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 ,לקוחות נכבדים

 .Panasonicכשיר משולב זה מתוצרת על שרכשתם מ כםאנו מודים ל
תוך הקפדה על , להפיק את מרב התועלת מהמכשיר ועל מנת שתוכל, בעיון את הוראות ההפעלה שבחוברת זו וראאנא ק

 .הוראות הבטיחות
 

 
 הסרה מאחריות

כל הנתונים המופיעים מתייחסים . תוכנה אינו מהווה חלק מכל חוזה מכירה, חוברת הפעלה זו משמשת למטרות מידע בלבד
 . לערכים נקובים

 .פשרויות המתוארות בחוברת עלולים להשתנות ממדינה למדינה בהתאם לדרישות של אותה מדינההציוד והא
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 תקליטור יחידת התוף ונרמחסנית ט

   

 

 כבל חשמל מגש איסוף חוברת הוראות

 
  

 

 שפופרת פתיל טלפון USBכבל 

 
 

 
 

 תווית רישום עריסת השפופרת פתיל שפופרת

 
 

 

 
 חומרים מתכלים

מומלץ להשתמש , כדי להבטיח פעולה תקינה של המכשיר
 :Panasonicבחומרים המתכלים המקוריים של 

 נרמחסנית טו :KX-FAT411A / KX-FAT411E.  
 יחידת תוף :KX-FAD412A / KX-FAD412E. 
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 הוראות בטיחות

  קרינת לייזר

CLASS 1 LASER PRODUCT 
 

. לייזרה מופעלת בשיטת זבמכשיר המדפסת ! אזהרה
מלבד  ביצועיםלשינוי ההתאמות ביצוע פקדים או ב השימוש

חשיפה במסמך זה עלולים לגרום המצוינים במפורש  אלו
 .תקרינה מסוכנל

 

  תאורת לד

CLASS 1 LED PRODUCT 
 

 .אין להסתכל באופן ישיר באמצעות מכשיר אופטי! אזהרה
 

 יחידת קיבוע הטונר
קבוע יחידת ה ,במהלך או מיד לאחר ההדפסה! אזהרה
 יש להיזהר ולהימנע. רגילזה . תחממת מאודמ( 1) הטונר

 . ממגע עם יחידה זו

 

 
 :ערהה
 עשוי גם הוא ( 2)האזור הסמוך לפתח יציאת המסמך  
 .להיות מאוד חם 

 

 לביצועיים מרביים
 הטונר מחסניתהתוף ו

 ה של מנעו חדיר, או התוף/בעת החלפת מחסנית הדיו ו  
 .או נוזל אחר, מים, קאב 
  לביצועים מרביים מומלץ להשתמש במחסנית טונר ובתוף 
 החברה לא תישא באחריות עקב שימוש . מקוריים 
 לאיכות , במוצרים תחליפים העלולים לגרום נזק למכשיר 
 .ההדפסה ירודה ובעיות תפעול 
 

 מחסנית הטונר
 אין להשאירה מחוץ , לשמירת אורך חיי המחסנית 
 .ריזתה זמן ממושךלא 
 

 התוף
 קראו את ההוראות בעיון, ההתקנה/לפני התחלת הטיפול. 
 משטח התוף מכיל . פתחו את אריזת התוף, לאחר מכן 
 על כן הקפידו לא לחשוף את המשטח  , ציפוי רגיש לאור 
 . החשיפה לאור עשויה לגרום נזק לתוף. לאור 
 :לאחר פתיחת שקית האריזה 
.דקות 5תוף לאור מעל אין לחשוף את ה - 

 
 
 
 .אין לגעת או לשרוט את משטח התוף השחור - 
 מאובק או במקום / אין להניח את התוף במקום מלוכלך - 
 .עם לחות גבוהה  
 .אין לחשוף את התוף לאור השמש - 
 מומלץ לא לכבות את , להארכת משך השימוש בתוף 
  30 -המכשיר מיד לאחר סיום ההדפסה אלא להמתין כ 
 .דקות לפני הכיבוי 
 

 מיקום
 אין להציבו ליד , כדי להימנע מתפקוד לקוי של המכשיר 
 .היוצרים שדה מגנטי חזק, רמקולים, מכשירים כגון טלוויזיה 
 

 חשמל סטטי
 מומלץ , כדי למנוע נזק מחשמל סטטי לממשק החיבורים
 .לגעת במשטח מתכת מאורק לפני הנגיעה במחברים 
 

 תנאי סביבה
 כמו , יקו את המכשיר מציוד הגורם לרעש חשמליהרח
 .ומנועים טנורות פלורוסנ 
 הציבו את המכשיר במקום מאוורר הרחק ממקורות חום ,
 .אבק וזעזועים 
 וודאו כי המכשיר לא חשוף לקרני שמש ישירות. 
 אין להניח חפצים על גבי המכשיר. 
 כבו , כאשר אינם משתמשים במכשיר תקופה ממושכת
 .תו ונתקו מהחשמלאו 
 על כן יש להבטיח , המכשיר מפיק חום בעת פעולתו
 .אוורור טוב בסביבתו 
  מ מצידי המכשיר"ס 10השאירו מרווח של לפחות. 
 השתמשו בשואב . אין לכסות את פתחי האוורור במכשיר
 .(2) אבק להסרת לכלוך מפתחי האוורור 
 

 

 
 

 המכשיר העברת
 הקפידו לשאת אותו בחריצי , בעת העברת המכשיר
 .באיור לעיל( 1)הנשיאה  
 

 ניקוי
 אין . נגבו את המכשיר במטלית רכה יבשה להסרת אבק
להשתמש בחומרי ניקוי ובמיוחד לא בחומר ניקוי נוזלי או  
 .בתרסיס 
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 כרת המכשירה
 

 מבט חזיתי

 
 
 מכסה עליון  1

 (ADF)מזין מסמכים אוטומטי   2

 מנתבי דפי המסמך  3

 מכסה משטח הזכוכית  4

 מתג הדלקה וכיבוי  5

 מגש איסוף  6

 פתח הזנת המסמך במזין האוטומטי  7

 מגירת דפי הנייר  8

 פתח יציאת הדפים המודפסים  9

 מגש איסוף דפי המסמך לאחר הסריקה 10

 רמקול 11

 שקע חיבור השפופרת 12
 
 

 מבט אחורי

 
 
 מנתבי דפי הנייר  1

 נורית לד  2

 (LAN)שקע חיבור לרשת מקומית   3

שקע חיבור כבל החשמל  4

 
 
 
 

 מגש אחורי  5

 (Ext)משיבון /שקע חיבור שלוחה  6

 (Tel)שקע חיבור פתיל הקו   7

 USBשקע חיבור ממשק   8
 

 

 לוח הבקרה

 
 
 לחצני חיוג מהיר  1

2  [Manual Broad .]הפצה בחיוג ידני. 

3  [Broadcast .]הפצה בחיוג אוטומטי. 

4  [Scan .]הפעלת תצורת סורק. 

5  [Copy Size[ / ]Phonebook .] ספר / שינוי מידת צילום 
 .בהתאם לדגם המכשיר, טלפונים  

 .לא ישים  6

7  [Contrast .]כוון ניגודיות בצילום או בפקס' . 

