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 המדפסת בתפריטי שימוש

, את התפריטים, התרשים מציג את אינדקס התפריטים בלוח הבקרה .מספר תפריטים זמינים כדי לסייע לך לשנות את הגדרות המדפסת בקלות
   .הפריטים בכל תפריט והערכים שניתן לבחור מתוארים בפירוט רב יותר בהמשך פרק זה .ואת הפריטים הזמינים תחת כל תפריט

פריטי תפריט אחרים עשויים להיות בעלי השפעה  .י תפריטים או ערכים מסוימים מוצגים רק אם רכיב אופציונלי מסוים הותקן במדפסתפריט
אך הם משפיעים על פעולת המדפסת רק אם הציוד האופציונלי או שפת , ניתן לבחור בערכים אלה בכל עת .עבור שפת מדפסת מסוימת בלבד

  . במדפסתהמדפסת המסוימת הותקנו

 

 

 

 

 

 

 

  
PPDS Menu  

 )PPDSתפריט (
Job Expiration  

  )תוקף משימה(

  

Paper Menu  
 )תפריט נייר(

Default Source  
 )מקור ברירת מחדל(

Paper Size/Type 
 )סוג נייר/גודל(

Substitute Size  
 )גודל חלופי(

Paper Texture  
 )מרקם הנייר(

Paper Weight  
 )משקל נייר(

Paper Loading  
 )טעינת נייר(

Custom Types  
 )אישיתסוגים מותאמים (

Universal Setup)  הגדרות
  )Universalלנייר 

Reports) דוחות( 
Menu Settings Page 

 ) דף הגדרות תפריט(
Device Statistics 

 )סטטיסטיקת התקן(
Network Setup Page 

 )דף הגדרות רשת(
Print Fonts  

  )הדפסת גופנים(
Print Demo  

  )סההדגמת הדפ(

Settings) הגדרות( 
Setup Menu  

 )תפריט התקנה(
Finishing Menu  

 )תפריט גימור(
Quality Menu  

 )תפריט איכות(
Utilities Menu  

 )תפריט תוכניות שירות(
PostScript Menu  

 )PostScriptתפריט (
PCL Emul Menu  

  )PCLתפריט אמולציית (

   
   

Ports/Network 
 )חיבורים/רשת(

TCP/IP 
Standard Network  

 )רשת סטנדרטית(
Standard USB  

)USBסטנדרטי ( 
AppleTalk  

 

 

 

 

 

 

  

 

Help) עזרה( 
Printing Guide  

 )מדריך הדפסה(
Supplies Guide  

 )מדריך חומרים מתכלים(
Media Guide  

 )מדריך מדיה(
Print Defects  

 )פגמים בהדפסה(
Menu Map  

 )מפת תפריטים(
Information Guide 

 )מדריך מידע(
Connection Guide 

 )מדריך חיבורים(
Moving Guide  

  )מדריך העברה(

 

  

Paper Menu) נייר התפריט( 

Reports) דוחות( 

Settings) הגדרות( 

Menu) תפריטים( 
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 הבנת לוח הבקרה של המדפסת
 :לוח הבקרה כולל את הפריטים הבאים

  לתצוגת טקסט וגרפיקה בגווני אפור שורות ותאורה אחורית4צג עם  •

  -ו, , , , )בחר ()   (Select, )עצור (Stop, )תפריט (Menu, )חזרה (Back :שמונה לחצנים •
 נורית חיווי •

1

2

3

4

5

66

7

  

 .השימוש בלחצנים ומבנה הצג מתוארים בטבלה הבאה

 
 פעולה לחצן או פריט בלוח הבקרה

1 Back   
 )חזרה(

 

  .חזרה למסך האחרון שהוצג 
 ).חזרה (Backשינויים שתבצע על המסך לא יוחלו אם תלחץ על הלחצן  :הערה

2 Menu  
 )תפריט(

 

  .פתיחת אינדקס התפריטים 
 אינה אם המדפסת ).מוכנה (Readyהמדפסת חייבת להיות במצב , כדי לגשת לאינדקס התפריטים :הערה
 .תופיע הודעה המציינת שהתפריטים אינם זמינים, מוכנה

3 Stop   
 )עצור(

 

 Stopping מוצגת ההודעה, )עצור( Stopלאחר הלחיצה על  .עצירת הפעולה המכנית של המדפסת 
, )נעצר (Stoppedב שבלוח הבקרה מציגה את ההודעה שורת המצ, לאחר עצירת המדפסת ).עוצר(

 .ומוצגת רשימת אפשרויות
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 פעולה לחצן או פריט בלוח הבקרה

תאורת הנורית מציינת אם המדפסת  .ירוק ואדום, לוח הבקרה כולל נורית חיווי שנדלקת בשני צבעים  נורית חיווי4
  .או דורשת התערבות של המפעיל, מעבדת משימה, נמצאת במצב המתנה, עסוקה, מופעלת

 ןמציי מצב

Off) ההתקן כבוי )כבוי. 

 .אולם במצב המתנה, המדפסת מופעלת ירוק רציף

 .מעבדת נתונים או מדפיסה משימה, המדפסת מתחממת ירוק מהבהב

   .נדרשת התערבות של המפעיל אדום רציף

 

  

 . מאפשרים לנוע למעלה ולמטה ברשימותולמטה למעלההלחצנים 
או הסמן זז שורה אחת למעלה , למטה או למעלהבעת ניווט ברשימה באמצעות הלחצנים 

לחיצה על הלחצן למטה בתחתית המסך תציג את העמוד השלם הבא  .למטה עם כל לחיצה
  .על המסך

    
לצורך מעבר מאפשרות , לדוגמה. ע בתוך המסך מאפשרים לנוימינה ושמאלההלחצנים 

  .הם משמשים גם לגלילה בטקסט שאינו מתאים לגודל המסך .לאפשרות בתפריט

  לחצני ניווט6- ו5

 

  

) בחר (Selectלחץ על  .מאפשר להפעיל את האפשרות הנוכחית) בחר( Selectהלחצן 
או כדי , שליחת פריט תצורה, למשל מעקב אחר קישור, פיע ליד הבחירה הרצויהכשהסמן מו

  .להתחיל או לבטל משימה

הצג מציג הודעות וגרפיקה שמתארות את המצב הנוכחי של המדפסת ומתריעות על בעיות אפשריות שיש   צג7
 .לפתור

השורה מציגה , )זרהח (Backכשניתן להשתמש בלחצן  .השורה העליונה של הצג היא שורת הכותרת
אם  .החומרים המתכלים) אזהרות(היא מציגה את המצב הנוכחי ואת מצב , כמו כן .גרפיקה המציינת זאת

 .ידי פסיק-האזהרות יופרדו זו מזו על, קיימת יותר מאזהרה אחת
הודעות על חומרים , באזור זה יוצגו מצב המדפסת .שלוש השורות הנותרות של הצג מהוות את גוף המסך

 .ואפשרויות לבחירה', הראה לי כיצד'מסכי , מתכלים
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  קבוצות תפריטים
  .לצד ערך מציין את הגדרת ברירת המחדל(*) סימן כוכבית  :הערה

Paper Menu) תפריט נייר(  
  .וסל הפלט, ברירת המחדל של מקור הנייר, להגדרת הנייר שנטען בכל אחד ממגשי הנייר) תפריט נייר (Paper Menu -השתמש ב

Default Source) מקור ברירת מחדל( 

  ערכים מטרה אפשרות בתפריט

Tray <x>)  מגש>x<( 

Manual Paper) נייר ידני( 

Default Source 
 )מקור ברירת מחדל(

מציין את ברירת המחדל של מקור 
 הנייר

Manual Env) מעטפה ידני( 

אם טענת נייר באותו גודל ומאותו סוג 
ופריטי התפריט (בשני מקורות נייר 

Paper Size) ו) גודל נייר-Paper Type 
המגשים , )מוגדרים כהלכה) ניירסוג (

כשמקור נייר אחד  . מקושרים אוטומטית
הנייר מוזן אוטומטית מהמקור , מתרוקן

  .המקושר הבא

Paper Size/Type) סוג נייר/גודל( 
 .רק מקורות נייר המותקנים מוצגים :הערה

 .הגדרת גודל הנייר וסוג הנייר מתבצעת בשני שלבים .הגדרת הגודל והסוג של מדיית ההדפסה שנטענה במגש הקלטאפשרות זו משמשת ל
המסך משתנה והפריט , לאחר שבוחרים בגודל מדיית ההדפסה .מופיע באותיות מודגשות) גודל (Sizeהפריט , באפשרות הראשונה בתפריט

Type) ן לבחור בסוג מדיית ההדפסהכעת נית .מופיע באותיות מודגשות) סוג.  

  ערכים מטרה אפשרות בתפריט

Tray <x>)  מגש>x<(   
Size/Type) סוג/גודל( 

מציין את ברירת המחדל של 
גודל הנייר עבור מקור הנייר 

 הנוכחי

A4) *ב"לא ארה(  
A5  
A6  

JIS B5  
Letter) *ב"ארה(  
Legal  

Executive  
Folio  

Statement  
7 3/4 Envelope 

9 Envelope  

 טענת נייר באותו גודל ומאותו סוג בשני אם
 Paper Sizeופריטי התפריט (מקורות נייר 

) סוג נייר (Paper Type-ו) גודל נייר(
המגשים מקושרים , )מוגדרים כהלכה

הנייר , כשמקור נייר אחד מתרוקן . אוטומטית
  .מוזן אוטומטית מהמקור המקושר הבא
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  ערכים מטרה אפשרות בתפריט

Tray <x>)  מגש>x<(   
Size/Type) סוג/גודל( 

מציין את ברירת המחדל של 
גודל הנייר עבור מקור הנייר 

  הנוכחי
אם קיים שם שהוגדר  :הערה

הוא מופיע , על ידי המשתמש
 Customבמקום האפשרות 

Type <x>)  סוג מותאם
אם הוגדר שם  ).>x<אישית 

משותף לשני סוגים מותאמים 
השם מופיע , אישית או יותר

 Paperפעם אחת ברשימה רק 
Type) סוג נייר.( 

Plain Paper) *נייר רגיל(  
Card Stock) כרטיסים(  

Transparency) שקפים(  
Labels) מדבקות(  

Bond  
Envelope) מעטפה(  

Letterhead) נייר מכתבים(  
Preprinted) נייר מודפס מראש(  

Colored Paper) נייר צבעוני(  
Light Paper) נייר קל(  

Heavy Paper) נייר כבד(  
Rough/Cotton Paper   

  )סיבי כותנה/נייר מחוספס(
Custom Type <x>   

  )>x<סוג מותאם אישית (

 :היעזר בפריט זה כדי
למטב את איכות ההדפסה בהתאם לסוג  •

 .הנייר שנבחר
לבחור מקורות נייר דרך יישום התוכנה  •

 .על ידי בחירת הסוג והגודל
כל  .לקשר מקורות נייר אוטומטית •

קורות שמכילים נייר מסוג וגודל זהים המ
, מקושרים אוטומטית על ידי המדפסת

-ו) גודל נייר (Paper Sizeאם הפריטים 
Paper Type) הוגדרו לערכים ) סוג נייר

  .הנכונים

Manual Paper) נייר ידני(  
Size/Type) סוג/גודל( 

מציין את גודל הנייר שנטען 
  ידנית

A4) *ב"לא ארה(  
A5  
A6  

JIS B5  
Letter) *ב"ארה(  
Legal  

Executive  
Folio  

Statement  
Universal  

Manual Paper) נייר ידני(  
Size/Type) סוג/גודל( 

 שנטען הנייר סוג את מציין
  ידנית

Plain Paper) *נייר רגיל(  
Card Stock) כרטיסים(  

Transparency) שקפים(  
Labels) מדבקות(  

Bond  
Letterhead) נייר מכתבים(  
Preprinted) נייר מודפס מראש(  

Colored Paper) נייר צבעוני(  
Light Paper) נייר קל(  

Heavy Paper) נייר כבד(  
Rough/Cotton Paper) סיבי כותנה/נייר מחוספס(  

Custom Type <x>)  סוג מותאם אישית>x<(  

Manual Envelope 
  )מעטפה ידנית(

Size/Type) סוג/גודל( 

 המעטפה גודל את מציין
  ידנית שנטענת

7 3/4 Envelope 
9 Envelope 

10 Envelope) *ב"ארה( 
DL Envelope) *ב"לא ארה( 
C5 Envelope 
B5 Envelope 

Other Envelope) מעטפה אחרת(  

Manual Envelope 
  )מעטפה ידנית(

Size/Type) סוג/גודל( 

 המעטפה סוג את מציין
  ידנית שנטענת

Envelope) *מעטפה( 
Custom Type <x>) אם אישית סוג מות>x<(  
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Substitute Size) גודל חלופי(  
אפשרות זו בתפריט מאפשרת לקבוע אם המדפסת יכולה להחליף את גודל הנייר אם גודל הנייר המבוקש אינו טעון כעת באף אחד ממקורות 

כשתתקבל בקשה להדפסה על  . בלבדLetterונטען במדפסת נייר בגודל , Letter/A4-הגודל החלופי מוגדר ל, לדוגמה, אם .הקלט של המדפסת
 . ותדפיס את המשימה במקום להציג בקשה להחלפת הניירA4 כתחליף לנייר Letterהמדפסת תשתמש בנייר , A4נייר 

  ערכים מטרה אפשרות בתפריט

Substitute Size 
 )גודל חלופי(

מחליף את גודל הנייר המצוין אם 
 .הגודל המבוקש לא נטען

Off) כבוי( 
Statement/A5  

Letter/A4  
All Listed) * כל האפשרויות
  )הרשומות

 מאפשר למדפסת All Listedהערך 
  .להשתמש בכל התחליפים הזמינים

Paper Texture) מרקם הנייר(  
הדבר מאפשר למדפסת למטב את  .אפשרות זו בתפריט משמשת להגדרת מרקם מדית ההדפסה עבור כל אחד מסוגי מדית ההדפסה שהוגדרו

  .פסה בהתאם למדית ההדפסה הנבחרתאיכות ההד

  ערכים מטרה אפשרות בתפריט

Plain Texture) מרקם רגיל( 

Transprncy Text) מרקם שקפים( 

Labels Texture) מרקם מדבקות( 

Bond Texture) קם נייר מרBond( 

Envelope Texture) מרקם מעטפות( 

Ltrhead Texture) מרקם נייר מכתבים( 

Preprint Texture) מרקם נייר מודפס מראש( 

Colored Texture) מרקם נייר צבעוני( 

Light Texture) מרקם נייר קל( 

Heavy Texture) מרקם נייר כבד( 

Rough/Cotton Texture   
 )סיבי כותנה/מרקם נייר מחוספס(

מציין את מרקם מדית 
ההדפסה שנטענה במקור קלט 

  מסוים

Smooth) חלק( 
Normal) *רגיל(  
Rough) מחוספס( 

Card Stock Texture) מציין את המרקם של כרטיסים  )מרקם כרטיסים
 שנטענו במקור קלט מסוים

