג)אזור הגדר AppleTalk ברשת הזמינים
אם. הרשת של המחדל ברירת אזור היא המחדל ברירת אפשרות :הערה

.מחדל כברירת * תופיע, מחדל ברירת של אזור אין

ברשת הזמינים אזורים רשימת<

LexLink תפריט

הגדרותתיאורבתפריט פריט

View Nickname) כינוי הצג(ב שהוקצה הכינוי הצגת-LexLinkNone) ללא(

Activate) תמיכת של הפעלה ביטול או הפעלה)הפעל LexLink
.המחדל ברירת הגדרת היא) פועל (On :הערה

Off) פועל לא(
On) פועל(
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USB Direct תפריט

הגדרותתיאורבתפריט פריט

USB Directחיבור פעולת את לבטל או להפעיל מאפשר USB ישיר
.המחדל ברירת היא) הפעלה (Enable :הערה

Enable) הפעלה(
Disable) ביטול(

עזרה דפי
.הדפסה משימות וביצוע במדפסת השימוש אודות מידע מכילים הם. במדפסת השמורים PDF קובצי של אוסף הם העזרה דפי

Software and Documentation בתקליטור נוספים תרגומים למצוא ניתן. במדפסת שמורים וספרדית גרמנית, צרפתית, לאנגלית תרגומים
.)ותיעוד תוכנה(

תיאורבתפריט פריט

Color quality guide) בצבע הדפסה של והתאמה כיוון אודות מידע מספק)צבע איכות מדריך

Print quality guide) ההדפסה באיכות בעיות פתרון אודות מידע מספק)הדפסה איכות מדריך

Printing Guide) הדפסה חומרי של מיוחדים וסוגים נייר טעינת אודות מידע מספק)ההדפסה מדריך

Supplies Guide) מתכלים חומרים להזמנת חלקים מספרי מספק)מתכלים לחומרים מדריך

Media Guide) ובמזינים במגירות, במגשים נתמכים נייר גדלי של רשימה מספק)למדיה מדריך

Print defects guide) חוזר לפגם גורם אשר במדפסת החלק בקביעת עזרה מספק)בהדפסה לפגמים מדריך

Menu Map) הבקרה לוח והגדרות תפריטי של רשימה מספק)תפריטים מפת

Information Guide) נוסף מידע באיתור עזרה מספק)מידע מדריך

Connection Guide) ( מקומי באופן המדפסת חיבור אודות מידע מספק)חיבורים מדריךUSB (רשת דרך או

Moving Guide) בטוחה בצורה המדפסת להעברת הנחיות מספק)העברה מדריך
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המדפסת הודעות הבנת

שגיאה והודעות מצב הודעות רשימת
Activating Menu Changes) תפריט שינויי מפעילה(

.תיעלם שההודעה עד המתן. בתפריטים שבוצעו שינויים שומרת המדפסת

Busy) עסוקה(
.תיעלם שההודעה עד המתן. בהדפסה או נתונים של ועיבוד בקבלה תפוסה המדפסת

Calibrating) כיול מבצעת(
.תיעלם שההודעה עד המתן. צבעים לכוונון כיול מבצעת המדפסת

Cancel not available) זמין אינו ביטול(
.תיעלם שההודעה עד המתן. שנבחרה ההדפסה משימת את לבטל ניתן לא

Canceling) מבטלת(
.תיעלם שההודעה עד המתן. משימות בביטול עסוקה המדפסת

Change <src> to <x>) ל> מקור <שנה> x(<
:הבאות מהשיטות אחת נסה

.השתנה הנייר אם  על לחץ מכן ולאחר , )המשך (Continue שמוצג עד  על לחץ•

.במדפסת כעת הטעון הנייר על להדפיס כדי  על לחץ מכן ולאחר , )בנוכחי השתמש (Use Current שמוצג עד  על לחץ•

.הנוכחית ההדפסה משימת את לבטל כדי  על לחץ•

. על לחץ מכן ולאחר , )לי הראה (Show Me שמוצג עד  על לחץ•

Clearing job accounting statistics) המשימות מיומן סטטיסטיים נתונים מסיר(
.תיעלם שההודעה עד המתן. בדיסק השמורים משימות של הסטטיסטיים הנתונים כל את מנקה המדפסת

Close lower door) התחתונה הדלת את סגור(. Close upper door) הדלת את סגור
.)העליונה

.ההודעה למחיקת התחתונה הדלת ואת העליונה הדלת את סגור

Copies) עותקים(
:הבאות מהשיטות באחת הרצוי העותקים מספר את הזן
.המקשים לוח בעזרת העותקים מספר את הזן•

. על לחץ ואז, הרצוי העותקים מספר להצגת עד  על לחץ•

Defragmenting Flash DO NOT POWER OFF) לכבות אין. הבזק זיכרון של איחוי מבצע
)המדפסת את

.תיעלם שההודעה עד המתן. שנמחקו משאבים ידי על שנתפס בשטח מחדש שימוש לאפשר כדי ההבזק זיכרון של איחוי מבצעת המדפסת

.תיעלם שההודעה עד המתן. הצג על מוצגת זו כשהודעה המדפסת את לכבות אין :אזהרה
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Deleting <x>) את מוחקת> x(<
.תיעלם שההודעה עד המתן. שנבחרו עבודות מוחקת המדפסת

Disabling DLEs) מבטל DLE(
.תיעלם שההודעה עד המתן. להורדות האמולטורים את מבטלת המדפסת

Disabling Menus) תפריטים ביטול(
שההודעה עד המתן). פועל (On -ל) תפריטים נעילת (Menu Lockout מצב העברת ידי על התפריטים את להשבית לבקשה מגיבה המדפסת
.תיעלם

.הבקרה מלוח המדפסת הגדרות את לשנות ניתן לא, מבוטלים התפריטים כאשר :הערה

Disk Corrupted) פגום דיסק(
.מחדש הדיסק לפירמוט  לחץ). מחדש פירמוט (Reformat הכיתוב מוצג. הצלחה ללא אולם, בדיסק מתקלה להתאושש ניסתה המדפסת

.בדיסק כעת השמורים הקבצים כל את מוחק הדיסק של מחדש פירמוט :הערה

Disk recovery x/5 yyy% DO NOT POWER OFF) את לכבות אין, דיסק שחזור מבצע
)המדפסת

.שלב בכל שהושלם האחוז את מראה התצוגה. שלבים בחמישה מתבצע הדיסק שחזור

.שהושלמו האחוזים את מייצג yyy ;השלב מספר את מייצג x :הערה

.תיעלם שההודעה עד המתן

.הצג על מופיעה )דיסק שחזור מבצע% (Disk recovery x/5 yyy כשההודעה המדפסת את לכבות אין :אזהרה