8  [Resolution .]כוון איכות בצילום או בפקס'. 

9  [Quick Scan .]סריקת המסמך לזיכרון. 

10 [Caller ID .]להפעלת תכונות שיחה מזוהה. 

11 [Menu .] יציאה ממצב תפריט/ כניסה. 

12 [Stop .]מחיקה/ עצירת התהליך . עצירה. 

13 [Lower .] בחיוג מהיר 4-6תחנות בחירת. 

14 [Fax Auto Answer .]ביטול מענה אוטומטי/הפעלה. 

15 [Fax .]הפעלת תצורת פקסימיליה. 

16 [Copy .]הפעלת תצורת צילום. 

17 [Redial/Pause .] השהייה/ חיוג חוזר. 

18 [Flash .]איתות. 

19 [Monitor .]ביטול פעולת הרמקול/הפעלת. 

 .  לחצני הניווט  20

21 [Set .]אישור. 

22 [Tone .]שינוי חד פעמי של החיוג לצלילים. 

23 [Start .]צילום, התחלת הפעולה שנבחרה. התחל , 
 .'סריקה או פקס  
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 קנההת
 

 יחידת התוף ומחסנית הטונר

 : הערה
 .מחסנית הטונר המסופקת מיועדת להפעלה הראשונה 
 

 :זהירות
 קנהקראו הוראות אלו לפני התחלת ההת. 
 לאחר פתיחת שקית אריזת יחידת התוף: 
 .דקות 5אין לחשוף את התוף לאור מעל  - 
 .אין לגעת או לשרוט את משטח התוף השחור - 
 מאובק או במקום / אין להניח את התוף במקום מלוכלך - 
 .עם לחות גבוהה  
 .אין לחשוף את התוף לקרני השמש -
 שך מחוץ לאריזהאין להשאיר את מחסנית הטונר זמן ממו 
 .המוגנת שלה 
 אין להוסיף טונר למחסנית קיימת. 
 או לאיכות עקב /כל נזק והחברה לא תהיה אחראית ל 
 .שימוש במוצרים תחליפים 

 
 , לפני הסרת האריזה .1
 נערו את מחסנית הטונר   
 .פעמים 5 -בצורה אנכית כ  

 
 .פתחו את אריזות יחידת התוף ומחסנית הטונר .2
   (.1)הסירו את סרט האטימה , במחסנית הטונר 
 (. 2)היזהרו לא לגעת בתוף הכהה ! אזהרה  

 
 

 
 הכניסו את מחסנית .3
 ליחידת ( 3)ונר הט  
 בצורה ( 4)התוף   
 .אנכית כמודגם באיור  

 
 
כאשר במחסנית . בעדינות( 5)לחצו בקצות המחסנית  .4
 (. 6)הסיטו את תגיות הנעילה הירוקות לחזית , במקומה  

 
 
 

 
 
 

 וודאו כי יש התאמה בין  .5
 (.7)סימני החץ   

 
 
 במגרעות , (8)פתחו במכשיר את המכסה העליון  .6
 .הבשני צידי המכס( 9)המיועדות לכך   

 
 

 :הערות
   (.10)אין לגעת בגלגלת הלבנה 

   אם משטח הזכוכית 
 נקו , מלוכלך( 11)  
 במטלית רכה   
 .ויבשה  
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 הכניסו את יחידת ו, אחזו בלשוניות בצידי יחידת התוף .7
  .המכשיר לתוך( 12)התוף עם מחסנית הדיו   

 
 

    (.13)וודאו כי יש התאמה בין סימני החץ 

 
 
 סגרו את המכסה העליון תוך אחיזה במגרעות  .8
 .עד לנעילתו, המיועדות לכך בשני צידי המכסה  

 

 
 :זהירות

 ף היזהרו לבל תיתפסנה אצבעותיכם בין במכסה וגו 
 . המכשיר 

 
 
 

 החלפת מחסנית הטונר ויחידת התוף

 :שר בתצוגה נרשםהכינו מחסנית טונר חדשה כא -
 "TONER LOW( "טונר נמוך .) 
 :החליפו את מחסנית הטונר כאשר בתצוגה נרשם -
 "TONER EMPTY( " ריקטונר .) 
 :החליפו את יחידת התוף כאשר בתצוגה נרשם -
 "REPLACE DRUM( "החליפו תוף .) בעת ההחלפה יש 
 . טונר חדשה להתקין מחסנית 
 

 ,לתשומת לבכם
 אין להשליך לפח האשפה את מחסנית הטונר הריקה  
 אלא להעבירם למקום , ואת יחידת התוף המשומשת 
 .קה הנמצא באזורכםאלקטרוני/ איסוף לחומרים מסוג זה  
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 מגש האיסוף

 .כמוראה באיור( 1)התקינו את המגש  .1 
   

 
  
 ,(2)לחצו במרכז   

 
   
 .את מאריך המגש ופתחו  

 
 

 :הערות
  וודאו כי המגש ומאריך המגש אינם מפריעים למעבר. 
  הסירו את הדפים המודפסים מהמגש , כדי למנוע נזק 
 וודאו כי הכמות המקסימאלית אינה . לאחר הדפסתם  
 .פיםד 100מעל   
 
 

 דפי הנייר

 במגירת הדפים ניתן לאחסן: 
 ר"מ/גרם 60-75דפים במשקל נייר  250עד  - 
 ר "מ/גרם 80דפים במשקל נייר  230עד  - 
 ר "מ/גרם 90דפים במשקל נייר  200עד  - 
 במגירת הדפים ניתן לאחסן דפי נייר בגדלים הבאים: 
  A4 ,B5 ,Letter. 
 גיליש להשתמש בדפי נייר מסוג ר. 
 שקוף דק או, המצופ, כימי, אין להשתמש בדפי נייר מסוג.  
 מסולסלים וכדומה, קרועים אין להשתמש בדפי נייר. 
  (: ראשוניתההגדרה ב)גודל הניירA4. 
.יש לשנות הגדרות, בגודל אחרעל נייר צילום / להדפסה  

 
 
 .החוצהאותה משכו ו( 1)פתחו את מגירת הנייר  .1

 

 
 

 אווררו את חבילת  .2
 .הדפים  

 
 
 כאשר צד ההדפסה , הכניסו את חבילת הדפים למגירה .3
 .כלפי מעלה( 2)  
 כלפי מטה עד ( 3)את המשטח במידת הצורך לחצו   
 .לנעילתו  

 
 
 באורך, התאימו את המתאמים במגירה לגודל הדפים .4
 .בהתאם לסימון במגירה, (6, 5)וברוחב ( 7, 4)  
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 .התקינו את מגירת הדפים במקומה .5
 הרימו מעט את החלק הקדמי של המגירה ואחר כך   
 .דחפו אותה פנימה עד לעצירתה  

 
 

 :הערות
  מים אינם דפי הנייר עלולים להיתקע כאשר המתא 
 .במקומם הנכון  
   הוציאו אותה מחדש, למקומהאם המגירה אינה נכנסת , 
 . ובדקו אם המשטח מורם, הוציאו את הדפים מתוכה  
 לחצו עליו עד לנעילתו וחזרו על שלבי התקנת , אם כן  
 .דפי הנייר  
 