Smooth) חלק( 
Normal) *רגיל(  
Rough) מחוספס(  

 הנבחר הקלט מקור אם מוצג
  .בכרטיסים תומך

Custom <x> Texture  
 )>X<מרקם מדיה מותאמת אישית (

ת המרקם של מדית מציין א
הדפסה מותאמת אישית 

 שנטענה במקור קלט מסוים

Smooth) חלק( 
Normal) *רגיל(  
Rough) מחוספס(  

מוצג אם מקור הקלט הנבחר 
  תומך בסוג המדיה המיוחד
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Paper Weight) משקל נייר(  
ר מאפשר למדפסת למטב את איכות הדב .אפשרות זו משמשת להגדרת משקל מדית ההדפסה של כל אחד מסוגי מדית ההדפסה שהוגדרו

 .ההדפסה בהתאם למשקל מדית ההדפסה

  ערכים מטרה אפשרות בתפריט

Plain Weight) משקל נייר רגיל( 

Transparency Weight) משקל שקפים( 

Labels Weight )משקל מדבקות( 

Bond Weight)  משקל ניירBond( 

Envelope Weight) משקל מעטפות( 

Letterhead Weight) משקל נייר מכתבים( 

Preprinted Weight) משקל נייר מודפס מראש( 

Colored Weight) משקל נייר צבעוני( 

Light Weight) משקל נייר קל( 

Heavy Weight) ר כבדמשקל ניי( 

Rough/Cotton Weight  
 )סיבי כותנה/משקל נייר מחוספס(

 מדיית משקל את מציין
 קלט במקור שנטענה ההדפסה
 מסוים

Light) קל( 
Normal) *רגיל(  
Heavy) כבד(  

CardStock Weight) כרטיסים של המשקל את מציין )משקל כרטיסים 
 מסוים קלט במקור שנטענו

Light) קל( 
Normal) *רגיל(  
Heavy) כבד(  

מוצג אם מקור הקלט הנבחר 
  תומך בכרטיסים

Custom <x> Weight  
 )>x<מת אישית משקל מדיה מותא(

 מדיית של המשקל את מציין
 אישית מותאמת הדפסה
 מסוים קלט במקור שנטענה

Light) קל( 
Normal) *רגיל(  
Heavy) כבד(  

מוצג אם מקור הקלט הנבחר 
  תומך בסוג המדיה המיוחד

Paper Loading) טעינת נייר(  
 ולאחר, קלט במקור מראש מודפסת הדפסה מדיית לטעון מאפשר הדבר. הנייר מסוגי אחד כל של הטעינה כיוון להגדרת משמשת זו אפשרות

. הדף של אחד צד על בהדפסה לבחור כדי היישום בתוכנת להשתמש ניתן מכן לאחר. צדדית דו להדפסה נטענה שהמדיה למדפסת להודיע מכן
  .כהלכה צדדית החד דפסההה משימת את להדפיס כדי ריקים עמודים אוטומטית משלבת המדפסת, צדדית חד בהדפסה בחירה בעת

 .צדדית-זמין רק אם מותקנת יחידה להדפסה דו) טעינת נייר (Paper Loadingהפריט  :הערה

  ערכים מטרה אפשרות בתפריט

Labels Loading) טעינת מדבקות( 

Bond Loading)  טעינת ניירBond( 

Letterhead Loading) טעינת נייר מכתבים( 

Preprinted Loading) טעינת נייר מודפס מראש( 

Colored Loading) טעינת נייר צבעוני( 

Light Loading) טעינת נייר קל( 

Heavy Loading) טעינת נייר כבד( 

Rough/Cotton Loading  
 )סיבי כותנה/טעינת נייר מחוספס(

מטפל כיאות בנייר מודפס מראש 
בין אם בהדפסת משימות דו 

 .צדדיות או חד צדדיות

Duplex) צדדית-דו( 

Off) *בויכ(  
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  ערכים מטרה אפשרות בתפריט

Card Stock Load) מטפל כיאות בכרטיסים מודפסים  )טעינת כרטיסים
מראש בין אם בהדפסת משימות דו 

 .צדדיות או חד צדדיות

Duplex) צדדית-דו( 
Off) *כבוי(  

מוצג אם מקור הקלט הנבחר 
  תומך בכרטיסים

Custom <x> Loading)  טעינת מדיה
 )>x<מותאמת אישית 

מטפל כיאות בנייר מותאם אישית 
ומודפס מראש בין אם בהדפסת 
 .משימות דו צדדיות או חד צדדיות

Duplex) צדדית-דו( 
Off*) כבוי(  

מוצג אם מקור הקלט הנבחר 
  תומך בסוג המדיה המיוחד

Custom Types) סוגים מותאמים אישית( 
 MarkVisionניתן לשייך שמות בעזרת תוכנית עזר כגון  .ם לכל אחד מסוגי הנייר המותאמים אישיתאפשרות זו משמשת להגדרת ש

Professionalאו באמצעות לוח הבקרה . 

  ערכים מטרה אפשרות בתפריט

Custom Type <x>  
 )>x<סוג מותאם אישית (

מציין את סוג הנייר שמשויך 
לכל אחד מהסוגים המותאמים 

יט אישית הזמינים בתפר
Paper Type) סוג נייר( 

Paper) *נייר( 
Card Stock) כרטיסים( 

Transparency) שקפים( 
Labels) מדבקות( 

Envelope) מעטפה( 

מדיית הדפסה מסוג מותאם אישית חייבת 
להיתמך במקור הקלט שיועד לה כדי שניתן 

 .יהיה לשייך לה שם שהוגדר על ידי המשתמש
) תווים 16-מקוצר ל(השם , לאחר שיוך השם

 Custom Type xיופיע במקום האפשרות 
  ).xסוג מותאם אישית (

Universal Setup)  הגדרות לניירUniversal(  
 תאפשר Universalהגדרת האורך והרוחב של גודל נייר  .Universalאפשרות זו בתפריט משמשת להגדרת האורך והרוחב של גודל נייר 

כולל תמיכה בהדפסה על שני צדי הנייר ובהדפסת עמודים , כמו בהגדרות של גדלי נייר אחרים בדיוק Universalלמדפסת להשתמש בהגדרה 
  ).n-up(מרובים על גיליון אחד 

  ערכים מטרה אפשרות בתפריט

Units of 
Measure  

 )יחידות מידה(

קובע את יחידות המידה המשמשות 
להזנת האורך והרוחב של נייר 

Universal 

Inches) *ב"ארה, ים'אינצ( 
Millimeters) *לא , מילימטרים

  )ב"ארה

, ים'ב היא אינצ"ברירת המחדל בארה
ברירת המחדל בשאר המדינות היא 

  .מילימטרים

Portrait Width  
 )רוחב אנכי(

הגדרת הרוחב האנכי של מדית 
 Universalהדפסה 
אם הערך שנקבע גדול  :הערה

המדפסת תשתמש , מהרוחב המרבי
ים או 'צבערך המרבי האפשרי באינ

  .במילימטרים

בצעדים של '  אינץ14.17עד '  אינץ3
  ')ב"ארה(  אינץ0.01

  מ בצעדים של " מ360מ עד " מ76
 )ב"לא ארה( מ" מ1

ים או מילימטרים בהתאם 'מציג אינצ
ברירת . להגדרת יחידות המידה

',  אינץ8.5ב היא "המחדל בארה
ברירת המחדל בשאר המדינות היא 

  .מ" מ216

Portrait Height 
 )אורך אנכי(

הגדרת האורך האנכי של מדית 
  Universalהדפסה 
אם הערך שנקבע גדול  :הערה

המדפסת תשתמש , מהגובה המרבי
ים או 'בערך המרבי האפשרי באינצ

 .במילימטרים

בצעדים של '  אינץ14.17עד '  אינץ3
  )ב"ארה( ' אינץ0.01

 מ" מ1מ בצעדים של " מ360 עד 76
  )ב"לא ארה(

ם או מילימטרים בהתאם י'מציג אינצ
ברירת המחדל . להגדרת יחידות המידה

ברירת המחדל ',  אינץ14ב היא "בארה
  .מ" מ355בשאר המדינות היא 

Feed Direction  
 )כיוון הזנה(

  )קצה קצר* (Short Edge מציין את כיוון הזנת הנייר
Long Edge) קצה ארוך( 

מוצג ) קצה ארוך (Long Edgeהפריט 
ארוך ביותר קצר רק אם הקצה ה

  .מהרוחב הפיזי המרבי של המדפסת
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Reports) דוחות( 

Menu Settings Page) דף הגדרות תפריט ( 
 .אפשרות זו מדפיסה דף של הגדרות התפריט

  ערכים מטרה אפשרות בתפריט

Menu Settings Page) מדפיס מידע הקשור בהגדרות  ) דף הגדרות תפריט
ברירת המחדל של המדפסת 

 התקנה נכונה של רכיבים ומוודא
 אופציונליים במדפסת

העמוד יודפס והמדפסת , לאחר בחירה בפריט זה
 ).מוכנה( Readyתחזור למצב 

Device Statistics) סטטיסטיקת התקן( 
 .אפשרות זו מדפיסה מידע סטטיסטי של המדפסת

  ערכים מטרה אפשרות בתפריט

Device Statistics) י סטטיסטיקה של מדפיס פרט )סטטיסטיקת התקן
 המדפסת

העמוד יודפס והמדפסת , לאחר בחירה בפריט זה
 ).מוכנה (Readyתחזור למצב 

Network Setup Page) דף הגדרות רשת( 
 .אפשרות זו מדפיסה דף של הגדרות הרשת

  ערכים מטרה אפשרות בתפריט

Network Setup Page) מדפיס מידע הקשור להגדרות  )דף הגדרות רשת
 ת את החיבור לרשתהרשת ומאמ

דף זה מספק גם מידע  :הערה
שיסייע לך להגדיר הדפסה 

 .באמצעות הרשת

העמוד יודפס והמדפסת , לאחר בחירה בפריט זה
 ).מוכנה( Readyתחזור למצב 

Print Fonts) הדפסת גופנים( 
 .אפשרות זו מדפיסה רשימה של הגופנים ששמורים במדפסת

  ערכים מטרה אפשרות בתפריט

PCL Fonts)  גופניPCL(  מדפיס דוגמה של כל גופני
המדפסת הזמינים לאמולציית 

PCL 

PS Fonts)  גופניPS(  מדפיס דוגמה של כל גופני
המדפסת הזמינים לאמולציית 

PostScript 

Print Fonts) מדפיס דוגמה לכל גופני המדפסת  )הדפסת גופנים
 הזמינים לשפת המדפסת שנבחרה

PPDS Fonts) גופני PPDS(  מדפיס דוגמה של כל גופני
המדפסת הזמינים לאמולציית 

PPDS זמין רק אם אמולציית 
PPDSפעילה  
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Print Demo) הדגמת הדפסה( 
 .אפשרות זו מציגה רשימה של עמודי דוגמה זמינים

  ערכים מטרה אפשרות בתפריט

Demo Page) עמוד דוגמה( 

PPDS Info)  מידעPPDS( 

Print Demo) מדפיס עמוד דוגמה )הדגמת הדפסה 

רשימת עמודי דוגמה שקיימים [
 ]בזיכרון המדפסת

, לאחר בחירה בפריט זה
העמוד יודפס והמדפסת תחזור 

 ).מוכנה (Readyלמצב 
 PPDSהאפשרות  :הערה
Info זמינה רק אם אמולציית 

PPDSפעילה . 

Settings) הגדרות( 

Setup Menu) תפריט התקנה( 
 .זו בתפריט כדי להגדיר את התצורה של מגוון תכונות במדפסתהשתמש באפשרות 

  ערכים מטרה אפשרות בתפריט

English) אנגלית( 

Français) צרפתית( 

Deutsch) גרמנית( 

Italiano) איטלקית( 

Español) ספרדית( 

Dansk) דנית( 

Norsk) נורווגית( 

Nederlands) הולנדית( 

Svenska) שוודית( 

Português) פורטוגזית( 

 Suomi) פינית( 

Russian) רוסית( 

Polski) פולנית( 

Magyar) הונגרית( 

Turkish) טורקית( 

Czech) כית'צ( 

Simplified Chinese) סינית מודרנית( 

Traditional Chinese) סינית מסורתית(

Korean) קוריאנית( 

Display Language  
 )שפת תצוגה(

מגדיר את שפת הטקסט שמוצג 
 בלוח הבקרה

Japanese) יפנית( 

ייתכן שערכים מסוימים  :הערה
 .לא יהיו זמינים
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  ערכים מטרה אפשרות בתפריט

Off) *ללא שינוי בפעולת המדפסת )כבוי. 

Energy) האפשרויות הבאות ישתנו )אנרגיה: 
 .הדפסה דו צדדית תבוטל•
 נורית חיווי ההפעלה •

והתאורה האחורית של הצג יישארו 
 .כבויות

 .יושבת) מוכנה (Readyמצב •
המדפסת תתעלם מפקודת •

Advance start. 