Enabling Menus) תפריטים הפעלת(
שההודעה עד המתן). כבוי (Off -ל) תפריטים נעילת (Menu Lockout מצב העברת ידי על התפריטים את לאפשר לבקשה מגיבה המדפסת
.תיעלם

Encrypting disk yyy% DO NOT POWER OFF) המדפסת את לכבות אין. דיסק מצפין(
.תיעלם שההודעה עד המתן. הצג על מוצגים) %yyy( שהושלמו האחוזים. המדפסת של הקשיח הדיסק את מצפינה המדפסת

.הצג על מופיעה )דיסק מצפין (%Encrypting disk yyy כשההודעה המדפסת את לכבות אין :אזהרה

Enter PIN) אישי זיהוי מספר הזן(
.להדפסה נשלחה המסווגת העבודה כאשר) הדפסה מאפייני (Print Properties -ב שיצרת האישי הזיהוי מספר את הזן

Software and בתקליטור )למשתמש מדריך (User's Guide ראה, מסווגת עבודה הדפסת בעת אישי זיהוי מספר יצירת על למידע
Documentation) ותיעוד תוכנה(.

Enter PIN to lock) לנעילה אישי זיהוי מספר הזן(
.בתפריטים שינויים ולמניעת הבקרה לוח לנעילת שיצרת האישי הזיהוי מספר את הזן

Software and בתקליטור )למשתמש מדריך (User's Guide ראה, אישי זיהוי מספר עם הבקרה לוח תפריטי נעילת על למידע
Documentation) ותיעוד תוכנה(.

מאגר מרוקן
.תיעלם שההודעה עד המתן. הנוכחית ההדפסה משימת את ומשליכה פגומים נתונים מוחקת המדפסת

Formatting disk yyy% DO NOT POWER OFF) המדפסת את לכבות אין. דיסק מפרמט(
.תיעלם שההודעה עד המתן. בתצוגה מוצגים) %yyy( שהושלמו האחוזים. הדיסק את מפרמטת המדפסת
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.הצג על מופיעה )דיסק מפרמט (%Formatting Disk yyy כשההודעה המדפסת את לכבות אין :אזהרה

Formatting Flash DO NOT POWER OFF) המדפסת את לכבות אין. הבזק זיכרון מפרמט(
.תיעלם שההודעה עד המתן. ההבזק זיכרון את מפרמטת המדפסת

.הצג על מופיעה )הבזק זיכרון פרמוט מתבצע (Formatting Flash שההודעה בעת המדפסת את לכבות אין :אזהרה

Insert Tray <x) <מגש הכנס> x(<
.למדפסת המתאים המגש את הכנס

Internal System Error, Reload Bookmarks) סימניות מחדש טען, פנימית מערכת שגיאת(

.להדפיס ולהמשיך ההודעה את לנקות כדי  על לחץ מכן ולאחר , )המשך (Continue שמוצג עד  על לחץ1

.הסימניות את מחדש טען2

Internal System Error, Reload Security Certificates) טען, פנימית מערכת שגיאת
)אבטחה אישורי מחדש

.להדפיס ולהמשיך ההודעה את לנקות כדי  על לחץ מכן ולאחר , )המשך (Continue שמוצג עד  על לחץ1

.האבטחה אישורי את מחדש טען2

Invalid Engine Code) חוקי לא מנוע קוד(
.המדפסת עבור תקף מנוע קוד להוריד יש

.)ותיעוד תוכנה (Software and Documentation בתקליטור )למשתמש מדריך (User's Guide ראה, קוד הורדת על למידע

.בתצוגה מוצגת זו שהודעה בעת מנוע קוד להוריד ניתן :הערה

Invalid Network Code) חוקי לא רשת קוד(
.המדפסת בתוך המותקנת חומרה אפשרות הוא הפנימי ההדפסה שרת. הפנימי ההדפסה שרת עבור תקף רשת הדפסת קוד להוריד יש

.)ותיעוד תוכנה (Software and Documentation בתקליטור )למשתמש מדריך (User's Guide ראה, קוד הורדת על למידע

.בתצוגה מוצגת זו שהודעה בעת רשת קוד להוריד ניתן :הערה

Invalid PIN) מספר PIN חוקי לא(
:הבאות מהשיטות באחת תקף PIN מספר הזן

.נוסף PIN להזנת  על לחץ מכן ולאחר , )שנית נסה (Try again שמוצג עד  על לחץ•

.ליציאה  על לחץ מכן ולאחר , )ביטול (Cancel שמוצג עד  על לחץ•

. )ותיעוד תוכנה (Software and Documentation בתקליטור למשתמש מדריך ראה, PIN מספרי יצירת אודות למידע

>x <-ב הידני המזין את טען
.תכליתי-הרב במזין או הידני במזין הנדרש הנייר את טען1

.להדפיס ולהמשיך ההודעה את לנקות כדי  על לחץ מכן ולאחר , )ביטול (Cancel שמוצג עד  על לחץ2

את המכיל מגש מוצאת אינה המדפסת אם. זה במגש משתמשת היא, המתאימים הנייר וגודל סוג את המכיל מגש מוצאת המדפסת אם
.המחדל ברירת ממקור מדפיסה היא, המתאימים הנייר וגודל סוג
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Load <src> with <x>) עם> מקור <טען> x(<
:הבאות מהשיטות אחת נסה
.הנכונים הנייר ובגודל בסוג אחר מקור או הנייר מגש את טען•

.הנוכחית המשימה את לבטל כדי  על לחץ מכן ולאחר , )ביטול (Cancel  שמוצג עד  על לחץ•

מושבתים התפריטים
.המערכת של התמיכה לאיש פנה, עזרה לקבלת. הבקרה מלוח המדפסת הגדרות את לשנות ניתן לא. מושבתים המדפסת תפריטי

.מופסקת משימה להדפיס או, חסויה משימה להדפיס, הדפסה משימת לבטל עדיין ניתן, מושבתים תפריטים כאשר :הערה

מופסקות משימות אין
. על לחץ או, תיעלם שההודעה עד המתן. מופסקות משימות מכיל אינו המדפסת זיכרון

לביטול משימות אין
.תיעלם שההודעה עד המתן. משימות מכיל אינו המדפסת זיכרון

Power Saver) חשמל בצריכת חיסכון(
:הבאות מהשיטות אחת נסה. הבאה ההדפסה למשימת ההמתנה בעת חשמל בצריכת חיסכון למצב תעבור המדפסת

.להדפסה עבודה שלח•

. )מוכנה (Ready ההודעה תוצג, מכן לאחר. רגילה עבודה לטמפרטורת המדפסת את להביא כדי  על לחץ•