 בעת הטיפול במגירת הנייר

 היזהרו לא להפיל את 
 .המגירה 

 
 

  החזיקו את המגירה בשתי 
 .הידיים 
 כשהיא  ירהמשקל המג 
 .ג"ק 2 -כ בדפים המלא 

 
 
 

 גש אחורימ

בגודל לצלם על דף אחד ניתן להדפיס או , במידת הצורך
 .מגש ההזנה האחורימהמוזן ידנית  ,שונה מהדפים במגירה

 התאימו את מתאמי
והכניסו ( 1)הרוחב 

את הדף עם צד 
ההדפסה כלפי מטה 

(2.) 
 הדף נמשך אוטומטית

 .מעט פנימה ונעצר

 
 :הערות

   גודל הדף המוגדרA4 .במידת הצורך שנו את ההגדרה. 
  2#"הוא  נייר המקור כי יש לקבוע , צילום/בהדפסה." 
  אחרת הוא עלול , הזינו את הדף בצורה ישרה 
.להיתקע  

 

 התקנת עריסת הטלפון
 

 לשקע בתחתית , חברו את פתיל השפופרת המסולסל .1
 .ריסההשפופרת ולשקע המתאים בתחתית הע  

 
 
 .לשקע בדופן המכשיר( 2)חברו את פתיל העריסה  .2
 .הסירו את הכיסוי, אם השקע מכוסה  
 

 
 
 בחורים המתאימים ( 4, 3)יזים בעריסה התקינו את הז .3
 .בדופן המכשיר  

 
 

 
 

 בעת העברת המכשיר הקפידו להחזיק במגרעת ! אזהרה
 . האחיזה ולא בעריסת הטלפון     

 נכון לא נכון
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 כנהה
 

 חיבורים
 

 ,לתשומת לבכם
   בעת הפעלת המכשיר יש לוודא כי קיימת גישה חופשית 
 .אל שקע החשמל אליו מחובר המכשיר  
  ק בפתיל הטלפון המסופקיש להשתמש אך ור. 
  אין להאריך את פתיל החיבור לקו הטלפון  .  
 

 
 
  .V 220-240חיבור לשקע . חשמלכבל ה  :כאשר 

      המסופק, פתיל קו הטלפון.       

       שקעEXT .לפון נוסףט/לחיבור משיבון. 

       (.לא מסופק)משיבון 
      חיבור לאינטרנט. 
      (לא מסופק)נתב ברשת פנימית /מודם 
       כבל חיבור לרשתLAN (לא מסופק) 
 (.5קטגוריה )יש להשתמש בכבל מסוכך        
 

 .וודאו כי התקע בכבל מתאים לשקע החשמל שלכם *1 
 

 החיבור לקו , ADSLאם בקו הטלפון מופעל מודם : הערה
 .פנו לספק הקו. צריך להיעשות באמצעות מסנן מתאים  
 
 

 הדלקה וכיבוי
 

 

 
 למצב ( 1)הסיטו את המתג : הדלקה"I" 
 0"הסיטו את המתג למצב  :כיבוי."  
 
 

 שיטת חיוג

 .הדליקו את המכשיר וודאו או .1

 [.Menu]לחצו על  .2

 . 120#( משמאל לימין)הקישו  .3
 (.שיטת חיוג" )DIALING MODE"בתצוגה   

4.  2הקישו , לחיוג בצלילים "(TONE .)"או, 
   1הקישו , לחיוג במתקפים "(PULSE .)" 

 [.Menu]לחצו על ו, [Set]לחצו על  .5
 
 

 תצורת הפעלה
 

 :םלחצו על הלחצן המתאי
  [.Scan]על  לחצו:  סורק
 [.Copy]לחצו על :  צילום
 [.Fax]לחצו על :  'פקס

 

 :הערה
 . צילום, תצורה ראשונית  
 ,'ניתן לשנות לפקס# 463בקוד   
  .ראו בפרק מאפיינים 

 
 

 (עזרה) HELPתפריט 

 ."HELP"עד שבתצוגה , [Menu]על מספר פעמים חצו ל .1

 :באפשרויות הבאות, את נושא העזרה[ [ ]]בחרו  .2
 -  "BASIC SETTINGS( "הגדרות בסיסיות) 
  - "FEATURE LIST( "רשימת תכונות) 
 -  "PHONEBOOK( "ספר טלפונים) 
 -  "COPIER( "צילום) 
  - "REPORTS( "חות"דו) 
 -  "CALLER ID( "שיחה מזוהה.) 

 [.Menu]לחצו על ו, [Set]לחצו על  .3

 
 

 כווני עוצמה

 [. Fax]לחצו על לחצן  .1
 .'נורית הלחצן מאירה כסימן להפעלת תצורת פקס  

 עוצמת צלצול .2
 לבחירת [ [ ]]לחצו , כאשר המכשיר במצב מוכן  
 .העוצמה הרצויה  
   בחרו , לכיבוי הצלצול[" ]RINGER OFF= OK? " 
 .לאישור[ Set]ולחצו על    
   לחצו על , לביטול הכיבוי[.]  

 עוצמת הקול בשפופרת .3
 וכוונו את [ [ ]]במהלך השיחה בשפופרת לחצו   
 .עוצמת הקול  

 עוצמת הרמקול .4
 וכוונו את [ [ ]]במהלך השימוש ברמקול לחצו   
 .עוצמת הקול  
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 טעינת מסמך המקור
 

 משטח הזכוכיתב

 
 

 (.1)הרימו את מכסה משטח הזכוכית  .1

 הניחו את המסמך עם פניו כלפי מטה על משטח  .2
 (.)צמוד לפינה השמאלית רחוקה , (2)הזכוכית   

 .סגרו את המכסה .3

   אזור הסריקה 
 האפקטיבי    
 . באיורמתואר    

 
 

 במזין האוטומטי

 
 

 עם פניו כלפי מעלה ( דפים 20עד )הטעינו את המסמך  .1
 .ף קצרעד לשמיעת צפצו, בפתח המזין  

 . לרוחב דפי המסמך( 1)התאימו את המנתבים  .2
 

 :הערות
  וודאו כי לא מונח מסמך על גבי משטח הזכוכית. 
   ו כיטעינת המסמך וודאלפני: 
 .יבשים( טיפקס)הדיו או נוזל המחיקה   - 
 .'מהדקים וכו, אין במסמך סיכות -  
  נייר העתקה: אין לטעון דפי מסמך מהסוגים הבאים , 
 נייר קרוע , נייר מצופה, ינייר אלקטרוסטאט, נייר כימי  
 .נייר שקוף או שקוף למחצה, או מסולסל/ו  
  מידות דפי המסמך :  
 ,מ"מ 128X128  גודל מינימאלי  
מ"מ 216x600 גודל מקסימאלי  

 

 תאריך ושעה

 [.Menu]לחצו על  .1

 [. Set]ולחצו על #, 101( משמאל לימין)הקישו  .2

 .לחודש ולשנה, ספרות ליום 2, הקישו את התאריך .3
 , 2012באפריל  3: לדוגמה  
 . 12 04 03: הקישו משמאל לימין       

