
מהיר מדריך

הדפסה ומדיית נייר טעינת
מיוחדת

ובמזין, גיליונות 550 -ו 250 במגשי נייר לטעון כיצד מסביר זה סעיף
.הנייר וסוג הנייר גודל הגדרת אודות מידע גם כולל הוא. הידני

הנייר וסוג הנייר גודל קביעת
שנטען הנייר של והסוג הגודל את משקפות המגשים שהגדרות ודא

נייר היא הנייר סוג עבור היצרן של המחדל ברירת הגדרת. במגשים
המגשים כל עבור הנייר סוג הגדרת את ידנית לשנות שיש כך, רגיל

לתפריט גש, לרשת מחוברת המדפסת אם. רגיל נייר מכילים שאינם
:המוטבע האינטרנט שרת באמצעות הנייר

דפדפן של הכתובת בשדה המדפסת של IP כתובת את הקלד1
.האינטרנט

דף הדפס, המדפסת של IP כתובת את יודע אינך אם :הערה
.TCP/IP באזור IP-ה כתובת את ומצא רשת הגדרות

.)הגדרות (Settings על לחץ2

אחד כל עבור המתאימים והסוג הגודל את מצא', נייר 'מהתפריט3
.הקלט ממקורות

בתכיפות משתמש אתה שבהם הנייר ובסוג הנייר בגודל בחר4
.הקלט ממקורות אחד מכל ביותר הגבוהה

.)שלח (Submit על לחץ5

,מקבילי כבל או USB כבל באמצעות למחשב מחוברת המדפסת אם
,הנייר לתפריט לגשת כדי הבאות העזר מתוכניות באחת השתמש
:שלך ההפעלה למערכת בהתאם

להתקנת העזר מתוכנית נייר לתפריט גש, Windows במחשב•
.מקומית מדפסת

.מדפסת מהגדרות נייר לתפריט גש, Macintosh במחשב•

הגדרות לשחזור עד יישמרו הנייר וסוג הנייר גודל הגדרות :הערה
הנייר גודל הגדרות את לדרוס ברצונך אם. היצרן של המחדל ברירת
:הבאות מהפעולות אחת בצע, מסוימת הדפסה משימת עבור הנייר וסוג

Print )קובץ (File על לחץ, Windows משתמשי עבור•
 ,)מאפיינים (Properties על לחץ מכן ולאחר, )הדפסה(

Preferences) העדפות(, Options) או )אפשרויות Setup
.)הגדרות(
,)הדפסה (Print > )קובץ (File בחר, Macintosh משתמשי עבור•

להדפסה שיח-הדו בתיבת ההגדרות את התאם מכן ולאחר
.המוקפצים ובתפריטים

גיליונות 250 של רגיל מגש טעינת
),1 מגש (הרגיל המגש: מגשים שני בין לבחור מאפשרת המדפסת
או גיליונות 250 של אופציונלי ומגש, גיליונות 250 של מגש גם הנקרא
רק למדפסת לחבר ניתן). 2 מגש (גיליונות 550 של אופציונלי מגש

.פעם בכל) אופציונלי מגש הכוללת (אחת אופציונלית מגירה

.תקלות ללא הדפסה ומאפשרת חסימות מונעת הנייר של נכונה טעינה

.הסוף עד החוצה המגש את משוך1

'עסוקה 'הנוריות כשרצף או, הדפסה במהלך מגשים להסיר אין
לגרום עלולה זו פעולה. המדפסת של הבקרה בלוח מופיעה

.לחסימות

עסוקה

דולקת - 

.המגש לצידי אותן הזז מכן ולאחר הרוחב מוביל לשוניות את לחץ2
.יחד נעים הרוחב מובילי

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

מיוחדת הדפסה ומדיית נייר טעינת

1



את לחץ, Legal או A4 כגון יותר ארוך מסוג נייר טעינת בעת
המיועד למיקום אחורה האורך מוביל את והזז האורך מוביל לשוניות
.מתארך המגש של האחורי חלקו. הנטען הנייר לאורך

:A6 בגודל נייר טעינת בעת
מוביל את והזז, שמוצג כפי יחד האורך מוביל לשוניות את לחץא

