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The following paragraph does not apply to any country where 
such provisions are inconsistent with local law: LEXMARK 
INTERNATIONAL, INC., PROVIDES THIS PUBLICATION “AS IS” 
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WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A 
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express or implied warranties in certain transactions; therefore, 
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typographical errors. Changes are periodically made to the 
information herein; these changes will be incorporated in later 
editions. Improvements or changes in the products or the 
programs described may be made at any time. 
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International, Inc., Department F95/032-2, 740 West New Circle 
Road, Lexington, Kentucky 40550, U.S.A. In the United Kingdom 
and Eire, send to Lexmark International Ltd., Marketing and 
Services Department, Westhorpe House, Westhorpe, Marlow 
Bucks SL7 3RQ. Lexmark may use or distribute any of the 
information you supply in any way it believes appropriate without 
incurring any obligation to you. To obtain additional copies of 
publications related to this product, visit the Lexmark Web site at 
www.lexmark.com. 

References in this publication to products, programs, or services 
do not imply that the manufacturer intends to make these 
available in all countries in which it operates. Any reference to a 
product, program, or service is not intended to state or imply that 
only that product, program, or service may be used. Any 
functionally equivalent product, program, or service that does not 
infringe any existing intellectual property right may be used 
instead. Evaluation and verification of operation in conjunction 
with other products, programs, or services, except those 
expressly designated by the manufacturer, are the user’s 
responsibility. 
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  בטיחותי מידע

חבר את כבל החשמל לשקע חשמל מוארק ונגיש שנמצא  •
  .סמוך למוצר

  

 או חוטים חיבורי תבצע ואל זה מוצר תתקין אל :זהירות •
 סופת במהלך, טלפון או חשמל כבל כגון, כלשהם חשמל
  .ברקים

 בפקדים שימוש .בלייזר שימוש נעשה זה במוצר :זהירות •
בזאת המצוינים מאלה אחרים נהלים ביצוע או התאמות או

  .מסוכנת לקרינה בחשיפה להסתיים עלול

 ההדפסה מדית את מחמם צרהמו, ההדפסה בתהליך •
 .ההדפסה ממדית פליטות לשחרור לגרום עשוי והחום
 בהנחיות הדן ההפעלה בהוראות הסעיף את להבין עליך

 של האפשרות את למנוע כדי הדפסה מדית לבחירת
).43בעמוד  בחירת מדית הדפסהראה  (.מזיקות פליטות

  

 בהוראות המתוארים אלו מלבד, תיקונים או שירות לצורך •
  .מקצועי שירות לאיש פנה, ההפעלה

  

נבדק ואושר כדי לעמוד בתקני הבטיחות , מוצר זה תוכנן •
 Lexmarkהגלובליים המחמירים בשימוש ברכיבי 

אפשר שמאפייני הבטיחות של חלקים אחדים  .ספציפיים
 אינה אחראית Lexmark .לא  תמיד יהיו מובנים מאליהם
  .לשימוש בחלקי חילוף אחרים
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 כללית סקירה
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4  

  גיליונות150 -סל פלט ל
  גיליונות250 -מגש ל
  מגירה או גיליונות 250 -ל מגירה

 )אופציונלית (גיליונות 550 -ל
  מזין ידני

 5 

6 

7  

 דלת קדמית
 לוח הבקרה
  תומך נייר
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1
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3

6

7

5

4

  

1 

2 

3 

4  

 תאחורי נייר יציאת
 )הפעלה (Powerלחצן 

 חיבור כבל חשמל
  )לא זמין בחלק מהדגמים(כיסוי נגד אבק 

 5 

6 

7  

 USBחיבור 
 חיבור מקבילי

  Ethernet-חיבור ל
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 הבקרה בלוח שימוש

 סקירת לוח הבקרה

 .לחצנים  2 - נוריות ו5לוח הבקרה כולל 

 .משמש גם כנורית) המשך (Continueהלחצן  :הערה

1 2 3 4 5

67 
 

1 

2 

3 

4  

Error) שגיאה( 
Paper Jam) חסימת נייר( 

Load Paper) ירטען ני( 
Toner Low / Replace PC Kit 

  )PCהחלף ערכת / חסר טונר (

5 

6 

7  

Ready) מוכנה( 
 )ביטול (Cancelלחצן 
  )המשך (Continueלחצן 

 

 :לאחר רצף נוריות המציין שגיאה נפוצה
 . כדי להמשיך בהדפסה )המשך (Continueלחץ ושחרר את הלחצן  •
 .כדי להציג קוד שגיאה משני  )המשך (Continueלחץ פעמיים במהירות על הלחצן  •
 .כדי לבטל את המשימה המודפסת כעת  )ביטול (Cancelלחץ ושחרר את הלחצן  •
 .עד שכל הנוריות יידלקו כדי לאפס את המדפסת  )ביטול (Cancelלחץ והחזק את הלחצן  •

2
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 בקרההבנת נוריות לוח ה

תנאים שונים של המדפסת כבויות או מהבהבות מציינות , נוריות דולקות .בהתאם לרצף הדלקתן, הנוריות בלוח הבקרה מסמלות מצבים שונים
  .התערבות או שירות, כמו מצב המדפסת

 .הרצף משמעות על נוסף למידע המצוין העמוד על לחץ .ביותר הנפוצים הנוריות רצפי את מציגה הבאה הטבלה

  רצפי נוריות נפוצים

   
  דולקת=   

       
מהבהבת= 

  
 כבויה= ריק  באיטיות מהבהבת=    

    

          
    

 עמוד  מצב המדפסת
Continue 

  )המשך(
Error 

  )שגיאה(

Toner Low / Replace 
PC Kit)  החלף / חסר טונר

  )פוטוקונדוקטורערכת 
Load Paper 

  )טען נייר(
Paper Jam 

 )חסימת נייר(
Ready 

  )מוכנה(

            11חיסכון בצריכת חשמל/ מוכנה 
  

            11 עסוקה

  

Hex Trace  12  מוכן            
  

  12 ממתינה

  

        
  

    13 רזולוציה מופחתת/ מוחקת 

  

      

  

  לא מוכנה
  13 )המדפסת לא מקוונת(

  

          

    14 סגור דלת
  

        

זיכרון / אזור איסוף לא מספיק 
  14 לא מספיק
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  )המשך (רצפי נוריות נפוצים

   
  דולקת=   

       
מהבהבת= 

  
 כבויה= ריק  באיטיות מהבהבת=    

    

          
    

 דעמו  מצב המדפסת
Continue 

  )המשך(
Error 

  )שגיאה(

Toner Low / Replace 
PC Kit)  החלף / חסר טונר

  )פוטוקונדוקטורערכת 
Load Paper 

  )טען נייר(
Paper Jam 

 )חסימת נייר(
Ready 

  )נהכמו(

  14 עמוד מורכב

    
        

  15 אפס מדפסת/בטל משימה

            

  15 טען מדית הדפסה

  

    
  

    

        16 טען מזין ידני
  

    

  16 חסר טונר

  

  
  

      

אי התאמה באזור מחסנית 
    17 הטונר

    
      

אזהרת חיי ערכת 
  17 פוטוקונדוקטור

  

  

  

      

החלף את הפוטוקונדוקטור 
  18 )עצירה מלאה של המדפסת(

      

      

תכנות קוד / תכנות קוד מנוע 
      18 מערכת

    
  

  

קוד רשת / קוד מנוע לא חוקי 
    19 לא חוקי
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  )המשך (רצפי נוריות נפוצים

   
  דולקת=   

       
מהבהבת= 

  
 כבויה= ריק  באיטיות מהבהבת=    

    

          
    

 דעמו  מצב המדפסת
Continue 

  )המשך(
Error 

  )שגיאה(

Toner Low / Replace 
PC Kit)  החלף / חסר טונר

  )פוטוקונדוקטורערכת 
Load Paper 

  )טען נייר(
Paper Jam 

 )חסימת נייר(
Ready 

  )נהכמו(

ממשק / שגיאות ממשק רשת 
  19 מארח מושבת

    
        

  19 שגיאת שירות

            

  20 *שגיאת מדפסת

    
        

  20*שגיאת חסימת נייר במדפסת

  

      
  

  

  21 נייר קצר

  

      
  

  

        21 סל פלט מלא

  

    

  25 בעמוד משניים שגיאה קודי ראה, נוסף למידע*

  .ומה ניתן לעשות כדי לנקות אותם, להלן הסברים למשמעויות של רצפי הנוריות או הקודים העיקריים
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 יקרייםקודים ע

 חיסכון בצריכת החשמל/ מוכנה 

 :רצף נוריות

• Ready) דולקת- )מוכנה  

 :משמעות רצף נוריות זה

 .המדפסת מוכנה לקבל ולעבד נתונים •
 .המדפסת נמצאת במצב חיסכון בצריכת החשמל •

 :מה אפשר לעשות

 .שלח משימה להדפסה •
 כדי להדפיס את דפי הגדרות  )המשך (Continueלחץ על  •

 .התפריט ולעיין ברשימה של הגדרות המדפסת הנוכחיות
 . כדי לאפס את המדפסת )ביטול (Cancelלחץ והחזק את הלחצן  •

 

 סוקהע

 :רצף נוריות

• Ready) מהבהבת-) מוכנה  

 :משמעות רצף נוריות זה

 .המדפסת עסוקה בקבלה ובעיבוד של נתונים או בהדפסה •
דפי הגדרות תפריט או , רשימת גופנים, המדפסת מדפיסה ספרייה •

 .דפי בדיקת איכות הדפסה

 :מה אפשר לעשות

 :עסוקה •
 .המתן עד שההודעה תיעלם –
 כדי לבטל את  )ביטול (Cancelלחץ ושחרר את הלחצן  –

 .משימת ההדפסה
 כדי לאפס את  )ביטול (Cancelלחץ והחזק את הלחצן  –

 .המדפסת
דפי הגדרות תפריט או , רשימת גופנים, מדפסת מדפיסה ספרייהה •

 :דפי בדיקת איכות הדפסה
) עסוקה (Busyההודעה . המתן עד לסיום הדפסת הדפים –

דולקת ) מוכנה (Readyהנורית  .מוצגת במהלך הדפסת הדפים
 .כאשר ההדפסה נעצרת

 כדי לבטל את  )ביטול (Cancelלחץ ושחרר את הלחצן  –
 .ההדפסה

 . כדי לאפס את המדפסת )ביטול (Cancelלחץ והחזק את הלחצן  –
 :עיבוד של נתונים מממשק מארח/קליטה •

 .דעה תיעלםהמתן עד שההו –
 . כדי להפסיק את העיבוד )ביטול (Cancelלחץ ושחרר את הלחצן  –
 . כדי לאפס את המדפסת )ביטול (Cancelלחץ והחזק את הלחצן  –
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Hex Traceמוכן  

 :רצף נוריות
Ready) מהבהבת באיטיות–) מוכנה  

 :משמעות רצף נוריות זה

 . פעילהHex Traceוהתכונה , המדפסת מוכנה להדפסה

 :מה אפשר לעשות

לפתרון  Hex Trace-משתמשים מתקדמים יכולים להסתייע ב •
ת המדפסת כדי לצאת כבה א, לאחר פתרון הבעיה .בעיות הדפסה

 .Hex Traceממצב 
 כדי לאפס את  )ביטול (Cancelלחץ והחזק את הלחצן  •

 .המדפסת

 

 ממתינה

 :רצף נוריות

• Continue) דולקת-) המשך  
• Ready) דולקת-) מוכנה  

 :משמעות רצף נוריות זה

 .או לקליטת נתונים נוספים, המדפסת ממתינה לפסק זמן בהדפסה

 :מה אפשר לעשות

 כדי להדפיס את תכולת  )המשך (Continueלחץ על הלחצן  •
 .מאגר ההדפסה

 כדי לבטל את משימת  )ביטול (Cancelלחץ ושחרר את הלחצן  •
 .ההדפסה

 כדי לאפס את  )ביטול (Cancelלחץ והחזק את הלחצן  •
 .המדפסת
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 ה מופחתתרזולוצי/ מוחקת 

 :רצף נוריות

• Ready) מהבהבת-) מוכנה  
• Error) מהבהבת-) שגיאה  

 :משמעות רצף נוריות זה

 .המדפסת מוחקת נתוני הדפסה פגומים •
אך מפחיתה את , המדפסת מעבדת נתונים או מדפיסה עמודים •

  הרזולוציה של עמוד במשימה הנוכחית 
 . כדי למנוע שגיאת זיכרון מלאdpi 300 - לdpi 600 -מ

 :מה אפשר לעשות

כדי להדפיס ) מוכנה (Readyהמתן עד שלוח הבקרה יחזור למצב  •
 .משימות נוספות

 כדי לבטל את משימת  )ביטול (Cancelלחץ ושחרר את הלחצן  •
 .ההדפסה

 . כדי לאפס את המדפסת )יטולב (Cancelלחץ והחזק את הלחצן  •

 

 לא מוכנה

 :רצף נוריות

Continue) דולקת-) המשך  

, המדפסת אינה מוכנה לקלוט או  לעבד נתונים:משמעות רצף נוריות זה
 .או שיציאות המדפסת אינן מקוונות

 : לעשותמה אפשר

 כדי לחזור למצב  )המשך (Continueלחץ ושחרר את הלחצן  •
Ready) מוכנה.( 

כדי לחזור למצב  ) ביטול (Cancelלחץ ושחרר את הלחצן  •
Ready) מוכנה.( 
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 סגור דלת

 :רצף נוריות
• Error) דולקת-) שגיאה  

 :משמעות רצף נוריות זה

 .הדלת הקדמית של המדפסת פתוחה

 :מה אפשר לעשות

 .המדפסת תתאפס אוטומטית .סגור את הדלת

 

 זיכרון לא מספיק/ אזור איסוף לא מספיק 

 :רצף נוריות

• Continue )דולקת-) המשך  
• Error) דולקת-) שגיאה  

 :משמעות רצף נוריות זה

 .זיכרון המדפסת מלא מדי לאיסוף משימת ההדפסה

 :מה אפשר לעשות

 כדי למחוק את ההודעה  )המשך (Continueלחץ ושחרר את הלחצן  •
 ).יתכן שהמשימה לא תודפס כהלכה( .להמשיך בהדפסת המשימהו

 . כדי לבטל את משימת ההדפסה )ביטול (Cancelלחץ ושחרר את הלחצן  •
 . כדי לאפס את המדפסת )ביטול (Cancelלחץ על הלחצן  •

 עמוד מורכב

 :רצף נוריות

• Continue) דולקת-) המשך  
• Error) דולקת-) שגיאה  

 :משמעות רצף נוריות זה

המדפסת עלולה שלא להדפיס את העמוד כהלכה מכיוון שמידע ההדפסה שעל 
 ).זיכרון המדפסתגדול מדי ל, כלומר(העמוד מורכב מדי 

 :מה אפשר לעשות

 כדי למחוק את ההודעה  )המשך (Continueלחץ על הלחצן  •
 ).יתכן שהמשימה לא תודפס כהלכה( .ולהמשיך בהדפסת המשימה

 . כדי לבטל את משימת ההדפסה )ביטול (Cancelלחץ ושחרר את הלחצן  •
. כדי לאפס את המדפסת )ביטול (Cancelלחץ על הלחצן  •
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 אפס מדפסת/ בטל משימה 

 :ף נוריותרצ

• Continue) דולקת-) המשך  
• Ready) דולקת-) מוכנה  

• Toner Low/Replace PC Kit) החלף ערכת /חסר טונר
  דולקת-) פוטוקונדוקטור

• Load Paper) דולקת-) טען נייר  
• Paper Jam) דולקת-) חסימת נייר  
• Error) דולקת-) שגיאה  

 :משמעות רצף נוריות זה

 .משימת ההדפסה הנוכחית בוטלה •
סת איפוס וחזרה אל הגדרות ברירת המחדל של מתבצע במדפ •

הגדרת ברירת  .כל משימות ההדפסה הפעילות מבוטלות .המשתמש
מחדל נוכחית נשארת בתוקף עד שמשנים אותה או עד לשחזור 

 .הגדרות ברירת המחדל של היצרן

 :מה אפשר לעשות

 .המתן עד שההודעה תיעלם

 

 טען מדית הדפסה

 :רצף נוריות

• Continue) דולקת-) המשך  
• Load Paper) דולקת-) טען נייר  

 :משמעות רצף נוריות זה

 .מדית ההדפסה אזלה  מהמקור המצוין במדפסת

 :מה אפשר לעשות

 Continueולחץ על הלחצן , טען מדית הדפסה במגש שצוין •
 . כדי לחדש את ההדפסה )המשך(

 . כדי לאפס את המדפסת )ביטול (Cancelלחץ על הלחצן  •

 



 הבקרה לוח נוריות הבנת

 
16

 טען מזין ידני

 :רצף נוריות

• Load Paper) דולקת-) טען נייר  

 :משמעות רצף נוריות זה

 .ון אחד של מדית הדפסה במזין הידניהמדפסת ממתינה לטעינת גילי

 :מה אפשר לעשות

 .טען מדית הדפסה במזין הידני •
 .כדי להמשיך בהדפסה  )המשך (Continueלחץ  •
 כדי לאפס את  )ביטול (Cancelלחץ והחזק את הלחצן  •

 .המדפסת

 

 חסר טונר

 :רצף נוריות

• Continue) דולקת-) המשך  

• Toner Low/Replace PC Kit) החלף ערכת /חסר טונר
  דולקת-) פוטוקונדוקטור

 :משמעות רצף נוריות זה

 הטונר עומד הטונר במחסנית, בנוסף .המדפסת מוכנה לקבל ולעבד נתונים
 .לאזול

 :מה אפשר לעשות

כדי להעלים את  ) המשך (Continueלחץ ושחרר את הלחצן  •
 .רצף הנוריות ולחזור לעיבוד משימת ההדפסה

  .כבה את המדפסת •
 .להאריך את חיי המחסניתהסר את מחסנית הטונר ונער אותה כדי  •
 החלפת מחסנית הטונרראה , לעזרה( .החלף את מחסנית הטונר •

 .)79בעמוד 
 .הפעל את המדפסת מחדש •
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 אי התאמה באזור מחסנית הטונר

 :רצף נוריות

• Toner Low/Replace PC Kit) החלף ערכת /חסר טונר
  דולקת-) פוטוקונדוקטור

• Error) דולקת-) שגיאה  

 :משמעות רצף נוריות זה

האזור הגיאוגרפי של המדפסת אינו מתאים לאזור הגיאוגרפי של מחסנית 
  .הטונר המותקנת

 :מה אפשר לעשות

הסר את מחסנית הטונר והתקן מחסנית טונר חדשה שתואמת לאזור 
 אפשר וכיצד לי דרושים מתכלים חומרים אילוראה (הגיאוגרפי של המדפסת 

 ).76ד  בעמו?להזמין

 

 אזהרת חיי ערכת פוטוקונדוקטור

 :רצף נוריות

• Continue) דולקת-) המשך  

• Toner Low/Replace PC Kit) החלף ערכת /חסר טונר
  מהבהבת-) פוטוקונדוקטור

 :משמעות רצף נוריות זה

 .כמעט מלא ויש להחליפו בקרוב, הפוטוקונדוקטור

חייבת התכונה התראת טונר , כדי שהודעה זו תופיע :הערה
 .להיות מופעלת

 :מה אפשר לעשות

 כדי להעלים את  )המשך (Continueלחץ ושחרר את הלחצן  •
 .רצף הנוריות ולהמשיך להדפיס

 ערכת החלפתראה , וסףלמידע נ .החלף את ערכת הפוטוקונדוקטור •
 .81 בעמוד הפוטוקונדוקטור
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 )עצירה מלאה של המדפסת(החלף את הפוטוקונדוקטור 

 :רצף נוריות

• Continue) דולקת-) המשך  
• Toner Low/Replace PC Kit) החלף ערכת /חסר טונר

  מהבהבת-) פוטוקונדוקטור
• Error) מהבהבת-) שגיאה  

 :משמעות רצף נוריות זה

המדפסת לא תדפיס עמודים  .ערכת הפוטוקונדוקטור מלאה ויש להחליף אותה
 .ספים עד להחלפת ערכת הפוטוקונדוקטורנו