 ספרות לשעה ולדקות לפי שעון  2, הקישו את השעה .4
 ".24"או " AM" ,"PM"את [ ]וקבעו עם , שעות 12  

 [.Set]לחצו על  .5

 [.Menu]לחצו על , ליציאה מהתפריט .6
 

 :הערות
   התאריך והשעה מוצגים בתצוגה כאשר המכשיר 
 .'בתצורת פקס  
  הזיזו את הסמן בתצוגה , אם טעיתם[[ ] ] והקישו 
 .את הספרה הנכונה  
   אם בקו הטלפון אליו מחובר המכשיר פועל שירות 
 התאריך והשעה יעדכנו אוטומטית בכל , שיחה מזוהה  
 ".AUTO"מוגדר # 226 צלצול נכנס ובתנאי שמאפיין  
 
 

 נתוני זיהוי
 

 (LOGO) שם

 [.Menu]לחצו על  .1

 [.Set]ולחצו על #, 102( משמאל לימין)הקישו  .2

 תווים באמצעות  30עד , (לוגו)הקישו את תווי השם  .3
 .  לחצני הספרות  

 [.Set]לחצו על  .4

 [.Menu]לחצו על , לסיום .5
 

 :הערות
  בתצוגה  הזיזו את הסמן, אם טעיתם[[ ] ] והקישו 
 .את התו הנכון  
  לחיצה ממושכת על , למחיקת כל התווים הרשומים 
  [Stop.] 

 

  'פקס/מספר טלפון

 [.Menu]לחצו על  .1

 [.Set]ולחצו על #, 103( משמאל לימין)הקישו  .2

 .  ספרות 30עד ', פקס/הקישו את מספר הטלפון .3
 [.]לחצו על , "+"להוספת  -  
 [.#]לחצו על , להכנסת מרווח -  
 [.Flash]לחצו על , להוספת מקף -  
 [.Stop]לחצו על , למחיקת ספרה -  

 [.Set]לחצו על  .4

 [.Menu]לחצו על , לסיום .5
 

 :הערות
  הזיזו את הסמן בתצוגה , אם טעיתם[[ ] ] והקישו 
 .את הספרה הנכונה  
  לחיצה ממושכת על , למחיקת כל המספר[Stop]. 
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 (LAN)גישה לרשת מקומית 
 

מומלץ להתייעץ במנהל הרשת המקומית לפני ביצוע 
 .ההגדרות הקשורות בגישה אל הרשת

 

 הגדרה אוטומטית

בחיבור של מכשיר יחיד לרשת בה השרת מנוהל על ידי 
DHCP , ההגדרות תבוצענה באופן אוטומטי לאחר החיבור

 .מיד לאחר הדלקתו, של המכשיר לרשת ולמחשב
 Multi-Function Stationתקינו במחשב את תוכנת ה

 .ראו בהמשך. מהתקליטור המסופק

 

 הגדרה ידנית

או כאשר , לא מבוצעת אוטומטית( IP)כאשר הגדרת הזיהוי 
 .מחברים לרשת יותר ממכשיר אחד

 [.Menu]לחצו על  .1

 ".DHCP"בתצוגה . 500#( משמאל לימין)הקישו  .2

 [.Set]ולחצו על  "DISABLE"לבחירת  0הקישו  .3

 :הגדירו את .4
   IP address (כתובת): 
 [.Set]ולחצו על " IP address", 501הקישו  (1  
 [.Set]ולחצו על  IPהגדירו כתובת  (2  

   Subnet mask (מסכת רשת משנה:) 
 [.Set]ולחצו על " Subnet mask", 502הקישו  (1  
 [.Set]ולחצו על  את מסכת הרשתהגדירו  (2  

   Default gateway (שער ברירת מחדל:) 
 [.Set]ולחצו על " Default gateway", 503הקישו  (1  
 [.Set]הגדירו את השער ולחצו על  (2  

 [.Menu]לחצו על , לסיום .5
 

 :הערה
  הזיזו את הסמן בתצוגה , אם טעיתם[[ ] ] והקישו 
 .את הספרה הנכונה  
 

 (PC Fax) הגדרת מחשב הקליטה
 :שובח
  מוגדר # 442וודאו כי מאפיין"ALWAYS " או"CONNECTED." 
  מוגדר # 448וודאו כי מאפיין"OFF." 

 [.Menu]לחצו על  .1

 [.Set]ולחצו על # 443( משמאל לימין)הקישו  .2

 [.Set]ולחצו על , את המחשב[ [ ]]בחרו  .3

 [.Menu]לחצו על , לסיום .4
 
 

 Multi-Function Stationתוכנת 

לשמור , לערוך, לסרוק, להדפיס באמצעות התוכנה תוכלו
    .'ט מסמכי פקסוקללשדר ול. מסמכיםולמחוק 

  

 דרישות המערכת להפעלת תחנת העבודה

 

 

 
 

 :אזהרה
   יש להשתמש בכבלUSB  מסוכך(מאושר ל- USB 2.0.) 
   יש להשתמש בכבלLAN  (.5קטגוריה )מסוכך 
 

 התקנת התוכנה

 ,כםלתשומת לב
  למחשב התקינו את התוכנה במחשב לפני חיבור המכשיר 
 . אחרת יפתח חלון קושחה חדשה 
 (.בטל) Cancelו זה בחרבמקרה  

 .אין להפעיל כל ישום. הפעילו את המחשב .1

 .התקינו את התקליטור המסופק בכונן המתאים .2
 (בחירת שפה) Select Languageאם נפתח חלון   - 
 .OKיה ולחצו על בחרו בשפה הרצו   
בחרו את , אם ההתקנה לא התחילה באופן אוטומטי  - 
 ".Install"כונן התקליטור ובחרו    

 .אוטומטית התקנהל[ Easy Installation]נפתח חלון  .3

 .עקבו אחר ההנחיות במסך .4

 : [Connect Type]כאשר נפתח  .5

    עבור חיבורUSB 
 ולחצו[ Connect directly with a USB cable]בחרו  (1  
 [.Next]על     
 [.Next] מהמכשיר למחשב ולחצו  USBחברו כבל  (2  
 .ועקבו אחר ההוראות במסך, [Install]לחצו על  (3  
 
    עבור חיבורLAN 
 [.Next]ולחצו על [ Connect via the Network]בחרו  (1  
 בחרו את המכשיר [ Select in searched list]בחלון  (2  
 .מתוך הרשימה    
 [ Direct input]בחרו , במידה והמכשיר לא ברשימה     
 .של המכשיר IPוהקישו את כתובת     
 [.Next]לחצו על  (3  
 .ועקבו אחר ההוראות במסך, [Install]לחצו על  (4  
 

 :הערה
 במידת הצורך ניתן להיעזר בהוראות נוספות הנמצאות  
 .PDFבקובץ , בתקליטור המסופק 
  

 הפעלה

   [All Program ][ Start]לחצו , לאחר הפעלת המחשב
[Panasonic ] [KX-MB2030 ] [Multi-Function Station.] 

