
למדיה מדריך
ההגדרה עבור המצוין המרבי הגודל עד אישית מותאמים גדלים בחר. מיוחדת הדפסה ומדיית נייר של הבאים בגדלים תומכת המדפסת

Universal.

נתמכים וקיבולות נייר משקלי, סוגים, גדלים

המדפסת ידי על הנתמכים נייר של ומשקלים סוגים
נייר במשקלי תומך תכליתי-הרב המזין). lb 24–16( ר"למ גרם 90–60 נייר במשקלי תומכים צדדית-הדו ההדפסה ונתיב המדפסת מנוע

).lb 43–16( ר"למ גרם 163–60

.אחדים דגמים עבור זמינים אינם אופציונליים מגשים :הערה

250 של רגיל מגשנייר סוג
גיליונות

)1 מגש(

או סטנדרטי מגש
גיליונות 250 של אופציונלי

)2 מגש(

550 של אופציונלי מגש
גיליונות

)2 מגש(

צדדי-דו נתיבתכליתי-רב מזין

נייר
רגיל נייר•
קל•
כבד•
כותנה/גס•
ממוחזר•
אישית מותאם•

Bond

מכתבים נייר

מראש מודפס

צבעוני נייר

XXXXכרטיסים

XXXXXמבריק נייר

1Xנייר מדבקות

XXXשקפים

2XXXX)חלקות (מעטפות

,מרקחת בית, ויניל מדבקות. בחודש פחות או נייר מדבקות דפי 20 להדפיס מומלץ. פעם מדי לשימוש נתמכות צדדיות-חד נייר מדבקות 1
.נתמכות אינן צדדיות-דו ומדבקות

.למטה הפנים עם שולחן על מהן אחת כל מניחים כאשר ישר המונחות במעטפות השתמש 2

המדפסת ידי על הנתמכים נייר גדלי
.אחדים דגמים עבור זמינים אינם אופציונליים מגשים :הערה