 :מה אפשר לעשות

 כדי להדפיס עמוד  )המשך (Continueלחץ ושחרר את הלחצן  •
 .הוראות לערכת הפוטוקונדוקטור

 ערכת חלפתהראה , לעזרה( .החלף את ערכת הפוטוקונדוקטור •
 .)81 בעמוד הפוטוקונדוקטור

 

 תכנות קוד מערכת/ תכנות קוד מנוע 

 :רצף נוריות

• Ready) דולקת-) מוכנה  
• Toner Low/Replace PC Kit) החלף ערכת /חסר טונר

  דולקת-) פוטוקונדוקטור
• Load Paper) דולקת-) טען נייר  

 :משמעות רצף נוריות זה

 .הקוד חדש מתוכנת כעת למנוע או להבזק קוד קושח

 :מה אפשר לעשות

היא , כאשר המדפסת מסיימת לתכנת את הקוד .המתן עד שההודעה תיעלם
 .מבצעת איפוס רך
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 קוד רשת לא חוקי/ קוד מנוע לא חוקי 

 :רצף נוריות

• Ready) דולקת-) מוכנה  
• Error) דולקת-) שגיאה  

 :משמעות רצף נוריות זה

 .אך אינם חוקייםאו תוכנתו , או קוד הרשת לא תוכנתו/קוד המנוע ו

 :מה אפשר לעשות

 .הורד קוד חוקי אל שרת ההדפסה הפנימי

 

 ממשק מארח מושבת/ שגיאות ממשק רשת 

 :רצף נוריות

• Toner Low/Replace PC Kit) החלף ערכת /חסר טונר
  דולקת-) פוטוקונדוקטור

• Error) דולקת-) שגיאה  

 :משמעות רצף נוריות זה

 .המדפסת אינה יכולה לקיים תקשורת עם הרשת

 :מה אפשר לעשות

 . כדי למחוק את ההודעה ולהמשיך בהדפסה )המשך (Continueלחץ על 
 ).יתכן שמשימת ההדפסה הנוכחית לא תודפס כהלכה(

 

 שגיאת שירות

 :רצף נוריות

• Continue -) מהבהבת) המשך 
• Ready) מהבהבת-) מוכנה  

• Toner Low/Replace PC Kit) החלף ערכת /חסר טונר
  מהבהבת-) פוטוקונדוקטור

• Load Paper) מהבהבת-) טען נייר  
• Paper Jam) מהבהבת-) חסימת נייר  
• Error) מהבהבת-) שגיאה  

 :משמעות רצף נוריות זה

 .ההדפסה נעצרה. שגיאת שירות במדפסת

 :מה אפשר לעשות

 .פנה למקום שבו רכשת את המדפסת, אם הנוריות ממשיכות להבהב .ותה מחדשכבה את המדפסת והפעל א
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 שגיאת מדפסת

 :רצף נוריות

• Continue) דולקת-) המשך  
• Error) דולקת-) שגיאה  

 :משמעות רצף נוריות זה

 :אחת מהשגיאות הבאות אירעה במדפסת
 .הזיכרון מלא או אינו מספיק לאחסון הנתונים שבמאגר הזמני •
 .כב מדי להדפסה או קצר יותר משולי העמוד שהוגדרועמוד מור •
  .dpi 300  -רזולוציה של עמוד מעוצב מופחתת ל •
 .אירעה שגיאת גופנים •
 .התקשורת עם המחשב המארח נקטעה •
 .נייר קצר •

 :מה אפשר לעשות

 קודיראה , למידע נוסף . פעמיים במהירות כדי לראות את קוד השגיאה המשני )המשך (Continueלחץ על הלחצן  •
 .25 בעמוד משניים שגיאה

 . כדי למחוק את ההודעה המשנית )המשך (Continueלחץ על הלחצן  •

 

 את חסימת נייר במדפסתשגי

 :רצף נוריות

• Continue) דולקת-) המשך  

• Paper Jam) דולקת-) חסימת נייר  

 :משמעות רצף נוריות זה

 .אירעה חסימת נייר במדפסת

 :מה אפשר לעשות

 פעמיים במהירות כדי  )המשך (Continueלחץ על הלחצן  •
 שגיאה קודיראה , למידע נוסף .לראות את קוד השגיאה המשני

 .25 בעמוד משניים
 כדי להמשיך בהדפסה  )המשך (Continueלחץ על הלחצן  •

 .נתיב הנייראחרי שכל הדפים התקועים פונו מ
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 נייר קצר

 :רצף נוריות

• Continue) דולקת-) המשך  
• Error) דולקת-) שגיאה  

 :משמעות רצף נוריות זה

הדבר קורה כאשר  .אורך הנייר קצר מדי להדפסת הנתונים המעוצבים
או בעת תקלה , המדפסת אינה יודעת מהו גודל מדית ההדפסה שנטענה במגש

 .בהזנת מדית ההדפסה

 :שותמה אפשר לע

 .ודא שמדית ההדפסה שטענת גדולה מספיק •
פנה את נתיב הנייר וסגור את הדלת כדי , פתח את הדלת הקדמית •

 .)56 בעמוד חסימות ניקויראה (לחזור להדפסה 
ת רצף הנוריות  כדי למחוק א )המשך (Continueלחץ על  •

 .ולהמשיך בהדפסה
 . כדי לבטל את משימת ההדפסה )ביטול (Cancelלחץ על  •

 

 סל פלט מלא

 :רצף נוריות

• Load Paper) מהבהבת-) טען נייר  

 :משמעות רצף נוריות זה

 .סל הפלט מלא

 :ר לעשותמה אפש

 .הוצא את הדפים המודפסים מסל הפלט •
 . כדי למחוק את קוד השגיאה )המשך (Continueלחץ על  •
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 שגיאות משניות

  .ניתזהו סימן לשגיאה מש,  דולקות יחד )המשך (Continue - ו )שגיאה (Errorכשהנוריות  •
  .ר משניתאירעה שגיאת חסימת ניי,  דולקות יחד )המשך (Continue - ו )חסימת נייר (Paper Jamכשהנוריות  •

הטבלה הבאה מציגה את  . כדי להציג את רצף הנוריות של קוד השגיאה המשני )המשך (Continueלחץ פעמיים במהירות על הלחצן 
 . מתאימהמשמעות רצפי הנוריות ומפנה למקומות בהם תוכל למצוא עזרה

 רצפי נוריות משניים

   
  דולקת=   

       
מהבהבת= 

  
 כבויה= ריק  באיטיות מהבהבת=    

    

          
    

 עמוד  מצב המדפסת
Continue 

  )המשך(
Error 

  )שגיאה(

Toner Low / Replace 
PC Kit)  החלף / חסר טונר

  )ערכת פוטוקונדוקטור
Load Paper 

  )טען נייר(
Paper Jam 

 )חסימת נייר(
Ready 

  )מוכנה(

  26 *הקלט בחיישן נייר חסימת

  

      
    

  26 הידני במזין נייר חסימת

  

  
  

  
    

חסימת נייר בין חיישן הקלט 
  26 לחיישן היציאה

  

  
  

  
  

  

  26 חסימת נייר בחיישן היציאה

  

    
    

  

 250 -חסימת נייר במגש ל
  27 גיליונות

  

  
      

  

 במגירה נייר חסימת
  27 האופציונלית

  

    
      

  27 )דופלקס אחורי(חסימת נייר 

  

    

    
  

 מיקום -דופלקס (חסימת נייר 
  28 )לא ידוע
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  )המשך (רצפי נוריות נפוצים

   
  דולקת=   

       
מהבהבת= 

  
 כבויה= ריק  באיטיות מהבהבת=    

    

          
    

 עמוד  מצב המדפסת
Continue 

  )המשך(
Error 

  )יאהגש(

Toner Low / Replace 
PC Kit)  החלף / חסר טונר

  )קטורפוטוקונדוערכת 
Load Paper 

  )טען נייר(
Paper Jam 

 )חסימת נייר(
Ready 

  )נהכמו(

 גודל -דופלקס (חסימת נייר 
  28 )לא נתמך

  

    

      

  29 עמוד מורכב

    
      

  

  32 אזור איסוף לא מספיק

      
      

  32 שגיאות ממשק רשת

    
    

  
  

  32 שגיאת גופן

      

      

  31 זיכרון מדפסת בלתי מספיק

    
  

  

    

  ENA 32אין חיבור 

    
    

  

  

  32 ממשק מארח מושבת
    

  

    

  

  33 הזיכרון מלא
      

    
  

  33 נייר קצר
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  )המשך (רצפי נוריות נפוצים

   
  דולקת=   

       
מהבהבת= 

  
 כבויה= ריק  באיטיות מהבהבת=    

    

          
    

 דעמו  מצב המדפסת
Continue 

  )המשך(
Error 

  )שגיאה(

Toner Low / Replace 
PC Kit)  החלף / חסר טונר

  )פוטוקונדוקטורערכת 
Load Paper 

  )טען נייר(
Paper Jam 

 )חסימת נייר(
Ready 

  )נהכמו(

    34 קוד מנוע לא חוקי 
  

  
  

  
  

    34 קוד רשת לא חוקי
  

  

  

  
  

אי התאמה באזור מחסנית 
    34 הטונר

      

    

מילוי / החלף מחסנית טונר 
    35 מחסנית לא חוקי

    
  

  

  

    35 פגומה/ מחסנית טונר חסרה 
    

  
  

  

    36 מחסנית טונר לא נתמכת
      

    

  .חסימות נייר בחיישן הקלט יכולות להתרחש אחרי שהנייר יוצא מהמגש ונכנס למדפסת או במזין הידני* 
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 קודי שגיאה משניים
 .תםומה ניתן לעשות כדי להעלים או, להלן הסברים למשמעויות של קודי השגיאה המשניים

 חסימת נייר בחיישן הקלט

 :רצף נוריות

• Continue) דולקת-) המשך  

• Ready) דולקת-) מוכנה  
• Paper Jam) דולקת-) חסימת נייר  

 :משמעות רצף נוריות זה

אחרי שמדית ההדפסה יצאה מהמגש , חסימת נייר התרחשה בחיישן הקלט
 .ונכנסה למדפסת או במזין הידני

 :מה אפשר לעשות

 .56 בעמוד חסימות ניקויראה , למידע נוסף . שנתקענקה את הנייר
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 חסימת נייר במזין הידני

 :רצף נוריות

• Continue) דולקת-) המשך  
• Ready) דולקת-) מוכנה  

• Toner) דולקת-) טונר  
• Paper Jam) דולקת-) חסימת נייר  

 :משמעות רצף נוריות זה

 .חסימת נייר במזין הידני

 :מה אפשר לעשות

 .56 בעמוד חסימות ניקויראה , למידע נוסף . שנתקענקה את הנייר

 

 חסימות נייר בין חיישני הקלט והיציאה

 :רצף נוריות

• Continue) דולקת-) המשך  

• Toner Low/Replace PC Kit) החלף ערכת /חסר טונר
  דולקת-) פוטוקונדוקטור

• Paper Jam) דולקת-) חסימת נייר  

 :משמעות רצף נוריות זה

 תחת מכלול מחסנית fuser-הנייר נתקע באזור הכנראה ש .אירעה חסימת נייר
 .הטונר

 :מה אפשר לעשות

 .56 בעמוד חסימות ניקויראה , למידע נוסף .נקה את הנייר שנתקע

 

 חסימות נייר בעת יציאת משימה מודפסת מהמדפסת

 :רצף נוריות

• Continue) דולקת-) המשך  
• Load Paper) דולקת-) טען נייר  

• Paper Jam) דולקת- )חסימת נייר  

 :משמעות רצף נוריות זה

 .חסימת נייר התרחשה בעת יציאת מדית ההדפסה מהמדפסת

 :מה אפשר לעשות

 .56 בעמוד חסימות ניקויראה , למידע נוסף .נקה את הנייר שנתקע
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  גיליונות250 -חסימת נייר במגש ל

 :רצף נוריות

• Continue) דולקת-) המשך  
• Toner Low/Replace PC Kit) החלף ערכת /חסר טונר

  דולקת-) פוטוקונדוקטור
• Load Paper) דולקת-) טען נייר  

• Paper Jam) דולקת-) חסימת נייר  

 :משמעות רצף נוריות זה

 . גיליונות250 -חסימת נייר במגש ל

 :מה אפשר לעשות

 .56 בעמוד תחסימו ניקויראה , למידע נוסף .נקה את הנייר שנתקע

 

 האופציונלית במגירה נייר חסימת

 :רצף נוריות

• Continue) דולקת-) המשך  
• Ready) דולקת-) מוכנה  

• Load Paper) דולקת-) טען נייר  
• Paper Jam) דולקת-) חסימת נייר  

 :משמעות רצף נוריות זה

 . גיליונות550 -חסימת נייר במגירה ל

 :מה אפשר לעשות

 .56 בעמוד חסימות ניקויראה , למידע נוסף .ענקה את הנייר שנתק

 

 )דופלקס אחורי(חסימת נייר 

 :רצף נוריות

• Continue) דולקת-) המשך  
• Load Paper) מהבהבת-) טען נייר  
• Paper Jam) דולקת-) חסימת נייר  

 :משמעות רצף נוריות זה

 .חסימת נייר באזור האחורי של המדפסת

 :מה אפשר לעשות

 .56 בעמוד חסימות ניקויראה , למידע נוסף .קענקה את הנייר שנת
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 ) מיקום לא ידוע-דופלקס (ר חסימת ניי

 :רצף נוריות

• Continue) דולקת-) המשך  
• Paper Jam) דולקת-) חסימת נייר  

• Ready) מהבהבת-) מוכנה  

 :משמעות רצף נוריות זה

 .חסימת נייר התרחשה במקום כלשהו ביחידת הדופלקס

 :מה אפשר לעשות

 .56 בעמוד חסימות ניקויראה , למידע נוסף .נקה את הנייר שנתקע

 

 ) גודל לא נתמך-דופלקס (חסימת נייר 

 :רצף נוריות

• Continue) דולקת-) המשך  
• Paper Jam) דולקת-) חסימת נייר  

• Ready) מהבהבת-) מוכנה  
• Load Paper) מהבהבת-) טען נייר  

 :משמעות רצף נוריות זה

חסימת נייר התרחשה ביחידת הדופלקס כתוצאה מגודל לא נתמך של מדית 
 .הדפסה

 :אפשר לעשותמה 

 .56 בעמוד חסימות ניקויראה , למידע נוסף .נקה את הנייר שנתקע
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 עמוד מורכב

 :רצף נוריות

• Continue) דולקת-) המשך  
• Ready) דולקת-) מוכנה  

• Error) דולקת-) שגיאה  

 :משמעות רצף נוריות זה

המדפסת עלולה שלא להדפיס את העמוד כהלכה מכיוון שמידע ההדפסה שעל 
 ).גדול מדי לזיכרון המדפסת, כלומר(מורכב מדי העמוד 

 :מה אפשר לעשות

 כדי למחוק את קוד  )המשך (Continueלחץ על הלחצן  •
ייתכן שחלק מנתוני (השגיאה ולהמשיך בעיבוד משימת ההדפסה 

 ).ההדפסה יאבדו
  :כדי למנוע שגיאה זו בעתיד •

פשט את העמוד על ידי הפחתת כמות הכיתוב או הגרפיקה  –
 .ומחיקת גופנים או פקודות מאקרו מיותרים

 Onלמצב ) הגנת דפים (Page Protectהגדר את הפריט  –
 .בתוכנית העזר להתקנת המדפסת המקומית) מופעל(

  כרטיס הוספתראה (התקן זיכרון נוסף במדפסת  –
 ).72בעמוד  זיכרון
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 אזור איסוף לא מספיק

 :רצף נוריות

• Continue) דולקת-) המשך  
• Toner Low/Replace PC Kit) החלף ערכת /חסר טונר

  דולקת-) פוטוקונדוקטור
• Error) דולקת-) שגיאה  

 :משמעות רצף נוריות זה

הדבר עלול  .אין די מקום פנוי בזיכרון המדפסת לאיסוף משימת ההדפסה
 :אות הבאותלקרות כתוצאה מאחת השגי

 .הזיכרון מלא •
 .העמוד מורכב מכדי שיודפס •
 .העמוד קצר יותר משולי העמוד שהוגדרו •
 .הזיכרון אינו מספיק לאחסון הנתונים שבמאגר הזמני •

 :מה אפשר לעשות

מחוק את ההודעה ולהמשיך  כדי ל )המשך (Continueלחץ  •
 ).יתכן שהמשימה לא תודפס כהלכה( .בהדפסת המשימה

 כדי לבטל את משימת  )ביטול (Cancelלחץ ושחרר את הלחצן  •
 .ההדפסה

 . כדי לאפס את המדפסת )ביטול (Cancelלחץ והחזק את הלחצן  •
  :כדי למנוע שגיאה זו בעתיד •

פשט את העמוד על ידי הפחתת  .פשט את משימת ההדפסה –
 .כמות הכיתוב או הגרפיקה ומחיקת גופנים או פקודות מאקרו מיותרים

 .)72 בעמוד זיכרון יסכרט הוספתראה (התקן זיכרון נוסף  –

 

 שגיאות ממשק רשת

 :רצף נוריות

• Continue) דולקת-) המשך  
• Paper Jam) דולקת-) חסימת נייר  

• Error) דולקת-) שגיאה  

 :משמעות רצף נוריות זה

 .המדפסת אינה יכולה לקיים תקשורת עם הרשת

 :מה אפשר לעשות

 כדי למחוק את ההודעה ולהמשיך  )המשך (Continueלחץ  •
 ).יתכן שמשימת ההדפסה הקודמת לא תודפס כהלכה( .בהדפסה
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 שגיאת גופן

 :רצף נוריות

• Continue) דולקת-) המשך  
• Toner Low/Replace PC Kit) החלף ערכת /חסר טונר

  מהבהבת-) פוטוקונדוקטור
• Error) ולקת ד-) שגיאה 

 :משמעות רצף נוריות זה

 .שאינו מותקן) PPDS(המדפסת קלטה בקשה לגופן 

 :מה אפשר לעשות

 כדי לבטל את משימת  )ביטול (Cancelלחץ ושחרר את הלחצן  •
 .ההדפסה

 כדי לאפס את  )ולביט (Cancelלחץ והחזק את הלחצן  •
 .המדפסת

 כדי למחוק את ההודעה ולהמשיך  )המשך (Continueלחץ על  •
 .בהדפסה

 

 דפסת בלתי מספיקזיכרון מ

 :רצף נוריות

• Continue) דולקת-) המשך  
• Load Paper) מהבהבת-) טען נייר  

• Error) דולקת-) שגיאה  

 :משמעות רצף נוריות זה

 .זיכרון המדפסת אינו מספיק לשמירת הנתונים שבמאגר הזמני

 :מה אפשר לעשות

 ).72 בעמוד זיכרון כרטיס הוספתראה (התקן זיכרון נוסף  •
 כדי להמשיך להדפיס את משימת  )המשך (Continueלחץ  •

 .ההדפסה
 . כדי לבטל את משימת ההדפסה )ביטול (Cancelלחץ  •

 



 הבקרה לוח נוריות הבנת

 
32

 ENAאין חיבור 

 :רצף נוריות

• Continue) דולקת-) המשך  
• Paper Jam) מהבהבת-) חסימת נייר  

• Error) דולקת-) שגיאה  

 :משמעות רצף נוריות זה

 .המדפסת אינה יכולה לקיים תקשורת עם הרשת

 :מה אפשר לעשות

 כדי למחוק את הקוד  )המשך (Continueלחץ על הלחצן  •
יתכן שמשימת ההדפסה הקודמת לא תודפס ( .ולהמשיך בהדפסה

 ).כהלכה

 