.A6 לגודל המיועד למיקום המגש מרכז אל האורך
.A6 האורך מוביל את הרםב

.A6 בגודל נייר גיליונות 150 רק להכיל יכול הרגיל המגש :הערה

.אותם ואוורר, לשחררם כדי ואחורה קדימה הדפים את מעט כופף4
משטח על הקצוות את ישר. אותו תקמט ואל הנייר את תקפל אל
.ישר

כפי המגש של האחורי לצדו אותה והצמד הנייר ערימת את טען5
.מטה כלפי פונה להדפסה המומלץ כשהצד, שמוצג

יתר המגש את לטעון תנסה אל. העליון המילוי לקו לב שים :הערה
המגש. העליון המילוי קו עד A6 בגודל נייר תטען אל. המידה על
.A6 בגודל נייר גיליונות 150 רק להכיל יכול

עליון מילוי קו1

של העליון הקצה את מקם, מכתבים נייר טעינת בעת :הערה
כשהצד המכתבים נייר את טען. המגש של הקדמי בחלקו הגיליון
.למטה פונה המעוצב

מובילי את והזז, הימני במוביל הרוחב מוביל לשוניות את לחץ6
.הערימה בצד קלות שייגעו כך הרוחב
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.המגש את הכנס7

את שנה, זה במגש לכן קודם טעון שהיה מזה שונה נייר נטען אם8
.הנייר סוג הגדרות

250 של אופציונלי למגש גיליונות 250 של רגיל מגש בין ההבדל :הערה
נייר גיליונות 150 עד להכיל יכול הרגיל שהמגש הוא גיליונות 550 או

.המגש מרכז לעבר יותר קרוב נעים הרוחב שמובילי כך, A6 בגודל

הידני במזין שימוש
רק להזין ויכול המדפסת של הידני המזין דלת בתוך ממוקם הידני המזין
מהירה להדפסה הידני במזין להשתמש ניתן. פעם בכל אחד נייר גיליון
.במגש כעת טעונים שאינם נייר גדלי או נייר סוגי על

.הידני המזין דלת את פתח1

מעלה כלפי הפנים עם הנייר את טען,  הנורית נדלקת כאשר2
.הידני המזין מרכז לתוך

:הערות

העליון החלק כאשר, מעלה כלפי הפנים עם מכתבים נייר טען•
.ראשון נכנס הגיליון של

כפי הבול אזור עם מטה כלפי הלשונית כאשר מעטפות טען•
.שמוצג

לגעת יכול המוביל הקצה שבה לנקודה עד רק הידני במזין נייר טען3
.הנייר במובילי

.הנייר לרוחב הנייר מובילי את כוונן4

הפעלת. המזין לתוך בכוח הנייר את תדחף אל :אפשרי נזק-אזהרה
.נייר לחסימות גורמת כוח

הנייר ובמעצור הרגיל הפלט בסל שימוש
אוסף הוא. 20lb נייר של גיליונות 150 עד מכיל הסטנדרטי הפלט סל

מעצור כולל הרגיל הפלט סל. מטה כלפי הפנים עם הדפסה משימות
מעצור. ההדפסה בעת הסל מחזית החוצה להחליק מהנייר המונע נייר

.לערימה הנייר של יותר מסודר באיסוף מסייע גם הנייר
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.קדימה שיתהפך כך אותו משוך, הנייר מעצור לפתיחת

:הערות

.שקפים הדפסת בעת פתוח במצב הנייר מעצור את תשאיר אל•
.בשקפים לקמטים לגרום עלול זה מצב

.סגור הנייר שמעצור ודא, אחר למיקום המדפסת העברת בעת•

נייר קיבולת
במשקל נייר על מבוססות הידני המזין ושל המגשים של הנייר קיבולות

).lb 20(  ר"למ גרם 75

הערותעד טען

1 מגש
נייר גיליונות 250
A6 בגודל נייר של גיליונות 150
שקפים 50

נתמך A6 נייר גודל :הערה
.בלבד 1 במגש

2 מגש
נייר גיליונות 550 או 250

במדפסת להתקין ניתן :הערה
בכל נוספת אחת מגירה רק

המרבית הנייר כמות. פעם
מותקן אם משתנה לטעון שניתן
550 או 250 של אופציונלי מגש

.גיליונות

הערותעד טען

ידני מזין
נייר גיליון 1
A6 בגודל נייר גיליון 1
שקף 1
כרטיסים גיליון 1
מעטפה 1

רק הידני במזין נייר טען :הערה
המוביל הקצה שבה לנקודה עד
אל. הנייר במובילי לגעת יכול