  .הפעלהה יפרקבראו . במסך נפתח חלון אפשרויות הפעלה
 

 :הערה
 אופן הפעלת התוכנה בהתאם למערכת ההפעלה של  
 .המחשב שלכם 
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 דפסהה
 

 "חלונות"הדפסה מיישום 
 

 : הערה
 אופן בחירת הקובץ להדפסה והדפסתו בהתאם למערכת  
 ההוראות להלן הן כלליות . ההפעלה במחשב שלכם 
 ".חלונות"ודומות לרוב מערכות הפעלה  
  

 .בחרו את המסמך להדפסה, ביישום המופעל .1

 (.הדפס[ )Print]בחרו ( קובץ[ )File]בתפריט  .2

 :בחלון שנפתח .3
 .שיר כמדפסת הפעילהבחרו את המכ (1  
 .הגדירו את מאפייני ההדפסה (2  

 (.הדפס[ )Print]לחצו בחלון על  .4
 

 מאפייני ההדפסה

[Basic ](יםבסיסי)  :לדף וכו עמודים , סוג נייר, גודל נייר'. 
[Output] (מוצא :)צורת האיסוף וכו, מספר העתקים'. 
[Quality( ]וכוהדפסה חסכונית , ניגודיות, איכות(: איכות' 
[Effect( ]דף כיסוי וכו, סימן מים(: אפקט'. 
[Profile( ]שמירת ההגדרות להדפסות אחרות(: תצורה. 
[Support( ]מידע על גרסת התוכנה(: תמיכה. 
 

 :הערות
   בהגדרת סוג הנייר(Media Type )פ הנייר עליו "בחרו ע 
 :כאשר. מבוצעת ההדפסה  
 [.Plain Paper]בחרו , (ר"מ/גרם 75-90)נייר רגיל   - 
 [.Thin Paper]חרו ב, (ר"מ/גרם 64-75)נייר דק  -  
 [.Label]בחרו , תוויות -  
   להגדרות ההדפסה מהמחשב עדיפות על הגדרות 
 (. מאפייני הדפסה)הבסיס של המחשב   
 

 הדפסת מדבקות

 .יש להשתמש במדבקות המתאימות למדפסת לייזר
מגש הזנה )ת מומלץ להדפיס את המדבקות בהזנה ידני

 .כל דף בנפרד, (אחורי
דפים בהם חסרות : אין להשתמש בדפי מדבקות הבאים

דפים עם מדבקות , דפים מקומטים או מסולסלים, מדבקות
 .כל שטח הדףאו כאשר המדבקות לא מכסות את , פגומות

 
 

 (Easy Print Utility)הדפסה מהירה 
 

ה קלה להדפס Easy Print Utilityתוכלו להשתמש בתוכנת 
מסמכים להדפסה ניתן לצרף , כמו כן .ומהירה של מסמכים

 .'וכו PDFולשמור מסמכים קיימים בפורמט , אחת
 
 .בחרו את המסמך להדפסה, ביישום המופעל .1

 (.הדפס[ )Print]בחרו ( קובץ[ )File]בתפריט  .2

 [ Panasonic Easy Print Utility]בחרו  בחלון שנפתח .3
 .כמדפסת הפעילה  

 (.הדפס[ )Print]לחצו על  .4

 / את העמוד ( בעמודה השמאלית של החלון)בחרו  .5
 .התמונה שברצונכם להדפיס  
 .ראו להלן, שנו את מאפייני ההדפסה, במידת הצורך  

.לחצו על צלמית המדפסת בסרגל .6

 
 

 
 

 הדפסה חסכונית

 מאפיינים
[Basic( ]פריסה, גודל נייר(: הגדרות בסיסיות. 
[Output( ]סוג נייר, מקור הנייר, מספר העתקים(: מוצא. 
[Quality( ]חסכון בטונר, תצורת צבע(: איכות. 
[Effect( ]סימן מים, תחתונה/ כותרת עליונה (: אפקט. 
 

 איחוד מסמכים
 .מסמכים מיישומים שונים ואיחודם למסמך אחדבחירת 

 בסעיף הדפסה קלה לגבי  4עד  1חזרו על שלבים  .1
 .שוןהמסמך הרא  

 .פתחו את המסמך הנוסף .2

 (.הדפס[ )Print]בחרו ( קובץ[ )File]בתפריט  .3

 [ Panasonic Easy Print Utility]בחרו  בחלון שנפתח .4
 .כמדפסת הפעילה  

 (.הדפס[ )Print]לחצו על  .5
 המסמך מצורף בעמודה השמאלית לאחר המסמך   
 . הקודם  

 .5עד  2חזרו על שלבים , להוספת מסמך נוסף .6

 .שנו את מאפייני ההדפסה, במידת הצורך .7

 .בסרגל המדפסת לחצו על צלמית .8
 

 .מסמכים 999ניתן להציג עד : הערה

 
 PDF שמירת מסמך בפורמט

 .PDFבמקום הדפסה לשמור את המסמך בפורמט 

 .בסעיף הדפסה קלה 4עד  1חזרו על שלבים  .1

 [.Save PDF file]לחצו על  .2
 .ון השמירהבמסך נפתח חל  

 .ונתונים נוספים, התיקייה שם, הגדירו בחלון את הכונן .3

 [.Save]לחצו על  .4
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 סריקה
 

 סריקה מלוח הבקרה
 

 :תוכלו( הקובץ)את המסמך הנסרק 
 להציג במסך המחשב באמצעות תוכנה מתאימה כמו -
 Multi-Function Viewer הנמצאת בתקליטור המסופק. 
 במחשב לשמור -
 ל"צרף לדואל -
 (אנגלית בלבד) OCRר לטקסט בעזרת יהמל -
 ל ישירות מהמכשיר   "כדוא לשלוח -
 FPTת המסמך לשרת א ריהעבל -
 

 :הערות
   493#תצורת קובץ הסריקה מוגדת במאפיין. 
   מומלץ לבצע את הסריקה כאשר המסמך מונח על 
 .משטח הזכוכית ולא באמצעות המזין האוטומטי  
  וח את מכסה המשטח בזמן הסריקהאין לפת. 
 

 פעלת הסריקהה

 (.פניו מטה)הניחו את המסמך על משטח הזכוכית  .1

 [.Scan]לחצו על  .2

 את תצורת המשך הטיפול במסמך [ [ ]]בחרו  .3
 :הנסרק  
   "VIEWER "צפייה במסך באמצעות תוכנת 
    Multi-Function Viewer. 

   "FILE " במחשבשמירת המסמך כקובץ. 
   "EMAIL "ל"צרוף המסמך לדוא. 
   "OCR " (.מסמך באנגלית בלבד)המרה לטקסט 
   "EMAIL ADDRESS" 1* ראו בהמשך. 
   "FTP "1* המסמך מועבר למחשב שרת. 
   "SMB "1* תיקייה ברשתהמסמך מועבר ל. 

 [.Set]לחצו על  .4

 :בהתאם לסוג החיבור .5
    בחיבורUSB:  בחרו[[ ]" ]USB HOST " ולחצו על 
   [Set.] 
    בחיבורLAN:  בחרו[[ ] ] את המחשב ברשת אליו 
 [.Set]יועבר הקובץ ולחצו על    

 בחרו, []לחצו . הגדירו מאפייני סריקה, במידת הצורך .5
  [[ ] ] הגדרה ולחצו על[Set.] 