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

 .לת על הדעתהדפסה מתקב

Energy/Paper) אפשרויות זהות לאפשרויות של  )נייר/אנרגיה
Energy) פרט לכך , )אנרגיה

 .שההדפסה הדו צדדית מופעלת

Off) *כבוי( ללא שינוי בפעולת המדפסת. Quiet Mode) המדפסת פועלת במצב שקט  )מצב שקט
 .ומדפיסה במהירות נמוכה יותר

On) נורית חיווי ההפעלה • )פועל 
נמצאת תישאר דולקת כשהמדפסת 

 )מוכנה (Readyבמצב 
ותהבהב כשהיא נמצאת במצב 

Busy) עסוקה( 
כל משימות ההדפסה מודפסות •

 .בחצי מהמהירות הרגילה
 . יופעלFuser-מצב ההמתנה של ה•
המדפסת תתעלם מפקודת •

Advance start. 
המנוע מדפיס בחצי  :הערה

מהמהירות הרגילה בכל הגדרות 
 .הרזולוציה

Disabled) ערך זה מופיע רק כשהפריט  )מושבת
Energy Conserve)  חיסכון

 Offמוגדר למצב ) בצריכת חשמל
עיין במדריך , למידע נוסף ).כבוי(

 Softwareלמשתמש בתקליטור 
and Documentation)  תוכנה

 .)ותיעוד
 Disabledההגדרה  :הערה

אינה חוקית כשהפריט ) מושבת(
Energy Conserve)  חיסכון

 Onמוגדר למצב ) בצריכת החשמל
 ).פועל(

Power Saver) סכון חי
 )בצריכת חשמל

) בדקות(הגדרת משך ההמתנה 
לאחר הדפסת משימה לפני 

שהמדפסת עוברת למצב חיסכון 
 בצריכת חשמל

חיסכון אוטומטי בצריכת החשמל  240...1
בחר ערך כדי לקבוע את  .מופעל

משך הזמן שבו התאורה האחורית 
הזמן שבו ואת משך , תישאר דולקת

תוצג לפני ) מוכנה (Readyההודעה 
 Power Saverהופעת ההודעה 

 .)חיסכון בצריכת החשמל(

Toner Alarm) קובע אם המדפסת תשמיע צליל  )התראת טונר
התרעה כשהיא זקוקה להתערבות 

 המפעיל

Off) כבוי( 
On) *פועל( 

Off - המדפסת תציג התראה 
 .ותמשיך להדפיס עמודים

On *-ציג התראה  המדפסת ת
 .ותפסיק להדפיס
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  ערכים מטרה אפשרות בתפריט

.Screen Timeout  
 ):פסק זמן מסך(

15–300  
(30*) 

 מציין את משך הזמן שהמדפסת - 15-300
 .ממתינה לפני חזרה למסך הראשי

 . הוא ערך ברירת המחדל*30

Print Timeout  
 ):פסק זמן בהדפסה(

Disabled) מושבת( 
1–255 

(90*) 

Disabled - משבית את פסק הזמן 
 .בהדפסה

 מציין את משך הזמן שבו – 255–1
המדפסת ממתינה להודעת סיום משימה 

לפני ביטול החלק שנותר ממשימת 
 .ההדפסה
עמודים , כשהזמן שנקבע חולף :הערה

מעוצבים חלקית שנותרו בזיכרון המדפסת 
והמדפסת בודקת אם קיימים , מודפסים

 .נתונים בשאר חיבורי הקלט
 . הוא ערך ברירת המחדל*90

Wait Timeout  
 ):פסק זמן להמתנה(

Disabled) מושבת( 
15...65535 (40*) 

Disabled - משבית את פסק הזמן 
 .להמתנה

 מציין את משך הזמן - 65535...15
שהמדפסת ממתינה לקבלת נתונים נוספים 

 .מהמחשב לפני ביטול המשימה
 . הוא ערך ברירת המחדל*40

) בשניות(מציין את משך הזמן  פסקי זמן
שהמדפסת ממתינה לפני חזרה למסך 

, קבלת הודעת סיום משימה, הראשי
 או קבלת נתונים נוספים מהמחשב

פסק הזמן להמתנה זמין רק  :הערה
 .PostScriptבעת שימוש באמולציית 

פיע על משימות פריט זה אינו מש
 PCLהדפסה המודפסות באמולציית 

Network Job Timeout 
 ):פסק זמן למשימת רשת(

0–255 
(90*) 

 מציין את משך הזמן שהמדפסת - 0-255
 .ממתינה לפני חזרה למסך הראשי

 . הוא ערך ברירת המחדל*90

Auto Continue  
 ):המשך אוטומטי(

Disabled) *מושבת( 
5–255 

מאפשר למדפסת להמשיך אוטומטית 
אם אלה , ממצבים לא מקוונים מסוימים

 .אינם נפתרים תוך פרק הזמן שצוין
 מציין את משך הזמן שבו – 255–5

 .המדפסת ממתינה

Jam Recovery 
 ):התאוששות מחסימה(

On) פועל( 
Off) כבוי( 

Auto) *אוטומטי( 

מציין אם המדפסת תדפיס מחדש עמודים 
 .שנתקעו

On - המדפסת תדפיס מחדש עמודים 
 .שנתקעו

Off - המדפסת לא תדפיס מחדש עמודים 
 .שנתקעו

Auto* - המדפסת תדפיס מחדש עמוד 
אלא אם הזיכרון שמשמש לשמירת , שנתקע
 .רוש למשימות מדפסת אחרותהעמוד ד

Print Recovery 
 )התאוששות הדפסה(

מציין אם המדפסת תמשיך בהדפסה 
תדפיס , ממצבים לא מקוונים מסוימים

או תמתין עד , מחדש עמודים שנתקעו
 שכל העמוד יעובד ויהיה מוכן להדפסה

Page Protect  
 ):הגנת עמוד(

Off) *כבוי( 
On) פועל( 

מדפיס בהצלחה עמוד שאחרת היה מפיק 
עמוד  (Complex Pageהודעות שגיאות 

 ).מורכב
Off* - מדפיס עמוד נתונים חלקי אם 

 .הזיכרון אינו מספיק לעיבוד העמוד כולו
On -מוודא שכל העמוד יעובד לפני  

 .ההדפסה
אם אינך מצליח להדפיס את העמוד  :הערה

ייתכן , )פועל (Onגם לאחר שבחרת בערך 
שיהיה עלייך להפחית את הגודל והמספר 

או להגדיל את זיכרון , של הגופנים בעמוד
 .המדפסת המותקן

מרבית משימות ההדפסה אינן  :הערה
אם  ).פועל (Onמצריכות בחירה בערך 

דפסה עלולה הה, )פועל (Onנבחר הערך 
 .להיות איטית יותר
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  ערכים מטרה אפשרות בתפריט

Printer Language 
 )שפת מדפסת(

הגדרת ברירת המחדל של שפת המדפסת 
המשמשת להעברת נתונים מהמחשב 

 למדפסת
הגדרת שפת מדפסת כברירת  :הערה

מחדל אינה מונעת מיישום תוכנה לשלוח 
  .משימות הדפסה בשפות אחרות

PCL Emulation * 
  )PCLאמולצית (

PS Emulation  
 )PSאמולצית (

PPDS Emulation  
 )PPDSאמולצית (

 משתמש במפענח –PCLאמולציית 
PCLלתעבורה נכנסת של המארח .  

 משתמש – PostScriptאמולצית 
 לתעבורה נכנסת של PSבמפענח 
  .המארח

 משתמש במפענח – PPDSאמולצית 
PPDSלתעבורה נכנסת של המארח . 

Print Area  
 )אזור הדפסה(

משנה את האזור הלוגי והפיזי הניתן 
 להדפסה

Normal*) רגיל( 
Fit to Page  

 )התאם לגודל העמוד(
Whole Page) עמוד שלם( 

עמוד  (Whole Pageההגדרה  :הערה
משפיעה רק על עמודים ) שלם

 .PCL 5המודפסים באמצעות מפענח 
הגדרה זו אינה משפיעה על עמודים 

 PCL XLעות מפענחי שהודפסו באמצ
אם תנסה להדפיס  .PostScriptאו 

נתונים באזור שאינו ניתן להדפסה 
 Normal Printשנקבע בהגדרת הפריט 

Area) המדפסת , )אזור הדפסה רגיל
תחתוך את התמונה בגבול שנקבע על 

 .ידי האזור הרגיל הניתן להדפסה

RAM*  כל המשאבים שהורדו נשמרים
  ).RAM(אוטומטית בזיכרון המדפסת 

Download Target 
 )יעד להורדה(

ל משאבים מציין את מקום האחסון ש
 .שהורדו

אחסון משאבים שהורדו בזיכרון ההבזק 
לעומת אחסון זמני , הוא אחסון קבוע

המשאבים נשמרים בזיכרון  .RAMבזיכרון 
  .ההבזק גם כשמכבים את המדפסת

Flash) כל המשאבים שהורדו נשמרים )זיכרון הבזק 
  .אוטומטית בזיכרון ההבזק

Off) *המדפסת תשמור על המשאבים שהורדו  )כבוי
לאחר  . שהיא תזדקק לזיכרוןרק עד
המשאבים המשויכים לשפת , מכן

  .המדפסת שאינה פעילה יימחקו

Resource Save  
 )חיסכון במשאבים(

מציין כיצד תטפל המדפסת במשאבים 
כגון גופנים ותוכניות מאקרו , שהורדו

אם המדפסת , RAM -המאוחסנים ב
מקבלת משימת הדפסה הדורשת זיכרון 

 .רב יותר מהזיכרון הזמין
On) המדפסת תשמור על כל המשאבים  )פועל

שהורדו לכל שפות המדפסת בשעת 
אם זיכרון  .שינוי שפה ואיפוס המדפסת

 מוצגת ההודעה, המדפסת מתמלא
32 Memory Full) זיכרון מלא.(  

Off) *מדפיס עמוד נתונים חלקי אם הזיכרון  )כבוי
  אינו מספיק לעיבוד העמוד כולו

Page Protect  
 )גנת עמודה(

מדפיס בהצלחה עמוד שאחרת היה מפיק 
עמוד  (Complex Pageהודעות שגיאות 

 ).מורכב
אם אינך מצליח להדפיס את העמוד גם 

ייתכן , )פועל (Onלאחר שבחרת בערך 
שיהיה עלייך להפחית את הגודל והמספר 

או להגדיל את זיכרון , של הגופנים בעמוד
  .המדפסת המותקן

ה אינן מצריכות בחירה מרבית משימות ההדפס
, )פועל (Onאם נבחר הערך  ).פועל (Onבערך 

  .ההדפסה עלולה להיות איטית יותר

On) מוודא שכל העמוד יעובד לפני ההדפסה )פועל 

Finishing Menu) תפריט גימור(  
 .ת זו בתפריט זו כדי לקבוע כיצד המדפסת תפיק את הפלט המודפס באפשרוהשתמש

  ערכים מטרה אפשרות בתפריט

Off*) כבוי(  הדפסה על צד אחד של הנייר  Duplex) בחירה בהדפסה דו צדדית כהגדרת ברירת המחדל  )צדדית-דו
 לכל משימות ההדפסה

) צדדית-הדפסה דו (Duplexבחר באפשרות  :הערה
במנהל התקן המדפסת כדי להדפיס משימות מסוימות 

  .ני צדי הניירבלבד על ש

On) הדפסה על שני צדי הנייר  )פועל  
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  ערכים מטרה אפשרות בתפריט

Duplex Bind 
כריכת הדפסה דו (

 )צדדית

מגדיר את האופן שבו ייכרכו דפים 
וכיצד יש לכוון , המודפסים משני הצדדים

את ההדפסה על צדו האחורי של הנייר 
ביחס להדפסה על צדו ) עמודים זוגיים(

 )זוגיים-עמודים אי(הקדמי של הנייר 

Long Edge * 
 )קצה ארוך(

קצה שמאלי לכיוון (מניח כריכה לאורך הדף 
כיוון הדפסה הדפסה לאורך וקצה עליון ל

  )לרוחב

Copies) קובע את ערך ברירת המחדל של  )עותקים
 המדפסת למספר העותקים

קבע את מספר העותקים הרצוי  :הערה
למשימת הדפסה מסוימת באמצעות 

   .מנהל התקן המדפסת

הערכים שנבחרים במנהל התקן המדפסת  (*1) 999...1
  .דורסים את הערכים שנקבעו בלוח הבקרה

Do Not Print * 
 )אל תדפיס(

המדפסת לא תדפיס עמודים ריקים שנוצרו 
  בתוכנה כחלק ממשימת ההדפסה

Blank Pages 
 )עמודים ריקים(

-מציין אם לכלול דפים ריקים הנוצרים על
 ידי התוכנה כחלק מהפלט המודפס

Print) המדפסת תדפיס עמודים ריקים שנוצרו  )הדפס
  בתוכנה כחלק ממשימת ההדפסה

Off*) מדפיס כל עמוד של המסמך בהתאם למספר  )כבוי
 ).עותקים (Copiesשנקבע בהגדרת הפריט 

 Copiesאם מגדירים את הפריט , לדוגמה
 ושולחים שלושה עמודים 2-ל) עותקים(

עמוד , 1המדפסת תדפיס את עמוד , להדפסה
  .3עמוד , 3עמוד , 2עמוד , 2עמוד , 1

Collation) עורם את הדפים המודפסים לפי הסדר  )איסוף
בעת הדפסת עותקים מרובים של 

 המסמך

On) מדפיס את המשימה כולה בהתאם למספר  )פועל
 .)עותקים (Copiesשנקבע בהגדרת הפריט 

 Copiesאם מגדירים את הפריט , לדוגמה
 ושולחים שלושה עמודים 2-ל) עותקים(

עמוד , 1המדפסת תדפיס את עמוד , להדפסה
  .3 עמוד ,2עמוד , 1עמוד , 3עמוד , 2

None) *המדפסת לא תשלב חוצצים )ללא  

Between Copies)  בין
 )עותקים

משלב דף ריק בין עותקים של משימת 
ר מוגד) איסוף (Collationאם הפריט  .הדפסה
המדפסת תשלב דף ריק בין , )כבוי (Offלמצב 

כל העמודים (כל סדרה של עמודים מודפסים 
וכן , 2כל העמודים שמספרם , 1שמספרם 

מוגדר ) איסוף (Collationאם הפריט  ).הלאה
המדפסת תשלב דף ריק בין , )פועל (Onלמצב 

  .עותק לעותק של משימת ההדפסה

Between Jobs  
 )בין משימות(

   דף ריק בין משימות הדפסהמשלב

Separator Sheets 
 )חוצצים(

, משלב דפים ריקים בין משימה למשימה
או בין , בין עותקים מרובים של משימה

 עמודים של משימה

Between Pages)  בין
 )עמודים

 .משלב דף ריק בין עמודים של משימת הדפסה
, הגדרה זו שימושית בעת הדפסה על שקפים

או אם ברצונך לשלב דפים ריקים במסמך 
  .לצורך כתיבת הערות

Separator Source 
 )מקור חוצצים(

הגדרת מקור הנייר שבו ייטענו הדפים 
 יםהחוצצ

Tray <x>  
 *) x<) (Tray 1<מגש (

  טעינת דפים חוצצים מהמגש הנבחר

Off) *הדפסת תמונת עמוד אחת על כל צד  )כבוי  

2 Up  מונות עמוד על כל צד ת2הדפסת  

3 Up  תמונות עמוד על כל צד3הדפסת   

4 Up  תמונות עמוד על כל צד4הדפסת   

6 Up  תמונות עמוד על כל צד6הדפסת   

9 Up  תמונות עמוד על כל צד9הדפסת   

12 Up  תמונות עמוד על כל צד12הדפסת   

Multipage Print 
הדפסת עמודים (

 )מרובים

הדפסת מספר עמודים על צד אחד של 
 או n-upנקרא גם הדפסת , גיליון נייר

Paper Saver) חיסכון בנייר( 

16 Up  תמונות עמוד על כל צד16הדפסת   
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  ערכים מטרה תפריטאפשרות ב
Horizontal) *לרוחב(  