 ממשק מארח מושבת

 :רצף נוריות

• Continue) דולקת-) המשך  
• Load Paper) מהבהבת-) טען נייר  

• Paper Jam) מהבהבת-) חסימת נייר  
• Error) דולקת-) שגיאה  

 :משמעות רצף נוריות זה

 .או החיבור המקבילי של המדפסת הושבת USB-חיבור ה

 :מה אפשר לעשות

המדפסת  . כדי למחוק את הקוד )המשך (Continueלחץ על הלחצן 
 או USB-הפעל את חיבור ה .ם לכןמבטלת את משימות ההדפסה שנשלחו קוד

) USBמאגר  (USB Bufferאת החיבור המקבילי באמצעות הגדרת הפריטים 
) מושבת (Disabled-לערך שונה מ) מאגר מקבילי (Parallel Bufferאו 

 העזר בתוכנית שימושראה (בתוכנית העזר להגדרת המדפסת המקומית 
 ).75 בעמוד המקומית המדפסת להגדרות
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 מלאזיכרון 

 :רצף נוריות

• Continue) דולקת-) המשך  
• Ready) דולקת-) מוכנה  

• Toner Low/Replace PC Kit) החלף ערכת /חסר טונר
  דולקת-) פוטוקונדוקטור

• Error) דולקת-) שגיאה  

 :משמעות רצף נוריות זה

 .אך הזיכרון המשמש לאחסון עמודים מלא, המדפסת מעבדת נתונים

 :מה אפשר לעשות

 כדי למחוק את ההודעה ולהמשיך  )המשך (Continue לחץ  •
 ).אפשר שהמשימה לא תודפס בצורה נכונה(בהדפסת המשימה 

 כדי לבטל את משימת  )ביטול (Cancelלחץ ושחרר את הלחצן  •
 .ההדפסה

 כדי לאפס את  )ביטול (Cancelלחץ והחזק את הלחצן  •
 .המדפסת

  :כדי למנוע שגיאה זו בעתיד •
 פשט את העמוד על ידי הפחתת .פשט את משימת ההדפסה –

כמות הכיתוב או הגרפיקה ומחיקת גופנים או פקודות מאקרו 
 .מיותרים

 ).72 בעמוד זיכרון כרטיס הוספתראה (התקן זיכרון נוסף  –

 

 נייר קצר

 :רצף נוריות

• Continue) דולקת-) המשך  
• Ready) דולקת-) מוכנה  
• Load Paper) דולקת-) טען נייר  

• Error) דולקת-) שגיאה  

 :משמעות רצף נוריות זה

הדבר קורה כאשר  .אורך הנייר קצר מדי להדפסת הנתונים המעוצבים
או בעת תקלה , המדפסת אינה יודעת מהו גודל מדית ההדפסה שנטענה במגש

 .בהזנת מדית ההדפסה

 :מה אפשר לעשות

 .ודא שמדית ההדפסה שטענת גדולה מספיק •
פנה את נתיב הנייר וסגור את הדלת כדי , פתח את הדלת הקדמית •

 ).56 בעמוד חסימות ניקויראה (את ההדפסה לחדש 
 כדי למחוק את הקוד  )המשך (Continueלחץ על הלחצן  •

  .ולהמשיך בהדפסת המשימה
 . כדי לבטל את משימת ההדפסה )ביטול (Cancelלחץ  •
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 קוד מנוע לא חוקי

 :רצף נוריות

• Ready) דולקת-) מוכנה  
• Load Paper) דולקת-) טען נייר  

• Error) דולקת-) שגיאה  

 :משמעות רצף נוריות זה

 .או שהקוד שתוכנת אינו חוקי, קוד מנוע זה לא תוכנת

 :מה אפשר לעשות

 .ורד קוד חוקי אל שרת ההדפסה הפנימיה

 

 קוד רשת לא חוקי

 :רצף נוריות

• Ready) דולקת-) מוכנה  
• Load Paper) מהבהבת-) טען נייר  

• Error) דולקת-) שגיאה  

 :משמעות רצף נוריות זה

 .או שהקוד שתוכנת אינו חוקי, הקוד שבשרת ההדפסה הפנימי לא תוכנת

 :מה אפשר לעשות

 . אל שרת ההדפסה הפנימיהורד קוד רשת חוקי

 

 אי התאמה באזור מחסנית הטונר

 :רצף נוריות

• Toner Low/Replace PC Kit) החלף ערכת /חסר טונר
  דולקת-) פוטוקונדוקטור

  מהבהבת-טען נייר  •

• Error) דולקת-) שגיאה  

 :משמעות רצף נוריות זה

האזור הגיאוגרפי של המדפסת אינו מתאים לאזור הגיאוגרפי של מחסנית 
  .תקנתהטונר המו

 :מה אפשר לעשות

הסר את מחסנית הטונר והתקן מחסנית טונר חדשה שתואמת לאזור 
 אפשר וכיצד לי דרושים מתכלים חומרים אילוראה (הגיאוגרפי של המדפסת 

 ).76 בעמוד ?להזמין
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 מילוי מחסנית לא חוקי/החלף מחסנית טונר

 :רצף נוריות

• Toner Low/Replace PC Kit) כת החלף ער/חסר טונר
  דולקת-) פוטוקונדוקטור

• Paper Jam) מהבהבת-) חסימת נייר  
• Error) דולקת-) שגיאה  

 :משמעות רצף נוריות זה

 .או שהותקנה מחסנית טונר עם מילוי לא חוקי, מחסנית הטונר עומדת להתרוקן

 :מה אפשר לעשות

כדי להעלים את   )המשך (Continueלחץ ושחרר את הלחצן  •
 .רצף הנוריות ולחזור לעיבוד משימת ההדפסה

 .כבה את המדפסת •
, הסר את מחסנית הטונר ונער אותה כדי להאריך את חיי המחסנית •

 .או החלף את מחסנית הטונר במחסנית טונר חוקית
 נרהחלפת מחסנית הטו ראה, לעזרה( .החלף את מחסנית הטונר •

 )79בעמוד 
 .הפעל את המדפסת מחדש •

 

 פגומה/ מחסנית טונר חסרה 

 :רצף נוריות

• Toner Low/Replace PC Kit) החלף ערכת /חסר טונר
  דולקת-) פוטוקונדוקטור

• Paper Jam) דולקת-) חסימת נייר  
• Error) דולקת-) שגיאה  

 :משמעות רצף נוריות זה

סנית טונר או שהמדפסת זיהתה מח, הטונר במחסנית הטונר עומד לאזול
 .פגומה

 :מה אפשר לעשות

 כדי להעלים את  )המשך (Continueלחץ ושחרר את הלחצן  •
 .רצף הנוריות

 .כבה את המדפסת •
, הסר את מחסנית הטונר ונער אותה כדי להאריך את חיי המחסנית •

 . את מחסנית הטונר אם היא פגומהאו החלף
 החלפת מחסנית הטונרראה , לעזרה( .החלף את מחסנית הטונר •

 )79בעמוד 
 .הפעל את המדפסת מחדש •
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 מחסנית טונר לא נתמכת

 :רצף נוריות

• Toner Low/Replace PC Kit) החלף ערכת /חסר טונר
  דולקת-) פוטוקונדוקטור

• Load Paper) דולקת-) טען נייר  
• Error) לקת דו-) שגיאה 

 :משמעות רצף נוריות זה

 .המדפסת אינה תומכת במחסנית הטונר

 :מה אפשר לעשות

 כדי להעלים את ) המשך (Continueלחץ ושחרר את הלחצן  •
 .רצף הנוריות ולחזור לעיבוד משימת ההדפסה

 .פסתכבה את המד •
 .הסר את מחסנית הטונר והחלף אותה במחסנית טונר נתמכת •

 אפשר וכיצד לי דרושים מתכלים חומרים אילוראה , לעזרה(
 .)79 בעמוד החלפת מחסנית הטונר  ו76 בעמוד ?להזמין

 .הפעל את המדפסת מחדש •

  



 
37

 המדפסת תצורת תפריטי הבנת

 הדפסת דף תצורת הגדרות המדפסת

משתמשים מתקדמים יכולים להדפיס את דף תצורת הגדרות המדפסת שמכיל , כדי לסייע בפתרון בעיות הדפסה או לשנות את תצורת המדפסת
 .הוראות שימוש בתפריטי התצורה לצורך בחירה ושמירה של הגדרות חדשות

 :רת המדפסתלהדפסת דף הגדרות תצו
 .כבה את המדפסת 1
 .פתח את הדלת הקדמית 2
 . בעת הפעלת המדפסת )המשך (Continueלחץ והחזק את הלחצן  3
 . )המשך (Continueשחרר את הלחצן  4

 .כל הנוריות יידלקו ברצף מחזורי
 .סגור את הדלת 5

 .נדלקת) מוכנה (Readyהנורית 
  . עד שכל הנוריות יידלקו ברצף מחזורי )המשך (Continueלחץ והחזק את הלחצן , כדי להדפיס את דף תצורת הגדרות המדפסת 6

 .הדף יודפס

 
 

3
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 סקירת תפריטי תצורה

חסר  ( Toner Low/Replace PC Kit,  )מוכנה (Ready,  )המשך (Continueהתפריטים מיוצגים באמצעות רצפי הנוריות 
  פריטי התפריט והגדרותיהם מצוינים על ידי רצפי הנוריות  . )טען נייר (Load Paper -ו, ) פוטוקונדוקטורהחלף ערכת /טונר

Paper Jam) חסימת נייר(  ו Error) שגיאה( . 

 . כדי לעבור בין התפריטים ופריטי התפריט )ביטול (Cancelלחץ ושחרר את הלחצן  •
 . כדי להגיע להגדרה הדרושה לך )המשך (Continueלחץ ושחרר את הלחצן  •
 .קו ברצף מחזורי עד שכל הנוריות יידל )המשך (Continueלחץ והחזק את הלחצן , כדי להפעיל תכונה או כדי לשמור הגדרה •
 . עד שכל הנוריות יידלקו ברצף מחזורי )ביטול (Cancelלחץ והחזק את הלחצן , )בית (Homeכדי לחזור לתפריט  •
 .כבה את המדפסת כדי לצאת מהתפריטים •

 )רשת (Networkתפריט 

 .כדי לשנות את הגדרות המדפסת במשימות שנשלחו דרך חיבור רשת) רשת (Networkשתמש בתפריט תוכל לה

  ערכים  :העזר בהגדרה זו כדי  הגדרה

NPA Mode   
  )NPAמצב (

שליחת משימות הדפסה למדפסת במקביל לקבלת 
  .נתוני מצב של המדפסת

• Off) כבוי( 
• On) פועל( 
• Auto) אוטומטי*(  

Mac Binary PS   המדפסת כך שתוכל לעבד משימות הגדר את
  .Macintosh - בינארי בPostScriptהדפסת 

• Off) המדפסת תסנן משימות הדפסת -)כבוי PostScriptתוך 
 .שימוש בפרוטוקול סטנדרטי

• On) המדפסת תעבד משימות הדפסה —)פועלPostScript 
בינאריות במצב גולמי ממחשבים המשתמשים במערכת 

דרה זו גורמת במקרים רבים הג .Macintoshההפעלה של 
 .Windowsלכשל משימות הדפסה של 

• Auto) המדפסת תעבד משימות הדפסה —)*אוטומטי
 או Windowsממחשבים המשתמשים במערכות הפעלה 

Macintosh.  

Set Card Speed 
קביעת מהירות (

  )הכרטיס

  )*אוטומטי (Auto  .הגדרת מהירות כרטיס המדפסת

  ברירת מחדל של היצרן* 
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 )מקבילי (Parallelתפריט 

 .כדי לשנות את הגדרות המדפסת במשימות שנשלחו דרך החיבור המקבילי) מקבילי (Parallelתוכל להשתמש בתפריט 

  ערכים  :העזר בהגדרה זו כדי  הגדרה

NPA Mode   
  )NPAמצב (

שליחת משימות הדפסה למדפסת במקביל לקבלת 
  .נתוני מצב של המדפסת

• Off) כבוי( 
• On) פועל( 
• Auto) אוטומטי*(  

Protocol 
  )פרוטוקול(

קבלת מידע בקצב העברה גבוה בהרבה אם 
אם  (Fastbytesהמדפסת שלך הוגדרה למצב 

או קבלת ) Fastbytes -המחשב שלך תומך ב
מידע בקצב העברה רגיל אם המדפסת שלך 

  .Standardהוגדרה למצב 

Standard) סטנדרטי( 
Fastbytes*  

Parallel Mode 2 
  )2 מקבילי מצב(

כדי לקבוע אם נתוני החיבור המקבילי נדגמים 
של ) Off(או המאסף ) On(בקצה המוביל 

  .הפעימה

• Off) כבוי( 
• On) פועל(  

Mac Binary PS   הגדר את המדפסת כך שתוכל לעבד משימות
  .Macintosh - בינארי בPostScriptהדפסת 

• Off) המדפסת תסנן משימות הדפסת -)כבוי PostScriptתוך 
 .שימוש בפרוטוקול סטנדרטי

• On) המדפסת תעבד משימות הדפסה —)פועלPostScript 
בינאריות במצב גולמי ממחשבים המשתמשים במערכת 

הגדרה זו גורמת במקרים רבים  .Macintoshההפעלה של 
 .Windowsלכשל משימות הדפסה של 

• Auto) המדפסת תעבד משימות הדפסה —)*אוטומטי
 או Windowsבמערכות הפעלה ממחשבים המשתמשים 

Macintosh.  
  ברירת מחדל של היצרן* 

 )התקנה (Setupתפריט 

 .כדי לקבוע את העיצוב של סופי שורות בהתאם למערכת המחשב) התקנה (Setupהשתמש בתפריט 

  ערכים  :העזר בהגדרה זו כדי  הגדרה

Auto CR after LF   
)  CR  אוטומטי אחרי  LF (  

) CR(ת תבצע באופן אוטומטי מעבר לשורה חדשה כדי לציין אם המדפס
  ).LF(אחרי פקודת בקרת הזנת שורה 

• Off) כבוי( 
• On) פועל(  

   Auto LF after CR    
) LF  אוטומטי אחרי  CR (  

אחרי פקודת בקרה ) LF(כדי לציין אם המדפסת תזין באופן אוטומטי שורה 
  ).CR(של מעבר לשורה חדשה 

• Off) כבוי( 
• On) פועל(  

Demo mode   
  )מצב הדגמה(

  • Deactivate) בטל הפעלה*( 
• Activate) הפעל(  

  ברירת מחדל של היצרן* 
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 USBתפריט 

 .USB כדי לשנות את הגדרות המדפסת במשימות שנשלחו דרך חיבור USB -השתמש בתפריט ה

  ערכים  :העזר בהגדרה זו כדי  הגדרה

NPA Mode   
  )NPAמצב (

במקביל שליחת משימות הדפסה למדפסת 
  .לקבלת נתוני מצב של המדפסת

• Off) כבוי( 
• On) פועל( 
• Auto) אוטומטי*(  

Mac Binary PS   הגדר את המדפסת כך שתוכל לעבד משימות
  .Macintosh - בינארי בPostScriptהדפסת 

• Off) המדפסת תסנן משימות הדפסת -)כבוי PostScript תוך 
 .שימוש בפרוטוקול סטנדרטי

• On) בד משימות הדפסה המדפסת תע—)פועלPostScript 
בינאריות במצב גולמי ממחשבים המשתמשים במערכת ההפעלה 

הגדרה זו גורמת במקרים רבים לכשל משימות  .Macintoshשל 
 .Windowsהדפסה של 

• Auto) המדפסת תעבד משימות הדפסה ממחשבים —)*אוטומטי
  .Macintosh או Windowsהמשתמשים במערכות הפעלה 

USB Speed 
 )USBהירות מ(

 במהירות המלאה USBהפעלת חיבור 
  .והשבתת יכולות המהירות הגבוהה שלו

• Full) המדפסת גורמת לחיבור —)מלאהUSB לפעול במהירות 
 .המלאה ומשביתה את יכולות המהירות הגבוהה של החיבור

• Auto) אוטומטי*( 

  ברירת מחדל של היצרן* 

 )תוכניות שירות (Utilitiesתפריט 

 .מש בתפריט תוכניות השירות כדי לאתר ולפתור בעיות במדפסתתוכל להשת

  ערכים  :העזר בהגדרה זו כדי  הגדרה

Reset Factory Defaults 
איפוס להגדרות ברירת (

  )המחדל של היצרן

לעתים אפשר לפתור  .החזרת הגדרות המדפסת לערכי ברירת המחדל של היצרן
  .המקוריותבעיות של עיצוב על ידי איפוס המדפסת להגדרות 

) RAM(בזיכרון המדפסת ) מאקרו וערכות סמלים, גופנים(כל המשאבים שהורדו 
  .יימחקו

• Off) כבוי( 
• On) פועל(  

Reset Maint Cnt  
  )אפס מונה תחזוקה(

כדי להתחיל בביצוע פעולה זו ולאפס ) המשך (Continueלחץ והחזק את הלחצן 
  .את מונה התחזוקה

  

Reset Photoconductor 
Counter)  איפוס מונה

 )הפוטוקונדוקטור

כדי להתחיל בביצוע פעולה זו ולאפס ) המשך (Continueלחץ והחזק את הלחצן 
 .את מונה הפוטוקונדוקטור

  . לאחר החלפת תוף ההדמיהרקיש למחוק את ההודעה להחלפת פוטוקונדוקטור 

 

Hex Trace ויים או כאשר כדי לסייע לבודד בעיות הדפסה כאשר מודפסים תווים בלתי צפ
 יסייע לך לקבוע אם קיימת בעיה במפענח השפה או Hex Trace .חסרים תווים

 Hex Trace-כדי לצאת מ .בכך שיציג לפניך את המידע שהמדפסת מקבלת, בכבל
  .יש לכבות את המדפסת

• Off) כבוי( 
• On) פועל(  

Print Quality Test Pages 
 )דפי בדיקת איכות הדפסה(

הבחירה בהגדרה זו תגרום  .כמו מריחות, יות באיכות ההדפסהכדי לסייע לבודד בע
 :שיסייעו לך להעריך את איכות ההדפסה, להדפסת שלושה עמודים

 :עמוד טקסט עם •
  מידע על המדפסת –
 מידע על המחסנית –
 הגדרות שוליים נוכחיות –

  שני עמודים עם פריטי גרפיקה •

 

  ברירת מחדל של היצרן* 
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 משימות ועצות, מדית הדפסה

 ?אילו סוגים של מדית הדפסה ניתן לטעון

 .אל תערבב סוגים שונים של מדית הדפסה במגש .הפק את המרב מהמדפסת על ידי טעינה נאותה של המגשים

  )גיליונות* (קיבולת  משקל  סוג  גודל  מקור
מרקם לאורך  (A4 ,A5 ,A6   גיליונות250 -מגש ל

, JIS B5 ,letter, )בלבד
legal ,executive ,folio ,

statement  

נייר , bond, נייר רגיל
מדבקות , שקפים, מכתבים

  )צד אחד בלבד(נייר 

 ר"מ/גרם 90–60
(16–24 lb)  

  גיליונות נייר250
  מדבקות50
   שקפים50

 גיליונות 250 -ל מגירה
  מגירה או) אופציונלית(
 גיליונות 550 -ל
  )אופציונלית(

A4 ,A5 ,JIS B5 ,letter ,
legal ,executive ,folio ,

statement  

נייר , bond, נייר רגיל
מדבקות , שקפים, מכתבים

  )צד אחד בלבד(נייר 

 ר"מ/גרם 90–60
(16–24 lb)  

  גיליונות נייר550
  מדבקות50
   שקפים50

מדבקות , שקפים, נייר רגיל
  )בלבדצד אחד (נייר 

 ר"מ/גרם 163–60
(16–43 lb)  

A4 ,A5 ,A6)  מרקם לאורך
, JIS B5 ,letter, )בלבד
legal ,executive ,folio ,

statement ,Universal‡  ר"מ/גרם 163–120  †כרטיסים 
(66–90 lb) 