 [.Start]לחצו על  .6
 הגדרתכם  בסיום הסריקה הקובץ הנסרק יטופל על פי  
 .3בשלב   
 

 .בלבד LANאפשרי רק בחיבור * 1
 

 :הערות
  לחצו על , לעצירת הסריקה[Stop ] עד שבתצוגה נרשם 
  "STOP SCANNING?" , ולחצו על[Set ]לאישור. 
   הנסרק ניתן לשמירה בפורמטTIFF ,JPEG ,BMP ,PDF .
   הקובץ הנסרק נשמר אוטומטית בתיקיה המוגדרת 
 .Multi-Function Stationתוכנת ב Setting ב  
 

 (EMAIL ADDRESS) ל"לדואישירה סריקה 

 (.פניו מטה)הניחו את המסמך על משטח הזכוכית  .1

 [.Scan]לחצו על  .2

[.Set]ולחצו על " EMAIL ADDRESS[ "[ ]]בחרו  .3

 
 
 

 :הגדירו את יעד המשלוח .4
    לחצו על הלחצן המתאים: 1-3בלחצני חיוג מהיר. 
    לחצו על : 4-6בלחצני חיוג מהיר[Lower ] ולחצו על 
 .הלחצן המתאים   
   בחרו : בלחצני הניווט[[ ] ]את המנוי. 
    לחצו על (: הספרות)בלחצני החיוג[Set ] והגדירו טת 
 .הלחצניםתווי ל באמצעות "כתובת הדוא   

 [.Set]לחצו על  .5

 בחרו, []לחצו . קההגדירו מאפייני סרי, במידת הצורך .6
  [[ ] ] הגדרה ולחצו על[Set.] 

 [.Start]לחצו על  .7
 .לח ישירות למנוי שהוגדרהקובץ הנסרק נש  
 
 

 סריקה מהמחשב
 

 הניחו את המסמך במכשיר כמוסבר בסעיף טעינת  .1
 .מסמך המקור  

 [.Scan]ובחרו , הפעילו במחשב את התוכנה הרצויה .2

 הגדירו במידת הצורך את , שוםהיי/ בהתאם לתוכנה  .3
 .מאפייני הסריקה  

 (.סריקה[ )Scan]לחצו על , להפעלת הסריקה .4
   לחצו על , להפסקת הסריקה[Cancel( ]ביטול.) 
 

 :הערות
   ניתן להפעיל את הסורק מיישום תומךTWAIN. 
   ניתן להפעיל את הסורק מיישום תומךWIA ,במחשבים 
 ועם מערכות  USBיבור אליהם מחובר המכשיר בח  
 .Windows XP/Vista/7הפעלה   
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 צילום
 

 צילום רגיל
 

 ממשטח הזכוכית

 
 

 [. Copy]לחצו על לחצן  .1
 . כסימן להפעלת תצורת צילום ההלחצן מאירנורית   

 (.פניו מטה)על משטח הזכוכית  הניחו את המסמך .2

 , איכות, הגדירו מאפייני צילום זום, במידת הצורך .3
 (.ראו בהמשך)' ניגודיות וכו  

 (.99עד )הקישו מספר העתקים  .4

 [.Start]לחצו על , להתחלת הצילום .5

 .לאיפוס המאפיינים[ Stop]לחצו על , בסיום הצילום .6
 

 :הערות
  לחצו על, לעצירת הצילום [Stop ] עד שבתצוגה נרשם 
  "STOP COPYING?" , ולחצו על[Set ]לאישור. 
   כאשר לחצן[Fax Auto Answer ]המכשיר יכול , מאיר 
 .גם כשהוא בתצורת צילום' לקלוט מסמכי פקס  
 

 מאפייני צילום
 גודל

 " ORIGINAL SIZE[ "Copy Size]לחצן  בחרו עם .1
 (.גודל המקור)  
 [.Set]בגודל המקור ולחצו על [ [ ]]בחרו  .2

 .בגודל נייר התצלום[ [ ]]בחרו  .3
 תוכלו לשנות את הגדרת גודל " 2#"כאשר מקור הנייר   
 [.]הנייר באמצעות   
 .מידת הזום נרשמת בתצוגה  

 [. Set]לחצו על  .4
 

 (רזולוציה) איכות
 [:Resolution]בחרו עם לחצן  .1
 -  "TEXT/PHOTO " או תמונהלצילום מסמך. 
  - "TEXT "לצילום טקסט בלבד. 
 -  "PHOTO "לצילום תמונה בלבד. 

 [. Set]לחצו על  .2
 

 ניגודיות
 (.רמות 5)את הניגודיות [ Contrast]בחרו עם לחצן  .1

 [. Set]לחצו על  .2

 
 
 

 צילום מהמזין האוטומטי

 [. Copy]לחצו על לחצן  .1
 . הלחצן מאיר כסימן להפעלת תצורת צילום  

 (.פניו מטה)הניחו את המסמך על משטח הזכוכית  .2

 , איכות, הגדירו מאפייני צילום זום, במידת הצורך .3
 (.ראו בסעיף קודם)' ניגודיות וכו  

 (.99עד )הקישו מספר העתקים  .4

 [.Start]לחצו על , להתחלת הצילום .5

 .לאיפוס המאפיינים[ Stop]לחצו על , בסיום הצילום .6
  

 :ההער
  לחצו על , לעצירת הצילום[Stop ] עד שבתצוגה נרשם 
  "STOP COPYING?" , ולחצו על[Set ]לאישור. 
 
 

 תכונות צילום נוספות
 

 .מאירה[ Copy]וודאו כי נורית לחצן 
 

 ( הגדלה והקטנה) זום

 .הטעינו את המסמך/ הניחו  .1

 ".100%"בתצוגה [. Zoom]לחצו על לחצן  .2

 :באפשרותכם .3
    באמצעות על לחצן[Zoom ] 200%או  50%לבחור. 
    באמצעות[[ ] ] לקבוע את מידת ההגדלה /   
 .1%בצעדים של  400%-25%ההקטנה בתחום    
   באמצעות מקשי הספרות זוםלהקיש את מידת ה. 