Vertical) לאורך( 
Rev Horizontal) הפוך לרוחב( 

קובע כיצד יש למקם עמודים מרובים על 
 הדף בעת הדפסת עמודים מרובים

המיקום תלוי במספר התמונות והאם הן 
  .מודפסות לאורך או לרוחב

Rev Vertical) הפוך לאורך( 
התוצאות יהיו שונות בהתאם לערך ,  עמודים על דף יחיד בכיוון הדפסה לאורך4אם תבחר הדפסת , לדוגמה

Multipage Orderשתבחר :  
  

  סדר אנכי הפוך סדר אופקי הפוך סדר אנכי סדר אופקי

Multipage Order 
סדר עמודים (

 )מרובים

 

2 1

4 3

 

 

31

42

 

 

12 

34 

 

 

1 3 

2 4 

 

 

Auto*) מאפשר למדפסת לבחור בין כיוון הדפסה  )אוטומטי
  לאורך או לרוחב

Long Edge) מגדיר את הקצה הארוך של הנייר כחלקו  )קצה ארוך
  )הדפסה לרוחב(העליון של הדף 

Multipage View 
תצוגת מספר (

 )עמודים בדף

קובע את כיוון ההדפסה של גיליון מרובה 
 עמודים

Short Edge) מגדיר את הקצה הקצר של הנייר כחלקו  )קצה קצר
  )הדפסה לאורך(העליון של הדף 

None) *םלא תודפס מסגרת סביב תמונות עמודי )ללא  Multipage 
Border)  מסגרת

 )לעמודים מרובים

הדפסת מסגרת מסביב לכל תמונת עמוד 
הדפסת קו מסגרת מלא סביב כל תמונת  )מלא (Solid בעת הדפסת עמודים מרובים

  עמוד

Quality Menu) תפריט איכות(  
 .השתמש באפשרות זו בתפריט כדי לשנות הגדרות המשפיעות על איכות ההדפסה ולחיסכון בטונר

  ערכים מטרה אפשרות בתפריט

Print Resolution 
 )רזולוצית הדפסה(

 הפלט רזולוציית את לבחור מאפשר
 מודפסה

300 dpi 
600 dpi* 

1200 dpi*  
1200 Image Q  
2400 Image Q 

Toner Darkness)  כהות
 )הטונר

 . הוא ערך ברירת המחדל*8  10–1 המודפס הפלט את מכהה או מבהיר
בחר מספר נמוך יותר כדי להבהיר את 

  .הפלט המודפס או כדי לחסוך בטונר

Small Font Enhancer 
 )משפר גופנים קטנים(

 )כבוי* (Off ר את האיכות של גופנים קטניםמשפ
Fonts Only) גופנים בלבד(  

Fonts/Images) תמונות/גופנים(  
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Utilities Menu) תפריט תוכניות שירות(  
  .ולפתור בעיות במדפסת, להתקין חומרה במדפסת, להסיר משימות הדפסה, השתמש באפשרות זו בתפריט כדי לשנות את הגדרות המדפסת

  ערכים מטרה פריטאפשרות בת

Do Not Restore) * אל
 )תשחזר

ההגדרות שנקבעו על ידי המשתמש 
  .יישמרו

Factory Defaults 
)ברירות מחדל של היצרן(

מחזיר את הגדרות המדפסת לערכי 
 ברירת המחדל של היצרן

Restore Now  
 )שחזר כעת(

כל פריטי התפריט יחזרו לערכי ברירת 
  :מלבד, המחדל של היצרן

• Display Language) שפת תצוגה(  
 Parallel Menuכל ההגדרות בתפריטים  •

 Network Menu, )תפריט מקבילי(
תפריט  (USB Menu-ו, )תפריט רשת(

USB(  
  משאבים ששמורים בזיכרון ההבזק •

, גופנים(כל המשאבים שהורדו  :הערה
בזיכרון המדפסת ) מאקרו וערכות סמלים

)RAM (יימחקו.  

No) *לא( ללא שינויים בכרטיס זיכרון ההבזק.  Format Flash) וט פירמ
 )זיכרון הבזק

 מפרמט את כרטיס זיכרון ההבזק
אפשרות זו זמינה רק אם  :הערה

אם הכרטיס , הותקן כרטיס זיכרון הבזק
ואם הכרטיס , אינו מוגן מפני כתיבה

  .אינו פגום

Yes) מוחק את כל התכנים השמורים בכרטיס  )כן
  .זיכרון ההבזק

No) *ללא שינויים בכרטיס זיכרון ההבזק )לא.  Defragment Flash 
 )איחוי זיכרון הבזק(

מאחה את הזיכרון בכרטיס זיכרון 
  ההבזק
אפשרות זו זמינה רק אם  :הערה

אם הכרטיס , הותקן כרטיס זיכרון הבזק
ואם הכרטיס , אינו מוגן מפני כתיבה

 .אינו פגום

Yes) ן ההבזקמבצע איחוי של כרטיס זיכרו )כן  

Hex Trace  מסייע לאתר את המקור לבעיה
 במשימת הדפסה

Activate) כשהתכונה  )הפעלHex Traceכל ,  פעילה
הנתונים שנשלחו למדפסת מודפסים בייצוג 

קודי בקרה  .הקסדצימלי או בייצוג תווים
 .אינם מבוצעים

 יש לכבות Hex Trace-כדי לצאת מ :הערה
או לאפס את המדפסת , את המדפסת

  ).תפריט משימה (Job Menuבאמצעות 

Off) *אחוזי הכיסוי אינם מודפסים )כבוי. Coverage Estimator 
 )מעריך כיסוי(

מספק הערכה לאחוז הכיסוי של הטונר 
 ההערכה מודפסת על הדף .על הדף

On) מדפיס את אחוזי הכיסוי המשוערים )פועל. 

LCD Contrast)  ניגודיות
LCD( 

 . הוא ערך ברירת המחדל*5 10 - 1דיות של צג לוח הבקרהמכוונן את הניגו
ערך גבוה יותר יגרום לצג להיראות בהיר 

וערך נמוך יותר יגרום לצג להיראות , יותר
 .כהה יותר

LCD Brightness 
 )LCDבהירות (

 . הוא ערך ברירת המחדל*5 10 - 1 מכוונן את הבהירות של צג לוח הבקרה
וערך , ירות הצגערך גבוה יותר יחזק את בה

  .נמוך יותר יחליש את בהירות הצג
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PostScript Menu)  תפריטPostScript(  
 .PostScriptהשתמש באפשרות זו בתפריט כדי לשנות הגדרות מדפסת המשפיעות על משימות המודפסות בעזרת שפת המדפסת 

  ערכים מטרה אפשרות בתפריט

Off) *מבטל את משימת ההדפסה מבלי להדפיס  )כבוי
  הודעת שגיאה

Print PS Error)  הדפס
 )PSשגיאת 

המגדיר את שגיאת מדפיס דף 
  במצב שגיאה PostScriptאמולצית 

On) מדפיס הודעת שגיאה לפני ביטול המשימה )פועל  

Resident) *המדפסת מחפשת את הגופן המבוקש  )מקומי
בזיכרון המדפסת ולאחר מכן בזיכרון 

  .ההבזק

Font Priority)  קדימות
 )גופן

  קובע את סדר חיפוש הגופנים
) קדימות גופן (Font Priorityהפריט 

ותקן זיכרון הבזק מוצג רק כאשר מ
שאינו פגום ואינו מוגן מפני , מפורמט
וכשהפריט , קריאה או כתיבה/כתיבה

Job Buffer Size)  גודל מאגר
  .100%-אינו מוגדר ל) משימות

Flash) פשת את הגופן המבוקש המדפסת מח )זיכרון הבזק
בזיכרון ההבזק ולאחר מכן בזיכרון 

  .המדפסת

PCL Emul Menu)  תפריט אמולציתPCL(  
 .PCLהשתמש באפשרות זו בתפריט כדי לשנות הגדרות מדפסת המשפיעות על משימות המודפסות בעזרת שפת המדפסת אמולצית 

  ערכים מטרה אפשרות בתפריט

Resident) *מציג את כל הגופנים שהיו קיימים בזיכרון  )מקומי
RAMשל המדפסת בעת יציאתה מהמפעל  

Download) מציג את כל הגופנים שהורדו לזיכרון  )הורדהRAM 
  של המדפסת

Flash) זיכרון מציג את כל הגופנים שנשמרו ב )זיכרון הבזק
  ההבזק

Font Source  
 )מקור גופן(

 את ערכת הגופנים שתוצג מגדיר
 )שם גופן (Font Nameבפריט 

All) מציג את כל הגופנים הזמינים למדפסת  )הכל
  מכל המקורות

Font Name) מזהה גופן מסוים ממקור הגופנים  )שם גופן
 שנבחר

R0 Courier*  מציג את שם הגופן וזיהוי הגופן של כל
קיצורי  .הגופנים במקור הגופנים שנבחר

 לגופן F,  לגופן מקומיRמקור הגופנים הם 
  . לגופן שהורדD-ו, רון ההבזקבזיכ

10U PC-8) *ב"ארה( 
ערכי ברירת מחדל של (

  )אזור/היצרן למדינה

Symbol Set  
 )ערכת סמלים(

קובע את ערכת הסמלים לשם הגופן 
 שצוין

12U PC-850*  
  )ב"לא בארה (
ערכי ברירת מחדל של (

 )אזור/היצרן למדינה

ערכת סמלים היא ערכה של תווים 
וסמלים , ניקוד, אלפביתיים ומספריים

מיוחדים הנמצאים בשימוש בעת הדפסה 
ערכות סמלים תומכות  .בגופן מסוים

בדרישות השונות של שפות או יישומים 
כגון סמלים מתמטיים לטקסט , מיוחדים
מוצגות רק ערכות סמלים שנתמכות  .מדעי

  .עבור שם הגופן שנבחר
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  ערכים מטרה אפשרות בתפריט

של ' מציין את מספר התווים באינץ PCLהגדרות אמולציית 
 גופני רווח יחיד ניתנים להרחבה 

Point Size)  גודל
 ):בנקודות

 0.25בצעדים של 
 *)12) (נקודות

 .גודל בנקודות מתייחס לגובה התווים בגופן
 .בקירוב'  אינץ1/72-נקודה אחת שווה ל

 עד 1ניתן לבחור גודל בנקודות בטווח של 
 . נקודות0.25בצעדים של , 1008

מוצג ) גודל בנקודות (Point Sizeהפריט 
  .עבור גופנים טיפוגרפיים בלבד

של ' מציין את מספר התווים באינץ 
 גופני רווח יחיד ניתנים להרחבה 

Pitch)  מספר תווים
 ):'באינץ

0.08–100.00 (10*) 

מתייחס למספר תווים ' מספר התווים באינץ
 אופקי של תווים' עם רווח קבוע באינץ

' ניתן לבחור מספר תווים באינץ .מודפסים
) cpi('  תווים באינץ100 עד 0.08בטווח של 

לגופני רווח יחיד  .cpi 0.01בצעדים של 
מספר התווים , שאינם ניתנים להרחבה

 .מוצג אך לא ניתן לשנותו' באינץ
מוצג רק עבור ' מספר התווים באינץ :הערה

  .גופנים קבועים או בעלי רווח יחיד

ע את כיוון ההדפסה של טקסט קוב 
 וגרפיקה על הדף

Orientation  
 ):כיוון הדפסה(

Portrait*  
 )הדפסה לאורך(

Landscape  
 )הדפסה לרוחב(

) הדפסה לאורך (Portraitהאפשרות 
מדפיסה טקסט וגרפיקה במקביל לקצה 

 .הקצר של הנייר
) הדפסה לרוחב (Landscapeהאפשרות 

לקצה מדפיסה טקסט וגרפיקה במקביל 
  .הארוך של הנייר

קובע את מספר השורות שיודפסו בכל  
 עמוד

Lines per Page 
 ):שורות לעמוד(

1–255 
 )אמריקה* (60
 )לא אמריקה* (64

המדפסת קובעת את כמות הרווח בין שורה 
בהתאם ) ריווח שורות אנכי(לשורה 

 Lines per Pageלהגדרת הפריטים 
, )ירגודל ני (Paper Size, )שורות לעמוד(
בחר בגודל  ).כיוון הדפסה (Orientation-ו

הנייר ובכיוון ההדפסה הנכונים לפני 
  .שתשנה את הגדרת השורות לעמוד

קובע רוחב של עמוד לוגי לגודל נייר  
A4 

A4 Width)  רוחבA4:( 
 מ"מ* 198
 מ" מ203

מ הופכת את " מ203ההגדרה  :הערה
העמוד הלוגי לרחב מספיק להדפסת 

  .'תווים לאינץ-10שמונים תווי 

מציין אם המדפסת תבצע באופן  
) CR(אוטומטי מעבר לשורה חדשה 

 ).LF(אחרי פקודת בקרה להזנת שורה 

Auto CR after LF 
)  CR  אוטומטי אחרי 

 LF :( 
Off) *כבוי( 
On) פועל( 

Off - המדפסת לא תבצע מעבר לשורה 
 .חדשה לאחר פקודת בקרה להזנת שורה

On -עבר לשורה חדשה  המדפסת תבצע מ
  .לאחר פקודת בקרה להזנת שורה

מציין אם המדפסת תזין באופן אוטומטי  
אחרי פקודת בקרה של ) LF(שורה 

 ).CR(מעבר לשורה חדשה 

 Auto LF after CR  
)LF  אוטומטי אחרי 

CR :( 
Off) *כבוי( 
On) פועל( 

Off - המדפסת לא תזין שורה אוטומטית 
שורה לאחר פקודת בקרה של מעבר ל

 .חדשה
On - המדפסת תזין שורה אוטומטית לאחר 

  .פקודת בקרה של מעבר לשורה חדשה
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  ערכים מטרה אפשרות בתפריט

Assign Tray [x]) שיוך מגש:( 
Off) *כבוי( 

None) ללא( 
0–199 

Off - המדפסת משתמשת בברירת המחדל 
 .של היצרן לשיוכי מקור הנייר

None - מקור הנייר מתעלם מהפקודה 
Select Paper Feed)  בחר מקור הזנת

 ).נייר
 בחר ערך מספרי כדי לשייך ערך - 0-199

  .מותאם אישית למקור נייר

Assign Man Paper) שיוך נייר ידני:( 
Off) *כבוי( 

None) ללא( 
0–199 

Off - המדפסת משתמשת בברירת המחדל 
 .של היצרן לשיוכי מקור הנייר

None - מקור הנייר מתעלם מהפקודה 
Select Paper Feed)  בחר מקור הזנת

 ).נייר
 בחר ערך מספרי כדי לשייך ערך - 0-199

  .מותאם אישית למקור נייר

Assign Man Env)  שיוך מעטפה
 ):ידני
Off) *כבוי( 

None) ללא( 
0–199 

Off - המדפסת משתמשת בברירת המחדל 
 .של היצרן לשיוכי מקור הנייר

None - מקור הנייר מתעלם מהפקודה 
Select Paper Feed)  בחר מקור הזנת

 ).נייר
 בחר ערך מספרי כדי לשייך ערך - 0-199

  .מותאם אישית למקור נייר

View Factory Def  
 )הצגת ברירות המחדל של היצרן(

מציג את ערכי ברירות המחדל של היצרן 
 ששויכו לכל אחד ממקורות הנייר

Tray Renumber 
מספור המגשים (

 )מחדש

מגדיר את המדפסת לעבודה 
עם מנהלי התקני מדפסת או 
יישומים המשתמשים בשיוכי 

 מקור שונים למגשי הנייר
וך למידע נוסף על שי :הערה

עיין בסעיף , מספרי מקור
Technical Reference 

 ).מידע טכני(

Restore Defaults  
 )שחזר ברירות מחדל(

 כדי להחזיר את כל Yesבחר באפשרות 
שים לערכי ברירת המחדל של שיוכי המג

 .היצרן

PPDS Menu)  תפריטPPDS( 

  .PPDS תוכל לשנות את הגדרות המדפסת המשפיעות רק על משימות אשר משתמשות בשפת מדפסת עם אמולציית PPDS מתפריט