לשחרור אישי זיהוי מספר הזן, נעולה המדפסת
.לשחרור מתאים אישי זיהוי מספר הזן. נעול הבקרה לוח

הדפסה
.תיעלם שההודעה עד המתן. כעת משימות מדפיסה המדפסת

המכשיר את לכבות אין - דיסק מתכנת
.תיעלם שההודעה עד המתן. בדיסק נתונים שומרת המדפסת

.הצג על מופיעה )דיסק מתכנת (Programming disk כשההודעה המדפסת את לכבות אין :אזהרה

המכשיר את לכבות אין - הבזק זיכרון מתכנת
.תיעלם שההודעה עד המתן. ההבזק בזיכרון, מאקרו פקודות או גופנים כגון, משאבים שומרת המדפסת

.הצג על מופיעה )הבזק זיכרון מתכנת (Programming flash כשההודעה המדפסת את לכבות אין :אזהרה

המכשיר את לכבות אין - מערכת קוד מתכנת
.תיעלם שההודעה עד המתן. חדש מערכת קוד מתכנתת המדפסת

.הצג על מופיעה )מערכת קוד מתכנת (Programming system code כשההודעה המדפסת את לכבות אין :אזהרה

Ready) מוכנה(
.הבקרה מלוח התפריט הגדרות את לשנות ובאפשרותך, הדפסה משימות לקבל מוכנה המדפסת

Remote Management Active DO NOT POWER OFF) לכבות אין - מופעל מרחוק ניהול
)המדפסת את

.ההודעה למחיקת עד המתן. כעת מוגדרת המדפסת תצורת הגדרות

.הצג על מוצגת )מופעל מרחוק ניהול (Remote Management Active ההודעה כאשר המדפסת את לכבות אין :אזהרה
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הצבעוניים המתכלים החומרים כל את הוצא
:הבאות מהשיטות אחת נסה). תצורה הגדרות (Config בתפריט Color Lock Out במצב להדפסה מוגדרת המדפסת

.הפוטוקונדוקטור יחידות ואת הצבע מחסניות כל את הוצא•

.השחורה הטונר מחסנית את תסיר אל  :הערה

.Color Lock Out במצב ולהדפיס ההודעה את לנקות כדי  על לחץ מכן ולאחר , )המשך (Continue שמוצג עד  על לחץ•

הרגיל הפלט ממגש הנייר את הוצא
.תיעלם שההודעה עד המתן. המדפסת של הרגיל הפלט ממגש הנייר את הוצא

fuser מניית מאפס
.תיעלם שההודעה עד המתן. מאופסת fuser-ה מניית

המדפסת איפוס
.תיעלם שההודעה עד המתן. מבוטלות הפעילות ההדפסה עבודות כל. הנוכחיות המחדל ברירת הגדרות אל וחזרה איפוס במדפסת מתבצע

?מופסקות משימות לשחזר האם
בדיסק נשמרו אשר המופסקות המשימות כל את לשחזר כדי  לחץ מכן ולאחר, )המשך (Continue ההודעה להצגת עד  לחץ•

.המדפסת של הקשיח

אשר המופסקות המשימות כל את למחוק כדי  לחץ מכן ולאחר, )תשחזר אל (Do not restore ההודעה להצגת עד  לחץ•
.המדפסת של הקשיח בדיסק נשמרו

Restoring Factory Defaults) היצרן של מחדל ברירות שחזור(
.תיעלם שההודעה עד המתן

:תשוחזרנה היצרן של המחדל ברירת הגדרות כאשר
.סמלים וערכות מאקרו תוכניות, גופנים כולל הדבר. יימחקו המדפסת לזיכרון שהורדו המשאבים כל•
והגדרות) הגדרות (Setup בתפריט) תצוגה שפת (Display Language להוציא, היצרן של המחדל ברירת להגדרות יחזרו ההגדרות כל•

Fax -ו LocalTalk ,USB ,)אדום-אינפרה (Infrared ,)רשת (Network ,)טורי (Serial ,)מקבילי (Parallel בתפריטים אישית מותאמות
.)פקס(

Restoring Held Job(s) x/y) ות/שמורה ות/משימה שחזור x/y(
.תיעלם שההודעה עד המתן•

המופסקות ההדפסה משימות למחיקת  לחץ מכן ולאחר, הצג על תופיע )משחזור יציאה (Quit restoring שההודעה עד לחץ•
.שוחזרו שלא

.לשחזור המשימות כל סך את מייצג y .המשוחזרות המשימות מספר את מייצג x :הערה

Serial <x>) טורי> x(<
.הפעיל התקשורת קישור הוא הטורי החיבור. טורי כבל בחיבור משתמשת המדפסת

Setup Required) הגדרה דרושה(
.מהמדפסת האריזה חומרי כל את הסר1

.כנדרש מותקנים המתכלים החומרים וכל, ההעברה רצועת, fuser -שה ודא2

. על לחץ מכן ולאחר , )אזורים הצג (Show Areas שמוצג עד  על לחץ3

.ההגדרה להשלמת לבצע שעליך הפעולות את המציין מדריך יופיע הצג על
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Some held jobs were lost) אבדו המופסקות מהמשימות חלק(
.ההדפסה ולחידוש ההודעה למחיקת  לחץ מכן ולאחר, הצג על תופיע )המשך (Continue שההודעה עד  לחץ•
.הנוכחית המשימה את בטל•

Submitting Selection) בחירה שולח(
.ההודעה למחיקת עד המתן

Tray <x> Empty) מגש> x <ריק(
.ההודעה למחיקת במגש נייר טען

Tray <x> Low) במגש> x <קטנה נייר כמות(
.ההודעה למחיקת המתאים במגש נייר טען

Tray <x> Missing) מגש> x <חסר(
.למדפסת המתאים המגש את הכנס

USB/USB> x<
.הפעיל התקשורת קישור הוא USB חיבור. USB כבל בחיבור משתמשת המדפסת

Waiting) ממתין(
.נוספים נתונים או, Form Feed פקודת, End-of-Job לפקודת ממתינה אולם, להדפסה נתונים קיבלה המדפסת

.ההדפסה מאגר תכולת להדפסת  על לחץ•
.הנוכחית ההדפסה משימת את בטל•

אמולציה אפשרות טען, Emulation 1565 שגיאת
.הקושחה בכרטיס ההורדות אמולטור את משביתה ואז שניות 30 לאחר ההודעה את אוטומטית מנקה המדפסת

.www.lexmark.com בכתובת Lexmark של האינטרנט מאתר ההורדות אמולטור של הנכונה הגרסה את הורד, זה מצב לתקן כדי