 [. Set]לחצו על  .4

 (.99עד )הקישו מספר העתקים  .5

 [.Start]לחצו על , להתחלת הצילום .6
 

 :הערות
  ניתן לצלם בזום במקרים הבאים לא: 
 .בצילום מסמך דו צדדי על עמוד אחד  - 
 .בצילום חוזר על אותו עמוד -  
 .בצילום פוסטר -  
 (.ראו בהמשך" )N in 1"בצילום  -  
 ".N in 1"בצילום לגודל מקורי של  -  

  ההגדלה החל מהסימן של , בצילום ממשטח הזכוכית 
 (.)ית רחוקה הפינה השמאל  

  ההגדלה ממרכז החלק , בצילום מהמזין האוטומטי 
 אם ברצונכם להגדיל את החלק . העליון של המסמך  
 .סובבו את המסמך, התחתון במסמך  
 

 :דוגמאות
  בצילום ממשטח הזכוכית 

 
 הגדלה  

 

 
 הקטנה 
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  בצילום מהמזין האוטומטי 

 
 הגדלה  

 

 
 הקטנה 

 
 
 

 (איסוף) צילום לחוברת

 [. Copy]לחצו על לחצן  .1
 . נורית הלחצן מאירה כסימן להפעלת תצורת צילום  

 .הניחו את דפי המקור לצילום/ הטעינו  .2

 ".COLLATE"לבחירת [ ]לחצו על  .3

 ".ON[ "[ ]]בחרו  .4

 [.Set]לחצו על  .5

 (.99עד )הקישו מספר העתקים  .6

7.  לחצו על : בצילום מהמזין האוטומטי[Start .] 
   בצילום ממשטח הזכוכית: 
 [.Start]לחצו על  (1   
 [.Set]הניחו את דף המסמך הבא ולחצו על  (2   
 כל דפי המסמךלסריקת ( 2חזרו על שלב  (3   
 [.Start]לאחר מכן לחצו על ו     

 .יפוס המאפייניםלא[ Stop]לחצו על , בסיום הצילום .8

 
 .העתקים 2-דפים ב 4צילום מסמך בן : דוגמה

 

 
COLLATE (איסוף )

 מבוטל
COLLATE (איסוף )

 מופעל
 

 :ותהער
   דפי מסמך המקור שנסרקו נשמרים בזיכרון המכשיר עד 
 יודפסו רק אותם דפי , יכרון מלאכאשר הז. להדפסתם  
  .מסמך שנמצאים בזיכרון  

  בחרו  4אם בשלב , ניתן להדפיס עותק ראשון לבדיקה 
  [[ ]" ]PROOF SET ."אם הצילום והאיסוף תקינים , 
 [ Stop]לחצו על , אם לא. לאישור[ Start]לחצו על   
 .והתחילו מחדש  
 

 (Quick ID) צילום מסמך דו צדדי על עמוד אחד

 .הצילום אפשרי רק ממשטח הזכוכית, ת לבכםמלתשו

 .הניחו על המשטח את מסמך המקור .1
 הניחו את הדף לאורך או לרוחב בהתאם לתצורת   
 .התצלום הרצויה  

".Page Layout"עד שבתצוגה [ Page Layout]לחצו על  .2

 
 [.Set]ולחצו על , "QUICK ID COPY[ "[ ]]בחרו  .3

 :את מספר דפי המקור באפשרויות[ [ ]]בחרו  .4
  "2 in 1" ,"4 in 1" , 8"או in 1" , ולחצו על[Set.] 

 "LANDSCAPE", את תצורת התצלום[ [ ]]בחרו  .5
 [.Set]ולחצו על , (אורך" )PORTRAIT"או ( רוחב)  

 (.99עד )הקישו מספר העתקים , במידת הצורך .6

 [.Start]לחצו על  .7

 הניחו את דף המסמך הבא ולחצו , הדףלאחר סריקת  .8
 [.Set]על   

 לסריקת שאר דפי המסמך ולחצו על  8חזרו על שלב  .9
  [Start.] 
 .כדי להתחיל בהדפסה[ Start] בכל עת תוכלו ללחוץ על  

 .לאיפוס המאפיינים[ Stop]לחצו על , בסיום הצילום .10

 
 :דוגמאות

 המקור התצלום

 

  

 

  

 

  
 
 

 צילום העתקי מקור על עמוד אחד

 .הצילום אפשרי רק ממשטח הזכוכית, לתשומת לבכם

 , בסעיף צילום מסמך דו צדדי 7עד  1בצעו שלבים  .1
 , "IMAGE REPEAT[ "[ ]]בחרו  3כאשר בשלב   
 [.Set]ולחצו על   

 .לאיפוס המאפיינים[ Stop]לחצו על , בסיום הצילום .2
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 :דוגמאות

 מקורה התצלום

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 צילום פוסטר

 .הצילום אפשרי רק ממשטח הזכוכית, לתשומת לבכם

 

 
 .הניחו על המשטח את מסמך המקור .1

 ".Page Layout"עד שבתצוגה [ Page Layout]לחצו על  .2

 [.Set]ולחצו על , "POSTER[ "[ ]]בחרו  .3

 "1x2" ,"2x2" :את התצורה באפשרויות[ [ ]]בחרו  .4
 [.Set]ולחצו על , "3x3"או   

 (.99עד )הקישו מספר העתקים , במידת הצורך .5

 [.Start]לחצו על  .6

 .לאיפוס המאפיינים[ Stop]לחצו על , בסיום הצילום .7

 

 (N in 1) צילום מספר עמודים על עמוד אחד

 .הניחו על המשטח את מסמך המקור .1
 ב בהתאם לתצורת הניחו את הדף לאורך או לרוח  
.התצלום הרצויה  

 
 

 ".Page Layout"עד שבתצוגה [ Page Layout]לחצו על  .2

 [.Set]ולחצו על , "N in 1[ "[ ]]בחרו  .3

 :את מספר דפי המקור באפשרויות[ [ ]]בחרו  .4
  "2 in 1" ,"4 in 1" , 8"או in 1" , ולחצו על[Set.] 
 "LANDSCAPE" ,את תצורת התצלום[ [ ]]בחרו  .5
 [.Set]ולחצו על , (אורך" )PORTRAIT"או ( רוחב)  

 (.99עד )הקישו מספר העתקים , במידת הצורך .6

7.  לחצו על : בצילום מהמזין האוטומטי[Start .] 
   בצילום ממשטח הזכוכית: 
 [.Start]לחצו על  (1   
 [.Set]הניחו את דף המסמך הבא ולחצו על  (2   
 לסריקת כל דפי המסמך( 2שלב  חזרו על (3   
 [.Start]ולאחר מכן לחצו על      
 כדי להתחיל [ Start] בכל עת תוכלו ללחוץ על     
  .מיד בהדפסה     

 .לאיפוס המאפיינים[ Stop]לחצו על , בסיום הצילום .8

  
 :דוגמאות

 המקור התצלום
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 מקור צילום ללא שולי

ם המקור ללא השוליים מבלי לבצע הקטנה ובהתאם צילו
 .לגודל הנייר

 

 , לתשומת לבכם
 תכונה זו לא יכולה להתבצע יחד עם תצורות הצילום  
 " QUICK ID COPY" ,"IMAGE REPEAT" ופוסטר . 