לתוך בכוח הנייר את תדחף
.המזין
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חסימות ניקוי

מחסימות הימנעות
:חסימות במניעת לסייע עשויות הבאות העצות

.בלבד מומלצים הדפסה במדיית או בנייר השתמש•
חורג אינו הערימה שגובה ודא. נייר של מדי רבה כמות לטעון אין•

.המצוין המרבי מהגובה
.מסולסל או לח, מקופל, מקומט נייר לטעון אין•
.הטעינה לפני הנייר את וישר אוורר, כופף•

.ידנית קוצץ או שנחתך בנייר להשתמש אין•
.ערימה באותה נייר של סוגים או משקלים, גדלים לערבב אין•
.מתאימה בסביבה הנייר את אחסן•

תידלק  שהנורית עד המתן. ההדפסה במהלך מגשים להסיר אין•
ניתן מתי מציין גם נייר לטעינת הנוריות רצף. מגש הסרת לפני

:מגש להסיר

נייר טען

דולקת - 

 שהנורית עד המתן. ההדפסה במהלך הידני המזין את לטעון אין•
.תידלק

.נייר טעינת לאחר למקומם היטב המגשים כל את דחף•

הדוק באופן לוחצים ואינם, נכון ממוקמים במגשים שהמובילים ודא•
.הנייר על מדי

.נכון מוגדרים הנייר וסוגי הנייר גדלי שכל ודא•
ראה, נוסף מידע לקבלת. נכון מחוברים המדפסת כבלי שכל ודא•

.התקנה תיעוד

נייר חסימת לאזורי גישה
התרשים. מגשים והסר, דלתות פתח, חסימה אזורי אל גישה לצורך
:האפשריים החסימה אזורי את מציג

1 2
3

5
6

7
4

תיאורגישה נקודת

דלת מאחורי. הקדמית הדלת לפתיחת הלחצן על לחץ1
וערכת הטונר מחסנית ובה יחידה יש זו

.הפוטוקונדוקטור

רגיל פלט סל2

קדמית דלת3

ידני מזין דלת4

)1 מגש (גיליונות 250 של רגיל נייר מגש5

)2 מגש (אופציונלי מגש6

אחורית דלת7

לחסימות גישה ומיקומי נוריות הבנת
ומציגה לחסימות הנוגעות וההודעות הנוריות את מפרטת הבאה הטבלה
מוצגות יותר מפורטות הוראות. חסימה לכל לגשת כיצד בקצרה הוראות
.בהמשך

של הוירטואלית בתצוגה מוצגות כאן המוצגות החסימות הודעות :הערה
.המוטבע האינטרנט שרת

200.yy נייר חסימת

200.yy נייר חסימת

דולקת - 

דולקת - 

דולקת - 

:הבאות מהפעולות אחת נסה
.1 מגש את הסר•
ואת הפוטוקונדוקטור ערכת את הסר ואז, הקדמית הדלת את פתח•

.הטונר מחסנית יחידת

201.yy נייר חסימת

דולקת - 

דולקת - 

דולקת - 

ואת הפוטוקונדוקטור ערכת את הסר ואז, הקדמית הדלת את פתח
.הטונר מחסנית יחידת

חסימות ניקוי
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202.yy נייר חסימת

דולקת - 

דולקת - 

דולקת - 

.האחורית הדלת את פתח מכן ולאחר, הקדמית הדלת את פתח

231.yy נייר חסימת

דולקת - 

מהבהבת - 

דולקת - 

.האחורית הדלת את פתח מכן ולאחר, הקדמית הדלת את פתח

233.yy נייר חסימת

דולקת - 

מהבהבת - 

מהבהבת - 

דולקת - 

:הבאות מהפעולות אחת נסה
.הידית על לחץ ואז, 1 מגש את הסר•
.האחורית הדלת את פתח מכן ולאחר, הקדמית הדלת את פתח•