31.72 Missing or Defective <color> Cartridge) פגומה או חסרה> צבע <מחסנית(
.תקינה שאינה או חסרה הרשומה הטונר מחסנית

.מחדש אותה התקן מכן ולאחר, הרשומה הטונר מחסנית את הסר•
.חדשה מחסנית התקן מכן ולאחר, הרשומה הטונר מחסנית את הסר•

32 Replace unsupported <color> cartridge) נתמכת לא> צבע <מחסנית החלף(
.נתמכת מחסנית התקן מכן ולאחר, הרשומה הטונר מחסנית את הסר

34 Incorrect media) נכונה לא מדיה(
.מתאימה אחרת מיוחדת מדיה או המתאים הנייר את במגש טען•

.אחר נייר ממגש המשימה ולהדפסת ההודעה למחיקת  על לחץ מכן ולאחר , )המשך (Continue שמוצג עד  על לחץ•

34 Short Paper) קצר נייר(
.מתאימה אחרת מיוחדת מדיה או המתאים הנייר את הנכון במגש טען•

.אחר נייר ממגש המשימה ולהדפסת ההודעה למחיקת  על לחץ מכן ולאחר , )המשך (Continue שמוצג עד  על לחץ•
.במגש כראוי טעון שהנייר וודא במגש והרוחב האורך מובילי את בדוק•
.הנכונים הנייר וסוג גודל את מבקשת ההדפסה שמשימת לוודא כדי) הדפסה מאפייני (Print Properties הגדרות את בדוק•
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גדול שהנייר ודא, Universal -ל מוגדר) תכליתי-רב מזין גודל (MP Feeder Size אם, לדוגמה. הנייר גודל של נכונה הגדרה בדוק•
.המודפסים הנתונים עבור מספיק

.הנוכחית ההדפסה משימת את בטל•

37 Insufficient memory for Flash Memory Defragment operation) זיכרון מספיק אין
)הבזק זיכרון איחוי לפעולת

.הדפסה ולהמשך האיחוי פעולת לעצירת  על לחץ מכן ולאחר , )המשך (Continue שמוצג עד  על לחץ•
.המדפסת זיכרון מתוך אחרים ונתונים מאקרו פקודות, גופנים מחק•
.זיכרון עוד התקן•

35 Insufficient memory to support Resource Save feature) לתמיכה זיכרון מספיק אין
)משאבים שמירת בתכונת

ולהמשך) משאבים שמירת (Resource Save להשבתת  על לחץ מכן ולאחר , )המשך (Continue שמוצג עד  על לחץ•
.הדפסה

וצא, Auto למצב מוגדרים הקישור שמאגרי ודא, זו הודעה הצגת לאחר) משאבים שמירת (Resource Save מחדש להפעיל כדי•
.)משאבים שמירת (Resource Save את הפעל ,)מוכנה (Ready ההודעה כשמוצגת. הקישור במאגרי השינויים להפעלת מהתפריטים

.זיכרון עוד התקן•

37 Insufficient memory to collate job) העבודה לאיסוף זיכרון מספיק אין(
ולהתחיל ונשמר נאסף שכבר העבודה חלק את להדפיס כדי  על לחץ מכן ולאחר , )המשך (Continue שמוצג עד  על לחץ•

.העבודה שאר באיסוף
.הנוכחית ההדפסה משימת את בטל•

37 Insufficient memory, some held jobs were deleted) חלק, זיכרון מספיק אין
)נמחקו המופסקות מהמשימות

:הבאות מהשיטות אחת נסה

.ההודעה את למחוק כדי  על לחץ מכן ולאחר , )משימה בטל (Cancel job או )המשך (Continue שמוצג עד  על לחץ•
.זיכרון עוד התקן•

37 Insufficient memory, some held jobs will not be restored) חלק, זיכרון מספיק אין
)ישוחזרו לא המופסקות מהמשימות

:הבאות מהשיטות אחת נסה

.ההודעה את למחוק כדי  על לחץ מכן ולאחר , )המשך (Continue שמוצג עד  על לחץ•
.הדפסה משימות מחק או זיכרון עוד התקן•

38 Memory Full) מלא זיכרון(
.ההודעה את למחוק כדי  על לחץ מכן ולאחר , )המשך (Continue שמוצג עד  על לחץ•
.הנוכחית ההדפסה משימת את בטל•
.זיכרון עוד התקן•

39 Page is too complex to print) להדפסה מדי מורכב העמוד(
.להדפיס ולהמשיך ההודעה את לנקות כדי  על לחץ מכן ולאחר , )המשך (Continue שמוצג עד  על לחץ•
.הנוכחית ההדפסה משימת את בטל•
.זיכרון עוד התקן•
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50 PPDS font error) גופן שגיאת PPDS(
.להדפיס ולהמשיך ההודעה את לנקות כדי  על לחץ מכן ולאחר , )המשך (Continue שמוצג עד  על לחץ•
.הנוכחית ההדפסה משימת את בטל•

51 Defective flash detected) פגום הבזק זיכרון זוהה(
.להדפיס ולהמשיך ההודעה את לנקות כדי  על לחץ מכן ולאחר , )המשך (Continue שמוצג עד  על לחץ•
.הנוכחית ההדפסה משימת את בטל•

52 Not enough free space in flash memory for resources) פנוי זיכרון מספיק אין
)ההבזק בזיכרון משאבים עבור

.הדפסה ולהמשך האיחוי פעולת לעצירת  על לחץ מכן ולאחר , )המשך (Continue שמוצג עד  על לחץ•

.יימחקו ההבזק בזיכרון לכן קודם נשמרו שלא מאקרו ופקודות גופנים
.ההבזק זיכרון מתוך אחרים ונתונים מאקרו פקודות, גופנים מחק•
.יותר גבוהה קיבולת עם הבזק זיכרון לכרטיס שדרג•

53 Unformatted flash detected) מפורמט לא הבזק זיכרון זוהה(
.הדפסה ולהמשך האיחוי פעולת לעצירת  על לחץ מכן ולאחר , )המשך (Continue שמוצג עד  על לחץ•
.להחליפו תצטרך, כזה ובמקרה ההבזק בזיכרון פגם שיש ייתכן, נעלמת לא השגיאה הודעת אם. ההבזק זיכרון את פרמט•

54 Serial option <x> error) טורית באפשרות שגיאה> x(<
.הטורית ליציאה מתאים ושהוא נכון מחובר הטורי שהכבל וודא•
למידע. מחוברת היא אליו ובמחשב במדפסת נכון מוגדרים) נתונים וסיביות שידור קצב, פרוטוקול (הטורי הממשק של שהפרמטרים וודא•

View User's על ולחץ, )ותיעוד תוכנה (Software and Documentation התקליטור את הכנס, טורית יציאה דרך הדפסה אודות נוסף
Guide and Documentation) ותיעוד למשתמש מדריך הצג(.