למדיה מדריך
4 מתוך 1 עמוד



של רגיל מגשממדיםנייר גודל
גיליונות 250

)1 מגש(

או סטנדרטי מגש
250 של אופציונלי
גיליונות

)2 מגש(

של אופציונלי מגש
גיליונות 550

)2 מגש(

צדדי-דו נתיבתכליתי-רב מזין

A4210 x 297 מ"מ
)8.3 x 11.7 אינץ'(

A5148 x 210 מ"מ
)5.8 x 8.3 אינץ'(

X

A61105 x 148 מ"מ
)4.1 x 5.8 אינץ'(

XXX

Executive184 x 267 מ"מ
)7.3 x 10.5 אינץ'(

X

Folio216 x 330 מ"מ
)8.5 x 13 אינץ'(

JIS B5182 x 257 מ"מ
)7.2 x 10.1 אינץ'(

X

Legal216 x 356 מ"מ
)8.5 x 14 אינץ'(

Letter216 x 279 מ"מ
)8.5 x 11 אינץ'(

Oficio (Mexico)2216 x 340 מ"מ
)8.5 x 13.4 אינץ'(

Statement140 x 216 מ"מ
)5.5 x 8.5 אינץ'(

X

מ"מ x 127 376.2אוניברסלי
)3 x 5 אינץ'(

מ"מ x 356 216 עד
)8.5 x 14 אינץ'(

X

מ"מ B5176 x 250 מעטפה
)6.9 x 9.8 אינץ'(

XXXX

מ"מ C5162 x 229 מעטפה
)6.4 x 9 אינץ'(

XXXX

מ"מ DL110 x 220 מעטפה
)4.3 x 8.7 אינץ'(

XXXX

 3/4 7 מעטפה
)Monarch(

98 x 191 מ"מ
)3.9 x 7.5 אינץ'(

XXXX

מ"מ x 225 998 מעטפה
)3.9 x 8.9 אינץ'(

XXXX

מ"מ x 241 10105 מעטפה
)4.1 x 9.5 אינץ'(

XXXX

1 A6 בלבד לאורך מרקם עם בנייר נתמך.
.התוכנה ישום ידי על נקבע הגודל אם אלא) 'אינץ x 14 8.5( מ"מ x 356 216 -ל הדף את מעצבת זו גודל הגדרת 2
.3 בעמוד" אוניברסלי נייר הגדרות קביעת" ראה, נוסף מידע לקבלת. אוניברסלי נייר גודל הגדר, ברשימה מוצג אינו רצוי נירי גודל אם 3
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של רגיל מגשממדיםנייר גודל
גיליונות 250

)1 מגש(

או סטנדרטי מגש
250 של אופציונלי
גיליונות

)2 מגש(

של אופציונלי מגש
גיליונות 550

)2 מגש(

צדדי-דו נתיבתכליתי-רב מזין

מ"מ x 356 216אחרת מעטפה
)8.5 x 14 אינץ'(

XXXX

1 A6 בלבד לאורך מרקם עם בנייר נתמך.
.התוכנה ישום ידי על נקבע הגודל אם אלא) 'אינץ x 14 8.5( מ"מ x 356 216 -ל הדף את מעצבת זו גודל הגדרת 2
.3 בעמוד" אוניברסלי נייר הגדרות קביעת" ראה, נוסף מידע לקבלת. אוניברסלי נייר גודל הגדר, ברשימה מוצג אינו רצוי נירי גודל אם 3

נייר קיבולת
).lb 20( ר"למ גרם 75 במשקל נייר על מבוססות תכליתי-הרב המזין ושל המגשים של הנייר קיבולות

הערותעד טען

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

.בלבד נייר במדבקות השתמש. נתמכות אינן צדדיות-דו מדבקות או, מרקחת בית, ויניל מדבקות

2 מגש
נייר גיליונות 550 או 250
נייר מדבקות 50

.פעם בכל מגירות שתי רק במדפסת להתקין ניתן
.גיליונות 550 או 250 של מגש מותקן אם משתנה לטעון שניתן המרבית הנייר כמות
.גיליונות 550 או 250 של אופציונלי מגש להיות עשוי 2 מגש, שרכשת לדגם בהתאם :הערה

תכליתי-רב מזין
נייר גיליונות 50
נייר מדבקות 15
שקפים 10
כרטיסים גיליונות 10
מעטפות 7

את תדחף אל. הנייר במובילי לגעת יכול המוביל הקצה שבה לנקודה עד רק תכליתי-הרב במזין נייר טען
.המזין לתוך בכוח הנייר

אוניברסלי נייר הגדרות קביעת
.המדפסת בתפריטי מראש מוגדרים שאינם בגדלים נייר על להדפיס לך המאפשרת אישית מותאמת הגדרה הוא האוניברסלי הנייר גודל
כל את קבע, מכן לאחר'. נייר גודל 'בתפריט נמצא אינו הרצוי הגודל כאשר' אוניברסלי'ל המתאים המגש עבור' הנייר גודל 'את הגדר

:הנייר עבור הבאות האוניברסלי הגודל הגדרות
)מילימטרים או ים'אינצ (מידה יחידות•
לאורך הדפסה ורוחב לאורך הדפסה אורך•
הזנה כיוון•

מ"מ  x 356 216 הוא ביותר הגדול הגודל); 'אינץ  x 5  3( מ"מ  x 127 76.2 הוא הנתמך ביותר הקטן האוניברסלי הגודל :הערה
)8.5 x 14  אינץ'(.