  .PPDSיוצג רק לאחר ההפעלה של אמולציית ) PPDSתפריט  (PPDS MENU :הערה

  ערכים מטרה אפשרות בתפריט

Portrait*)  הדפסה
 )לאורך

מדפיס טקסט וגרפיקה במקביל לקצה הקצר של 
 הנייר

Orientation   
 )כיוון הדפסה(

קובע את כיוון ההדפסה של טקסט 
 וגרפיקה על הדף

Landscape 
 )הדפסה לרוחב(

מדפיס טקסט וגרפיקה במקביל לקצה הארוך 
 של הנייר

Lines per Page   
 )שורות לעמוד(

רות שיודפסו בכל קובע את מספר השו
 עמוד

המדפסת קובעת את כמות הרווח בין שורה  (*64) 255...1
בהתאם להגדרת ) ריווח שורות אנכי(לשורה 

, )'שורות לאינץ (Lines per Inchהפריטים 
Lines per Page) שורות לעמוד( ,Paper 

Size) גודל נייר( ,ו-Orientation)  כיוון
הדפסה בחר בגודל הנייר ובכיוון ה ).הדפסה

הנכונים לפני שתשנה את הגדרת השורות 
 .לעמוד

Lines per Inch   
 )'שורות לאינץ(

קובע את מספר השורות שיודפסו בכל 
 אנכי' אינץ

המדפסת קובעת את כמות הרווח בין שורה  (*6) 30...25.
בהתאם להגדרת ) ריווח שורות אנכי(לשורה 

, )'שורות לאינץ (Lines per Inchהפריטים 
Lines per Page) שורות לעמוד( ,Paper 

Size) גודל נייר( ,ו-Orientation)  כיוון
בחר בגודל הנייר ובכיוון ההדפסה  ).הדפסה

הרצויים לפני שתשנה את הערך באפשרות 
Lines per Inch) שורות לאינץ'.( 
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  ערכים מטרה אפשרות בתפריט

Print*) המדפסת תמדוד את הגדרות השוליים מהקצה  )הדפס
הפנימי של השטח שאינו מודפס בצד שמאל 

שטח  .ומתחתית השטח העליון שאינו מודפס
השוליים בצד שמאל ולמעלה במשימת 

ההדפסה שווים להגדרת השוליים בתוכנה 
 .בתוספת השטח שאינו מודפס

Page Format   
 )עיצוב עמוד(

שת משפיע על האופן בו המדפסת מפר
 את השוליים שנקבעו ביישומי תוכנה

Whole) המדפסת תמדוד את הגדרות השוליים מהקצה  )הכול
שטח השוליים בצד  .השמאלי העליון של הנייר

שמאל ולמעלה במשימת ההדפסה שווים 
 .להגדרת השוליים בתוכנה

   Character Set .ם הסטנדרטייםהמדפסת תשתמש בקידודי 1
 )ערכת תווים(

יש ) code page(קובע באיזה קידוד 
להשתמש במשימות הדפסה מסוג 

PPDS 2* הכתובות מ-Value 1 משתנות ומייצגות תווים  
וסמלים הנמצאים בשימוש בשפות שאינן 

 .ב"אנגלית של ארה

Off) המדפסת תפסיק להדפיס אם הגופן המבוקש  )כבוי
תוצג הודעת שגיאה המציינת כי  .לא נמצא

 .הגופן לא נמצא

Best Fit   
 )התאמה מיטבית(

קובע אם יש לבצע חיפוש להתאמה 
מיטבית של הגופן כאשר הגופן 

 המבוקש לא נמצא

On) *המדפסת תמשיך בעבודה גם אם לא תצליח  )פועל
המדפסת , לחילופין .לאתר את הגופן המבוקש

תנסה לבחור גופן אחר עם ההתאמה הטובה 
 .ביותר למאפיינים של הגופן המבוקש

Off) *משימות ההדפסה מודפסות מהמקור המבוקש )כבוי.  Tray 1 Renumber 
 )1מספור מחדש מגש (

דפסת לעבודה עם מנהלי מגדיר את המ
התקני מדפסת או יישומים 

המשתמשים בשיוכי מקור שונים למגשי 
  .הנייר

פריט זה בתפריט מוצג רק כאשר מגש 
 . מותקן2

Tray 2)  תומרנה 2דרישות להדפסת משימות במגש  )2מגש 
  .1לדרישות עבור מגש 

 תומרנה 1דפסת משימות במגש דרישות לה
 .2לדרישות עבור מגש 

Off) *המדפסת לא תבצע מעבר לשורה חדשה לאחר  )כבוי
 .פקודת בקרה להזנת שורה

Auto CR after LF   
)  CR  אוטומטי אחרי  LF ( 

מציין אם המדפסת תבצע באופן 
) CR(אוטומטי מעבר לשורה חדשה 

 ).LF(אחרי פקודת בקרה להזנת שורה 
On) המדפסת תבצע מעבר לשורה חדשה לאחר  )פועל

 .פקודת בקרה להזנת שורה

Off) *המדפסת לא תזין שורה אוטומטית לאחר  )כבוי
 .עבר לשורה חדשהפקודת בקרה של מ

 Auto LF after CR )  LF  
 ) CR אוטומטי אחרי 

מציין אם המדפסת תזין באופן אוטומטי 
אחרי פקודת בקרה של ) LF(שורה 

 ).CR(מעבר לשורה חדשה 
On) המדפסת תזין שורה אוטומטית לאחר פקודת  )פועל

 .בקרה של מעבר לשורה חדשה

Security) אבטחה( 

 .אפשרות זו בתפריט משמשת להגדרת רמות האבטחה של משימות אבטחה בודדות

  ערכים מטרה אפשרות בתפריט

Job Expiration)  תוקף
 )משימה

 מגביל את משך הזמן שבו משימה
חסויה נשמרת בזיכרון המדפסת לפני 

 מחיקתה

Off) *כבוי( 
1 hour)  1שעה( 

4 hours) 4שעות ( 
24 hours) 24שעות ( 

1 week)  1שבוע( 

 



 המדפסת בתפריטי שימוש

 24

 

Network/Ports) חיבורים/רשת( 

TCP/IP 
 ).TCP/IP) Transmission Control Protocol/Internet Protocolחלק זה בתפריט משמש להצגה ושינוי של הגדרות פרוטוקול 

 .תפריט זה אינו מוצג בדגמים שאינם מיועדים לעבודה ברשת :הערה

  ערכים מטרה אפשרות בתפריט

Activate) הפעל( On) *פועל(  
Off) כבוי( 

View Hostname) הצג שם מארח( View only) תצוגה בלבד( 

Address) כתובת( 

Netmask) מסיכת רשת( 

Gateway) שער כניסה לרשת( 

4 field IP address   
 ) שדות4 עם IPכתובת (

Enable DHCP)  אפשרDHCP( 

Enable RARP ) אפשרRARP( 

Enable BOOTP)  אפשרBOOTP( 

AutoIP 
Enable FTP/TFTP)  אפשרFTP/TFTP( 

HTTP Server Enabled)  שרתHTTPמופעל ( 

On) *פועל(  
Off) כבוי( 

WINS Server Address)  כתובת שרתWINS( 

TCP/IP מגדיר את אפשרות הרשת למצב 
TCP/IP  (Transmission 

Control Protocol/Internet 
Protocol)  

DNS Server Address)  כתובת שרתDNS( 

4 field IP address   
 ) שדות4 עם IPכתובת (

Standard Network) רשת סטנדרטית(  

 ).רשת סטנדרטית(לשנות את הגדרות המדפסת המשפיעות על משימות שנשלחו למדפסת דרך חיבור הרשת השתמש באפשרות זו בתפריט כדי 

  ערכים מטרה אפשרות בתפריט

On) *המדפסת תבחן את הנתונים שבממשק הרשת  )פועל
 אם עולה מהנתונים כי PCLותבחר באמולציית 

 .ישנה דרישה לשפה זו במדפסת

PCL SmartSwitch  מגדיר את המדפסת למעבר אוטומטי
 כאשר ישנה דרישה PCLלאמולציית 

לכך ממשימת הדפסה שהתקבלה דרך 
ללא תלות בשפת ברירת , חיבור הרשת

 .המדפסת לא תבדוק את הנתונים הנכנסים )כבוי (Off של המדפסתהמחדל 
 כדי PostScriptהמדפסת משתמשת באמולציית 
 PSלעבד את המשימה אם ההגדרה 

SmartSwitchאו בשפת ברירת המחדל , ת פועל
תפריט  (Setup Menu -של המדפסת המוגדרת ב

 PS SmartSwitchאם ההגדרה ) ההתקנה
 .כבויה
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  ערכים מטרה אפשרות בתפריט

On) *המדפסת תבחן את הנתונים שבממשק הרשת  )פועל
 אם עולה PostScriptותבחר באמולציית 

 .מהנתונים כי ישנה דרישה לשפה זו במדפסת

PS SmartSwitch  מגדיר את המדפסת למעבר אוטומטי
 כאשר ישנה PostScriptלאמולציית 

דרישה לכך ממשימת הדפסה 
א לל, שהתקבלה דרך חיבור הרשת

תלות בשפת ברירת המחדל של 
 המדפסת

Off) המדפסת לא תבדוק את הנתונים הנכנסים )כבוי. 
 כדי לעבד PCLהמדפסת משתמשת באמולציית 

 PCL SmartSwitchגדרה את המשימה אם הה
או בשפת ברירת המחדל של המדפסת , פועלת

) תפריט ההתקנה (Setup Menu -המוגדרת ב
 . כבויהPCL SmartSwitchאם ההגדרה 

Off) המדפסת לא תבצע עיבוד  )כבויNPA.  NPA Mode  
 )NPAמצב (

מציין אם המדפסת תבצע עיבוד מיוחד 
בהתאם , הדרוש לתקשורת דו כיוונית

להמרות המוגדרות בפרוטוקול 
Network Printing Alliance (NPA). 

שינוי האפשרות בתפריט יגרום  :הערה
 .לאיפוס אוטומטי של המדפסת

Auto) *המדפסת תבחן את הנתונים המתקבלים כדי  )אוטומטי
אם הנתונים המתקבלים  .לקבוע את התבנית

המידע יועבר למדפסת כמידע , NPAאינם במנות 
 .NPAשאינו 

Auto*) המדפסת תחשב אוטומטית את גודלו של  )אוטומטי
Network Buffer) הגדרה ) (מאגר הרשת

  ).מומלצת

Network Buffer)  מאגר
 )רשת

מגדיר את הגודל של מאגר הקלט 
 מהרשת
 Networkשינוי האפשרות  :הערה

Buffer) בתפריט יגרום ) מאגר רשת
 .לאיפוס אוטומטי של המדפסת

3K עד לגודל 
רבי המותר המ

 )1Kבצעדים של (

המשתמש מגדיר את גודלו של מאגר הרשת 
)Network Buffer.(  הגודל המרבי תלוי בכמות

בגודל של מאגרי הקישור , הזיכרון שבמדפסת
 Resource Saveוהאם ההגדרה , האחרים

כדי להגדיל  .מופעלת או לא) חיסכון במשאבים(
 בטל או הקטן את, את הטווח לגודל מאגר הרשת

 . ואת המאגר המקביליUSBמאגר 

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

 .Macintoshבמערכת ההפעלה של 
 לכשל משימות הגדרה זו גורמת במקרים רבים

 .Windowsהדפסה של 

Off) המדפסת תסנן משימות הדפסת  )כבויPostScript תוך 
 .שימוש בפרוטוקול סטנדרטי

MAC Binary PS  מגדיר את המדפסת כך שתוכל לעבד
 בינארי PostScriptמשימות הדפסת 

 .Macintosh -ב

Auto*) המדפסת תעבד עבודות הדפסה ממחשבים  )אוטומטי
 או Windowsהמשתמשים במערכות הפעלה 

Macintosh. 

Standard USB) USBסטנדרטי (  

 ).USB) Universal Serial Busלשנות את הגדרות המדפסת המשפיעות על חיבור השתמש באפשרות זו כדי 

  ערכים מטרה אפשרות בתפריט

On) *המדפסת תבחן את הנתונים שבחיבור  )פועל
USB ותבחר באמולציית PCL אם עולה 

מהנתונים כי ישנה דרישה לשפה זו 
 .במדפסת

PCL SmartSwitch  מגדיר את המדפסת למעבר אוטומטי
 כאשר ישנה דרישה PCLלאמולציית 

לכך ממשימת הדפסה שהתקבלה 
ללא תלות בשפת , USBדרך חיבור 

 ברירת המחדל של המדפסת
Off) המדפסת לא תבדוק את הנתונים הנכנסים )כבוי. 

המדפסת משתמשת באמולציית 
PostScript כדי לעבד את המשימה אם 

או ,  פועלתPS SmartSwitchההגדרה 
חדל של המדפסת בשפת ברירת המ

תפריט  (Setup Menu -המוגדרת ב
 PS SmartSwitchאם ההגדרה ) ההתקנה

 .כבויה
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  ערכים מטרה אפשרות בתפריט

On) *המדפסת תבחן את הנתונים שבממשק  )פועל
USB ותבחר באמולציית PostScript אם 

עולה מהנתונים כי ישנה דרישה לשפה זו 
 .במדפסת

PS SmartSwitch  מגדיר את המדפסת למעבר אוטומטי
 כאשר ישנה PostScriptלאמולציית 

דרישה לכך ממשימת הדפסה 
ללא , USBשהתקבלה דרך חיבור 

דל של תלות בשפת ברירת המח
 .המדפסת לא תבדוק את הנתונים הנכנסים )כבוי (Off המדפסת

 כדי PCLהמדפסת משתמשת באמולציית 
 PCLלעבד את המשימה אם ההגדרה 

SmartSwitchאו בשפת ברירת , ועלת פ
 Setup -המחדל של המדפסת המוגדרת ב

Menu) אם ההגדרה ) תפריט ההתקנה
PCL SmartSwitchכבויה . 