.הדפסה ולהמשך האיחוי פעולת לעצירת  לחץ מכן ולאחר, הצג על תופיע )המשך (Continue שההודעה עד  לחץ•
.אותה לאפס כדי מחדש והפעל המדפסת את כבה•

54 Standard network/Network <x> software error) ברשת תוכנה שגיאת
>)x <רשת/סטנדרטית

.הדפסה להמשך  לחץ מכן ולאחר, הצג על תופיע )המשך (Continue שההודעה עד  לחץ•
.אותה לאפס כדי מחדש והפעל המדפסת את כבה•
.ההדפסה בשרת או במדפסת) הבזק זיכרון (הרשת קושחת את שדרג•

Viewעל ולחץ, )ותיעוד תוכנה (Software and Documentation התקליטור את הכנס, הרשת מדפסת קושחת תכנות אודות נוסף למידע
User's Guide and Documentation) שרת קושחת של ההבזק זיכרון תכנות אודות נוסף למידע. )ותיעוד למשתמש מדריך הצג

.ההדפסה שרת עם שנשלח בתיעוד עיין, ההדפסה

55 Unsupported option in slot) בחריץ נתמכת לא אפשרות(
.למדפסת המתח את כבה1

.החשמל משקע המתח כבל את נתק2

ראה, נוסף מידע לקבלת. המדפסת של המערכת מלוח הפנימי ההדפסה שרת את או נתמך שאינו האופציונלי הממשק כרטיס את הסר3
. )ותיעוד תוכנה (Software and Documentation בתקליטור למשתמש מדריך

.היטב מוארק לשקע המתח כבל את חבר4

.מחדש המדפסת את הפעל5
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56 Parallel port <x> disabled) המקבילית היציאה> x <מושבתת(
.ההודעה את למחוק כדי  על לחץ מכן ולאחר , )המשך (Continue שמוצג עד  על לחץ•

.המקבילי החיבור דרך שיתקבלו מנתונים תתעלם המדפסת
.)מושבת (Disabled במצב אינה) מקבילי מאגר (Parallel Buffer התפריט שאפשרות וודא•

56 Serial port <x> disabled) טורית יציאה> x <מושבתת(
.ההודעה את למחוק כדי  על לחץ מכן ולאחר , )המשך (Continue  שמוצג עד  על לחץ•

.הטורי החיבור דרך שיתקבלו מנתונים תתעלם המדפסת
.)מושבת (Disabled במצב אינה) טורי מאגר (Serial Buffer התפריט שאפשרות וודא•

56 Standard USB port disabled) יציאת USB מושבתת הרגילה(
.ההודעה את למחוק כדי  על לחץ מכן ולאחר , )המשך (Continue שמוצג עד  על לחץ•

.USB חיבור דרך שיתקבלו מנתונים תתעלם המדפסת
.)מושבת (Disabled במצב אינה) USB מאגר (USB Buffer התפריט שאפשרות וודא•

58 Too many flash options installed) הבזק אביזרי מדי יותר מותקנים(
.למדפסת המתח את כבה1

.החשמל משקע המתח כבל את נתק2

.העודף ההבזק זיכרון את הסר3

.היטב מוארק לשקע המתח כבל את חבר4

.מחדש המדפסת את הפעל5

61 Remove defective hard disk) פגום קשיח דיסק הסר(
.להדפיס ולהמשיך ההודעה את לנקות כדי  על לחץ מכן ולאחר , )המשך (Continue שמוצג עד  על לחץ•
.קשיח בדיסק שימוש שדורשת כלשהי פעולה שתבצע לפני אחר קשיח דיסק התקן•

62 Disk full) מלא הדיסק(
.העיבוד ולהמשך ההודעה למחיקת  על לחץ מכן ולאחר , )המשך (Continue שמוצג עד  על לחץ•
.הקשיח הדיסק מתוך אחרים ונתונים מאקרו פקודות, גופנים מחק•
.יותר גדול קשיח דיסק התקן•

63 Unformatted disk) מפורמט לא דיסק(
.להדפיס ולהמשיך ההודעה את לנקות כדי  על לחץ מכן ולאחר , )המשך (Continue שמוצג עד  על לחץ•
.הדיסק את פרמט•

.להחליפו תצטרך, כזה ובמקרה הקשיח בדיסק פגם שיש ייתכן, נעלמת לא השגיאה הודעת אם

80 Fuser life warning) חיי משך אזהרת Fuser(
.להדפיס ולהמשיך ההודעה את לנקות כדי  על לחץ מכן ולאחר , )המשך (Continue שמוצג עד  על לחץ•
.הדיסק את פרמט•

80 Replace fuser) החלף Fuser(
.החילוף לחלק המצורף ההוראות לדף בהתאם fuser-ה את החלף
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82 Waste toner box nearly full) מלאה כמעט עודף טונר קופסת(
.להדפיס ולהמשיך ההודעה את לנקות כדי על לחץ מכן ולאחר, )המשך (Continue שמוצג עד על לחץ•
.מייד חלופית עודף טונר קופסת הזמן•

82 Replace waste toner box) עודף טונר קופסת החלף(
.החילוף לחלק המצורף ההוראות לדף בהתאם העודף הטונר קופסת את החלף

82 Waste toner box missing) חסרה עודף טונר קופסת(
.עודף טונר קופסת הכנס

83 Transfer belt missing) חסרה העברה רצועת(
.ההעברה רצועת את הכנס

83 Transfer belt life warning) העברה רצועת חיי משך אזהרת(
.להדפיס ולהמשיך ההודעה את לנקות כדי  על לחץ מכן ולאחר , )המשך (Continue שמוצג עד  על לחץ•
לחלק המצורף ההוראות לדף בהתאם החדשה ההעברה רצועת את התקן, יורדת ההדפסה איכות אם. חלופית העברה רצועת מייד הזמן•

.החילוף

83 Replace transfer belt) העברה רצועת החלף(
.החילוף לחלק המצורף ההוראות לדף בהתאם ההעברה רצועת את החלף

84 <color> PC Unit life warning) פוטוקונדוקטור יחידת חיי משך אזהרת(
.להדפיס ולהמשיך ההודעה את לנקות כדי  על לחץ מכן ולאחר , )המשך (Continue שמוצג עד  על לחץ•
ים/פוטוקונדוקטור התקן, יורדת ההדפסה איכות אם). הצבעים ארבעת כל את או בלבד שחור הזמן (שצוין הפוטוקונדוקטור את הזמן•

.להם המצורף ההוראות לדף בהתאם ים/חדש

84 Replace <color> PC Unit) צבע <פוטוקונדוקטור יחידת החלף<(
.לו המצורף ההנחיות לדף בהתאם) הצבעים ארבעת כל את או בלבד שחור החלף (שצוין הפוטוקונדוקטור את החלף

