
ההדפסה מדריך
.המדיה וגדלי סוגי של נכונה והגדרה המגשים של נכונה טעינה ידי על מהמדפסת המירב את הפק

הנייר מגש טעינת
של אופציונלי מגש, גיליונות 550 של כמגש גם המוכר), 1 מגש (הרגיל המגש: קלט מקורות חמישה עד בין לבחור מאפשרת המדפסת

את 1 במגש טען. מיוחדת למדיה גיליונות 550 של אופציונלית ומגירה, תכליתי-רב מגש, גיליונות 2,000 של אופציונלי מגש, גיליונות 550
.בעיות ללא להדפסה ומסייעת חסימות מונעת נכונה נייר טעינת. ההדפסה עבודות למרבית המשמשים המיוחדת המדיה או הנייר

,C734n המדפסת דגמי. אופציונליים קלט מקורות בארבעה הכל בסך יתמכו C736dtn -ו, C736n ,C736dn המדפסת דגמי :הערה
C734dn, C734dtn ו- C734dw אופציונליים קלט מקורות בשלושה הכל בסך יתמכו.

לגרום עלולה זו פעולה. המדפסת של הבקרה בלוח מהבהבת )עסוקה (Busy כשההודעה או, הדפסה במהלך מגשים להסיר אין
.לחסימות

.המגש את לגמרי הוצא. החוצה המגש את ומשוך בידית אחוז1

.המובילים מיקום בעת אלה במחוונים היעזר. המגש של התחתון בחלק הגודל למחווני לב שים
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.הנטען הנייר גודל עבור הנכון המיקום אל המוביל את והזז, שמוצג כפי הרוחב מובילי לשוניות את לחץ2

.נייר לטעינת המרבי הגובה את מציין הוא: הנייר מגש של שמאל בצד הטעינה לקו לב שים

.הנטען הנייר גודל עבור הנכון המיקום אל האורך מוביל את הזז מכן ולאר, האורך מוביל לשוניות את יחד לחץ3

שמאלה האורך מוביל של העליון שבחלקו הכפתור את החלק, המגש נעילת את לבטל כדי. נעילה מנגנון יש האורך למוביל :הערה
.ימינה בחזרה הכפתור את החלק, אורך בחירת לאחר המגש לנעילת. שמוצג כפי

ישר. אותו תקמט ואל הנייר את תקפל אל. כמניפה אותם נער ואז הגיליונות את לשחרר כדי ואחורה קדימה הנייר ערימת את כופף4
.ישר משטח על הקצוות את

כפי המגש של האחורי החלק לכיוון הנייר ערימת את טען. מעלה כלפי פונה להדפסה המומלץ הצד כאשר הנייר ערימת את טען5
.שמוצג
.המגש של הקדמי החלק לכיוון הכותרת את הנח, צדדית-חד להדפסה מראש מודפס מכתבים נייר טעינת בעת

ABC

ההדפסה מדריך
3 מתוך 2 עמוד



.בחזרה אותו הכנס ואז, המגש את ישר6

לקבלת. המדפסת של הבקרה בלוח המגש עבור הנייר סוג הגדרות את שנה, זה במגש לכן קודם טעון שהיה מזה שונה נייר הזנת אם7
.3 בעמוד" הנייר וסוג גודל קביעת" ראה, נוסף מידע

הנייר וסוג גודל קביעת
המדפסת, מקושר במגש הנייר נגמר כאשר. המדפסת ידי על אוטומטית מקושרים תואמות נייר וסוג גודל הגדרות עם מגשים :הערה
.אחר ממגש נייר מושכת

:הנייר וסוג גודל הגדרות לשינוי

.)מוכנה (Ready ההודעה ושמוצגת מופעלת שהמדפסת ודא1

. על לחץ, המדפסת של הבקרה בלוח2

. על לחץ מכן ולאחר, )נייר תפריט (Paper Menu שמוצג עד מטה החץ על לחץ3

. על לחץ מכן ולאחר, )נייר סוג/גודל (Paper Size/Type שמוצג עד מטה החץ על לחץ4

. על לחץ מכן ולאחר, הנכון המגש סוג שמוצג עד מטה החץ על לחץ5

. על לחץ מכן ולאחר, הנכון הגודל לצד  שמוצג עד מטה החץ על לחץ6

.הנכון הנייר בסוג  על לחץ. האפשריים הנייר סוגי ברשימת לדפדף כדי ימינה או שמאלה החצים לחצני על לחץ7
.)נייר סוג/גודל (Paper Size/Type -ל חוזרת המדפסת. )בחירה שולח (Submitting Selection ההודעה תוצג כעת

.)מוכנה (Ready למצב לחזור כדי פעמים שלוש  על לחץ8

ההדפסה מדריך
3 מתוך 3 עמוד



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

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