Off) המדפסת לא תבצע עיבוד  )כבויNPA.  

On) כל הנתונים שיתקבלו על ידי המדפסת  )פועל
כל הנתונים  .NPAחייבים להיות במנות 
יידחו כנתונים , שיתקבלו שלא במנות

 .שגויים

NPA Mode  
 )NPAמצב (

מציין אם המדפסת תבצע עיבוד 
, מיוחד הדרוש לתקשורת דו כיוונית

בהתאם להמרות המוגדרות 
 Network Printingבפרוטוקול 

Alliance (NPA). 
שינוי האפשרות בתפריט  :הערה

מתקבלים המדפסת תבחן את הנתונים ה )אוטומטי (*Auto .יגרום לאיפוס אוטומטי של המדפסת
אם הנתונים  .כדי לקבוע את התבנית

המידע , NPAהמתקבלים אינם במנות 
 .NPAיועבר למדפסת כמידע שאינו 

Disabled) כל משימה  .ירת המשימות מבוטלתאג )מושבת
שכבר נאגרה בדיסק תודפס לפני המשך 

  .העיבוד הרגיל של משימות נכנסות

Auto*) המדפסת תחשב אוטומטית את גודלו של  )אוטומטי
הגדרה ) (USB) USB Bufferמאגר 

 ).מומלצת

USB Buffer  
 )USBמאגר (

מגדיר את הגודל של מאגר קלט 
USB 
 USBשינוי האפשרות  :הערה

Buffer)  מאגרUSB ( בתפריט יגרום
 .לאיפוס אוטומטי של המדפסת

3K עד לגודל המרבי 
 המותר

 USBהמשתמש מגדיר את גודלו של מאגר 
)USB Buffer(.  הגודל המרבי תלוי בכמות

בגודל של מאגרי , הזיכרון שבמדפסת
והאם ההגדרה , הקישור האחרים

Resource Save) חיסכון במשאבים (
כדי לנצל למקסימום את  .מופעלת או לא

בטל או , USBהטווח לגודלו של מאגר 
הקטן את הגודל של מאגר הרשת ושל 

 .המאגר המקבילי

Mac Binary PS פסת כך שתוכל לעבד מגדיר את המד
 בינארי PostScriptמשימות הדפסת 

 .Macintosh -ב

Off) המדפסת תעבד משימות הדפסה  )כבוי
PostScript בינאריות במצב גולמי 

ממחשבים המשתמשים במערכת ההפעלה 
 .Macintoshשל 

הגדרה זו גורמת במקרים רבים  :הערה
 .Windowsלכשל משימות הדפסה של 

  On) ת תסנן משימות הדפסת המדפס )פועל
PostScript תוך שימוש בפרוטוקול 

 .סטנדרטי

  Auto) *המדפסת תעבד עבודות הדפסה ממחשבים  )אוטומטי
 Windowsהמשתמשים במערכות הפעלה 

 .Macintoshאו 

ENA Address   
 )ENAכתובת (

 של חיבור ENAמגדיר את כתובת 
USB 

ENA Netmask   
 )ENAמסיכת רשת (

 של ENAמגדיר את מסיכת רשת 
 USBחיבור 

ENA Gateway   
 )ENAשער כניסה לרשת (

 ENAמגדיר את שער הכניסה לרשת 
 USBשל חיבור 

4 field IP address 
 ) שדות4 עם IPכתובת (

 .USB מחובר לחיבור ENAוצג רק אם מ
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AppleTalk 
 .ל המדפסת שAppleTalkהשתמש באפשרות זו בתפריט כדי להציג או לשנות את הגדרות 

  ערכים מטרה אפשרות בתפריט

View Name) מציג את השם ששויך ל )הצג שם-
AppleTalk  

-מציגה את השם ששויך ל) הצג שם (View Nameבחירה באפשרות 
AppleTalkבלוח הבקרה . 

View Address) מציג את הכתובת ששויכה ל )הצג כתובת-
AppleTalk  

מציגה את הכתובת ) תובתהצג כ (View Addressבחירה באפשרות 
 . בלוח הבקרהAppleTalkשל 

Activate) מפעיל או מבטל את הפעלת  )הפעל
 AppleTalkהתכונה 

On) פועל(  
Off) כבוי( 

On – מפעיל את התכונה AppleTalk. 
Off – מבטל את הפעלת התכונה 

AppleTalk. 

Set Zone) *אם לא קיים  .היה אזור ברירת המחדל של הרשתברירת המחדל ת מציג רשימת אזורים מהרשת )הגדרת אזור
 *.ברירת המחדל תהיה , ברשת אזור ברירת מחדל

Help) עזרה( 

עמודים אלה כוללים מידע על  .או של כולם, אפשרות זו בתפריט משמשת להדפסה של חלק מעמודי תפריט העזרה הקיימים בזיכרון המדפסת
 .וחומרים מתכלים, ת בניירעצות הקשורו, איכות ההדפסה, קישוריות המדפסת

 .המסמך יודפס באנגלית, אם לוח הבקרה מוגדר לשפה אחרת :הערה

   .ניתן להדפיס את עמודי העזרה בשפות הבאות

 פולנית פינית שוודית נורווגית ספרדית גרמנית אנגלית 
  רוסית פורטוגזית הולנדית דנית איטלקית רפתיתצ 

 
  ערכים מטרה אפשרות בתפריט

Printing Guide) מדפיס את הנושא  )מדריך הדפסהPrinting Guide 
 ).מדריך הדפסה(

Supplies Guide) מדפיס את הנושא )מדריך חומרים מתכליםSupplies Guide 
 ).מדריך חומרים מתכלים(

Media Guide) מדפיס את הנושא  )מדריך מדיהMedia Guide   
 ).מדריך מדיה(

Print Defects) מדפיס את הדף  )פגמים בהדפסהPrint Defect   
 ).פגמים בהדפסה(

Menu Map) מדפיס את הנושא  )מפת תפריטיםMenu Map   
 ).מפת תפריטים(

Information Guide) מדפיס את הנושא  )מדריך מידעInformation Guide 
 ).מדריך מידע(

Connection Guide) מדפיס את הנושא  )מדריך חיבוריםConnection Guide 
 ).מדריך חיבורים(

Moving Guide) מדפיס את הנושא  )מדריך העברהMoving Guide 
 ).מדריך העברה(

נושא תפריט העזרה , לאחר בחירה בפריט זה
 ).מוכנה (Readyלמצב והמדפסת תחזור , יודפס
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 המדפסת להודעות הסברים

נושא זה מספק  .לוח הבקרה של המדפסת מציג הודעות המתארות את המצב הנוכחי של המדפסת ומציין בעיות אפשרויות שעליך לפתור
 .ומלמד כיצד ניתן למחוק אותן, מסביר את משמעותן, רשימה של הודעות מדפסת

 .ם לאתר הודעה על ידי שימוש באינדקסתוכל ג .הטבלה הבאה מפרטת את ההודעות לפי סדר אלף בית

 פעולה הודעה

Activating Menu Changes)  מפעיל שינויים
 )בתפריט

 .המתן עד שההודעה תיעלם

Busy) או בטל את משימת ההדפסה, המתן עד שההודעה תיעלם )עסוקה. 

Cancel not available) המתן עד שההודעה תיעלם )לא ניתן לבצע ביטול. 

Cancelling) המתן עד שההודעה תיעלם )מבצע ביטול. 

Change <src> <Custom Type Name>)  שנה
  )>שם סוג מותאם אישית> <מקור<

Change <src> <Custom String>)  החלף
 )>מחרוזת מותאמת אישית> <מקור<

Change <src> <size>)  גודל> <מקור<שנה<( 
Change <src> <type> <size>)  סוג> <מקור<שנה <

 )>גודל<

  עד שההודעה לחץ על , אם החלפת את מדיית ההדפסה •
Continue) ולאחר מכן לחץ על , תופיע) המשך.  

   לחץ על , כדי להדפיס על מדיית ההדפסה הטעונה כעת במדפסת •
 .ולאחר מכן לחץ על , תופיע) המשך (Continue  עד שההודעה 

 .שנה את כיוון מדיית ההדפסה •
 .בטל את המשימה הנוכחית •

 Close door <x>) סגור דלת>x<( סגור את הדלת שצוינה כדי למחוק את ההודעה. 

Copies) ספר העותקים הרצויהזן את מ )עותקים. 

Defragmenting Flash DO NOT POWER OFF 
 )מבצע איחוי של זיכרון הבזק אין לכבות את המדפסת(

  .אל תכבה את המדפסת כאשר ההודעה מוצגת :אזהרה
 .תיעלם שההודעה עד המתן

Deleting) המתן עד שההודעה תיעלם )מבצע מחיקה. 

Disabling DLEs)  משביתDLE( הודעה תיעלםהמתן עד שה. 

Disabling Menus) המתן עד שההודעה תיעלם )משבית תפריטים.  
לא ניתן לשנות את הגדרות המדפסת , כאשר התפריטים מושבתים :הערה

 .מלוח המפעיל

Enabling Menus) המתן עד שההודעה תיעלם )מאפשר תפריטים. 

Flushing buffer) המתן עד שההודעה תיעלם )מרוקן מאגר. 

Formatting Flash DO NOT POWER OFF 
 )מפרמט את זיכרון ההבזק(

  .אל תכבה את המדפסת כאשר ההודעה מוצגת :אזהרה
 .תיעלם שההודעה עד המתן

Insert print cartridge) הכנס את מחסנית ההדפסה כדי למחוק את ההודעה)הכנס מחסנית הדפסה. 

Insert Tray <x>)  הכנס מגש>x<( ן למדפסתהכנס את המגש שצוי. 

Internal System Error Reload Bookmarks 
 )שגיאה פנימית במערכת טען סימניות מחדש(

  .טען את הסימניות מחדש •
  עד שההודעה לחץ על , כדי למחוק את ההודעה ולהמשיך בהדפסה •

Continue) ולאחר מכן לחץ על , תופיע) המשך. 
Internal System Error, Reload Security 

Certificates)  שגיאה פנימית במערכת טען אישורי
 )אבטחה מחדש

 .ען מחדש את אישורי האבטחהט •
  עד שההודעה לחץ על , כדי למחוק את ההודעה ולהמשיך בהדפסה •

Continue) ל ולאחר מכן לחץ ע, תופיע) המשך.  
Invalid Network Code) הורד קוד חוקי אל שרת ההדפסה הפנימי )קוד רשת לא חוקי. 

  .תוכל להוריד קוד רשת כאשר ההודעה מוצגת :הערה
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Invalid Engine Code) חוקי אל המדפסתהורד קוד )קוד מנוע לא חוקי . 
 .תוכל להוריד קוד מנוע כאשר ההודעה מוצגת :הערה

Load manual feeder with <Custom Type>)  טען מזין
 )>סוג מותאם אישית<ידני עם 

Load manual feeder with < Custom String > 
 )>מחרוזת מותאמת אישית<טען מזין ידני עם (

Load manual feeder with <size>)  גודל<טען מזין ידני עם<( 
Load manual feeder with <size> <type>)  טען מזין

 )>סוג> <גודל<ידני עם 

 .טען את הנייר שצוין במגש הידני או במזין הרב שימושי •
כדי להתעלם מדרישות להזנה ידנית ולהדפיס על נייר שכבר נמצא  •

 Continue   עד שההודעה לחץ על , רות הקלטבאחד ממקו
 .ולאחר מכן לחץ על , תופיע) המשך(

הנייר יוזן , אם המדפסת תגלה מגש עם נייר מסוג ומגודל נכון
אם המדפסת לא תצליח לאתר מגש עם סוג וגודל נכון  .ממגש זה
המשימה תודפס על נייר שנמצא במקור הקלט המוגדר , של נייר

 .כברירת מחדל
 .בטל את המשימה הנוכחית •

Load <src> with <Custom Type Name>)  מקור<טען <
 )>שם סוג מותאם אישית<עם 

Load <src> with <Custom String>)  עם > מקור<טען
 )>מחרוזת מותאמת אישית<

Load <src> <size>)  גודל> <מקור<טען<( 
Load <src> <type> <size>)  גודל> <סוג> <מקור<טען<( 

 .טען את מקור הקלט במדיה מהסוג הנכון ובגודל הנכון •
 .בטל את המשימה הנוכחית •

Maintenance) אפס את מונה התחזוקה , החלף את פריטי התחזוקה ובמידת הצורך )התחזוק
 .של המדפסת

Menus are Disabled) לא ניתן לשנות את הגדרות המדפסת  .תפריטי המדפסת מושבתים )התפריטים מושבתים
 .מלוח המפעיל

להדפיס משימה חסויה או , עדיין ניתן לבטל משימת הדפסה :הערה
 .להדפיס משימה מוחזקת

 .ר קשר עם איש התמיכה של המערכתצו

Network) ממשק הרשת הוא אמצעי התקשורת הפעיל )רשת. 

Network <x>, <y>)  רשת>x> ,<y<( כאשר , ממשק הרשת הוא אמצעי התקשורת הפעיל>x < מייצג את
 .מייצג את הערוץ> y<-ו, אמצעי התקשורת הפעיל

No held jobs) ודעה תיעלםהמתן עד שהה )אין עבודות מוחזקות. 

No jobs to cancel) המתן עד שההודעה תיעלם )אין משימות לביטול. 

Parallel) ממשק מקבילי הוא אמצעי התקשורת הפעיל )מקבילי. 

Power Saver) שלח משימה להדפסה • )חיסכון בצריכת חשמל. 
 כדי להביא את המדפסת לטמפרטורת עבודה וכדי לחץ על  •

 ).מוכנה( Readyלהציג את ההודעה 

Printing) המתן עד שההודעה תיעלם )מדפיס. 

Printer busy) מדפסת עסוקה( 
Continue) המשך( 

Quit) הפסק( 

   עד שההודעה לחץ על , USBכדי לקרוא את המידע מכונן  •
Continue) ולאחר מכן לחץ על , תופיע) המשך. 

 עד שההודעה לחץ על , כדי לבטל את תהליך אחזור המידע  •
  Quit) ולאחר מכן לחץ על , תופיע) הפסק. 

Programming System Code) אל תכבה את המדפסת כאשר ההודעה מוצגת :אזהרה )מבצע תכנות של קוד מערכת. 
 .המתן עד שההודעה תיעלם ושהמדפסת תאותחל

Programming Flash) אל תכבה את המדפסת כאשר ההודעה מוצגת :אזהרה )מתכת זיכרון הבזק. 
 .המתן עד שההודעה תיעלם

Ready) משימה להדפסהשלח )מוכנה . 