Index Bristol 
 ר"מ/גרם 163–75

(46–100 lb) Tag  

  מזין ידני

7¾, 9, 10, DL, C5, B5  ר "מ/גרם 75  מעטפות)lb 20(   

1  

 . אלא אם צוין אחרת, ר"מ/ גרם80  -ו lb 20 קיבולת למדית הדפסה במשקל * 

 . האחורית לתוצאות הטובות ביותרהנייר ביציאתהשתמש  .וחב מומלץ מרקם לר†

 : טווחי גודל אוניברסלי‡
  )'אינץ x 5    3 כולל כרטיסים ) ('אינץ x  5.0–14.0  8.5–3.0(מ "מ x 127–356 216–76 : מזין ידני –  

 .של המגשכשהקצה הקצר פונה לעבר הצד הקדמי '  אינץ x 11 8.5  -מומלץ לטעון מדית הדפסה קטנה מ :הערה

 

4
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 ?היכן ניתן לטעון מדית הדפסה במדפסת

 גיליונות למרבית משימות 250 -השתמש במגש ל . גיליונות ומזין ידני לגיליון בודד250 -מגש ל :למדפסת יש שני מקורות נייר סטנדרטיים
 .ותאו כרטיסי, כרטיסים, מדבקת נייר, מעטפה, שקף, השתמש במזין הידני לגיליון נייר בודד .ההדפסה

היציאה האחורית לגיליון יחיד מספקת נתיב ישיר המסייע להפחית סלסול וחסימת נייר  . גיליונות150סל הפלט שמעל המדפסת יכול להכיל עד 
 .כרטיסים וכרטיסיות, מדבקות נייר, כגון שקפים, יציאה זו שימושית במיוחד למדיות הדפסה מיוחדות .אפשרית

1

2

3

4

5

6

7

 

1 

2 

3 
 

4  

  גיליונות150 -סל פלט ל
  גיליונות250 -מגש ל
  מגירה או גיליונות 250 -ל מגירה

 )אופציונלית (גיליונות 550 -ל
  מזין ידני

5 

6 

7  

 דלת קדמית
 לוח הבקרה
  תומך נייר
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 תאחורי נייר יאתיצ
 )הפעלה (Powerלחצן 

 חיבור כבל חשמל
 )לא זמין בחלק מהדגמים(י נגד אבק כיסו
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 USBחיבור 
 חיבור מקבילי

  Ethernet-חיבור ל

 

 בחירת מדית הדפסה

הסעיפים הבאים כוללים הנחיות לבחירת מדית ההדפסה הנכונה עבור  .בחירת הנייר או מדית ההדפסה המתאימים מפחיתה בעיות בהדפסה
 .המדפסת

 נייר •
 שקפים •
 מעטפות •
 מדבקות •
 כרטיסים •

 יירנ

גם ניירות משרדיים  ).lb 20(ר "מ/ גרם75במשקל , עם מרקם לאורך, השתמש בנייר צילום, לאיכות ההדפסה ולאמינות ההזנה הטובות ביותר
 .שנועדו לשימוש משרדי כללי יכולים לספק איכות הדפסה סבירה

 .סוגי נייר מסוימים אינם מאפשרים הדפסה במהירות המרבית :הערה

את תכולת , הבא בחשבון את המשקל, בעת בחירת מדית הדפסה . רכישת כמויות גדולות של מדית הדפסה כלשהיהדפס תמיד דוגמאות לפני
 .הסיבים ואת הצבע
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השתמש רק בנייר שיכול לשאת  .MICRעבור יישומים שאינם )  210°C  )410°Fתהליך הדפסת הלייזר מחמם נייר לטמפרטורה גבוהה של 
בדוק עם היצרן או עם הספק אם הנייר שבחרת מתאים למדפסות  .חריגה מגבולות או שחרור פליטה מזיקה, טמפרטורות אלה ללא שינוי בצבע

 .לייזר

 60המדפסת יכולה להזין אוטומטית נייר במשקל  .שים לב לצד המיועד להדפסה המצוין על אריזת הנייר וטען את הנייר בהתאם, בעת טעינת נייר
ולגרום , עלול שלא להיות קשיח מספיק להזנה תקינה)  lb 16 ( ר"מ/ גרם60 -נייר קל יותר מ. במרקם לאורך)  lb bond 16-24(ר "מ/ גרם90עד 

  .דרך המזין הידני) lb 24 ( ר"מ/ גרם90 -יש להזין נייר כבד יותר מ .לחסימות נייר

,  A4  ,letterפסה דו צדדית על נייר בגדלים ניתן לבצע הד .יחידת ההדפסה הדו צדדית תומכת רק בגדלים ובסוגים מסוימים של מדית הדפסה
 legalו - folioהמדפסת אינה תומכת בהדפסה דו צדדית על סוגים אחרים של מדית הדפסה . בלבד. 

 מאפייני נייר
 .מומלץ לפעול לפי ההנחיות הבאות כששוקלים רכישת מלאי חדש של נייר .מאפייני הנייר הבאים משפיעים על איכות ואמינות ההדפסה

 .www.lexmark.com/publications בכתובת  Lexmark באתר האינטרנט של Card Stock & Label Guideראה , לקבלת מידע מפורט

 משקל
ונייר , במרקם לאורך שנטען במגשים המשולבים והאופציונליים)   lb bond 16-24( ר "מ/גרם 90 עד 60המדפסת יכולה להזין אוטומטית נייר במשקל 

עלול שלא להיות )  lb 16  (ר "מ/גרם 60 -נייר שמשקלו קל מ .במרקם לאורך שנטען במזין הידני)  lb bond 16-43(ר "מ/גרם 163ד  ע60במשקל 
 ). lb bond  20(ר "מ/גרם 75השתמש בנייר עם מרקם לאורך במשקל , לביצועים הטובים ביותר .ולגרום לחסימות נייר, קשיח מספיק להזנה טובה

 ).lb bond 24(ר "מ/גרם 90מומלץ שמשקל הנייר יהיה , )' אינץ  x  10.1 7.2(מ " מx  257 182 -ייר שרוחבו צר מכדי להשתמש בנ

 הסתלסלות
הסתלסלות עלולה להופיע לאחר  .הסתלסלות יתרה עלולה לגרום לבעיות בהזנת נייר .סלסול הוא הנטייה של מדית הדפסה להתעקם בשוליים

גם בתוך מגשי , קרה או יבשה, לחה, אחסון נייר ללא עטיפה בסביבה חמה .בה הוא נחשף לטמפרטורות גבוהותש, שהנייר עובר דרך המדפסת
 .ועלול לגרום לבעיות בהזנת הנייר, עלול לגרום להסתלסלות הנייר לפני ההדפסה, הנייר

 רמת חלקות
דבר המוביל לאיכות ,  הטונר אינו מתמזג כהלכה עם הנייר,אם הנייר מחוספס מדי .מידת החלקות של הנייר משפיעה ישירות על איכות ההדפסה

 נקודות 300- ל100החלקות צריכה להיות בין  .הדבר עלול לגרום לבעיות בהזנת הנייר או באיכות ההדפסה, אם הנייר חלק מדי .הדפסה ירודה
Sheffield .נקודות 250 - ל150חלקות בין , עם זאת Sheffieldה ביותר מפיקה הדפסה באיכות הטוב. 

 תכולת לחות
 .אחסן נייר באריזתו המקורית עד לשימוש .מידת הלחות של הנייר משפיעה על איכות ההדפסה ועל היכולת של המדפסת להזין את הנייר כהלכה

  .הדבר מגביל את החשיפה של הנייר לשינויי לחות העלולים לפגום בביצועים

 48 עד 24אחסן אותו באותם תנאי סביבה כמו המדפסת במשך , הכשרת הנייר להדפסהל .הכשר את הנייר להדפסה כשהוא באריזתו המקורית
הארך את הזמן למספר ימים אם סביבת האחסון או המשלוח שונה מאד מהסביבה  .כדי שהנייר יתייצב בתנאים החדשים, שעות לפני ההדפסה

 .מות החומר שבונייר עבה עלול לדרוש זמני הכשרה ארוכים יותר עקב כ .שבה נמצאת המדפסת

 כיוון מרקם הנייר
כשהסיבים הם , מרקם לרוחבאו , כשהסיבים הם לאורך הדף, מרקם לאורךהמרקם יכול להיות  .מרקם מתייחס לכיוון של סיבי הנייר בדף הנייר

 .לרוחב הדף

א להשתמש בנייר עם מרקם לרוחב מומלץ של .מומלץ להשתמש בנייר עם מרקם לאורך, ) lb bond 16-24 ( ר"מ/ גרם90 עד 60לנייר במשקל 
 בכל משקל A6או בנייר בגודל , ) lb 18( ר "מ/ גרם70 - שמשקלו קל מA5או בנייר בגודל , )lb 17 ( ר"מ/ גרם64 -בכל גודל שהוא שמשקלו קל מ

 .שהוא
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 תכולת סיבים
ת יציבות גבוהה הגורמת לפחות בעיות בהזנת הנייר חומר זה מעניק לנייר רמ . עיסת סיבי עץ100% -רוב ניירות הצילום האיכותיים עשויים מ

 .המאפיינים של נייר הכולל סיבים כגון סיבי כותנה עלולים לפגוע ברמת הטיפול בנייר .ולאיכות הדפסה טובה יותר

 נייר ממוחזר
Lexmarkתומכת ב - US executive order 13101ידע על האחריות ועל בקש מ . שמעודד את השימוש בנייר ממוחזר במשרדים ממשלתיים

לרשימת ספקים וסוגי נייר מאושרים המשמשים את משרד  .או בדוק כמויות קטנות לפני רכישת כמויות גדולות/ו, ביצועים מספק הנייר שלך
 .http://www.gpo.gov/qualitycontrol/cpypaper.htmבקר בכתובת , ב"ההדפסה של ממשלת ארה

 נייר לא קביל
 : מומלצים לשימוש במדפסתסוגי הנייר הבאים אינם

או נייר ) CCP(נייר העתקה ללא פחמן , הידוע גם כנייר כימי, נייר שעבר טיפול כימי לצורך ביצוע עותקים ללא שימוש בנייר העתקה •
 ).NCR(ללא צורך בפחמן 

 נייר מודפס מראש עם כימיקלים העלולים לזהם את המדפסת •
  של המדפסתfuser -ורה בנייר מודפס מראש העלול להיות מושפע מהטמפרט •
כדוגמת טפסים של זיהוי תווים אופטי ',  אינץ0.09± -של יותר מ) מיקום ההדפסה המדויק בעמוד (רישוםנייר מודפס מראש המחייב  •

)OCR( 
 .ניתן להתאים רישום באמצעות היישום לשם הדפסה מוצלחת של טפסים אלה, בחלק מהמקרים •
 ניירות תרמיים, ניירות סינטטיים, )פרדהנייר מודבק הניתן לה(ניירות מצופים  •
 או ניירות מסולסלים, ניירות עם מרקם מחוספס או כבד, ניירות עם קצוות מחוספסים •
 )lb 16(ר "מ/ גרם60 -נייר ממוחזר השוקל פחות מ •
 טפסים או מסמכים מרובי חלקים •

 טפסים וניירות מכתבים מודפסים מראש

 ).lb 16–24(ר "מ/ גרם90 עד 60 מרקם לאורך שמשקלו השתמש בנייר עם, לתוצאות הטובות ביותר •
 .השתמש רק בטפסים ובנייר מכתבים שהודפסו בתהליך הדפסה אופסט ליתוגרפי או מגולף •
 .אולם אינם מדממים, בחר ניירות שסופגים דיו •
 .הימנע מניירות עם משטחים מחוספסים או מרקמים גסים •

ללא )  210°C  )410°Fהדיו צריך להיות עמיד בטמפרטורות של  .ד לשימוש במכונות צילוםהשתמש בנייר שהודפס עם דיו עמיד בחום שמיוע
שמן -סוגי דיו המקובעים בחימצון או מבוססי .השתמש בסוגי דיו שאינם מושפעים מהחומר הממיס בטונר .המסה או שחרור פליטות מסוכנות

 .צור קשר עם ספק הנייר, במקרה של ספק .דיו לטקס לא בהכרח; צריכים לעמוד בדרישות אלה

 . ללא המסה או שחרור פליטות מזיקות) 210°C  )410°Fנייר מודפס מראש כגון נייר מכתבים צריך לעמוד בטמפרטורות של עד 
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 שקפים

, שינוי צבע,  ללא המסה) 210°C  )410°Fהשקפים חייבים לעמוד בטמפרטורה של  .השתמש בשקפים שנועדו במיוחד למדפסות לייזר •
 .סט או שחרור פליטות מזיקותהי

 12A5010מספר פריט ; letter עבור שקפים בגודל 70X7240מספר פריט  : למדפסות לייזרLexmarkאנו ממליצים על שקפים של 
 .A4עבור שקפים בגודל 

 .הימנע מהשארת טביעות אצבעות על השקפים, למניעת בעיות באיכות ההדפסה •

 .קפים כדי למנוע מהם להידבק זה לזהאוורר את ערמת הש, לפני טעינת שקפים •

 מעטפות

 ).ר"מ/גרם lb ) 75 20 במשקל bondהשתמש במעטפות המיוצרות מנייר  •
 :אל תשתמש במעטפות אשר •

 יש להן סלסול מוגזם –
 דבוקות יחד –
 ניזוקות בדרך כלשהי –
 חיתוכים או תבליטים, ניקוב, חורים, מכילות חלונות –
 פסי סגירה ממתכתקשירת שרוכים או , כוללות מהדקי מתכת –
 מודבקים עליהן בולי דואר –
 יש להן דבק גלוי כלשהו כאשר הדש נמצא במצב אטימה –

 : ללא) 210°C  )410°Fהשתמש במעטפות שעמידות בטמפרטורות של  •
 אטימה –
 סלסול מוגזם –
 קימוט –
 שחרור פליטות מסוכנות –

 .בדוק עם הספק, אם יש לך ספקות לגבי המעטפות שבהן בדעתך להשתמש
 .ת מובילי הנייר לרוחב המעטפההתאם א •
 .טען מעטפה אחת בלבד בכל פעם •
 .וטמפרטורות הדפסה גבוהות עלול להדביק את המעטפות) 60%מעל (שילוב של לחות גבוהה  •

 מדבקות

 .אל תשתמש במדבקות עם דבק חשוף על הגיליונות •
 .אל תדפיס מספר גדול של מדבקות ברצף •
 .אל תשתמש במדבקות ויניל •
 .קימוט או שחרור פליטות מזיקות, סלסול מוגזם,  ללא הדבקה) 210°C  )410°Fת שיכולות לעמוד בטמפרטורה של השתמש במדבקו •

  kilopascals 172והשכבות העליונות צריכים גם להיות עמידים בלחץ של ) מותאם להדפסה(פני שטח הגיליון , הדבק של המדבקות
) psi 25 .( 
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 כרטיסים

 .ניתן להדפיס על כרטיסים באמצעות המזין הידני בלבד •
חירור וקימוט יכולים להיות בעלי השפעה משמעותית על איכות ההדפסה ולגרום לבעיות של טיפול במדית ההדפסה , הדפסה מראש •

 .או חסימות
 .הימנע משימוש בכרטיסים העלולים לשחרר פליטות מזיקות בעת חימום •
הדפסה מראש מחדירה רכיבים  . מראש המיוצרים עם חומרים כימיים העלולים לזהם את המדפסתאל תשתמש בכרטיסים מודפסים •

 .נוזליים למחצה ונדיפים לתוך המדפסת
 ).lb 43(ר "מ/גרם 163השתמש בכרטיסים שמשקלם אינו עולה על  •
 .מומלץ להשתמש בכרטיסים עם מרקם לרוחב •

 עצות לאחסון מדית הדפסה וחומרים מתכלים

 ראחסון ניי

 :היעזר בהנחיות הבאות כדי למנוע בעיות בהזנת נייר או איכות הדפסה לא אחידה
 .40% בקרוב והלחות היחסית היא 21°Cאחסן נייר בסביבה שבה הטמפרטורה היא  •
 .אחסן קרטונים של נייר על משטחים או מדפים ולא ישירות על הרצפה •
 .יתקפלו או יינזקו, שהן מונחות על משטח שטוח כדי שהקצוות לא יתכופפוודא , אם תאחסן חבילות נייר יחידות מחוץ לקרטון המקורי •
 .אל תניח דבר על חבילות הנייר •

 אחסון חומרים מתכלים

עד ,  באריזתם המקוריתכשהצד הנכון כלפי מעלהאחסן חומרים מתכלים  .בחר מקום אחסון קריר ונקי, לאחסון חומרים מתכלים של המדפסת
 .לשימוש בהם

 :ומרים מתכלים לאל תחשוף ח

 אור שמש ישיר •
 35°C -טמפרטורות הגבוהות מ •
 )80%מעל (לחות גבוהה  •
 אוויר מלוח •
 גזים מאכלים •
 אבק רב •
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 עצות למניעת חסימות נייר

 .ניתן להימנע ממרבית חסימות הנייר על ידי טעינה נאותה של נייר וסוגי מדית הדפסה מיוחדים במדפסת
 :חסימות ניירהעצות הבאות עשויות לסייע במניעת 

 .או לח, מקופל, אל תטען נייר מקומט •
 .אל תערבב סוגים שונים של מדית הדפסה במגש •
 .אוורר וישר את ערמת הנייר לפני הטעינה, כופף •

 

 גיליונות לפני הכנסת המגש 250 - המרבית שבמגש לודא שערמת הנייר אינה עוברת את מחווני כמות הנייר :הערה
 .למדפסת

 . לתוך המדפסת לאחר טעינתםהיטבדחף את כל המגשים  •
 .ודא שמובילי הנייר מכוונים כראוי לפני טעינת נייר או סוגי מדית הדפסה מיוחדים •
לפני הסרת ) 15 בעמוד דית הדפסהטען מראה (' טען נייר'המתן עד להופעת רצף האורות  .אל תסיר מגשי נייר במהלך ההדפסה •

 .המגש
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 גיליונות 250 -ל המגש טעינת
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  גיליונות250 -טעינת המגש ל

 . גיליונות250 -פעל על פי ההוראות הבאות כדי לטעון נייר במגש ל
 . גיליונות250 -הסר את המגש ל 1

 

 folio או legalהארכת המגש לנייר בגודל ראה , להוראות .הארך את המגש, folio או legalכדי לטעון נייר בגדלים  :הערה
 .52בעמוד 

 .יישר את שולי הערימה על משטח ישר .הכן ערימה של נייר לטעינה על ידי כיפוף ואוורור הערימה הלוך ושוב 2

 
 

מחוון כמות נייר 
 מרבית

מחוון כמות נייר 
 מרבית



 גיליונות 250 -ל המגש טעינת
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 .התאם את מוביל הנייר האחורי לגודל מדית ההדפסה שברצונך לטעון 3

 .יש להשאיר רווח קטן בין מוביל הנייר האחורי לערימת הנייר :הערה

 

 .מטה כלפי פונה להדפסה המיועד כשהצד הנייר ערימת את הכנס 4

 

טעינה לא נאותה עלולה  .ודא שערימת הנייר מונחת שטוחה במגש ואינה עוברת את מחווני כמות הנייר המרבית :הערה
 .לגרום לחסימות

הקצה העליון של הגיליון עם הלוגו צריך  .טען נייר מכתבים כשהצד המודפס פונה כלפי מטה, צדדית-פסה חדלהד :הערה
 .טען נייר מכתבים כשהצד המודפס פונה כלפי מעלה, צדדית-להדפסה דו .להיות ממוקם בחזית המגש

 



 גיליונות 250 -ל המגש טעינת
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 .כוונן את מובילי הנייר הצדדיים כך שהם ייצמדו היטב לערימת הנייר 5

 

 . גיליונות250 -הכנס את המגש ל 6

 
 



 גיליונות 250 -ל המגש טעינת
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 .הארך את תומך הנייר בסל הפלט 7