234.yy נייר חסימת

דולקת - 

מהבהבת - 

דולקת - 

:הבאות מהפעולות אחת נסה
.האחורית הדלת את פתח מכן ולאחר, הקדמית הדלת את פתח•
.הידית על לחץ ואז, 1 מגש את הסר•

235.yy נייר חסימת

דולקת - 

מהבהבת - 

מהבהבת - 

דולקת - 

.הרגיל הפלט מסל החסימה את הסר

24x.yy נייר חסימת

דולקת - 

דולקת - 

דולקת - 

דולקת - 

חסימות ניקוי
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:הבאות מהפעולות אחת נסה
.1 מגש את הסר•
ואת הפוטוקונדוקטור ערכת את הסר ואז, הקדמית הדלת את פתח•

.הטונר מחסנית יחידת
.2 מגש את הסר•

251.yy נייר חסימת

דולקת - 

דולקת - 

דולקת - 

דולקת - 

.הידני מהמזין שנתקע הנייר את הסר

ערכת מאחורי תקועים ניירות ניקוי
.הטונר ומחסנית הפוטוקונדוקטור

.הקדמית הדלת את למטה פתח מכן ולאחר, השחרור לחצן על לחץ1

ואת הפוטוקונדוקטור ערכת את המכילה היחידה את ומשוך הרם2
על בצד היחידה את הנח. מהמדפסת אותם ושלוף, הטונר מחסנית
.ונקי שטוח משטח

של התחתון שבצד בפוטוקונדוקטור תיגע אל :אפשרי נזק-אזהרה
יש כאשר המחסנית של בידית השתמש. הפוטוקונדוקטור ערכת
.במחסנית לאחוז צורך

עלול המדפסת של הפנימי החלק :חם משטח - זהירות
לאפשר יש, חם מרכיב לפגיעה הסיכון להפחתת. חם להיות

.בו שנוגעים לפני להתקרר למשטח

.שנתקע הנייר את הסר3

לשם האחורית הדלת את פתח, הנייר את לשלוף קשה אם :הערה
.כך

.למקומה היחידה את והחזר יישר4

.הקדמית הדלת את סגור5

.להדפיס להמשיך כדי  על לחץ6

הרגיל הפלט מסל חסימות ניקוי
נתמך שאינו נייר על למדפסת נשלחה צדדית-דו הדפסה עבודת

.הרגיל הפלט בסל נתקע נייר גיליון. צדדית-דו להדפסה

חסימות ניקוי
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הפלט מסל החוצה ישר הגיליון את בעדינות משוך, החסימה להסרת
.הרגיל

1 ממגש חסימות ניקוי
:מאחוריו או) הסטנדרטי המגש (1 מגש בתוך נייר נתקע אם לראות כדי

.1 מגש את הסר1

.שנתקע הנייר את הסר2

.החסימה והסרת הנייר לשחרור הידית על לחץ, הצורך במידת3

.המגש את הכנס4

.להדפיס להמשיך כדי  על לחץ5

הידני במזין חסימות ניקוי

אם. הידני במזין התקוע נייר החוצה ישר ולמשוך לתפוס ניתן כלל בדרך
ערכת מאחורי נייר נתקע אם בדוק, זו בדרך החסימה את לנקות ניתן לא

ניקוי" ראה, נוסף מידע לקבלת. הטונר מחסנית ויחידת הפוטוקונדוקטור
."הטונר ומחסנית הפוטוקונדוקטור ערכת מאחורי תקועים ניירות
.7 בעמוד

חסימות ניקוי
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האחורית הדלת מאחורי חסימות ניקוי
יוצא אינו הנייר אם. החוצה אותו שלוף, מהמדפסת יוצא הנייר אם

:מהמדפסת

הדלת את למטה פתח מכן ולאחר, השחרור לחצן על לחץ1
הקדמית

.

.אותה ופתח האחורית הדלת את משוך2

.הרגיל הפלט בסל נתפס הנייר של אחד שקצה ייתכן

עלול המדפסת של הפנימי החלק :חם משטח - זהירות
לאפשר יש, חם מרכיב לפגיעה הסיכון להפחתת. חם להיות

.בו שנוגעים לפני להתקרר למשטח

.שנתקע הנייר את הסר3

.והאחורית הקדמית הדלת את סגור4

.להדפיס להמשיך כדי  על לחץ5

חסימות ניקוי
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