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המדפסת העברת לפני
.למדפסת נזק או פציעה למנוע כדי אלה הנחיות פי על פעל, המדפסת הזזת לפני: לפציעה אפשרות - זהירות

.שבקיר מהשקע החשמל כבל את נתק מכן ולאחר המדפסת את כבה•

.מהמדפסת והחוטים הכבלים כל את נתק•

.המדפסת מן בנפרד גימור יחידת כל הסר, מותקנות יותר או אופציונליות יחידות שתי אם•

:הערות

.ביותר העליונה הגימור יחידת את ראשית הסר–

יחידת נעילת את לפתוח כדי התפסים את הרם מכן ולאחר צדיה משני הגימור יחידת את החזק, הגימור יחידת את להסיר כדי–
.הגימור

.המגשים את הסר, אופציונליים מגשים עם מוגדרת אבל גלגלים על בבסיס מצוידת אינה המדפסת אם•

.בנקישה למקומו נכנס הוא עד המגש חזית לכיוון המדפסת של ימין שבצד התפס את החלק: הערה
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.המדפסת את להרים כדי המדפסת צידי שבשני בידיות היעזר•

.אותה מציב אתה כאשר למדפסת מתחת נמצאות אינן שהאצבעות ודא•

.המדפסת סביב מספיק פנוי מקום שיש ודא•

.היצרן ידי-על המאושר חלופי חשמל בכבל או המוצר עם המסופק החשמל בכבל רק השתמש•

.לה הניתנת באחריות יכוסה לא מתאימה לא בצורה מהעברה כתוצאה למדפסת שייגרם נזק: אפשרי נזק-אזהרה

למדפסת מקום בחירת
.בטוחה בצורה להרימה כדי יותר או מאומנים אנשים שני ומחייב ג"ק 18 על עולה המדפסת משקל: לפציעה אפשרות - זהירות

מספיק השאר, כלשהן אפשרויות להתקין בדעתך אם. ודלתות מכסים, מגשים לפתוח כדי מקום מספיק השאר, למדפסת מקום בחירת בעת
:חשובות נקודות. עבורן גם מקום

.בקלות ונגיש כנדרש מוארק חשמל לשקע סמוך המדפסת את התקן•

.CAN Technical Committee 156 תקן של או ASHRAM 62 תקן של המעודכנת בגרסה עומד בחדר שהאוורור ודא•

.ויציב איתן, שטוח למשטח דאג•

:תהיה שהמדפסת הקפד•

.אבק ונטולת ייבשה, נקייה–

בקלות לתוכה ליפול שעלולים הידוק ומסיכות נייר ממהדקי מרוחקת–

.מאווררים או תנורים, מזגנים, ישיר אוויר מזרם מרוחקת–

.קיצונית לחות או ישירה שמש תנאי ללא–

:בטמפרטורה מתנודות והימנע המומלצות לטמפרטורות לב שים•

צלזיוס מעלות 32.2 עד 15.6הסביבה טמפרטורת

צלזיוס מעלות 60 עד- 40אחסון טמפרטורת

:המדפסת סביב שלהלן המומלצים השטח מרווחי את השאר, נאות לאוורור•
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')אינץ 6 (מ"מ 152ימין צד1

')אינץ 20 (מ"מ 508קדמי חלק2

')אינץ 6 (מ"מ 152שמאל צד3

')אינץ 6 (מ"מ 152אחורי חלק4

')אינץ 4.5 (מ"מ 115עליון חלק5

אחר למקום המדפסת העברת
:הבאות הבטיחות הנחיות על שמירה תוך אחר למקום בטוחה בצורה שלה האופציונלית החומרה ואת המדפסת את להעביר ניתן

.המדפסת בסיס בכל לתמוך שמסוגל משטח יש המדפסת להעברת משתמש אתה בה שבעגלה ודא•

.החומרה אפשרויות בממדי לתמוך שמסוגל משטח יש החומרה אפשרויות להעברת משתמש אתה בה שבעגלה ודא•

.עומד במצב נשארת שהמדפסת ודא•

.חדות מתנועות הימנע•

המדפסת משלוח
.העברה ערכת לקבלת אותה רכשת בו המקום עם קשר צור או המקורית באריזה השתמש, המדפסת משלוח בעת

Moving Guide )העברה מדריך(
3 מתוך 3 עמוד


	Moving Guide (מדריך העברה)
	לפני העברת המדפסת
	בחירת מקום למדפסת
	העברת המדפסת למקום אחר
	משלוח המדפסת



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

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