Remote Management Active DO NOT POWER OFF 
 )ניהול מרחוק מופעל אין לכבות את המדפסת(

והמדפסת הועברה למצב , מתבצעת הגדרת תצורה של המדפסת
 .לא מקוון כדי להבטיח שהיא איננה מדפיסה ומעבדת משימות כעת

 .המתן עד שההודעה תיעלם

Remove Paper from std bin) הסר את כל הנייר מהסל הסטנדרטי )הסר נייר מסל סטנדרטי. 

Resetting the Printer) המתן עד שההודעה תיעלם )מאפס את המדפסת. 
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Restoring Factory Defaults 
 )משחזר הגדרות ברירת מחדל(

 .המתן עד שההודעה תיעלם
 :כאשר משוחזרות הגדרות ברירת המחדל :הערה

 .בזיכרון המדפסת יימחקו) מאקרו וערכות סמלים, גופנים(ים שהורדו כל המשאב •
 :כל הגדרות התפריט תחזורנה לערכי ברירת המחדל שלהן פרט להגדרות הבאות •

 ).התקנה (Setupבתפריט ) Display Language(הגדרת שפת התצוגה  –
 Network Menu, )תפריט מקבילי (Parallel Menuכל ההגדרות בתפריטים  –

 LocalTalk Menu, )אדום-תפריט אינפרה (Infrared Menu, ) רשתתפריט(
 ).תפריט פקס (Fax Menu-ו) USBתפריט  LocalTalk( ,USB Menu)תפריט (

Some held jobs were deleted  
 )חלק מהמשימות המוחזקות נמחקו(

   עד שההודעה לחץ על , כדי למחוק את ההודעה ולהמשיך בהדפסה •
Continue) ולאחר מכן לחץ על , תופיע) המשך. 

אמצעות מחיקה של המשימה המוחזקת הישנה המדפסת מפנה מקום בזיכרון ב
וממשיכה למחוק משימות מוחזקות עד שמתפנה די מקום בזיכרון המדפסת , ביותר

 .כדי לעבד את המשימה
 .בטל את המשימה הנוכחית •

Submitting selection) המתן עד שההודעה תיעלם )שולח בחירה. 
Toner Empty) החלף את מחסנית הטונר • )נגמר הטונר.  
Toner Low) החלף את מחסנית הטונר • )חסר טונר.  

 . כדי למחוק את ההודעה ולהמשיך בהדפסהXXXלחץ על  •

USB המדפסת מעבדת נתונים בחיבור ה-USBשצוין .  
View supplies) מציג את הכמות הנוכחית של כל החומרים המתכלים במדפסת )הצג חומרים מתכלים. 

Waiting) אך היא ממתינה לפקודת ,  עמוד נתונים להדפסההמדפסת קיבלה )ממתינהEnd of Job , פקודת
Form Feedאו לנתונים נוספים .  

 . כדי להדפיס את תכולת מאגר ההדפסהXXXלחץ על  •
 .בטל את המשימה הנוכחית •

1565 Emul Error Load Emul 
Option  

 )שגיאת אמולציה טען אפשרות אמולציה(

ולאחר מכן משביתה את ,  שניות30דעה לאחר המדפסת מוחקת אוטומטית את ההו
 .רכיב האמולציה שהורד בכרטיס הקושחה

 .Lexmarkהורד את הגרסה הנכונה של רכיב האמולציה להורדה מאתר האינטרנט של 
31 Replace defective or missing 

toner cartridge  
 )החלף מחסנית טונר פגומה או חסרה(

 .הכנס או החלף את מחסנית הטונר

32 Replace unsupported print 
cartridge  

 )החלף מחסנית הדפסה שאינה נתמכת(

 .הכנס מחסנית טונר עם קיבולת מתאימה ומהסוג המתאים למדפסת זו

34 Short paper) טען את המדיה המתאימה למקור הנבחר • )נייר קצר. 
 לחץ על , כדי למחוק את ההודעה ולהדפיס את המשימה באמצעות מקור נייר אחר •

 .ולאחר מכן לחץ על , תופיע) המשך (Continue  עד שההודעה 
35 Insufficient memory to 

 support Resource Save feature 
אין מספיק זיכרון לתמיכה בתכונת חיסכון (

 )במשאבים

 עד לחץ על , כדי להשבית את תכונת החיסכון במשאבים ולהמשיך בהדפסה •
 .ולאחר מכן לחץ על , תופיע) המשך (Continue   שההודעה

  :כדי לאפשר מצב חיסכון במשאבים לאחר קבלת ההודעה •
ולאחר מכן צא מהתפריטים כדי ) אוטומטי (Autoודא שמאגרי הקישור במצב  –

  .להכניס את השינויים במאגרי הקישור לתוקף
 Resource Saveהפעל את האפשרות , )מוכנה (Readyכאשר מוצגת ההודעה  –

 ).חיסכון במשאבים(
 .התקן עוד זיכרון •

37 Insufficient memory to 
 collate job 

 )אין מספיק זיכרון לאיסוף המשימה(

הדפיס את החלק במשימה שכבר נשמר וכדי להתחיל לאסוף את שארית כדי ל •
לחץ ולאחר מכן , תופיע) המשך (Continue   עד שההודעה לחץ על , המשימה

 .על 
 .בטל את המשימה הנוכחית •

37 Insufficient memory for 
 Flash Memory Defragment 

 operation 
 )אין מספיק זיכרון לאיחוי זיכרון ההבזק(

  עד שההודעה לחץ על , כדי לעצור את פעולת האיחוי ולהמשיך בהדפסה •
Continue) ולאחר מכן לחץ על , תופיע) המשך. 

 .ונתונים נוספים מזיכרון המדפסת, מאקרו, מחק גופנים •
 .התקן עוד זיכרון •
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37 Insufficient memory, some 
held jobs were lost)  אין מספיק

 )חלק מהמשימות המוחזקות אבדו, זיכרון

המדפסת לא הצליחה לשחזר חלק מהמשימות החסויות או המוחזקות שבכונן הקשיח או את 
  .כולן

, תופיע) המשך (Continue   עד שההודעה לחץ על , כדי למחוק את ההודעה
 .ולאחר מכן לחץ על 

38 Memory Full) עד שההודעה  לחץ על , כדי למחוק את ההודעה ולהמשיך בהדפסה • )הזיכרון מלא  Continue 
  .ולאחר מכן לחץ על , תופיע) המשך(

 .יתכן שהמשימה לא תודפס כהלכה
 .בטל את המשימה הנוכחית •
 .רוןהתקן עוד זיכ •

39 Page is too complex to 
print) העמוד מורכב מכדי שיודפס( 

 Continue   עד שההודעה לחץ על , כדי למחוק את ההודעה ולהמשיך בהדפסה •
  .ולאחר מכן לחץ על , תופיע) המשך(

 .יתכן שהמשימה לא תודפס כהלכה
 .בטל את המשימה הנוכחית •
 .התקן עוד זיכרון •

Message 42.xy Cartridge 
region mismatch)  אי התאמה באזור

 )המחסנית

עיין במדריך , למידע נוסף .ית טונר שמתאימה למספר האזור של המדפסתהתקן מחסנ
 .)תוכנה ותיעוד (Software and Documentationלמשתמש בתקליטור 

50 PPDS font error)  שגיאת גופן
PPDS( 

 Continue   עד שההודעה לחץ על , כדי למחוק את ההודעה ולהמשיך בהדפסה •
  .ולאחר מכן לחץ על , תופיע) המשך(

 .יתכן שהמשימה לא תודפס כהלכה
 .יתבטל את המשימה הנוכח •

51 Defective flash detected 
 )זוהה זיכרון הבזק פגום(

 Continue   עד שההודעה לחץ על , כדי למחוק את ההודעה ולהמשיך בהדפסה
  .ולאחר מכן לחץ על , תופיע) המשך(

 .עליך להתקין זיכרון הבזק שונה לפני שתוכל להמשיך ולהוריד משאבים לזיכרון ההבזק

52 Not enough free space in 
flash memory for resources)  אין

 )פנוי בזיכרון הבזק למשאביםמספיק זיכרון 

 Continue   עד שההודעה לחץ על , כדי למחוק את ההודעה ולהמשיך בהדפסה •
  . על ולאחר מכן לחץ, תופיע) המשך(

 .הגופנים והמאקרו שהורדו ושלא נשמרו קודם לכן בזיכרון ההבזק יימחקו
 .ונתונים נוספים מזיכרון ההבזק, מאקרו, מחק גופנים •
 .התקן כרטיס זיכרון הבזק עם קיבולת גדולה יותר •

53 Unformatted flash detected 
 )זוהה זיכרון הבזק לא מפורמט(

 Continue   עד שההודעה לחץ על , כדי למחוק את ההודעה ולהמשיך בהדפסה
  .אחר מכן לחץ על ול, תופיע) המשך(

אם הודעת השגיאה  .עליך לפרמט את זיכרון ההבזק לפני שתוכל לשמור בו משאבים
 .ייתכן שזיכרון ההבזק פגום ודורש החלפה, נשארת

54 Std network software error 
 )דרטיתשגיאה בתוכנת הרשת הסטנ(

 Continue   עד שההודעה לחץ על , כדי למחוק את ההודעה ולהמשיך בהדפסה •
  .ולאחר מכן לחץ על , תופיע) המשך(

 .יתכן שהמשימה לא תודפס כהלכה
 .תכנת קושחה חדשה לממשק הרשת •
 .אפס את המדפסת •

56 Standard parallel port 
disabled)  חיבור מקבילי סטנדרטי

 )מושבת

, תופיע) המשך (Continue   עד שההודעה לחץ על , כדי למחוק את ההודעה •
  .ולאחר מכן לחץ על 

 .חיבור המקביליהמדפסת תתעלם מהנתונים שיתקבלו ב
 Disabledבתפריט אינה במצב ) מאגר מקבילי (Parallel Bufferודא שהאפשרות  •

 ).מושבת(

56 Standard USB port disabled 
 ) סטנדרטי מושבתUSBחיבור (

, תופיע) המשך (Continue  ה  עד שההודעלחץ על , כדי למחוק את ההודעה •
  .ולאחר מכן לחץ על 

 .USBהמדפסת תתעלם מהנתונים שיתקבלו בחיבור 
 ).מושבת (Disabledבתפריט אינה במצב ) USBמאגר  (USB Bufferודא שהאפשרות  •

58 Too many flash options)  יותר
 )מדי אפשרויות לזיכרון הבזק

 .כבה ונתק את המדפסת 1
 .שלוף את זיכרון ההבזק העודף 2
 .חבר את המדפסת והפעל אותה 3
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80 Scheduled maintenance 
advised) תחזוקה מתוכננת מומלצת.( 

 Continue   עד שההודעה לחץ על ,  את ההודעה ולהמשיך בהדפסהכדי למחוק •
  .ולאחר מכן לחץ על , תופיע) המשך(

 .אפס את מונה התחזוקה של המדפסת, החלף את פריטי התחזוקה ובמידת הצורך •

84 Insert PC unit  
 )הכנס יחידת פוטוקונדוקטור(

 .הכנס את יחידת הפוטוקונדוקטור

84 PC Unit life warning  
 )אזהרת חיי יחידת פוטוקונדוקטור(

 Continue   עד שההודעה לחץ על , ודעה ולהמשיך בהדפסהכדי למחוק את הה •
  .ולאחר מכן לחץ על , תופיע) המשך(

 .החלף את יחידת הפוטוקונדוקטור •

84 Replace PC unit  
 )החלף יחידת פוטוקונדוקטור(

 Continue   עד שההודעה לחץ על , כדי למחוק את ההודעה ולהמשיך בהדפסה •
  .ולאחר מכן לחץ על , תופיע) המשך(

 .חלף את יחידת הפוטוקונדוקטורה •

84 PC unit abnormal  
 )יחידת פוטוקונדוקטור לא רגילה(

 .הפוטוקונדוקטורהחלף את יחידת  •

88 Toner is low) החלף את מחסנית הטונר • )חסר טונר.  
 Continue   עד שההודעה לחץ על , כדי למחוק את ההודעה ולהמשיך בהדפסה •

 .ולאחר מכן לחץ על , תופיע) המשך(

88 Replace toner) החלף את מחסנית הטונר • )החלף טונר.  
 Continue   עד שההודעה לחץ על , כדי למחוק את ההודעה ולהמשיך בהדפסה •

 .ולאחר מכן לחץ על , תופיע) המשך(

200.yy Paper jam) הניירנקה את נתיב 1 )חסימת נייר . 
, תופיע) המשך (Continue   עד שההודעה לחץ על , לאחר ניקוי נתיב הנייר 2

 . כדי להמשיך בהדפסהולאחר מכן לחץ על 

201.yy Paper jam) נקה את נתיב הנייר 1 )חסימת נייר. 
, תופיע) המשך (Continue   עד שההודעה לחץ על , לאחר ניקוי נתיב הנייר 2

 . כדי להמשיך בהדפסהולאחר מכן לחץ על 

202.yy Paper jam) נקה את נתיב הנייר 1 )חסימת נייר. 
, תופיע) המשך (Continue   עד שההודעה לחץ על , לאחר ניקוי נתיב הנייר 2

 .יך בהדפסה כדי להמשולאחר מכן לחץ על 

231.yy Paper jam) נקה את נתיב הנייר 1 )חסימת נייר. 
,  תופיע)המשך (Continue   עד שההודעה לחץ על , לאחר ניקוי נתיב הנייר 2

 . כדי להמשיך בהדפסהולאחר מכן לחץ על 

233.yy Paper jam) נקה את נתיב הנייר 1 )חסימת נייר. 
, תופיע) המשך (Continue   עד שההודעה לחץ על , לאחר ניקוי נתיב הנייר 2

 . כדי להמשיך בהדפסהולאחר מכן לחץ על 

234.yy Paper jam) תיב הניירנקה את נ 1 )חסימת נייר. 
, תופיע) המשך (Continue   עד שההודעה לחץ על , לאחר ניקוי נתיב הנייר 2

 . כדי להמשיך בהדפסהולאחר מכן לחץ על 

235.yy Paper jam) נקה את נתיב הנייר 1 )חסימת נייר. 
, תופיע) המשך (Continue   עד שההודעה לחץ על , לאחר ניקוי נתיב הנייר 2

 . כדי להמשיך בהדפסהולאחר מכן לחץ על 

241 Paper jam) נקה את נתיב הנייר 1 )חסימת נייר. 
, תופיע) המשך (Continue   עד שההודעה לחץ על , לאחר ניקוי נתיב הנייר 2

 .יך בהדפסה כדי להמשולאחר מכן לחץ על 

242 Paper jam) נקה את נתיב הנייר 3 )חסימת נייר. 
, פיעתו) המשך (Continue   עד שההודעה לחץ על , לאחר ניקוי נתיב הנייר 4

 . כדי להמשיך בהדפסהולאחר מכן לחץ על 
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 פעולה הודעה