 

 folio או legalהארכת המגש לנייר בגודל 

לחלק האחורי של ) אם הוא זמין בדגם שברשותך(תוכל גם לחבר את הכיסוי נגד אבק  .הארך את המגש, folio או legalכדי לטעון נייר בגדלים 
 .המדפסת כדי להגן על המגש בעת שהוא מוארך

 .והגדל את המגש עד שהמאריך יינעל במקומו, רי של המגשלחץ על התפס שבצדו האחו 1

 
 



 גיליונות 250 -ל המגש טעינת

 
53

 חיבור הכיסוי נגד אבק
 .הוא מונע מהמגש לזוז ממקומו כשהוא מוארך, כמו כן .הכיסוי נגד אבק מסייע להגן על המגש מפגעי הסביבה

 חברולאחר מכן , הכיסוי נגד אבק לצדה האחורי של המדפסת באמצעות הנחת הלשוניות שעל הכיסוי בקו ישר עם החורים שבמדפסתחבר את 
 .את הכיסוי למקומו בנקישה

 .ייתכן שתכונה זו לא תהיה זמינה בחלק מהדגמים :הערה

6

5

 
 



 הידני המזין טעינת
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 טעינת המזין הידני

ניתן להשתמש במזין הידני להדפסה מהירה על סוגי  .המזין הידני ממוקם בחזית המדפסת ויכול להזין רק גיליון אחד של מדית הדפסה בכל פעם
, קליטור מנהלי ההתקניםראה בת, למידע נוסף .יש להגדיר את גודל הנייר לפני השימוש במזין הידני .נייר או גדלי נייר שאינם טעונים כעת במגש

 .75 בעמוד שימוש בתוכנית העזר להגדרות המדפסת המקומיתאו ראה 

שימוש בסוגי מדית ההדפסה  .43 בעמוד בחירת מדית הדפסהראה , למידע נוסף אודות מדית הדפסה שבה ניתן להשתמש עם המזין הידני
 .המצוינים בלבד יסייע במניעת חסימות נייר ובעיות באיכות ההדפסה

 :כדי לטעון את המזין הידני
כאשר , הנח גיליון של מדית ההדפסה שבחרת 1

במרכז המזין , הצד הרצוי להדפסה כלפי מעלה
אולם רק עד לנקודה שבה הקצה המוביל , הידני

הגיליון יוזן לתוך , אחרת .יכול לגעת במובילי הנייר
וההדפסה עלולה , המדפסת בשלב מוקדם מדי

 .לצאת עקומה

בילי הנייר בהתאם לרוחב מדית כוונן את מו 2
 .ההדפסה

, אחוז בשני צידי מדית ההדפסה קרוב למזין הידני 3
 .ודחף לתוך המדפסת עד לתפיסה אוטומטית

קיימת השהיה קצרה בין תפיסת מדית ההדפסה 
 .ועד להזנה לתוך המדפסת

אל תפעיל כוח בהכנסת מדית  :הערה
הפעלת כוח  .ההדפסה למזין
 .גורמת לחסימות

 .כאשר הלשונית כלפי מטה עם אזור הבול כפי שמוצגהכנס מעטפות  •
 .שומן מהאצבעות שלך עלול להשפיע על איכות ההדפסה .אחוז שקפים בקצוות והימנע מנגיעה בצד ההדפסה •
 .כאשר הקצה העליון של הגיליון נכנס ראשון, טען נייר מכתבים עם הפנים כלפי מעלה •

 



 האחורית הנייר ביציאת שימוש
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  האחוריתהנייר ביציאתשימוש 

יציאה זו שימושית במיוחד לסוגי מדית  .היציאה האחורית לגיליון יחיד מספקת נתיב נייר ישיר המסייע להפחית סלסול וחסימת נייר אפשרית
 .כרטיסים וכרטיסיות, מדבקות, כגון שקפים, יםהדפסה מיוחד

כל סוגי מדית ההדפסה ,  האחורית פתוחההנייר יציאתכאשר דלת  .פתח את דלת היציאה האחורית,  האחוריתהנייר ביציאתכדי להשתמש 
 .סתכל סוגי מדית ההדפסה נשלחים לסל הפלט העליון מעל המדפ, כאשר היא סגורה .יוצאים מהדלת האחורית

  

 .ההדפסה עלולה להיות איטית יותר,  האחורית פתוחההנייר יציאתאם תדפיס משימה מרובת עמודים כשדלת  :הערה

 



 חסימות ניקוי
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 ניקוי חסימות

 . נדלקות בלוח הבקרה )המשך (Continue - ו )חסימת נייר (Paper Jamהמדפסת מפסיקה לפעול והנוריות , במקרה של חסימת נייר
 ראה , למידע נוסף . כדי להציג את רצף הנוריות המשני לשגיאת חסימת נייר )המשך (Continueלחץ פעמיים במהירות על הלחצן 

 .25 בעמוד נייםקודי שגיאה מש

 .מומלץ לפנות את כל נתיב הנייר, במקרה של חסימת נייר
 . גיליונות150 -הסר את כל הנייר מסל הפלט ל 1

 .הסר את המגש,  גיליונות250 -אם הזנת הנייר מתבצעת מהמגש ל 2

 

 . שנתקעוהסר את הדפים 3

 
 



 חסימות ניקוי
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 .לחץ על דש הדופלקס הירוק כדי להוציא את הדפים התקועים מאזור יחידת הדופלקס, לאחר הסרת המגש 4

 

 . גיליונות250 -התקן את המגש ל 5

 

 



 חסימות ניקוי
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 .והסר את מכלול מחסנית ההדפסה, פתח את הדלת הקדמית 6

1

2

3

  

 .והסר את הדפים התקועים מאחורי הדש, שבחזית המדפסתהרם את הדש הירוק  7

 . או סביבתו עלולים להיות חמיםFuser -ה :זהירות

 

  
 



 חסימות ניקוי
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 .והסר את הדפים התקועים,  האחוריתהנייר יציאתפתח את דלת  8

  

 .וסגור היטב את כל דלתות המדפסת, התקן מחדש את מכלול מחסנית ההדפסה, לאחר ניקוי הדפים התקועים 9
 . כדי להמשיך בהדפסה )המשך (Continueלחץ על הלחצן  10

כאשר הפריט  ).אוטומטי (Autoמוגדר לערך ) התאוששות מחסימת נייר (Jam Recoveryהפריט , כברירת מחדל :הערה
Jam Recovery מוגדר לערך Auto , ניתן להשתמש מחדש בזיכרון שמכיל את תמונת העמוד לאחר הדפסת העמוד

המדפסת עשויה להדפיס את העמוד התקוע מחדש , לכן .וץ לצורך אחראם הזיכרון נח, אך לפני שהוא יוצא מהמדפסת
  .בהתאם לשימוש הכולל בזיכרון המדפסת, או לא להדפיסו מחדש
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 משימות הדפסה

 הזנה ידנית של משימת הדפסה

למידע נוסף אודות מדית הדפסה שבה ניתן  .המזין הידני ממוקם בחזית המדפסת ויכול להזין רק גיליון אחד של מדית הדפסה בכל פעם
 .41בעמוד ? אילו סוגים של מדית הדפסה ניתן לטעוןראה , להשתמש עם המזין הידני
יוצג רצף הנוריות של , כאשר המדפסת מוכנה .ש לשלוח את משימת ההדפסה למדפסת לפני טעינת מדית ההדפסהי, בעת השימוש במזין הידני
Load Manual Feeder) ובנקודה זו יש לטעון את מדית ההדפסה, )טען מזין ידני. 

 :כדי להזין באופן ידני משימת הדפסה
 ).הדפסה (Print  )קובץ (Fileבחר , ביישום התוכנה שבמחשב 1
כדי להציג ) בהתאם ליישום, )הגדרות (Setupאו ) מדפסת (Printer, )אפשרויות (Optionsאו ) (מאפיינים (Properties חץ עלל 2

 .את הגדרות מנהל המדפסת
 ).נייר (Paperעבור לכרטיסייה  3
 .מהרשימה הנפתחת של מגשי הנייר) נייר ידני (Manual paperבחר בפריט  4
 .75 בעמוד המקומית המדפסת להגדרות העזר בתוכנית שימושראה , למידע נוסף .מיםבחר את גודל וסוג הנייר המתאי 5
 ).אישור (OKלחץ על  6
 .בחלון ההדפסה כדי לשלוח את המשימה להדפסה) אישור (OKלחץ על  7

  ).טען מזין נייר ידני (Load Manual Feederהמדפסת מציגה את רצף הנוריות 

 

אולם רק עד לנקודה שבה הקצה , במרכז המזין הידני, כאשר הצד הרצוי להדפסה כלפי מעלה, הנח גיליון של מדית ההדפסה שבחרת 8
 .המוביל יכול לגעת במובילי הנייר

 .עלול להשפיע על איכות ההדפסהשומן מהאצבעות שלך  .אחוז שקפים בקצוות והימנע מנגיעה בצד ההדפסה •

 ).אזור הבול אמור להיכנס למדפסת אחרון(הכנס מעטפות כאשר הלשונית כלפי מטה  •
 .וקצהו העליון של הגיליון מופנה כלפי המדפסת, הכנס נייר מכתבים כשפניו כלפי מעלה •

  

5



 הדפסה משימת של ידנית הזנה
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 .כוונן את מובילי הנייר לרוחב מדית ההדפסה 9

  

 .ודחף לתוך המדפסת עד לתפיסה אוטומטית, אחוז בשני צידי מדית ההדפסה קרוב למזין הידני 10
 .קיימת השהיה קצרה בין תפיסת אמצעי ההדפסה ועד להזנה לתוך המדפסת

 .רמת לחסימותהפעלת כוח על מדית ההדפסה גו .אל תפעיל כוח בהכנסת מדית ההדפסה למזין :הערה

  
 



 )דופלקס הדפסת (הדף של הצדדים שני על הדפסה
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 )הדפסת דופלקס(הדפסה על שני הצדדים של הדף 

  .הדפסה משני צדי הנייר מוזילה את עלויות ההדפסה
 .הנייר צידי משני משימה להדפיס כדי האופציונלית במגירה או גיליונות 250 -ל במגש להשתמש תוכל

, A4-ניתן להשתמש רק ב . מדית הדפסהיחידת ההדפסה הדו צדדית תומכת רק בגדלים ובסוגים מסוימים של :הערה
letter,legal ,ו- folioהמדפסת אינה תומכת בהדפסה דו צדדית על סוגים אחרים של מדית  . בהדפסה דו צדדית

 .הדפסה

 .במקורות המדיה להדפסה דו צדדית היעזר בטבלה הבאה בעת טעינת נייר מכתבים .כיוון הנייר חשוב בעת הדפסה על נייר מכתבים

  ראש הדף  הצד המיועד להדפסה  מדיה או תהליךמקור 
הדפסה על שני הצדדים של הדף 

  ממגשי הנייר
 עם הלוגו צריך להיות ממוקם הקצה העליון של הגיליון נייר מכתבים מודפס הפונה כלפי מעלה

  .בחזית המגש
הדפסה על שני הצדדים של הדף 

  מהמזין הידני
ליון של הגיליון עם הלוגו ייכנס למדפסת הקצה הע  נייר מכתבים מודפס הפונה כלפי מטה

  .תחילה

 .לרוחב או לאורך :צדדית-תוכל לבחור איך לבצע אתההדפסה הדו

קצה עליון כאשר , קצה שמאלי כאשר ההדפסה היא לאורך העמוד(פירושו שהעמודים כרוכים לאורך צדו הארוך של הדף , לאורך •
 ).ההדפסה היא לרוחבו

 
 
 
  

Landscape  Portrait  
 )הדפסה לאורך( )הדפסה לרוחב(
 

 גב גיליון

 גב גיליון  צד קדמי של
 הגיליון הבא

  צד קדמי של
 הגיליון הבא

 



 )דופלקס הדפסת (הדף של הצדדים שני על הדפסה
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 .לרוחב פירושו שהעמודים כרוכים לאורך הצד הקצר של הנייר •

 

 
 :כדי לבצע משימת הדפסה דו צדדית

 ).הדפסה (Print  )ץקוב (Fileבחר , ביישום התוכנה שבמחשב 1
כדי להציג ) בהתאם ליישום, )הגדרות (Setupאו ) מדפסת (Printer, )אפשרויות (Optionsאו ) (מאפיינים (Properties לחץ על 2

 .את הגדרות מנהל המדפסת

 ).צדדית-הדפסה דו (sided printing-2בחר בפריט , )הגדרת עמוד (Page Layoutבכרטיסייה  3

 ).לרוחב (Short Edgeאו ) לאורך (Long Edgeבחר  4

 ).צדדית-הדפסה דו (sided printing-2בחר  5

 ).נייר (Paperעבור לכרטיסייה  6

 . המתאימות למשימת ההדפסה שלך)אפשרויות הקלט( Input options בחר את 7

 ).אישור (OKלחץ על  8

  
 

 Portrait  
 )הדפסה לאורך( 

 
Landscape גב גיליון 

 )הדפסה לרוחב(

 ןגב גיליו צד קדמי של גיליון

 צד קדמי 
 של גיליון

 



 )N-up printing (יחיד דף על עמודים מספר הדפסת
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 )N-up printing(הדפסת מספר עמודים על דף יחיד 

 פירושו שתמונות של Up-2כך למשל  .משמשת להדפסת דמויות של עמודים רבים על דף יחיד) N up (הגדרת ההדפסה של מספר עמודים בדף
 .וכן הלאה,  פירושו שתמונות של ארבעה עמודים יודפסו על דף אחדup-4, שני עמודים יודפסו על דף אחד

 Multipage Border -ו) וגת עמודים מרוביםתצ (Multipage View, )סדר עמודים מרובים (Multipage Orderהמדפסת משתמשת בהגדרות 
 .ואם יודפס גבול סביב כל תמונת עמוד, כדי לקבוע את הסדר והכיוון של התמונות על הגיליון המודפס) גבולות עמודים מרובים(

 ).הדפסה (Print  )קובץ (Fileבחר , ביישום התוכנה שבמחשב 1
כדי להציג ) בהתאם ליישום, )הגדרות (Setupאו ) מדפסת (Printer, )ותאפשרוי (Optionsאו ) (מאפיינים (Properties לחץ על 2

 .את הגדרות מנהל המדפסת

]) הדפסת עמודים מרובים [Multipage printingבסעיף (בחר את מספר התמונות לדף , )הגדרת עמוד (Page Layoutמהכרטיסייה  3
 .ואת כיוון הנייר

 .לאורך או לרוחבהמיקום תלוי במספר התמונות והאם הן מודפסות 
 Multipage Orderהתוצאות יהיו שונות בהתאם לערך ,  עמודים על דף יחיד בכיוון הדפסה לאורך4אם תבחר הדפסת , לדוגמה
 :שתבחר

  
  
  
  
  
  
  
  
 
 

 ).הדפס גבולות עמוד (Print page bordersבחר , כדי להדפיס גבול נראה לעין סביב כל תמונת עמוד 4
 ).אישור (OKלחץ על  5
 .בחלון ההדפסה כדי לשלוח את המשימה להדפסה) אישור (OK לחץ על 6

 

 
 

 כלפי מטהלרוחב

1 2
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 הדפסת חוברת

מאפשרת להדפיס עמודים רבים בצורת חוברת בלא שתאלץ לעצב מחדש את המסמך כדי שהעמודים יודפסו בסדר ) חוברת (Bookletההגדרה 
 .כל דף כדי ליצור חוברתהעמודים יודפסו כך שיהיה אפשר לקפל את המסמך המוגמר לאורך מרכזו של  .הנכון

2
4 5

7
 

, אם אתה מדפיס חוברת גדולה למדי .אפשר שיהיו בחוברת יותר מדי דפים מכדי שניתן יהיה לקפלה בקלות, אם המסמך מכיל עמודים רבים
ס את המדפסת תדפי .כדי לציין כמה דפים פיזיים לכלול בכל חבילה) דפים לחבילה (Sheets per Bundleאפשר שתרצה להשתמש באפשרות 

הדפסה בחבילות מסייעת לשמור על יישור אחיד יותר של השוליים  .ולאחר מכן תוכל לכרוך אותן בחוברת אחת, מספר החבילות הנדרש
 .החיצוניים של הדפים

 Print Usingמרגע שתבחר בהגדרה  .צדדית לפני שתבחר להדפיס עם האפשרות להדפסה של חוברת-עליך לציין אם ברצונך בהדפסה דו
Booklet) צדדית יהפכו לבלתי זמינים ויישארו בהגדרתם האחרונה-פקדי אפשרויות ההדפסה הדו, )הדפסת חוברת. 
 ).הדפסה (Print  )קובץ (Fileבחר , ביישום התוכנה שבמחשב 1
להציג כדי ) בהתאם ליישום, )הגדרות (Setupאו ) מדפסת (Printer, )אפשרויות (Optionsאו ) (מאפיינים (Properties לחץ על 2

 .את הגדרות מנהל המדפסת
 ).אפשרויות נוספות לפריסת עמוד (More Page Layout Optionsבחר בפריט , )הגדרת עמוד (Page Layoutבכרטיסייה  3
 ).חוברת (Bookletלחץ על  4

 ).דפים לחבילה (Sheets per Bundleאפשר שתרצה להשתמש באפשרות , אם משימת ההדפסה שלך גדולה
 . מתאימים למשימת ההדפסה שלךבחר בשולי כריכה 5
 ).הדפס סימן קיפול (Print fold markבחר בפריט , כדי להדפיס סימן קיפול גלוי לעין על הדפים 6
 ).אישור (OKלחץ פעמיים על  7
 .בחלון ההדפסה כדי לשלוח את המשימה להדפסה) אישור (OKלחץ על  8

 . לא ניתן לבצע הדפסת חוברתMacintoshבמחשבי  :הערה
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 כתביםהדפסה על נייר מ

 .היעזר בטבלה הבאה בעת טעינת נייר מכתבים במקורות המדיה להדפסה .כיוון הנייר הוא חשוב בעת הדפסה על נייר מכתבים

  ראש הדף  הצד המיועד להדפסה  מקור מדיה או תהליך
  גיליונות וכן 250 -מגש ל

 )אופציונלית( גיליונות 250 -ל מגירה

 )אופציונלית(  גיליונות550 -מגירה ל

 עם הלוגו צריך להיות ממוקם גיליוןהקצה העליון של ה  נייר מכתבים מודפס הפונה כלפי מטה
  .מגירה/ בחזית המגש 

הדפסה על שני הצדדים של הדף 
  ממגשי הנייר

 עם הלוגו צריך להיות ממוקם הקצה העליון של הגיליון נייר מכתבים מודפס הפונה כלפי מעלה
  .מגירה/ בחזית המגש 

הגיליון עם הלוגו ייכנס למדפסת הקצה העליון של  נייר מכתבים מודפס הפונה כלפי מעלה  מזין ידני
  .תחילה

הדפסה על שני הצדדים של הדף 
  מהמזין הידני

הקצה העליון של הגיליון עם הלוגו ייכנס למדפסת   נייר מכתבים מודפס הפונה כלפי מטה
  .תחילה

שלח תחילה את המשימה להדפסה ולאחר מכן טען את נייר המכתבים כאשר , אם אתה משתמש במזין ידני :הערה
 הזנה ידנית של משימת הדפסהראה ) (טען מזין ידני (Load Manual Feederת תציג את רצף הנוריות המדפס
 ).60בעמוד 

 ).הדפסה (Print  )קובץ (Fileבחר , ביישום התוכנה שבמחשב 1
כדי ) בהתאם ליישום, )הגדרות (Setupאו ) מדפסת (Printer, )אפשרויות (Optionsאו ) (מאפיינים (Properties לחץ על 2

 .להציג את הגדרות מנהל המדפסת
 ).נייר (Paperעבור לכרטיסייה  3
 .מהרשימה הנפתחת של סוגי הנייר) נייר מכתבים (Letterheadבחר בפריט  4
 .בחר את גודל הנייר ואת המגש המתאים 5
 ).אישור (OKלחץ על  6
 .בחלון ההדפסה כדי לשלוח את המשימה להדפסה) אישור (OKלחץ על  7