84 <color> PC Unit missing) חסרה> צבע <פוטוקונדוקטור יחידת(
.שצוין הפוטוקונדוקטור את הכנס

87 Fuser missing) חסר fuser(
.fuser-ה את הכנס

88 <color> Cartridge low) נמוך> צבע <מחסנית מפלס(
אם. מחדש אותה מתקינים ואז, אותה מנערים, הטונר מחסנית את מסירים אם נוספים דפים להדפיס יהיה וניתן ייתכן, דהויה ההדפסה אם

.הטונר מחסנית את להחליף ממולץ, דהויה נותרת ההדפסה

.להדפיס ולהמשיך ההודעה את לנקות כדי  על לחץ מכן ולאחר , )המשך (Continue שמוצג עד  על לחץ•
.לה המצורף ההנחיות לדף בהתאם המחסנית את החלף, יורדת ההדפסה איכות אם. מתאימה חלופית טונר מחסנית מייד הזמן•

88 Replace <color> cartridge) צבע <מחסנית החלף<(
.שצוינה הטונר מחסנית את החלף•

.להדפיס ולהמשיך ההודעה את לנקות כדי  על לחץ מכן ולאחר , )המשך (Continue שמוצג עד  על לחץ•
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200–250.yy Paper jam) נייר חסימת(
.הנייר של המעבר נתיב את נקה1

.בהדפסה להמשיך כדי  על לחץ, הנייר של המעבר נתיב ניקוי לאחר2

 או) נייר חסימת יש שבו האזור את מציין> x <-ש היכן (>)x <את הצג (<Show <x שמוצג עד  על לחץ, הנייר חסימת באיתור לעזרה
Show all) על לחץ מכן ולאחר , )הכל הצג .

.הנייר חסימת מיקום את המציין מדריך יופיע הצג על

900–999 Service message>) שירות> הודעת(
.המדפסת את כבה1

.החשמל משקע המתח כבל את נתק2

.הכבלים חיבורי כל את בדוק3

.היטב מוארק לשקע המתח כבל את חבר4

.מחדש המדפסת את הפעל5

.ההודעה הייתה מה ודווח לשירות קרא, נוספת פעם מופיעה השירות הודעת אם

פוטוקונדוקטור יחידת חשיפת על אזהרה
. על לחץ ואז, התחתונה הדלת את סגור
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אינדקס

מספרים
200–250.yy Paper jam) 56  )נייר חסימת

31.72 Missing or Defective <color>
Cartridge) או חסרה> צבע <מחסנית

51  )פגומה
32 Replace unsupported <color>

cartridge) לא> צבע <מחסנית החלף
51  )נתמכת

34 Incorrect media) 51  )נכונה לא מדיה
34 Short Paper) 51  )קצר נייר
35 Insufficient memory to support

Resource Save feature) זיכרון מספיק אין
52  )משאבים שמירת בתכונת לתמיכה

37 Insufficient memory for Flash Memory
Defragment operation) זיכרון מספיק אין

52  )הבזק זיכרון איחוי לפעולת
37 Insufficient memory to collate job) אין

52  )העבודה לאיסוף זיכרון מספיק
37 Insufficient memory, some held jobs

were deleted) חלק, זיכרון מספיק אין
52  )נמחקו המופסקות מהמשימות

37 Insufficient memory, some held jobs
will not be restored) חלק, זיכרון מספיק אין

52  )ישוחזרו לא המופסקות מהמשימות
38 Memory Full) 52  )מלא זיכרון
39 Page is too complex to print) העמוד

52  )להדפסה מדי מורכב
50 PPDS font error) גופן שגיאת PPDS ( 53
51 Defective flash detected) זיכרון זוהה

53  )פגום הבזק
52 Not enough free space in flash memory

for resources) עבור פנוי זיכרון מספיק אין
53  )ההבזק בזיכרון משאבים

53 Unformatted flash detected) זיכרון זוהה
53  )מפורמט לא הבזק

54 Network <x> software error) שגיאת
x (< 53 <ברשת תוכנה

54 Serial option <x> error) שגיאה
x (< 53 <טורית באפשרות

54 Standard network software error
53  )סטנדרטית ברשת תוכנה שגיאת(

55 Unsupported option in slot) לא אפשרות
53  )בחריץ נתמכת

56 Parallel port <x> disabled) היציאה
54  )מושבתת> x <המקבילית

56 Serial port <x> disabled) טורית יציאה
>x <54  )מושבתת

56 Standard USB port disabled) יציאת
USB 54  )מושבתת הרגילה

58 Too many flash options installed
54  )הבזק אביזרי מדי יותר מותקנים(

61 Remove defective hard disk) דיסק הסר
54  )פגום קשיח

62 Disk full) 54  )מלא הדיסק
63 Unformatted disk) 54  )מפורמט לא דיסק
80 Fuser life warning) חיי משך אזהרת

Fuser ( 54
80 Replace fuser) החלף Fuser ( 54
82 Replace waste toner box) קופסת החלף

55  )עודף טונר

82 Waste toner box missing) טונר קופסת
55  )חסרה עודף

82 Waste toner box nearly full) קופסת
55  )מלאה כמעט עודף טונר

83 Replace transfer belt) רצועת החלף
55  )העברה

83 Transfer belt life warning) משך אזהרת
55  )העברה רצועת חיי
83 Transfer belt missing) העברה רצועת

55  )חסרה
84> color <PC Unit life warning) אזהרת

55  )פוטוקונדוקטור יחידת חיי משך
84> color <PC Unit missing) יחידת

55  )חסרה> צבע <פוטוקונדוקטור
84 Replace <color> PC Unit) יחידת החלף

55  )>צבע <פוטוקונדוקטור
87 Fuser missing) חסר fuser ( 55
88> color> Cartridge low) מחסנית מפלס
55  )נמוך> צבע<