251 Paper jam) נקה את נתיב הנייר 1 )חסימת נייר. 
, תופיע) המשך (Continue   עד שההודעה לחץ על , לאחר ניקוי נתיב הנייר 2

 . כדי להמשיך בהדפסהולאחר מכן לחץ על 

900–999 Service <message> 
 )שירות> ודעתה<(

 .כבה את המדפסת 1
 .נתק את כבל המתח משקע החשמל בקיר 2
 .בדוק את חיבורי הכבלים 3
 .חבר את כבל החשמל 4
 .הפעל את המדפסת מחדש 5

ודווח את מספר ההודעה ואת תיאור , התקשר לקבלת שירות, אם הודעת השירות נשארת
 . הבעיה
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 מספרים
1565 Emul Error Load Emul Option)  שגיאת אמולציה טען

  32  )אפשרות אמולציה
200.yy Paper jam) 34   )חסימת נייר  
201.yy Paper jam) 34   )חסימת נייר  
202.yy Paper jam) 34   )חסימת נייר  
231.yy Paper jam) 34   )חסימת נייר  
241.yy Paper jam) 34   )רחסימת ניי  
242.yy Paper jam) 34   )חסימת נייר  
243.yy Paper jam) 34   )חסימת נייר  
244.yy Paper jam) 34   )חסימת נייר  
245.yy Paper jam) 34   )חסימת נייר  
250.yy Paper jam) 35   )חסימת נייר  

31 Replace defective or missing toner cartridge)  החלף
  32 )ו חסרהמחסנית טונר פגומה א

37 Insufficient memory, some held jobs were lost)  אין
  33 )חלק מהמשימות המוחזקות אבדו, מספיק זיכרון

38 Memory Full) 33   )הזיכרון מלא  
51 Defective flash detected) 33  )זוהה זיכרון הבזק פגום  

52 Not enough free space in flash memory for resources 
  33 )אין מספיק זיכרון פנוי בזיכרון הבזק למשאבים(

53 Unformatted flash detected) זוהה זיכרון הבזק לא מפורמט( 
33  

54 Standard network software error)  שגיאה בתוכנת הרשת
  33  )הסטנדרטית

56 Standard parallel port disabled)  חיבור מקבילי סטנדרטי
  33 )מושבת

56 Standard USB  port disabled)  חיבורUSB סטנדרטי  
  33 )מושבת

58 Too many flash options installed)  יותר מדי אפשרויות
  33  )לזיכרון הבזק

80 Scheduled maintenance) 34  )תחזוקה מתוכננת  
84 Insert PC unit) 34  )הכנס יחידת פוטוקונדוקטור  

84 PC unit abnormal) 34  )וקטור לא רגילהיחידת פוטוקונד  
84 PC Unit life warning) 34  )אזהרת חיי יחידת פוטוקונדוקטור  

84 Replace PC unit) 34  )החלף יחידת פוטוקונדוקטור  
88 Replace toner) 34   )החלף טונר  

88 Toner is low) 34   )חסר טונר  
900-999 Service) 35   )שירות  

A     
Activating Menu Changes) 30  )פעיל שינויים בתפריטמ  

AppleTalk   28  
Auto CR after LF)   CR  אוטומטי אחרי  LF ( 24    
Auto CR after LF) PCL Emul Menu) (CR אוטומטי אחרי LF 

  PCL(( 24תפריט אמולציית (
Auto LF after CR) PCL Emul Menu) (LF אוטומטי אחרי CR 

  PCL(( 24תפריט אמולציית (

B     
AppleTalk) 18   )עמודים ריקים  

Busy) 30   )עסוקה  

C     
Canceling Job) 30   )מבטל משימה  

Change) 30   )שינוי  

Change src, Custom Type Name, load orientation)  שינוי
  30)כיוון טעינה, שם סוג מותאם אישית, מקור

Close door) 30   )סגור דלת  
Connection Guide) 29, 28  זרהע, )מדריך חיבורים  

Copies) 30   )עותקים  
Coverage Estimator) 20  )מעריך כיסוי  
Custom Paper Type) 12  )סוג נייר מותאם אישית  

D     
Default Source) 8  )מקור ברירת מחדל  

Defragment Flash) 30  )איחוי זיכרון הבזק  
Deleting) 30   )מחיקה  

Device Statistics) 13  )סטטיסטיקת התקן  
Disabling DLEs)  מבטלDLE(   30  

Disabling Menus) 30  )מבטל תפריטים  
Display Language) 14  )שפת תצוגה  

Download Target (Setup Menu))  תפריט התקנה(יעד הורדה(( 
17  

E     
ENA Address, USB)  כתובתENA ,USB(   27  

ENA Gateway, USB)  שערENA ,USB(   27  
ENA Netmask, USB)  מסיכתENA ,USB(   27  

Enabling Menus) 30  )מאפשר תפריטים  

F     
Factory Defaults) 20  )ברירות מחדל של היצרן  

Feed Direction) 12  )כיוון הזנה  
Finishing Menu) 17   )תפריט גימור  
Flushing buffer) 30   )מרוקן מאגר  

Font Name, PCL) 21   )שם גופן  
Font Priority (PostScript Menu))  תפריט (קדימות גופן

PostScript((   21  
Font Source, PCL) 21   )מקור גופן  
Formatting Flash) 30  )פירמוט זיכרון הבזק  

H     
Help Menu) 28   )תפריט עזרה  
Hex Trace   20  

I    
Information Guide) 29, 28  עזרה, )מדריך מידע  

Insert Tray <x>)  הכנס מגש>x<(   30  
Internal System Error Reload Bookmarks)  שגיאה פנימית

  30 )במערכת טען סימניות מחדש
Internal System Error, Reload Security Certificates)  שגיאה

  30 )פנימית במערכת טען אישורי אבטחה מחדש
Invalid Engine Code) 31 )קוד מנוע לא חוקי  

Invalid Network Code)  30  )רשת לא חוקיקוד  

J     
Job Expiration) 24   )תוקף משימה  

L     
LCD Brightness)  בהירותLCD(   20  

LCD Contrast)  ניגודיותLCD(   20  
Lines per Page (PCL Emul Menu))  תפריט (שורות לעמוד

  PCL(  23אמולציית 
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Load Manual <Custom String>)  מחרוזת מותאמת <טען ידני
  31  )>אישית

Load Manual <Custom Type>)  סוג מותאם אישית<טען ידני<( 
31  

Load Manual <size>)  31  )>גודל<טען ידני  
Load Manual <size> <type>)  31  )>סוג> <גודל<טען ידני  

M     
Mac Binary PS, USB   27  

Mac Binary PS ,26   רשת  
Maintenance) 31   )תחזוקה  

Manual Envelope Size) 9  )גודל מעטפה ידני  
Manual Envelope Type) 9  )סוג מעטפה ידני  

Manual Paper Size) 9  ) גודל נייר ידני  
Manual Paper Type) 9  ) סוג נייר ידני  

Media Guide) 29, 28  עזרה, )מדריך מדיה  
Menu Map) 29, 28  עזרה, )מפת תפריטים  

Menu Settings Page) 13  ) דף הגדרות תפריט  
Menus are Disabled) 31 )התפריטים מבוטלים  

Moving Guide) 29, 28  עזרה, )מדריך העברה  
Multipage Border) 19  )מסגרת לעמודים מרובים  
Multipage Order) 19  )סדר עמודים מרובים  
Multipage Print) 18  )הדפסת עמודים מרובים  
Multipage View) 19  )תצוגת מספר עמודים בדף  

N     
Network Buffer) 26  )מאגר רשת  
Network Ports) 25   )חיבורי רשת  

Network Setup Page) 13  )דף הגדרות רשת  
NPA Mode)  מצבNPA( , 26  רשת  
NPA Mode)  מצבNPA( ,USB    27  

O     
Orientation (PCL Emul Menu))  תפריט אמולציית (כיוון הדפסה

PCL((  23  

P     
Page Protect (Setup Menu))  17  )) תפריט התקנה(הגנת עמוד  

Paper Loading) 11   )טעינת נייר  
Paper Size) 8   )גודל נייר  

Paper Texture) 11, 10   )מרקם הנייר  
Paper Type) 8   )סוג נייר  

PCL Emul Menu)  תפריט אמולצייתPCL(    
 Auto LF after CR) LF  אוטומטי אחרי CR (  24  

Lines per Page) 23  )שורות לעמוד  
Orientation) 23  )כיוון הדפסה  

Tray Renumber) 24  )מספור המגשים מחדש  
PCL Menu)  תפריטPCL(   21  

PCL SmartSwitch, USB    26  
PCL SmartSwitch ,25   רשת  

PDF Menu)  תפריטPDF(   21  
Portrait Height) 12   )אורך אנכי  
Portrait Width) 12   )רוחב אנכי  

PostScript  Menu)  תפריטPostScript(   21 ,23  
Font Priority) 21  )קדימות גופן  

Power Saver) 31, 15  )חיסכון בצריכת חשמל  
Print Area) 17   )אזור הדפסה  

Print Defects) 28  עזרה, )פגמים בהדפסה  
Print Directory) 14   )הדפסת ספרייה  

Print Fonts) 13   )הדפסת גופנים  
Print PS Error)  הדפס שגיאתPS(  21  

Print Recovery) 16  )התאוששות הדפסה  
Print Resolution) 19  )רזולוציית הדפסה  

Printer Language) 17  )שפת מדפסת  
Printing Guide ,29, 28   עזרה  

Programming Flash) 31  )מתכת זיכרון הבזק  

Programming System Code)  31  )קוד מערכתמבצע תכנות של  
PS SmartSwitch, USB     27  

PS SmartSwitch ,26   רשת  

Q     
Quality Menu) 19   )תפריט איכות  

R     
Ready) 31   )מוכנה  

Remote Management Active) 31  )ניהול מרוחק פעיל  
Resetting the Printer) 31  )מאפס את המדפסת  

Resource Save) 17  )חיסכון במשאבים  
Restoring Factory Defaults) 32  )משחזר הגדרות ברירת מחדל  

S     
Security) 24   )אבטחה  

Separator Sheets) 18   )חוצצים  
Separator Source) 18  )מקור חוצצים  

Set Zone, AppleTalk   28  
Setup Menu) 14   )תפריט התקנה  

Download Target) 17 )יעד להורדה  
Page Protect) 17  )מודהגנת ע  
Substitute Size) 10   )גודל חלופי  
Supplies Guide ,28   עזרה  

Symbol Set, PCL) ערכת סמלים ,PCL (  21  

T     
TCP/IP   25  

Textured Paper) 11, 10  ) נייר בעל מרקם  
Toner Darkness) 19   )כהות הטונר  

Toner Empty) 32   )נגמר הטונר  
Toner Low) 32   )חסר טונר  

Tray <x> Size)  גודל מגש>x<(   8  
Tray <x> Type)  סוג מגש>x<(   9  

Tray Renumber (PCL Emul Menu) ) מספור מחדש של מגשים
  PCL(( 24תפריט אמולציית (

Tray Renumber) מספור המגשים מחדש( ,PCL  23  

U     
Universal Paper Size) 12  ) גודל נייר אוניברסלי  

USB    32  
USB Buffer ) מאגרUSB(   27  

Utilities Menu) 20  )תפריט תוכניות שירות  

V     
View Address, AppleTalk  28  

View Name, AppleTalk   28  

W     
Waiting) 32   )ממתינה  

     א
  31   אין עבודות לביטול

  31   אין עבודות מוחזקות
  18   אפשור, איסוף

     PCLאמולציית 
  24  הזנת שורה אוטומטית

  23  וון הדפסהכי
  24  מספור מחדש של מגשים

  24  מעבר שורה אוטומטי
  23  שורות לעמוד

      PostScriptאמולציית 
  21  קדימות גופנים

     PSאמולציית 
     PostScriptראה אמולציית 
  17   צדדית-אפשור הדפסה דו
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  25   אפשרות רשת 

     ב
  30   ביטול לא זמין

     ג
     גופנים

  21  קדימות

     ד
  13   דוחות

    ה
  14   הגדרות

  PCL   22, הגדרות אמולציה
  PCL   22הגדרות אמולציית 

  31   הדפסה
  13   הדפסת גופנים
  14   הדפסת ספריות

  31  הוצא את הדפים מסל הפלט הסטנדרטי
  30   הכנס מחסנית הדפסה

  AppleTalk    28, הפעל
  32   הצגת חומרים מתכלים

    ז
     זיכרון הבזק
  17  ה כיעד להורדההגדר

    ח
  15   חיסכון בצריכת חשמל 

  32   חלק מהמשימות המוחזקות אבדו

     ט
  11   טעינת נייר

  31  מקור עם שם סוג מותאם אישית, טען
  31  מחרוזת מותאמת אישית, מקור עם, טען
  31   גודל, מקור, טען
  31   גודל, סוג, מקור, טען

    י
  12   יחידות מידה 

     כ
     שיחכונן ק

  17  הגדרה כיעד להורדה
  18   צדדית-כריכה דו

     ל
  7   לוח התצוגה
  6   לוח מפעיל

     לחצן
  6  חזור
  6  עצור

  6  תפריט
  6   )חזור (Backלחצן 
  6  )תפריט (Menuלחצן 
  6   )עצור (Stopלחצן 

     מ
  31   מדפסת עסוקה
  12   סוג נייר, מותאם אישית
  31   ממשק מקבילי
  31   ממשק רשת

  PCL   23מספור מחדש של מגשים 
  6   לוח, מפעיל

  PCL   21מקור גופן 

     משאבים שהורדו
  17  אחסון

    ס
  12   סוג נייר מותאם אישית

     ע
  18   ציון מספר, עותקים
     עזרה

Connection Guide) 29, 28  )מדריך חיבורים  
Information Guide) 29, 28  )מדריך מידע  

Media Guide) 29, 28  )ריך מדיהמד  
Menu Map) 29, 28 )מפת תפריטים  

Moving Guide) 29, 28  )מדריך העברה  
Print Defects) 28  )פגמים בהדפסה  

Supplies Guide) 28  )מדריך חומרים מתכלים  
  29, 28  )מדריך הדפסה (Printing Guide, עזרה

  PCL   21ערכת סמלי 

     פ
  16   פסקי זמן

     ר
  25   רשת סטנדרטית

     ש
  17   שגיאות עמוד מורכב

  32   שולח בחירה
  PCL    21שם גופן 

  17   מדפסת, שפה
  14   תצוגה, שפה

     ת
  8   תפריט נייר

  7   לוח, תצוגה
  4   תרשים תפריטים

  4   תפריטים, תרשים
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