 ימן מיםהדפסת שכבות או ס

 .שכבות וסימן מים הם תבניות שניתן להגדיר ולאחר מכן להדפיס כרקע לטופס עוד לפני הדפסת הנתונים של משימת ההדפסה הנוכחית
שכבות  ".מודפסים מראש"והדמיה של טפסים , שוליים לעיטור, דוגמה אופיינית לשכבות היא לוגו של חברה או כותרת של נייר מכתבים

תוכל ליצור שכבות וסימני מים ולאחר מכן להוריד אותם היישר אל  .סימני מים הם טקסט פשוט .גרפיקה או תמונות, טעשויות לכלול טקס
 .ואז להוריד אותם למדפסת, או ליצור קובץ שכבה או קובץ סימן מים במערכת, המדפסת

 .עליך להתקין במדפסת זיכרון הבזק, כדי ליצור ולהוריד שכבה :הערה

 .עיין בעזרה של מנהל המדפסת, שמור או להוריד שכבה או סימן מיםל, לפרטים כיצד ליצור

 שימוש בשכבות

 ).הדפסה (Print  )קובץ (Fileבחר , ביישום התוכנה שבמחשב 1
כדי ) בהתאם ליישום, )הגדרות (Setupאו ) מדפסת (Printer, )אפשרויות (Optionsאו ) (מאפיינים (Properties לחץ על 2

 .מדפסתלהציג את הגדרות מנהל ה
 ).אפשרויות נוספות (Other Optionsעבור לכרטיסייה  3
 ).שכבות (Overlayלחץ  4
 .בחר את הדפים שיקבלו שכבות 5
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 .בחר את השכבה הרצויה 6
 .בחר אם להציב את השכבה מעל או מתחת לתמונת העמוד באזור הצבת השכבה 7
 ).אישור (OKלחץ על  8

 שימוש בסימן מים

 ).הדפסה (Print  )קובץ (Fileבחר , ביישום התוכנה שבמחשב 1
כדי ) בהתאם ליישום, )הגדרות (Setupאו ) מדפסת (Printer, )אפשרויות (Optionsאו ) (מאפיינים (Properties לחץ על 2

 .להציג את הגדרות מנהל המדפסת
 ).אפשרויות נוספות (Other Optionsעבור לכרטיסייה  3
 ).סימן מים (Watermarkבחר בפריט  4
 . שיקבלו סימן מיםבחר את הדפים 5
 .בחר את סימן המים הרצוי 6
 .בחר אם להציב את סימן המים מעל או מתחת לתמונת העמוד באזור הצבת סימן המים 7
 ).אישור (OKלחץ על  8

 ביטול משימת הדפסה

 .ל המשימהמופיע בלוח הבקרה בעת ביטו) בטל משימה (Cancel jobרצף הנוריות  .ניתן לבטל משימת הדפסה מלוח הבקרה או מהמחשב

 מלוח הבקרה של המדפסת

 . כדי לבטל את המשימה המודפסת כעת )ביטול (Cancelלחץ ושחרר את הלחצן 

 Windowsבמחשב עם מערכת הפעלה 

 .)מדפסות (Printers ) הגדרות (Settings ) התחל( Start לחץ על 1
 .לחץ לחיצה כפולה על המדפסת שאתה משתמש בה להדפסת המשימה 2

 .תופיע רשימה של משימות הדפסה
 ).ביטול (Cancelואז לחץ על , לחץ לחיצה ימנית על המסמך שאתה רוצה להפסיק את הדפסתו 3
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 Macintoshביטול משימה במחשב 

 Mac OS 9ביטול משימת הדפסה במחשב שבו פועלת מערכת ההפעלה 
 .סמל המדפסת שבחרת מופיע על שולחן העבודה כאשר אתה שולח משימה להדפסה

 .לחץ פעמיים על סמל המדפסת בשולחן העבודה 1
 .רשימה של כל המשימות מוצגת בחלון המדפסת

 .בחר במשימת ההדפסה שברצונך לבטל 2
 .לחץ על לחצן פח האשפה 3

 Mac OS Xביטול משימה במחשב שבו פועלת מערכת ההפעלה 
 . כשאתה שולח משימה להדפסהdock -סמל המדפסת שבחרת מופיע ב

 או Print Centerולאחר מכן לחץ לחיצה כפולה על , )תוכניות שירות (Utilities  )יישומים (Applicationsפתח את  1
Printer Setup. 

 .לחץ לחיצה כפולה על המדפסת שאליה אתה מדפיס 2
 .צונך לבטלבחר את משימת ההדפסה שבר, בחלון המדפסת 3
 ).מחק (Deleteלחץ על  4
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 אופציונליים רכיבים התקנת

 גישה ללוח המערכת

 .יש לגשת ללוח המערכת של המדפסת, כדי להתקין זיכרון

 .ונתק את כבל החשמל מהשקע לפני שתמשיך, כבה את המדפסת :זהירות

 . גיליונות250 -הסר את המגש ל 1

 

  

6
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 .חץ על הלחצן שבצד שמאל של המדפסת כדי לשחרר ולהוריד את הדלת הקדמיתל 2

 

 . האחוריתהנייר יציאתפתח את דלת  3
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 .ופתח את הדלת הצדדית, שני השקעים שבחזית המכשירלחץ על  4

 

 .אולם אל תסיר אותם לחלוטין, שחרר את ארבעת הברגים בכיסוי 5
 .החלק את הכיסוי שמאלה עד שהברגים נכנסים לחורי המפתח בכיסוי 6
 .נח אותו בצדהסר את הכיסוי וה 7
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 הוספת כרטיס זיכרון

 ).96MBלערך כולל של  (64MBהמדפסת יכולה לתמוך בזיכרון נוסף בנפח של עד  .בלוח המערכת יש מחבר אחד לכרטיס זיכרון אופציונלי

יש לכבות תחילה את המדפסת ולנתק את כבל החשמל , ון לאחר התקנת המדפסתכדי להתקין כרטיס זיכר :זהירות
 .מהשקע

 . אחרות עלולות שלא לפעול עם מדפסת זוLexmark אפשרויות זיכרון המתוכננות עבור מדפסות 
 ).69 בעמוד גישה ללוח המערכתראה (גש ללוח המערכת  1
 .פתח את התפסים בשני צדי מחבר הזיכרון 2
 .הזיכרון מאריזתוהוצא את כרטיס  3

גע בחפץ מתכתי  .הזיכרון נפגם בקלות מחשמל סטטי :אזהרה
לפני , דוגמת מסגרת המדפסת, כלשהו במדפסת
 .שתיגע בכרטיס

 .הימנע ממגע עם נקודות החיבור לאורך קצה הכרטיס
 .ישר את החריצים בתחתית הכרטיס בקו אחד עם החריצים במחבר 4
דחוף היטב את כרטיס הזיכרון לתוך המחבר עד שהתפסים משני צדי  5

 . בנקישההמחבר ייסגרו
ייתכן שתידרש הפעלה מסוימת של כוח להכנסה מלאה של הכרטיס 

 .למקומו
 .ודא שהתפס מתאים מעל לחריץ בכל אחד מקצוות הכרטיס 6
 .סגור את דלת הצד 7
 . האחוריתהנייר יציאתסגור את  8
 .סגור את הדלת הקדמית 9
 .73בעמוד  זיהוי אופציות מותקנות ראה 10
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 גיליונות 550 -ל או גיליונות 250 -ל אופציונלית מגירה התקנת

 .ונתק את כבל החשמל מהשקע לפני שתמשיך, כבה את המדפסת :זהירות

  

 תזיהוי אופציות מותקנו

ניתן , אם רכיב אופציונלי אינו מזוהה .מנהל התקן המדפסת צריך לזהות אוטומטית את הרכיב האופציונלי החדש המותקן עם הפעלת המדפסת
 .להוסיף אותו ידנית

לאחר  .74 בעמוד משימות תוכנהבצע את ההוראות המתאימות תחת , אם טרם התקנת את מנהל התקן המדפסת :הערה
 .חזור לנקודה זו להשלמת הוראות אלו, התקנת מנהל התקן המדפסת

 .)מדפסות (Printers ) הגדרות (Settings ) התחל( Start לחץ על 1
 .בחר את סמל המדפסת 2
 .)מאפיינים (Properties ) קובץ (Fileלחץ על  3
 ).התקנת רכיבים אופציונליים (Install Optionsלחץ על הכרטיסייה  4
 : להגדרות התצורההוסף את הרכיבים האופציונליים המתאימים 5

Memory Card) הגדל את זיכרון המדפסת למספר המתאים- )כרטיס זיכרון . 

 ).אישור (OKלחץ על  6
 .גיליונות 550 עד 250-ב ההדפסה קיבולת את הגדל – גיליונות 550-ל מגירה או גיליונות 250-ל מגירה
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 תוכנה משימות

 הדפסת דף הגדרות תפריט ודף הגדרות רשת

 . כשהמדפסת מוכנה להדפסה )המשך (Continueלחץ על הלחצן , כדי להדפיס את דף הגדרות התפריט ואת דף הגדרות הרשת
 :בדף הגדרות התפריט

  ).מאפיינים מותקנים" (Installed Features"ודא שהאפשרויות שהתקנת רשומות כהלכה תחת הכותרת  –
נתק את כבל החשמל משקע החשמל והתקן , כבה את המדפסת, "מאפיינים מותקנים"אם אחת האפשרויות אינה רשומה תחת 

 .את האפשרות מחדש
 ).פרטים אודות המדפסת" (Printer Information"ודא שנפח הזיכרון שהותקן רשום כהלכה תחת  –
 .ודא שמגשי הנייר הוגדרו עבור הגדלים והסוגים של הנייר שטענת –

 הדפסת עמוד ניסיון מהמחשב

 .)מדפסות (Printers ) הגדרות (Settings ) התחל( Start לחץ על 1
 .בחר במדפסת שלך 2
 .)מאפיינים (Properties ) קובץ (Fileלחץ על  3
 ).הדפסת עמוד ניסיון (Print Test Pageלחץ על  4
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 שימוש בתוכנית העזר להגדרות המדפסת המקומית

, לדוגמה(תוכנית העזר להתקנת המדפסת המקומית מאפשרת לשנות את הגדרות המדפסת שלא ניתן לגשת אליהן ממנהל התקן המדפסת 
כדי לגשת לתוכנית העזר  ).זקוקה לטיפולאם ברצונך שהמדפסת תשמיע צליל התראה כשהיא ) בקרת התראה (Alarm Controlהפעלת 

    Lexmark  )כל התוכניות (All Programs  )התחל (Startבחר , להגדרות המדפסת המקומית מיישום התוכנה במחשב
Local Printer Settings Utility) תוכנית העזר להתקנת המדפסת המקומית(. 

  חזור לתקליטור מנהלי ההתקנים ולחץ על , מתקליטור מנהלי ההתקנים) התקנה מותאמת אישית (Custom installאם בחרת בנתיב 
View Documentation) להצגת הוראות להתקנה ולשימוש בתוכנית העזר להגדרות המדפסת המקומית) הצג תיעוד. 

 :בעזרת תוכנת העזר להגדרות המדפסת המקומית ניתן לשנות את ההגדרות הבאות

  PCLהגדרות אמולצית   רות מקביליותהגד  הגדרות נייר  הגדרות גימור

• Copies) עותקים( 
• Blank Pages)  עמודים

 )ריקים
• Collation) איסוף( 
• Separator Sheets 

 )חוצצים(
• Separator Source   

 )מקור חוצצים(
• Multipage Print   

 )הדפסת עמודים מרובים(
• Multipage Order   

 )סדר עמודים מרובים(
• Multipage View   

)תצוגת מספר עמודים בדף(
• Multipage Border   

 )מסגרת לעמודים מרובים(

• Paper Source) מקור נייר(
• Paper Size) גודל נייר( 
• Paper Type) סוג נייר( 
• Custom Types   

 )סוגים מותאמים אישית(
• Substitute Size)  גודל

 )חלופי
• Paper Texture)  מרקם

 )הנייר
• Paper Weight) משקל נייר(
• Paper Loading)  טעינת

  )נייר

• PCL SmartSwitch 
• PS SmartSwitch 
• Parallel Buffer) חוצץ מקבילי( 
• Advanced Status) מצב מתקדם( 
• Honor Init  

• Orientation)  כיוון
 )הדפסה

• Lines per Page   
 )שורות לעמוד(

• A4 Width)  רוחבA4( 
• Tray Renumber   

 )מספור המגשים מחדש(
• Auto CR after LF)   CR  

 ) LF אוטומטי אחרי 
•  Auto LF after CR    

) LF  אוטומטי אחרי  CR (  

  USBהגדרות   הגדרות התקנה  הגדרות איכות  PostScriptהגדרות 

• Print PS Error   
 )PSהדפס שגיאת (

• Font Priority) קדימות גופן(

• Print Resolution   
 )רזולוציית הדפסה(

• Toner Darkness   
 )כהות הטונר(

• Small Font Enhancer   
  )משפר גופנים קטנים(

• Eco-mode) מצב חיסכון( 
• Quiet Mode) מצב שקט( 
• Alarm Control) בקרת התראה( 
• Printer Language) שפת מדפסת( 
• Power Saver) חיסכון בצריכת חשמל(
• Resource Save) חיסכון במשאבים(
• Download Target) יעד להורדה( 
• Print Timeout) פסק זמן בהדפסה( 
• Wait Timeout) פסק זמן להמתנה( 
• Auto Continue) המשך אוטומטי( 
• Jam Recovery) התאוששות מחסימה(
• Page Protect) הגנת עמוד( 
• Print Area) אזור הדפסה( 
• Display Language) שפת תצוגה( 
• Toner Alarm) התראת טונר(  

• PCL SmartSwitch 
• PS SmartSwitch 
• USB Buffer)  חוצץUSB(
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 מתכלים חומרים על מידע

 ?אילו חומרים מתכלים דרושים לי וכיצד אפשר להזמין

 .המהווים יחדיו את מכלול מחסנית ההדפסה, מחסנית הטונר וערכת הפוטוקונדוקטור :ישנם שני סוגים של ציוד מתכלה שיש להחליפם בקביעות
 .ואילו את מחסנית הטונר יש להחליף בתדירות גבוהה יותר, ) לערך5%בכיסוי של ( דפים 30,000ערכת הפוטוקונדוקטור מפיקה בדרך כלל עד 

 .תדירות ההחלפה תלויה בסוג המחסנית שתרכוש ובכיסוי הממוצע של דפים במשימות ההדפסה שלך
 למקום כדי לאתר את הסוכן הקרוב .Lexmark או מכל מפיץ מורשה של Lexmark -תוכל להזמין חומרי מתכלים מ, ב או קנדה"בגבולות ארה

או פנה , www.lexmark.com בכתובת Lexmarkבקר בחנות המקוונת של , במדינות או אזורים אחרים. 1-800-539-6275התקשר , מגוריך
 .למקום שבו רכשת את המדפסת

 :שתוכננו במיוחד למדפסת, להלן החומרים המומלצים

  *תפוקה ממוצעת של מחסנית  תיאור  ט"מק

    ברחבי העולם

E250X22G  עמודים רגילים30,000  ת פוטוקונדוקטורערכ †  

    1ב ובקנדה"בארה

E250A21A  1 עמודים רגילים3,500  מחסנית טונר  

E250A11A  1 עמודים רגילים3,000  מחסנית טונר עם תוכנית החזרה  

    2המזרח התיכון ואפריקה, באירופה

E250A21E  2 עמודים רגילים3,000  מחסנית טונר  

E250A11E  2 עמודים רגילים3,000  ם תוכנית החזרהמחסנית טונר ע  

    3באזור אסיה והאוקיאנוס השקט

E250A21P  3 עמודים רגילים3,000  מחסנית טונר  

E250A11P  3 עמודים רגילים3,000  מחסנית טונר עם תוכנית החזרה  

    4באמריקה הלטינית

E250A21L  4 עמודים רגילים3,000  מחסנית טונר  

E250A11L  4 עמודים רגילים3,000  וכנית החזרהמחסנית טונר עם ת  
 .ב ובקנדה בלבד" מיועדת לשימוש בארה1
 .במזרח התיכון ובאפריקה בלבד,  מיועדת לשימוש באירופה2
 . מיועדת לשימוש באזור אסיה והאוקיאנוס השקט בלבד3
 . מיועדת לשימוש באמריקה הלטינית בלבד4
 ISO/IEC 19752ערך תפוקה מוצהר לפי תקן *
  .התפוקה בפועל עשויה להשתנות, 5% -על כיסוי של כמבוסס †
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 אחסון חומרים מתכלים

 ובאריזה המקורית עם הצד הנכון כלפי מעלהאחסן את החומרים המתכלים  .בחר מקום אחסון קריר ונקי, לאחסון חומרים מתכלים של המדפסת
 .עד שתהיה מוכן להשתמש בהם

 :אל תחשוף חומרים מתכלים ל

 אור שמש ישיר •
 35°C -טמפרטורות הגבוהות מ •
 )80%מעל (לחות גבוהה  •
 אוויר מלוח •
 גזים מאכלים •
 אבק רב •

 חיסכון בחומרים מתכלים

 .שמירה על תקינות החומרים המתכלים חוסכת בעלויות הדפסה
ה נעים ערכי ההגדר .במנהל התקן המדפסת) כהות טונר (Toner Darknessחסוך בטונר על ידי שינוי הגדרת , בהדפסה של טיוטות •

 . מספקת חיסכון מרבי בטונר1הגדרת כהות הטונר לערך  .8ברירת המחדל היא ; )כהה מאוד (10 -ועד ל) בהיר מאוד (1בין 

 .צמצם צריכת נייר על ידי הדפסה על שני צדי הנייר •

 מתי תזדקק לחידוש מלאי החומרים המתכלים

 .מתכלים חדשיםהסעיפים הבאים מתארים את הדרכים לבדיקה מתי דרושים חומרים 

 בדיקת מפלס טונר ופוטוקונדוקטור

דבר  .או עד כמה מלאה ערכת הפוטוקונדוקטור, תוכל לקבל מושג כללי על כמות הטונר שנשארה במחסנית, על ידי הדפסת דף הגדרות תפריט
הדפסת דף הגדרות תפריט ראה , לקבלת עזרה בנוגע להדפסת דף הגדרות תפריט .זה יסייע לך להחליט מתי כדאי להזמין חומרים מתכלים

 .74 בעמוד ודף הגדרות רשת

תוכל להמשיך להדפיס במשך זמן קצר למרות הצגת  .יוצג כאשר מחסנית הטונר ריקה כמעט לגמרי) 16בעמוד ראה  (חסר טונררצף הנוריות 
 .אולם איכות ההדפסה תתחיל להיפגם ככל שמפלס הטונר ירד, רצף נוריות זה

 . דפים1,500 - לא יופיע אם מותקנת במדפסת המחסנית הראשונית לרחסר טונרצף הנוריות  :הערה

נער אותה היטב מצד לצד וקדימה  .הוצא את מחסנית הטונר, כשיוצג רצף הנוריות המסמל כמות טונר נמוכה או במקרה שההדפסה דהויה
כאשר ההדפסה ממשיכה לצאת  .ר פעמיםחזור על תהליך זה מספ .ולאחור מספר פעמים כדי לפזר את הטונר והחזר אותה לתוך המדפסת

 .יש להחליף את מחסנית הטונר, דהויה למרות הניעור

ראה ( . ממשך החיים שלו110% -המדפסת תפסיק לפעול לאחר שהפוטוקונדוקטור יגיע ל, כדי להבטיח הדפסה איכותית וכדי למנוע נזק למדפסת
המדפסת תודיע  ).לקבלת רצף הנוריות הקשור בהפסקת פעולה מסיבה זו 9 בעמוד )עצירה מלאה של המדפסת(החלף את הפוטוקונדוקטור 

  .לך באופן אוטומטי לפני שהפוטוקונדוקטור יגיע לנקודה זו

המדפסת עשויה להמשיך לתפקד באורח תקין גם לאחר  .הזמן ערכה חדשה', החלף ערכת פוטוקונדוקטור'עם הופעה ראשונה של רצף הנוריות 
עד , אך איכות ההדפסה תתחיל לרדת במידה משמעותית, ) דפים בקירוב30,000(תגיע לסוף חייה השימושיים שערכת הפוטוקונדוקטור 

המדפסת , והמונה אופס, לאחר שערכת הפוטוקונדוקטור הוחלפה . ממשך החיים שלו110% -שהפוטוקונדוקטור יפסיק כליל את פעולתו כשיגיע ל
 .ון ההוראות שהגיע עם ערכת הפוטוקונדוקטורעיין בגילי, למידע נוסף .תמשיך לפעול כרגיל
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 הזמנה של ערכת תחזוקה

הדפס את דפי הגדרות תפריטי , לבדיקה מתי יש להזמין ערכת תחזוקה . דפים120,000יש לבצע תחזוקה מתוכננת לאחר הדפסה של 
מופיע תחת הכותרת ) תחזוקה (Maintenanceאם הכיתוב  .74 בעמוד הדפסת דף הגדרות תפריט ודף הגדרות רשתראה  .המדפסת

Warnings) ערכת התחזוקה כוללת את כל הפריטים הנדרשים להחלפת גלילי הרמה .הגיעה העת להזמין ערכת תחזוקה חדשה, )אזהרות ,
fuserוגליל העברה .  

