
הדפסה מדריך
.מדיה וגודלי סוגי של נאותה והגדרה המגשים של נאותה טעינה ידי-על מהמדפסת המרב את הפק

גיליונות 550- ל אופציונלי מגש או רגיל מגש טעינת
.גיליונות 550- ל אופציונליים מגשים שלושה עד לכלול ועשויה) 1 מגש (גיליונות 550- ל אחד רגיל במגש מצוידת המדפסת

יתר כל את שמור. נייר מגש או מגירת כל בנפרד טען, הציוד של היציבות חוסר סכנת את להפחית כדי: לפציעה אפשרות - זהירות
.אותם לפתוח עליך שיהיה עד סגורים המגשים

.במלואו החוצה המגש את משוך1

:הערות

.לחסימה לגרום עלולה כזו פעולה. בתצוגה מופיע עסוק כאשר או עבודות הדפסת במהלך מגשים תסיר אל•
.הנייר גודל את אוטומטית מזהה אינו גיליונות 550- ל הרגיל המגש•

.טוען שאתה הנייר גודל עבור הנכון למיקום אותו והסט הרוחב מכוון על לחץ2

:הערות

.המכוונים ורוחב אורך במיקום לסייע כדי המגש של התחתון בחלקו הנייר גודל במחווני השתמש•
.נייר לחסימות לגרום עלול הרוחב מכוון של נכון לא מיקום•
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.טוען שאתה הנייר גודל עבור הנכון למיקום אותו והסט הרוחב מכוון על לחץ3

:הערות

.לאורכם להתאים כדי לאחור אותו והסט האורך מכוון את לחץ, A4 וכן letter ,legal דוגמת הנייר מגודלי חלק עבור•
הלחצן את הסט, לנעילה. המכוון של העליון שבחלקו הלחצן את שמאלה הסט, הנעילה לפתיחת. נעילה מנגנון יש האורך למכוון•

.האורך בחירת לאחר ימינה

3

1

2

.ישר משטח על הקצוות את יישר. הנייר את תקמט ואל תקפל אל. אותם לשחרר כדי ואחורה קדימה הגיליונות את קלות כופף4

.מעלה כלפי פונה להדפסה שמומלץ הצד כאשר המגש של האחורי חלקו לכיוון נייר ערימת את טען5
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:הערות

חזית לכיוון מעלה כלפי הפנים עם המכתבים נייר את מקם, אחד צד על הדפסה לשם מראש מודפס מכתבים נייר טעינת בעת•
.המגש

החלק לכיוון מטה כלפי הפנים עם מכתבים נייר את מקם, הצדדים שני על הדפסה לשם מראש מודפס מכתבים נייר טעינת בעת•
.המגש של האחורי

צדדית-דו הדפסהצדדית-חד הדפסה

LETTERHEADLETTERHEAD

.המגש של השמאלי בצדו שנמצא הנייר של המקסימלי המילוי ממחוון חורג אינו שהנייר ודא: הערה

.למדפסת אפשרי ונזק לחסימות לגרום עלולה המגש של יתר טעינת: אפשרי נזק-אזהרה

.המגש את הכנס6

.המדפסת של האחורי לחלקה מעבר יבלוט המגש, הנייר מגודלי חלק עבור: הערה

.שטענת הנייר על בהתבסס המגש עבור הנייר וסוג הנייר גודל הגדרת את ודא, המדפסת של הבקרה בלוח7

הנייר וסוג גודל הגדרת
:אל נווט, הבית במסך

 >הנייר סוג או גודל את בחר > מגש בחר > נייר סוג/גודל >נייר תפריט >
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