88 Replace <color> cartridge) החלף
55  )>צבע <מחסנית

900–999 Service> message>) <הודעת<
56  )שירות

A
Activating Menu Changes) שינויי מפעילה

46  )תפריט

B
Busy) 46  )עסוקה

C
Calibrating) 46  )כיול מבצעת

Cancel not available) 46  )זמין אינו ביטול
Canceling) 46  )מבטלת

Change <src> to <x>) ל> מקור <שנה
>x (< 46

Clearing job accounting statistics) מסיר
46  )המשימות מיומן סטטיסטיים נתונים

Close lower door) הדלת את סגור
46  )התחתונה

Close upper door) הדלת את סגור
46  )העליונה
Copies) 46  )עותקים

D
Defragmenting Flash) זיכרון של איחוי מבצע

46  )הבזק
Deleting) 47  )מוחקת

Disabling DLEs) מבטל DLE ( 47
Disabling Menus) 47  )תפריטים ביטול

Disk Corrupted) 47  )פגום דיסק
Disk recovery x/5 yyy) %שחזור מבצע

47  )דיסק

E
Enabling Menus) 47  )תפריטים הפעלת

Encrypting disk yyy%) 47  )דיסק מצפין
Enter PIN) 47  )אישי זיהוי מספר הזן

Enter PIN to lock) אישי זיהוי מספר הזן
47  )לנעילה

F
Formatting Disk yyy%) 47  )דיסק מפרמט

Formatting Flash) זיכרון פרמוט מתבצע
48  )הבזק

I
Insert Tray> x) <מגש הכנס> x (< 48

Internal System Error, Reload
Bookmarks) טען, פנימית מערכת שגיאת

48  )סימניות מחדש
Internal System Error, Reload Security

Certificates) טען, פנימית מערכת שגיאת
48  )אבטחה אישורי מחדש

Invalid Engine Code) 48  )חוקי לא מנוע קוד
Invalid Network Code) לא רשת קוד

48  )חוקי
Invalid PIN) מספר PIN 48  )חוקי לא

L
Load <src> with <x>) עם> מקור <טען

>x (< 49

N
NetWare Setup Page) הגדרת דף

NetWare ( 14

P
PDF menu) תפריט PDF ( 30

Programming disk) 49  )דיסק מתכנת
Programming flash) זיכרון מתכנת

49  )הבזק
Programming system code) קוד מתכנת

49  )מערכת

R
Ready) 49  )מוכנה

Restoring Factory Defaults) ברירות שחזור
50  )היצרן של מחדל

S
Serial>  x) <טורי> x (< 50

Setup Required) 50  )הגדרה דרושה
Some held jobs were lost) מהמשימות חלק

51  )אבדו המופסקות
Standard Network) ותפריט) רגילה רשת

Network <x>) רשת> x (< 36
Standard USB) USB ותפריט) רגיל USB

<x>  37
Submitting Selection) 51  )בחירה שולח

T
Tray <x> Empty) מגש> x <51  )ריק

Tray <x> Low) במגש> x <נייר כמות
51  )קטנה

Tray <x> Missing) מגש> x <51  )חסר
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U
USB/USB>  x < 51

W
Waiting) 51  )ממתין

Wireless Setup Page) הגדרת דף
14  )אלחוט

א
56  פוטוקונדוקטור יחידת חשיפת על אזהרה

49  לביטול משימות אין
49  מופסקות משימות אין

50  המדפסת איפוס

ב
 בדיקה

13  מתכלים חומרים

ה
50  ?מופסקות משימות לשחזר האם

 הגדרה
Universal Paper Size) נייר גודל

12  )אוניברסלי
8  נייר סוג/גודל

12  מידה יחידות
TCP/IP  35 כתובת
8  המחדל ברירת נייר מגש
 הגדרות
10  תכליתי-רב מזין

49  הדפסה
 הדפסה

Menu Settings Page) הגדרות דף
13  )תפריט

NetWare Setup Page) הגדרת דף
NetWare ( 14

Network <x> Setup Page) הגדרת דף
x (< 13 <רשת

Network Setup Page) הגדרת דף
13  )רשת

Wireless Setup Page) הגדרת דף
14  )אלחוט

סטטיסטיקת (Device Statistics דף
13  )ההתקן
11  נייר גודל החלפת
ספריית (Print Directory רשימת
14  )הדפסה
2  הודעות
 המדפסת הודעות

32 Replace unsupported <color>
cartridge) לא> צבע <מחסנית החלף

51  )נתמכת
34 Incorrect media) 51  )נכונה לא מדיה
34 Short Paper) 51  )קצר נייר
35 Insufficient memory to support

Resource Save feature) זיכרון מספיק אין
52  )משאבים שמירת בתכונת לתמיכה

37 Insufficient memory for Flash Memory
Defragment operation) זיכרון מספיק אין

52  )הבזק זיכרון איחוי לפעולת
37 Insufficient memory to collate job) אין

52  )העבודה לאיסוף זיכרון מספיק
38 Memory Full) 52  )מלא זיכרון
39 Page is too complex to print) העמוד

52  )להדפסה מדי מורכב

50 PPDS font error) גופן שגיאת
PPDS ( 53

51 Defective flash detected) זיכרון זוהה
53  )פגום הבזק

52 Not enough free space in flash
memory for resources) זיכרון מספיק אין

53  )ההבזק בזיכרון משאבים עבור פנוי
53 Unformatted flash detected) זוהה

53  )מפורמט לא הבזק זיכרון
54 Network <x> software error) שגיאת

x (< 53 <ברשת תוכנה
54 Serial option <x> error) שגיאה

x (< 53 <טורית באפשרות
54 Standard network software error

53  )סטנדרטית ברשת תוכנה שגיאת(
55 Unsupported option in slot) אפשרות
53  )בחריץ נתמכת לא
56 Parallel port <x> disabled) היציאה

54  )מושבתת> x <המקבילית
56 Serial port <x> disabled) טורית יציאה
>x <54  )מושבתת

56 Standard USB port disabled) יציאת
USB 54  )מושבתת הרגילה

58 Too many flash options installed
54  )הבזק אביזרי מדי יותר מותקנים(

61 Remove defective hard disk) הסר
54  )פגום קשיח דיסק

62 Disk full) 54  )מלא הדיסק
63 Unformatted disk) לא דיסק

54  )מפורמט
80 Fuser life warning) חיי משך אזהרת

Fuser ( 54
80 Replace fuser) החלף Fuser ( 54
82 Replace waste toner box) החלף

55  )עודף טונר קופסת
82 Waste toner box missing) טונר קופסת

55  )חסרה עודף
82 Waste toner box nearly full) קופסת

55  )מלאה כמעט עודף טונר
83 Replace transfer belt) רצועת החלף

55  )העברה
83 Transfer belt life warning) אזהרת

55  )העברה רצועת חיי משך
83 Transfer belt missing) העברה רצועת

55  )חסרה
84> color <PC Unit life warning) אזהרת

55  )פוטוקונדוקטור יחידת חיי משך
84> color <PC Unit missing) יחידת

55  )חסרה> צבע <פוטוקונדוקטור
84 Replace <color> PC Unit) החלף

55  )>צבע <פוטוקונדוקטור יחידת
87 Fuser missing) חסר fuser ( 55
88 Replace <color> cartridge) החלף