 .מסוימים במקומות זמינה אינה התחזוקה וערכת תכן :הערה

 .הטבלה הבאה מציגה את מספר החלק של ערכת התחזוקה עבור המדפסת המסוימת שלך

  לקיםמספרי ח  מתח מסופק למכשיר

110 V  40X2847  

220 V  40X2848  

100 V  40X2849  

 זיהוי רצפי הנוריות בלוח הבקרה

 .לוח הבקרה מציג רצפי נוריות מסוימים שמאפשרים לדעת מתי כמות הטונר נמוכה או אם הגיע הזמן להחליף את ערכת הפוטוקונדוקטור

   
  דולקת=   

       
מהבהבת= 

  
 כבויה= ריק  באיטיות מהבהבת=    

    

          
    

 עמוד  מצב המדפסת
Continue 

  )המשך(
Error 

  )שגיאה(

Toner Low / Replace 
PC Kit)  החלף / חסר טונר

  )פוטוקונדוקטורערכת 
Load Paper 

  )טען נייר(
Paper Jam 

 )חסימת נייר(
Ready 

  )מוכנה(

  16 טונר חסר

  

  
  

      

 ערכת חיי אזהרת
  17 פוטוקונדוקטור

  

  

  

      

 הפוטוקונדוקטור את החלף
  18)*המדפסת של מלאה עצירה(

      

      

  .הפוטוקונדוקטור ערכת להחלפת עד נוספות משימות תדפיס לא המדפסת, זה רצף מציגות הבקרה לוח נוריות אם* 

 .'ורהחלף ערכת פוטוקונדוקט'ו' כמות טונר נמוכה'לוח הבקרה עשוי להציג רצפי נוריות שונים בשילוב עם הנוריות  :הערה
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 ת מחסנית הטונרהחלפ

 .כבה את המדפסת 1
 .לחץ על הלחצן שבצד שמאל של המדפסת כדי לשחרר ולהוריד את הדלת הקדמית 2

  

 .הסר את מחסנית הטונר 3

 .לחץ על לחצן השחרור שבבסיס מכלול מחסנית ההדפסה  א
 .משוך למעלה והחוצה כדי להסיר את מחסנית הטונר, אחוז בידית  ב

2

1
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 .פתח את האריזה של מחסנית הטונר החדשה 4

 Lexmark -ניתן להשתמש בחומרי האריזה של מחסנית הטונר החדשה כדי לשלוח בהם את המחסנית הישנה ל :הערה
 .81 בעמוד החלפת ערכת הפוטוקונדוקטורראה , למידע נוסף .חזורלצורך מי

 .נער בחוזקה את מחסנית הטונר בכל הכיוונים כדי לפזר את הטונר 5

  

טונר כך שיהיו בקו אחד עם החצים הלבנים שעל התקן את מחסנית הטונר החדשה על ידי יישור הגלילים הלבנים שעל מחסנית ה 6
 . במקומה כאשר תוכנס כראויבנקישהמחסנית הטונר תינעל  .ודחיפת מחסנית הטונר עד לסוף מסלולה, מסילות הפוטוקונדוקטור

  

 .סגור את הדלת הקדמית 7
 .על את המדפסת מחדשהפ 8
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 החלפת ערכת הפוטוקונדוקטור

חשיפה ארוכה  .אין לחשוף את הערכה החדשה לאור ישיר למשך זמן ממושך, בעת החלפה של ערכת פוטוקונדוקטור :אזהרה
 .לאור עלולה לגרום לבעיות באיכות ההדפסה

 .כבה את המדפסת 1
 .הסר את מכלול מחסנית ההדפסה 2

 .סת כדי לשחרר את הדלת הקדמיתלחץ על הלחצן שבצד שמאל של המדפ  א
 .הורד את הדלת הקדמית  ב
 .אחוז בידית מחסנית הטונר ומשוך למעלה והחוצה  ג

 .אל תלחץ על הלחצן שבמכלול מחסנית ההדפסה :הערה

1

2

3

  

 .קיהנח את מכלול מחסנית ההדפסה על משטח שטוח ונ
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 :הסר את מחסנית הטונר 3

 .לחץ על הלחצן שבבסיס מכלול מחסנית ההדפסה  א
 .אחוז בידית מחסנית הטונר ומשוך למעלה והחוצה  ב

1

2
  

 .הוצא את ערכת הפוטוקונדוקטור החדשה מאריזתה 4
ר החדשה במכלול מחסנית ההדפסה על ידי יישור הגלילים הלבנים שעל מחסנית הטונר כך שיהיו בקו אחד התקן את מחסנית הטונ 5

 במקומה בנקישההמחסנית תינעל  .ודחיפת מחסנית הטונר עד לסוף מסלולה, עם החצים הלבנים שעל מסילות הפוטוקונדוקטור
 .כאשר תותקן כראוי
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התקן את מכלול מחסנית ההדפסה במדפסת על ידי יישור החצים הירוקים שעל מסילות מכלול מחסנית ההדפסה כך שיהיו בקו אחד  6
 .ודחיפת מכלול מחסנית ההדפסה פנימה עד הסוף, עם החצים הירוקים שעל המסילות במדפסת

  

 .סגור את הדלת הקדמית 7
 .הפעל את המדפסת מחדש 8
 ).עיין בגיליון ההוראות שהגיע עם ערכת הפוטוקונדוקטור החדשה(אפס את מונה הפוטוקונדוקטור  9

אם  .74 בעמוד הדפסת דף הגדרות תפריט ודף הגדרות רשתראה  .הדפס את דפי הגדרות תפריטי המדפסת :הערה
 .מונה הפוטוקונדוקטור לא אופס כהלכה, )אזהרות (Warningsהפוטוקונדוקטור מופיע תחת 

 Lexmarkמיחזור מוצרי 

 : לצורך מיחזורLexmark - לLexmarkכדי להחזיר את מוצרי 
 :בקר באתר האינטרנט שלנו 1

www.lexmark.com/recycle 

 .פעל בהתאם להוראות המוצגות על מסך המחשב 2

 

  

www.lexmark.com/recycle
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 בעיות פתרון

 בעיות כלליות

 תשובה / פתרון  שאלה / בעיה

מה משמעותן של הנוריות 
  ?המהבהבות

 . לקבלת מידע נוסף אודות המשמעות של כל תבנית נוריות8הבנת נוריות לוח הבקרה בעמוד ראה 

מדוע חסרים תווים בעת 
  ?הדפסה על מעטפות

 בדוק את הגדרות מנהל התקן המדפסת כדי ,בעת הדפסה על מעטפות) תווים חסרים(אם ישנם חללים 
  ).סוג נייר (Paper Typeבתפריט ) מעטפה (Envelopeלוודא שבחרת 
לעתים טונר אינו נצמד היטב למעטפות  .נסה לשנות את הגדרת המרקם למרקם גס יותר, Envelopeאם כבר בחרת 

 ).סוג נייר (Paper Type  מהתפריט Custom 6-Rough Envבחר , ממנהל התקן המדפסת .חלק-במרקם

 . לקבלת מידע נוסף אודות שחרור חסימות נייר56 בעמוד חסימות ניקויראה  ?כיצד משחררים חסימת נייר

כיצד משחזרים את הגדרות 
  ?ברירת המחדל של היצרן

לאיפוס המדפסת  .לעתים אפשר לפתור בעיות של עיצוב על ידי איפוס המדפסת להגדרות המקוריות
 :רת המחדל של היצרןלהגדרות ברי

 .כבה את המדפסת 1
 .פתח את הדלת הקדמית 2
 .תוך הפעלת המדפסת מחדש) המשך (Continueלחץ על  3
ולאחר מכן שחרר את הלחצן , עד שרצף הנוריות יחזור על עצמו) המשך (Continueהמשך ללחוץ על  4

Continue. 
 .סגור את הדלת הקדמית 5
 ).ביטול (Cancelלחץ על  6
 .עד שכל הנוריות יידלקו ויכבו בלוח הבקרה) המשך (Continueלחץ על  7

החלף ערכת / חסר טונר  (Toner Low / Replace PC Kit, )טען נייר (Load Paperהנוריות 
 .תידלקנה) המשך (Continue-ו) מוכנה (Ready , )פוטוקונדוקטור

 ).המשך (Continueשחרר את הלחצן  8
 .כבה את המדפסת והפעל אותה מחדש 9

  .ור להגדרות ברירת המחדל של היצרןהמדפסת תחז
הנייר מסתלסל לאחר שיצא 

  .מהמדפסת
 .השתמש בנייר שהיה סגור באריזתו המקורית •
 .הפוך את הנייר •
 . מעלות180 -סובב את הנייר ב •
 .נסה לבצע הדפסה דו צדדית, אם אתה מדפיס משימה עם מספר דפים •
.ציאה האחורית כדי לספק נתיב ישירפתח את דלת הי, אם ההדפסה מתבצעת על מדית הדפסה כבדה •
 .כגון נייר צילום למדפסות לייזר, נסה סוג אחר או מותג אחר של מדית הדפסה •
 .הדפס בסביבה פחות לחה, אם ניתן •

 Configurationמהתפריט ) הפחתת סלסול (Reduced Curlבחר באפשרות , אם הנייר עדיין מסתלסל
  ).85 בעמוד )פחתת סלסולה (Reduced Curlהפעלת מצב  ראה) (תצורה(

מוצג רצף הנוריות של מפלס 
אולם אין בידי , טונר נמוך

האם ניתן  .מחסנית חדשה
להמשיך להדפיס עם 

המחסנית שיש בה כמות 
  ?טונר נמוכה

נער אותה , הסר את המחסנית, כדי להאריך את חיי מחסנית הטונר במידה מסוימת .עדיין ניתן להדפיס, כן
חזור  .והחזר אותה למדפסת, נים ולאחור מספר פעמים כדי להשתמש בטונר שנותרבחוזקה מצד לצד ולפ

  .על תהליך זה מספר פעמים

  .החלף את מחסנית הטונר, אם ההדפסה נותרת דהויה

נראה שהמדפסת מדפיסה 
  .לאט יותר עם המזין הידני

  .מהמזין הידנילעיתים המדפסת מדפיסה קצת יותר לאט בעת הזנת מדית הדפסה  .זו תופעה רגילה

מעטפות נתקעות בעת 
הדפסה עם דלת יציאה 

  .אחורית פתוחה

  .יתרסגור את דלת היציאה האחו

  

9 
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 תשובה / פתרון  שאלה / בעיה

הדפסת המשימה אורכת זמן 
  .רב מהצפוי

צמצום מספר ומורכבות של , פשט את משימת ההדפסה על ידי צמצום ומזעור גופנים .המשימה מורכבת מדי
 .וצמצום מספר הדפים במשימה, תמונות

Operating Mode) מצב הפעולה ( של המדפסת מוגדר למצבQuiet) שקט ( אוEco) קבע את  ).חסכוני
Operating Mode) מצב פעולה ( לערךNormal) 85 בעמוד בחירת מצב הפעולה של המדפסת ראה) (רגיל.( 

 .הארך את תומך הנייר בסל הפלט  .נייר אינו מסודר בסל הפלט

 Lexmark Status Messenger שירות תוכנית

 .Windows 2000 או Windows NTיישום זה אינו זמין עם  :הערה

 כאשר .המדפסת בפעולת התערבות המחייבות שגיאות מתעוררות כאשר לך מודיעה) מצב הודעות (Lexmark Status Messenger השירות תוכנית
  .למשתמש במדריך להתאוששות הדרוש המידע מיקום על ומצביעה, השגיאה מהי המודיעה המחשב מסך על הודעה מוצגת, מדפסת שגיאת מתרחשת

 .התוכנה התקנת בסיום אוטומטית עצמו את יפעיל היישום, המדפסת תוכנת עם Lexmark Status Messenger את התקנת אם

 בחירת מצב הפעולה של המדפסת

 .75 בעמוד המקומית המדפסת להגדרות העזר בתוכנית שימושראה , ףלמידע נוס .תוכל לבחור את מצב הפעולה של המדפסת אשר מתאים לצרכיך

 .בו זמנית) Eco(ומצב חסכוני ) Quiet(ניתן לקבוע מצב שקט  :הערה

 ביצועי המדפסת  מצב פעולה

Normal) המדפסת פועלת בביצועים אופטימליים  )רגיל. 

Quiet Mode) רהמדפסת פועלת במצב שקט ומדפיסה במהירות נמוכה יות  )מצב שקט. 

Eco-mode) תוך שמירה על איכות הדפסה מתקבלת על הדעת) אנרגיה, נייר, טונר(המדפסת חוסכת במשאבים   )מצב חיסכון. 

 )הפחתת סלסול (Reduced Curlהפעלת מצב 

, זאתעם  .כדי לצמצם את הבעיה) הפחתת סלסול (Reduced Curlניתן להפעיל מצב , אם מדית ההדפסה מסתלסלת לאחר יציאה מהמדפסת
 ).הנייר מסתלסל לאחר שיצא מהמדפסתראה (עליך לנסות את הפתרונות המוצעים בפתרון הבעיות , לפני שתפעיל מצב זה

 .מהירות ההדפסה במצב הפחתת סלסול נמוכה הרבה יותר :הערה

 .כבה את המדפסת 1
 .פתח את הדלת הקדמית 2
 ).המשך (Continueלחץ והחזק את הלחצן  3
 .הפעל את המדפסת 4
  .לאחר שהנוריות נדלקות ברצף מחזורי בלוח הקדמי) המשך (Continue שחרר את הלחצן 5

 .כעת יוצג רצף הנוריות של שגיאה
 .סגור את הדלת הקדמית 6
 . עד שכל הנוריות יידלקו ברצף מחזורי) המשך (Continueלחץ והחזק את  7

 ).הוצא נייר/טען (Load/Remove Paper-ו) נתונים/מוכנה (Ready/Data, )המשך (Continueכעת יוצג רצף הנוריות 
 ).המשך (Continueשחרר את הלחצן  8

 . תהבהב בעת שהדף יעוצב ויודפסReady/Dataהנורית 
 .נדלקות) שגיאה (Error-ו) המשך (Continueהנוריות 
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 .פעל בהתאם להוראות שבדף המודפס 9
 .כבה את המדפסת כדי לצאת מהתפריטים 10

 בעיות איכות הדפסה

עיין בטבלה הבאה למציאת פתרונות  . של איכות הדפסה על ידי החלפת פריט מתכלה או פריט תחזוקה שסיים את חייוניתן לפתור בעיות רבות
 .לבעיות איכות הדפסה

 פתרון  גורם  תופעה

 קווים לבנים

ABCDE
ABCDE
ABCDE

 

 .עדשת ראש ההדפסה מלוכלכת •
  . פגומיםFuser -מחסנית הטונר או ה •

 :נסה את הפעולות הבאות בסדר הבא
 .ש ההדפסהנקה את עדשת רא •
).90 בעמוד ניקוי עדשת ראש ההדפסהראה ( •
 .החלף את מחסנית הטונר •
 *.fuser -החלף את ה •

 קווים אופקיים מרוחים

ABCDE
ABCDE
ABCDE

 

 fuser -ייתכן ומחסנית הטונר או ה
  .או שחוקים, ריקים, פגומים

לפי * fuser -החלף את מחסנית הטונר או ה
 .הצורך

 קווים אנכיים מרוחים

ABCDE
ABCDE
ABCDE

 

 .הוא נדבק לניירהטונר נמרח לפני ש
 .מחסנית הטונר פגומה

נסה להזין ממגש אחר או , אם הנייר קשיח
 .מהמזין הידני

  .החלף את מחסנית הטונר

 חוסר אחידות בהדפסה

ABCDE
ABCDE
ABCDE

 .הנייר ספג רטיבות בשל לחות גבוהה
נעשה שימוש בנייר שאינו עומד בדרישות 

 .המפרט של המדפסת
 . שחוק או פגוםfuser -ה

 .טען נייר מחבילה חדשה למגש הנייר
 .הימנע משימוש בנייר בעל מרקם וגימור גסים

ודא שהגדרת סוג הנייר במנהל התקן המדפסת 
 .תואמת את סוג הנייר שבשימוש

 .*fuser -החלף את ה

  .הזמן טכנאי שירות, fuser -להחלפת ה*
 .יתניתן לשנות הגדרה זו באמצעות תוכנית העזר להגדרת מדפסת מקומ†
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 פתרון  גורם  תופעה

) כהות טונר (Toner Darknessהגדרת  • ההדפסה בהירה או כהה מדי
 .בהירה או כהה מדי

נעשה שימוש בנייר שאינו עומד בדרישות  •
 .המפרט של המדפסת

 .רמת טונר נמוכה במחסנית •
  .מחסנית הטונר פגומה •

כהות  (Toner Darknessבחר הגדרת  •
י  שונה במנהל התקן המדפסת לפנ†)טונר

 .שתשלח את המסמך להדפסה
 .טען נייר מחבילה חדשה •
הימנע משימוש בנייר בעל מרקם וגימור  •

 .גסים
 .ודא שהנייר שהוטען אינו לח •
 .החלף את מחסנית הטונר •

 איכות הדפסה ירודה של שקפים

הטונר , בהדפסה יש אזורים כהים או בהירים(
 ).או שמוצגים פסים אופקיים או אנכיים, מרוח

ש בשקפים שאינם עומדים נעשה שימו •
 .בדרישות המפרט של המדפסת

במנהל ) סוג טופס (Form Typeהגדרת  •
התקן המדפסת מוגדרת למשהו שאינו 

  .שקף

ידי -השתמש רק בשקפים המומלצים על •
 .היצרן

) סוג טופס (Form Typeקבע את הגדרת  •
 .כשקף

 .מחסנית הטונר פגומה • נקודות טונר
 . שחוק או פגוםfuser -ה •
 .נר בנתיב הנייריש טו •

 .החלף את מחסנית הטונר •
 *.fuser -החלף את ה •
  .פנה לקבלת שירות •

טונר נמרח מהנייר בקלות כאשר נוגעים 
 בדפים

) מרקם נייר (Paper Textureההגדרה  •
אינה מתאימה לסוג מדית ההדפסה 

 .שבשימוש
) משקל נייר (Paper Weightההגדרה  •

אינה מתאימה לסוג מדית ההדפסה 
 .שבשימוש

 . שחוק או פגוםfuser -ה •

 Paper Textureהחלף את ההגדרה  •
 -ל) רגיל (Normal -מ† )מרקם נייר(

Smooth) חלק ( אוRough) גס.( 
סוג מדית (Media Typeשנה את ההגדרה  •

כדי ) מנהלי התקן (Drivers-ב) הדפסה
לקבוע משקל מתאים עבור מדית ההדפסה 

 .שבשימוש
 *.fuser -החלף את ה •

 רקע אפור

ABCDE
ABCDE
ABCDE

  