מידה יחידת ציין
.)מוכנה (Ready ההודעה ושמוצגת מופעלת שהמדפסת ודא1

. על לחץ, המדפסת של הבקרה בלוח2

.)נייר תפריט (Paper Menu ההודעה מוצגת
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. על לחץ3

. על לחץ מכן ולאחר, )אוניברסלית הגדרה (Universal Setup  שמוצג עד מטה החץ לחצן על לחץ4

. על לחץ מכן ולאחר, )מידה יחידות (Units of Measure שמוצג עד מטה החץ לחצן על לחץ5

. על לחץ מכן ולאחר, הרצויה המידה יחידת לצד  שמוצג עד מטה החץ לחצן על לחץ6
.)אוניברסלית הגדרה (Universal Setup התפריט מוצג מכן ולאחר, )בחירה שולח (Submitting Selection ההודעה מוצגת

הנייר ורוחב אורך את ציין
כולל, זה בגודל לתמוך למדפסת מאפשרת) לאורך הדפסה בכיוון (האוניברסלי הנייר גודל עבור ורוחב אורך של מסוימת מידה הגדרת
.יחיד גיליון על עמודים מספר והדפסת צדדית-דו הדפסה כגון סטנדרטיות בתכונות תמיכה

את לשנות כדי )נייר רוחב (Paper Width או, הנייר אורך הגדרת את לשנות כדי )לאורך הדפסה אורך (Portrait Height בחר :הערה
.ההגדרות שתי לשינוי הנחיות להלן. ההגדרות שתי את שנה או, הנייר רוחב הגדרת

על לחץ מכן ולאחר, )לאורך הדפסה רוחב (Portrait Width  שמוצג עד מטה החץ לחצן על לחץ', אוניברסלית הגדרה 'בתפריט1
.

. על לחץ מכן ולאחר, הערך להגדלת ימינה החץ לחצן על או הערך להקטנת שמאלה החץ לחצן על לחץ2
.)אוניברסלית הגדרה (Universal Setup התפריט מוצג מכן ולאחר, )בחירה שולח (Submitting Selection ההודעה מוצגת

על לחץ מכן ולאחר, )לאורך הדפסה אורך (Portrait Height  שמוצג עד מטה החץ לחצן על לחץ', אוניברסלית הגדרה 'בתפריט3
.

. על לחץ מכן ולאחר, הערך להגדלת ימינה החץ לחצן על או הערך להקטנת שמאלה החץ לחצן על לחץ4
.)אוניברסלית הגדרה (Universal Setup התפריט מוצג מכן ולאחר, )בחירה שולח (Submitting Selection ההודעה מוצגת

.)מוכנה (Ready שמוצג עד  את ושחרר לחץ5

הזנה כיוון ציין
תפריט מתוך יוצג לא' הזנה כיוון 'תפריט. אוניברסלי נייר להגדרות ההזנה כיוון עבור היצרן של המחדל ברירת הגדרת הוא' קצר קצה'
הנייר של הקצר הקצה או הארוך הקצה האם ציין, הצורך במידת. אפשרית הגדרה הוא' ארוך קצה 'הערך אם אלא', אוניברסלית הגדרה'

.למדפסת ראשון שייכנס זה הוא

. על לחץ מכן ולאחר, )הזנה כיוון (Feed Direction שמוצג עד מטה החץ לחצן על לחץ', אוניברסלית הגדרה 'בתפריט1

. על לחץ מכן ולאחר, )ארוך קצה (Long Edge או )קצר קצה (Short Edge שמוצג עד מטה החץ לחצן על לחץ2

נייר אחסון
:אחידה לא הדפסה ואיכות חסימות במניעת לסייע כדי הנייר אחסון להנחיות בהתאם פעל
ממליצים המדבקות יצרני מרבית. 40% של יחסית ובלחות 21°C של בטמפרטורה נייר אחסן, ביותר הטובות התוצאות לקבלת•

.60% -ל 40 בין יחסית ובלחות 24°C עד 18 של טמפרטורות בתחום להדפיס
.הרצפה על ולא, מדף או משטח על, שניתן היכן בקרטונים נייר אחסן•
.ישר משטח על בודדות חבילות אחסן•
.בודדות נייר חבילות על דבר תאחסן אל•
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