55  )>צבע <מחסנית
900–999 Service> message>) <הודעת<

56  )שירות
Activating Menu Changes) שינויי מפעילה

46  )תפריט
Busy) 46  )עסוקה

Calibrating) 46  )כיול מבצעת
Cancel not available) 46  )זמין אינו ביטול

Canceling) 46  )מבטלת
Change <src> to <x>) ל> מקור <שנה

>x (< 46
Change Paper) 11  )נייר החלף

Clearing job accounting statistics) מסיר
46  )המשימות מיומן סטטיסטיים נתונים

Close lower door) הדלת את סגור
46  )התחתונה

Close upper door) הדלת את סגור
46  )העליונה
Copies) 46  )עותקים

Defragmenting Flash) של איחוי מבצע
46  )הבזק זיכרון

Deleting) 47  )מוחקת
Disabling Menus) 47  )תפריטים ביטול
Disabling DLEs) מבטל DLE ( 47
Disk Corrupted) 47  )פגום דיסק

Disk recovery x/5 yyy) %שחזור מבצע
47  )דיסק

Enabling Menus) 47  )תפריטים הפעלת
Encrypting disk yyy%) 47  )דיסק מצפין

Enter PIN) 47  )אישי זיהוי מספר הזן
Enter PIN to lock) אישי זיהוי מספר הזן

47  )לנעילה
Formatting Disk yyy%) 47  )דיסק מפרמט

Formatting Flash) זיכרון פרמוט מתבצע
48  )הבזק

Insert Tray> x) <מגש הכנס> x (< 48
Internal System Error, Reload

Bookmarks) טען, פנימית מערכת שגיאת
48  )סימניות מחדש

Internal System Error, Reload Security
Certificates) טען, פנימית מערכת שגיאת

48  )אבטחה אישורי מחדש
Invalid Engine Code) לא מנוע קוד

48  )חוקי
Invalid Network Code) לא רשת קוד

48  )חוקי
Invalid PIN) מספר PIN 48  )חוקי לא

Load <src> with <x>) עם> מקור <טען
>x (< 49

Programming disk) 49  )דיסק מתכנת
Programming flash) זיכרון מתכנת

49  )הבזק
Programming system code) קוד מתכנת

49  )מערכת
Ready) 49  )מוכנה

Restoring Factory Defaults)  שחזור
50  )היצרן של מחדל ברירות
Serial> x) <טורי> x (< 50

Setup Required) 50  )הגדרה דרושה
Some held jobs were lost) חלק

51  )אבדו המופסקות מהמשימות
Submitting Selection) 51  )בחירה שולח

Tray <x> Empty) מגש> x <51  )ריק
Tray <x> Low) במגש> x <נייר כמות

51  )קטנה
Tray <x> Missing) מגש> x <51  )חסר

USB/USB> x < 51
Waiting) 51  )ממתין
56  פוטוקונדוקטור יחידת חשיפת על אזהרה

49  לביטול משימות אין
49  מופסקות משימות אין

50  המדפסת איפוס
50  ?מופסקות משימות לשחזר האם

49  הדפסה
50  הרגיל הפלט ממגש הנייר את הוצא
המתכלים החומרים כל את הוצא

50  הצבעוניים
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49  אישי זיהוי מספר הזן, נעולה המדפסת
49  מושבתים התפריטים

49  חשמל בצריכת חיסכון
x < 48 <-ב הידני המזין את טען
50  משימות נמצאו לא

fuser  50 מניית מאפס
47  מאגר מרוקן
49  מופעל מרחוק ניהול

אפשרות טען, Emulation 1565 שגיאת
51  אמולציה

200–250.yy Paper jam) 56  )נייר חסימת
31.72 Missing or Defective <color>

Cartridge) או חסרה> צבע <מחסנית
51  )פגומה

37 Insufficient memory, some held jobs
will not be restored) חלק, זיכרון מספיק אין

52  )ישוחזרו לא המופסקות מהמשימות
88 <color> Cartridge low) מחסנית מפלס

55  )נמוך> צבע<
37 Insufficient memory, some held jobs

were deleted) חלק, זיכרון מספיק אין
52  )נמחקו המופסקות מהמשימות

50  הרגיל הפלט ממגש הנייר את הוצא
50  הצבעוניים המתכלים החומרים כל את הוצא

 החלפה
7  מתכלים חומרים
49  אישי זיהוי מספר הזן, נעולה המדפסת
49  מושבתים התפריטים

ח
 מתכלים חומרים
13  בדיקה
7  החלפה

7  מצב
5  ישיר USB חיבור
49  חשמל בצריכת חיסכון

ט
 טעינה
12 ,8  נייר
x < 48 <-ב הידני המזין את טען

ל
50  משימות נמצאו לא
5  הבקרה לוח

 הבקרה לוח, לחצנים
Back) 5  )חזרה

Menu) 5  )תפריט
Stop) 5  )עצור
5  בחר
5  ספרות מקשי לוח
5  ניווט

מ
fuser  50 מניית מאפס
 המחדל ברירת נייר מגש

8  הגדרה
 תכליתי-רב מזין

10  הגדרות
47  מאגר מרוקן

נ
5  חיווי, נורית
49  מופעל מרחוק ניהול

 נייר
Universal Paper Size) נייר גודל

12  )אוניברסלי
11  משקל בחירת
12 ,8  טעינה
12  אישית מותאם סוג יצירת
8  המחדל ברירת מגש

8  סוג/גודל קביעת

ס
12  אישית מותאם נייר סוג

צ
5  הבקרה לוח, צג

ש
אפשרות טען, Emulation 1565 שגיאת

51  אמולציה

ת
AppleTalk  44 תפריט
20  )גימור (Finishing תפריט
HTML  33 תפריט
34  )תמונה (Image תפריט
IPv6  35 תפריט
LexLink  44 תפריט
הגדרות דף (Menu Settings Page תפריט
13  )תפריט
NetWare  44 תפריט

NetWare Setup Page) הגדרת דף
NetWare ( 14

הגדרת דף (Network Setup Page תפריט
13  )רשת

11  )נייר מרקם (Paper Texture תפריט
PCL ( 30 אמולציית (PCL Emul תפריט
PostScript  30 תפריט
14  )הדפסה ספריית (Print Directory תפריט
14  )גופנים הדפס (Print Fonts תפריט
רשימת תפריט (Profile List תפריט

14  )פרופילים
24  )איכות (Quality תפריט
34  )אבטחה (Security תפריט
Serial> x) <טורי> x (< 50
15  )הגדרות (Setup תפריט
<Standard Parallel and Parallel <x תפריט

x (< 39 <ומקבילי רגיל מקבילי(
USB Direct  45 תפריט
28  )שירות תוכניות (Utilities תפריט

6  של תרשים, תפריטים
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	80 Replace fuser (החלף Fuser)
	82 Waste toner box nearly full (קופסת טונר עודף כמעט מלאה)
	82 Replace waste toner box (החלף קופסת טונר עודף)
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