) כהות טונר (Toner Darknessהגדרת  •
 .כהה מדי

  .מחסנית הטונר פגומה •

כהות  (Toner Darknessבחר הגדרת  •
שונה במנהל התקן המדפסת לפני † )טונר

 .שתשלח את המסמך להדפסה
  .החלף את מחסנית הטונר •

 צפיפות הדפסה לא אחידה

ABCDE
ABCDE
ABCDE

  

  .החלף את מחסנית הטונר  .מחסנית הטונר פגומה

  .הזמן טכנאי שירות, fuser -להחלפת ה*
 .ניתן לשנות הגדרה זו באמצעות תוכנית העזר להגדרת מדפסת מקומית†
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 פתרון  גורם  תופעה

 תמונות מוצללות

 

 במנהל התקן Form Typeהגדרת  •
 .המדפסת שגויה

 .רמת טונר נמוכה במחסנית •

) סוג טופס (Form Typeודא שההגדרה  •
מתאימה לסוג הנייר או למדית ההדפסה 

 .המיוחדת שבשימוש
  .החלף את מחסנית הטונר •

 הדפסה לא אחידה

DE
DE
DE

 
 ).הדפוס מוצג בצד אחד של העמוד בלבד(

 .הסר והתקן מחדש את מחסנית הטונר .מחסנית הטונר אינה מותקנת כיאות

במנהל ) גודל טופס (Form Sizeההגדרה  שוליים שגויים
התקן המדפסת שונה מגודל הנייר שטעון 

 הוכנס A4נייר בגודל , לדוגמה .במגש
 Form Sizeאך ההגדרה , למגש הנבחר

 .A4-לא שונתה ל) גודל טופס(

קבע את גודל הטופס כך שיתאים לגודל הנייר 
  .שבמגש

 הדפסה מעוותת
 ).ההדפסה נטויה(

המובילים במגש שנבחר אינם ממוקמים  •
 .כהלכה עבור גודל הנייר שטעון במגש

הלכהמובילי המזין הידני אינם ממוקמים כ •
 .עבור גודל הנייר שטעון במזין

כוון את המובילים במגש כך שיהיה מרווח  •
 .קטן בין המוביל האחורי למדית ההדפסה

הזז את המובילים שבמזין הידני כך שייגעו  •
 .קלות בצידי מדית ההדפסה

ריקה או שהותקנה , מחסנית הטונר פגומה דפים ריקים
 .בצורה לא טובה

 .ת הטונרהסר והתקן מחדש את מחסני •
 .החלף את מחסנית הטונר •

  .הזמן טכנאי שירות, fuser -להחלפת ה*
 .ניתן לשנות הגדרה זו באמצעות תוכנית העזר להגדרת מדפסת מקומית†
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 פתרון  גורם  תופעה

 .מחסנית הטונר פגומה • דפים שחורים
  .המדפסת זקוקה לשירות •

 .החלף את מחסנית הטונר •
 .פנה לקבלת שירות •

ה מסתלסלת מאוד לאחר מדית ההדפס
  הדפסה ויציאה לסל הפלט

) משקל נייר (Paper Weightההגדרה 
אינה מתאימה לסוג מדית ההדפסה 

  .שבשימוש

 -ל† )משקל נייר (Paper Weightשנה את  •
Smooth) חלק.( 

השתמש במדית הדפסה שהייתה סגור  •
 .באריזה המקורית שלה

 .הפוך את מדית ההדפסה •
 . מעלות180 -סובב את מדית ההדפסה ב •
, אם אתה מדפיס משימה עם מספר דפים •

 .נסה לבצע הדפסה דו צדדית
אם ההדפסה מתבצעת על מדית הדפסה  •

פתח את דלת היציאה האחורית כדי, כבדה
 .לספק נתיב ישיר

נסה סוג אחר או מותג אחר של מדית  •
 .כגון נייר צילום למדפסות לייזר, הדפסה

 .הדפס בסביבה פחות לחה, אם ניתן •

  .הזמן טכנאי שירות, fuser -החלפת הל*
 .ניתן לשנות הגדרה זו באמצעות תוכנית העזר להגדרת מדפסת מקומית†
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 ניקוי עדשת ראש ההדפסה

 .ניתן לפתור בעיות מסוימות באיכות ההדפסה על ידי ניקוי עדשות ראש ההדפסה
 .כבה את המדפסת 1
 .ד את הדלת הקדמיתלחץ על הלחצן שבצד שמאל של המדפסת כדי לשחרר ולהורי 2
 .הסר את מכלול מחסנית ההדפסה על ידי משיכת הידית של מחסנית הטונר 3

 .אל תלחץ על הלחצן על מכלול מחסנית הטונר :הערה

1

2

3

 

 .הנח את מכלול מחסנית ההדפסה על משטח שטוח ונקי
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 .עדשת ראש ההדפסה העשויה זכוכית באזור המשוקע שבחלק העליון של המדפסתאתר את  4

 

 .נטולת סיבים, יבשה, נגב בעדינות את עדשת ראש ההדפסה במטלית נקייה 5

עלול לגרום נזק לעדשת , יבים נקייה יבשה ונטולת סמטלית מלבד אחר דבר בכל שימוש :אזהרה
 .ראש ההדפסה

התקן את מכלול מחסנית ההדפסה במדפסת על ידי יישור החצים שעל מסילות מכלול מחסנית ההדפסה כך שיהיו בקו אחד עם  6
 .ודחיפת מכלול מחסנית ההדפסה פנימה עד הסוף, החצים שעל המסילות במדפסת

 

 .סגור את הדלת הקדמית 7
 .הפעל את המדפסת 8
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 הודעות

 מוסכמות

 . מציינת דבר מה שעשוי לסייע לך :הערה

 . זהירות מציינת דבר מה שעלול לפגוע בך :הודעת

 . מציינת דבר מה שעלול לגרום נזק לחומרה או לתוכנה של המוצר :אזהרה

  הודעות על פליטה
Federal Communications Commission (FCC) 
compliance information statement 

The Lexmark E250d and E250dn (4512-220 and 4512-230) have 
been tested and found to comply with the limits for a Class B 
digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. Operation is 
subject to the following two conditions: (1) this device may not 
cause harmful interference, and (2) this device must accept any 
interference received, including interference that may cause 
undesired operation. 

The FCC Class B limits are designed to provide reasonable 
protection against harmful interference in a residential installation. 
This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency 
energy and, if not installed and used in accordance with the 
instructions, may cause harmful interference to radio 
communications. However, there is no guarantee that interference 
will not occur in a particular installation. If this equipment does 
cause harmful interference to radio or television reception, which 
can be determined by turning the equipment off and on, the user 
is encouraged to try to correct the interference by one or more of 
the following measures: 

• Reorient or relocate the receiving antenna. 
• Increase the separation between the equipment and 

receiver. 

• Connect the equipment into an outlet on a circuit different 
from that to which the receiver is connected. 

• Consult your point of purchase or service representative for 
additional suggestions. 

The manufacturer is not responsible for any radio or television 
interference caused by using other than recommended cables or 
by unauthorized changes or modifications to this equipment.  

Unauthorized changes or modifications could void the user's 
authority to operate this equipment. 

Note: To assure compliance with FCC regulations on 
electromagnetic interference for a Class B computing device, use 
a properly shielded and grounded cable such as Lexmark part 
number  1021231 for parallel attach or 1021294 for USB attach. 
Use of a substitute cable not properly shielded and grounded may 
result in a violation of FCC regulations. 

Any questions regarding this compliance information statement 
should be directed to: 

Director of Lexmark Technology & Services 

Lexmark International, Inc. 

740 West New Circle Road 

Lexington, KY   40550 

(859) 232-3000 

 הצהרת תאימות של התעשייה לקנדה

 Canadianעומד בכל הדרישות של , Class Bבעל סיווג , מכשור דיגיטלי זה
Interference-Causing Equipment Standard ICES-003)  התקן הקנדי

 ).לציוד גורם הפרעות

 
Avis de conformité aux normes de l’industrie du Canada 
Cet appareil numérique de classe B est conforme aux exigences 
de la norme canadienne relative aux équipements pouvant causer 
des interférences NMB-003. 

 )EC(הנחיות תאימות של הקהילה האירופית 

 EEC/73/23  - ו EEC/89/336 מוצר זה תואם לדרישות ההגנה של הנחיות 
של מועצת הקהילה האירופית להערכה והתאמה של החוקים של המדינות  

החברות המתייחסים לתאימות אלקטרומגנטית ובטיחות של ציוד חשמלי 
 .ד לשימוש בגבולות מתח מסוימיםהמיוע
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 ,Director of Manufacturing and Technical Support, Lexmark International, S.A., Boignyידי -הצהרה על עמידה בדרישות ובהנחיות אלה נחתמה על
France. 

 .EN 60950 ובדרישות הבטיחות של EN 55022 של Class Bמוצר זה עומד במגבלות למוצר בסיווג 

 הודעה על משטח חם

     

 הודעה על ויסות חשמלי

 . נזקים חמורים לציוד המחובר למקורות של אספקת זרם חילופיןתנודות במתח החשמלי עלולות לגרום :אזהרה
כגון (עלייך לחבר התקן ויסות חשמלי מאושר ובעל דירוג מתאים , המתח המצוינים בטבלה שלהלן) י(אם בכוונתך להפעיל את המדפסת במתח שעובר את טווח

 .א לכסות על נזקים שנגרמו כתוצאה מתנודות מתחהאחריות עלולה של .למקור אספקת החשמל למדפסת) UPSמייצב מתח או התקן 

 טווח מתח מרבי  טווח מתח נומינלי

100V–127V AC 90V–135V AC 

220V–240V AC  198V–254V AC 

  יפןVCCIהודעת 

 

  קוריאהMICהודעת 
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 רמות פליטת רעש

 .ISO 9296  ודווחו בהתאמה לתקן ISO 7779המדידות שלהלן נערכו בהתאם לתקן 

 dBA, 1 מטר  של במרחק ממוצעת רעש עוצמת

 50 הדפסה

 בלתי נשמע  סרק

Quiet Mode) 46  )מצב שקט 

 בלתי נשמע  )חיסכון בצריכת חשמל/ שינה  (Sleep / Power Saverמצב 

 צריכת האנרגיה של המוצר

 הטבלה הבאה מציגה את מאפייני צריכת החשמל של המוצר

 צריכת חשמל תיאור מצב

Ready) וואט 70 .אך במצב המתנה, המוצר מופעל )מוכנה 

  וואט500 .המוצר מפיק פלט קשיח מקלט אלקטרוני  הדפסה

  וואט20 .המוצר נמצא במצב חיסכון באנרגיה  חיסכון בצריכת חשמל/ שינה 

 
צריכת חשמל ברגע מסוים עשויה להיות גבוהה בצורה משמעותית  .רמות צריכת החשמל המפורטות בטבלה הקודמת מייצגות ממוצע מדידות לאורך זמן

 .מהממוצע

 מצב כבוי

יש לנתק את כבל החשמל משקע החשמל בקיר כדי לעצור לחלוטין את צריכת החשמל , מות קטנה של חשמלאם המוצר כולל מצב כבוי שבו הוא ממשיך לצרוך כ
 .של המוצר

 צריכת אנרגיה כוללת

כדי לחשב את צריכת האנרגיה יש , )ואט(היות שנתוני צריכת החשמל נתונים ביחידות של הספק  .לעתים כדאי לחשב את צריכת האנרגיה הכוללת של המוצר
 .צריכת האנרגיה הכוללת של המוצר היא סכום צריכת האנרגיה בכל אחד מהמצבים . את צריכת החשמל במשך הזמן שבו המוצר נמצא בכל מצבלהכפיל

ENERGY STAR 
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 ) Waste from Electrical and Electronic Equipment )  WEEEהנחיית 

  
אם ברצונך  .אנו מעודדים את מיחזור המוצרים שלנו . מציין תוכניות מיחזור והליכים ספציפיים למוצרים אלקטרוניים במדינות האיחוד האירופיWEEEהלוגו 

 וברר את מספר הטלפון של משרד www.lexmark.com בכתובת Lexmarkבקר באתר האינטרנט של , להפנות שאלות נוספות בנוגע לאפשרויות מיחזור
 .המכירות המקומי

 תווית הנחיות בנושא לייזר

 .ייתכן שתווית הודעת לייזר מודבקת למדפסת זו

LUOKAN 1 LASERLAITE 

VAROITUS! Laitteen käyttäminen muulla kuin tässä käyttoohjeessa mainitulla tavalla saattaa altistaa käyttäjän turvallisuusluokan 1 
ylittävälle  näkymättömälle lasersäteilylle. 

KLASS 1 LASER APPARAT 

VARNING! Om apparaten används på annat sätt än i denna bruksanvisning specificerats, kan avnändaren utsättas för osynlig 
laserstrålning, som överskrider gränsen för laserklass 1. 

 הודעת לייזר

 Class Iומאושרת במקומות אחרים כמוצר לייזר , Class I (1)   למוצרי לייזרDHHS 21 CFR Subchapter J ב על פי דרישות "המדפסת מאושרת לשימוש בארה
 .IEC 60825-1בהתאמה לדרישות 

 מיליוואט הפועל באורך 5ארסנייד -  שהנו למעשה לייזר גליום3b  (Class IIIb(זר המדפסת כוללת בתוכה ליי . אינם נחשבים מסוכנים לשימושClass Iמוצרי לייזר 
 במהלך הפעלה Class Iמערכת הלייזר והמדפסת מתוכננים באופן שבשום מקרה אין גישת אדם לקרינת לייזר שמעל לרמת  . ננומטרים770-795גל בתחום של 

 .תחזוקה של המשתמש או תנאי שירות מומלצים, רגילה
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 אינדקס

A 
Auto CR after LF  ) CR  אוטומטי אחרי   LF ) (39   )תפריט התקנה  
Auto LF after CR )  LF  אוטומטי אחרי  CR ) (39   )תפריט התקנה  

F  
folio   52  

H  
Hex Trace) 40  )תפריט כלי שירות  

L  
legal  52  

M  
MAC Binary PS   

  39  )מקבילי (Parallelתפריט 
  USB 38 ,40תפריט 

Mode 2 ) 39 )תפריט מקבילי) (2מצב  

N  
NPA Mode)  מצבNPA(    

  39  )מקבילי (Parallelתפריט 
  USB 38 ,40תפריט 

O  
Overlays) 66 )שכבות  

P  
Print Quality Test Pages) תפריט ) (דפי בדיקת איכות הדפסה

  40  )כלי שירות
Protocol) 39 )תפריט מקבילי) (פרוטוקול  

R  
Reset Factory Defaults) ס להגדרות ברירת המחדל של איפו

  40 )תפריט כלי שירות) (היצרן
Reset Photoconductor Counter) איפוס מונה הפוטוקונדוקטור (

  40  )תפריט כלי שירות(

  א
    אחסון

  77, 47  חומרים מתכלים
  47  נייר
 97, 95  אחריות

 
 
  

  ב
  67 ביטול משימת הדפסה

  בעיות
  86  איכות הדפסה

  86  בעיות איכות הדפסה

  ד
  62  צדדיתדו 

  74  דף הגדרות תפריט
   דף תצורת הגדרות מדפסת

  37  הדפסה

  ה
  52  הארכת מגש

  52 הארכת מגשים
  הדפסה

Overlays) 66 )שכבות  
  62  דו צדדית
  65  חוברות

  66  נייר מכתבים
  66 סימני מים

  N-up(  64(ריבוי עמודים 
  צדדית ידנית-הדפסה דו
  62  הדפסה

  N-up  64הדפסת 
  64 הדפסת עמודים מרובים

  הנחיות
  66, 62  הדפסה על נייר מכתבים

  נייר
  45 לא קביל

  92 הצהרה על פליטה
  92  הצהרה על פליטה חשמלית

  FCC  92הצהרת 

  ח
  65  חוברות

    חומרים מתכלים
  77, 47  אחסון
  76 הזמנה
  77 חיסכון
  83  מיחזור
  56  חסימות

  ט
   טעינה

  49   גיליונות55 -מגירה ל
  49   גיליונות25 -מגש ל

  54 מזין ידני
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  66  יר מכתביםני

  י
  55  יציאה אחורית

  כניסות/יציאות
USB  38 ,40  
  39 מקבילי

  כ
  53)אופציונלי(כיסוי נגד אבק 
  72  כרטיס זיכרון

  47  כרטיסים

  ל
  לוח הבקרה
  8  נוריות

   רצפי נוריות
Error) 27, 26, 25, 21, 20, 19, 18, 17, 15, 14  )שגיאה ,

28 ,34  
Hex Trace  12  מוכן  

  15  איפוס המדפסת
  15  יטול משימהב

  13 במצב לא מקוון
  11  בצע איחוי של זיכרון הבזק
  18  החלף ערכת פוטוקונדוקטור

  36, 35, 16 חסר טונר
  15 טען מדית הדפסה

  16  טען מזין ידני
  13 לא מוכנה

  18  מבצע תכנות של קוד מנוע
  18 מבצע תכנות של קוד מערכת

  13  מוחקת נתונים
  11 חיסכון בצריכת חשמל/ מוכנה 
  12 נהממתי

  11  מתבצע פרמוט זיכרון הבזק
  34, 17, 14 סגור דלת
  11 עסוקה

  17  ערכת פוטוקונדוקטור כמעט מלאה
  25  קודי שגיאה משניים

  20 שגיאת מדפסת
  19  שגיאת שירות

  15  שחזור אפשרויות ברירת המחדל של היצרן
  לוח מערכת
  69  גישה

  מ
  מדית הדפסה, מאפיינים
  43  נייר
  46 מדבקות

  מדית הדפסה
  חיותהנ

  43  נייר
  66, 62 הדפסה, נייר מכתבים

  נייר מכתבים
  66, 62 הוראות טעינה לפי מקור 

  54, 16 מזין ידני
  50, 49  מחווני כמות נייר מרבית

  מחסנית הדפסה
   ראה מחסנית טונר

  מחסנית טונר
  76 הזמנה
  79  החלפה
  83  מיחזור

  77  מפלס הטונר
  78 רצפי נוריות
  2    מידע בטיחותי

  83  מיחזור חומרים מתכלים
  ממשקים
USB  38 ,40  

  39  מקבילי
  46 מעטפות

  מפרטי מדית הדפסה
  44  תכונות

  85  מצבי פעולה

  נ
  8  נוריות

  19  נוריות שגיאת שירות
  11  )עסוקה (Busyנורית 
   )טען נייר (Load Paperנורית 

  15  גיליונות55 - גיליונות או מגירה ל25 -מגש ל
  16 מזין ידני

  12  )ממתינה (Waitingנורית 
  18 נורית החלף ערכת פוטוקונדוקטור

  36, 35, 16  נורית חסר טונר
  17 נורית ערכת פוטוקונדוקטור כמעט מלאה

, 28, 27, 26, 25, 21, 20, 19, 18, 17, 15, 14, 13  נורית שגיאה
34  

  25  קודי שגיאה משניים
    קודי שגיאה משניים, ראה גם לוח הבקרה

  נייר
  47  אחסון
  43 בחירה
  56 חסימות
  54, 49 טעינה

  45 סוגים לא קבילים
  43 סוגים מומלצים

  66, 45  נייר מכתבים
  66, 62  הדפסה
  66, 62  כיוון דף

  56  ניקוי חסימות נייר
  90 ניקוי עדשת ראש ההדפסה

  ס
  66 סימני מים

  ע
  90  ניקוי, עדשת ראש הדפסה

  74  עמוד ניסיון
    ערכת פוטוקונדוקטור

  76 הזמנה
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  81  החלפה
  83  מיחזור
  77  מפלס

  78 רצפי נוריות

  פ
  84  פתרון בעיות

  86  איכות הדפסה

  ק
  25  קודי שגיאה משניים

  30 אזור איסוף לא מספיק
  33  הזיכרון מלא
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