 .הטעינו את מסמך המקור .1

 .(שוליים) "EDGE"עד שבתצוגה [ Page Layout]לחצו על  .2

 [.Set]ולחצו על  ,"ON"[ [ ]]בחרו  .3

 ולחצו  ,(שוליים אורכים" )LONG EDGE[ "[ ]]בחרו  .4
 [.Set]על   

 [.Set]הקישו את רוחב השוליים האורכים ולחצו על  .5

 ולחצו  ,(שוליים קצרים" )SHORT EDGE[ "[ ]]בחרו  .6
 [.Set]על   

 [.Set]הקישו את רוחב השוליים הקצרים ולחצו על  .7

 [.Start]ל לחצו ע .8

 .לאיפוס המאפיינים[ Stop]לחצו על , בסיום הצילום .9

 

 צילום עם הרחבת שוליים

 .הידוק הדפים/הרחבת השוליים לצורך חיבור

 , לתשומת לבכם
 תכונה זו לא יכולה להתבצע יחד עם תצורות הצילום 
 " QUICK ID COPY" ,"IMAGE REPEAT", פוסטר 
 ". N in 1" -ו 

 .ח את מסמך המקורהניחו על המשט .1
 הניחו את הדף לאורך או לרוחב בהתאם לתצורת   
 .התצלום הרצויה  

 ".MARGIN"עד שבתצוגה [ Page Layout]לחצו על  .2

  [.Set]ולחצו על  ,"ON[ "[ ]]בחרו  .3

 "LANDSCAPE", את תצורת התצלום[ [ ]]בחרו  .4
 [.Set]ולחצו על , (אורך" )PORTRAIT"או ( רוחב)  

 , (למעלה" )TOP"את מיקום השוליים [ [ ]]בחרו  .5
  "RIGHT( "מימין) ,"LEFT( "משמאל ) או"BOTTOM " 
 [.Set]ולחצו על , (למטה)  

 [.Set]הקישו את רוחב השוליים הרצוי ולחצו על  .6

 [.Start]לחצו על  .7

 .לאיפוס המאפיינים[ Stop]לחצו על , בסיום הצילום .8
 

 :הערות
   מאפשר הגדרת מידת הקטנה קבועה על # 474מאפיין 
 .מנת לאפשר שוליים  
    מאפשר להגדיר מידת שוליים קבועה# 475מאפיין. 
 

 

 (שמירת תור) סיום פעולה אחרתלאחר צילום 

את שמירת התור וההכנות אפשר לבצע תוך כדי הדפסת 
 .'מסמך או בקליטת מסמך בפקס

 .הטעינו את המקור לצילום .1

 הדפסה " )PC PRINTING: "רשום בתצוגהכאשר  .2
 , ('בהדפסת פקס")PRINTING"או  ( ממחשב  
 [.Copy]לחצו על   

 איכות , העתקים' מס)בצעו את כווני מאפייני הצילום  .3
 [.Set]ולחצו על , ('זום וכו, בהירות  

 ".COPY RESERVED"בתצוגה נרשם   
 .הצילום יבוצע מיד לאחר סיום ההדפסה הנוכחית  
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 פקסימיליה
 

 בחיוג ידני' שידור פקס
 

 ממשטח הזכוכית

 

 
 [. Fax]לחצו על לחצן  .1
 .'נורית הלחצן מאירה כסימן להפעלת תצורת פקס  

 .הניחו את המסמך על משטח הזכוכית .2

 קבעו את [ Resolution]מצעות לחצן בא, במידת הצורך .3
 :באפשרויות, חדות הסריקה  
 -  "STANDARD " איכות רגילה 
  - "FINE "      (משופרת)איכות טובה 
  - "SUPERFINE"   (מקסימאלית)איכות טובה מאוד 
 -  "PHOTO"     איכות טובה לתמונות 

 קבעו את[ Contrast]באמצעות לחצן , במידת הצורך .4
 .רמות 5מתוך , גודיותהני  

 .של הנמען' חייגו את מספר הפקס .5
   8דלגו לשלב , לשידור עמוד אחד. 
   6המשיכו בשלב , לשידור יותר מעמוד אחד. 

 [.Quick Scan]לחצו על  .6
 .המסמך נסרק לזיכרון המכשיר  
   המתינו עד שבתצוגה נרשם: 
   "SCAN: PRESS SET" 
   "SEND: PRESS START." 

 [.Set]ולחצו על , הטעינו את הדף הבא .7
   חזרו על שלב זה עד לסיום סריקת כל דפי המסמך. 

 [.Start]לחצו על  .8
 

 :הערה
 עד שבתצוגה נרשם[ Stop]לחצו על , לביטול השידור 
 "STOP FAX?( "עצירת פקס?') , ולחצו על[Set ]לאישור. 
   

 חיוג חוזר

 עד  , ופן אוטומטיהמכשיר יבצע בא, אם המספר תפוס 
 .חיוג חוזר, פעמיים 
 לחצו על לחצן , להפעלה ידנית[Redial.] 

 

 
 
 
 

 מהמזין האוטומטי

 

 
 [. Fax]לחצו על לחצן  .1
 .'נורית הלחצן מאירה כסימן להפעלת תצורת פקס  

 .ת המסמך במזין באוטומטיהטעינו א .2

 בצעו כווני חדות וניגודיות כמוסבר , במידת הצורך .3
 .שידור ממשטח הזכוכית, בסעיף הקודם  

 [.Monitor]לחצו על  .4

 .של הנמען' חייגו את מספר הפקס .5

 [.Start]לחצו על , הנגדי' כאשר נשמעים צלילי הפקס .6
 

 אם הנמען עונה בקולו לצלצול
וכאשר , במכשירו Sבקשו שילחץ על , ופרתהרימו את השפ

 [.Start]לחצו על , הנגדי' תשמעו את צלילי הפקס
 

 :הערות
   לאחר לחיצת[Start ] ניתן להניח את השפופרת 
 .בעריסה  
  אל תפתחו את מכסה המשטח במהלך השידור. 
  לחצו על , לביטול השידור[Stop ]עד שבתצוגה נרשם 
  "STOP FAX?( "קסעצירת פ?') , ולחצו על[Set ]לאישור. 
 

  

 שידור מזיכרון

 .הטעינו את המסמך .1

 .של הנמען' חייגו את מספר הפקס .2

 [.Quick Scan]לחצו על  .3
 .המסמך נסרק לזיכרון ומשודר לאחר מכן  
 
 

 יומן פעילות/ ח שידור "דו

  ח שידור"ניתן להדפיס דו, מופעל# 401כאשר מאפיין. 
  ניתן להדפיס את יומן , מופעל# 402כאשר מאפיין 
 פעולות אחרונות של  30המכיל רשימה של , הפעילות 
.שידור וקליטת מסמכים 
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 ספר הטלפונים
 

בכל  2)נמענים לחיוג מהיר  6ספר הטלפונים יכול להכיל 
נמענים לחיוג  100ועוד (( Lower)רגיל ותחתון , לחצן

 .אוטומטי מקוצר
 ש גם לרשימת תפוצהיכולים לשמ 2-ו 1 לחצנים. 
 

 לחצני חיוג מהירתכנות 

 וודאו כי נורית לחצן , לפני התחלת התכנות[Fax ]דולקת. 

 " PHONEBOOK SET"עד שבתצוגה [ Menu]לחצו על  .1
 (.עריכת ספר טלפונים)  

2.   1-2עבור לחצנים : 
 .לחצו על אחד מהלחצנים (1  
 [.Set]ולחצו על  ,"DIAL MODE[ "[ ]]בחרו  (2  

    3עבור לחצן: 
 .לחצו על הלחצן (1  

    4-6עבור לחצנים: 
 [.Lower]לחצו על  (1  
 .לחצו על הלחצן הרצוי (2  

 ולחצו על ( תווים 16עד )הקישו את תווי שם הנמען  .3
  [Set.] 

 (ספרות 32עד )של הנמען ' הקישו את מספר הפקס .4
 [.Set]ולחצו על   

 או, 2-4חזרו על שלבים , לתכנות לחצן נוסף .5
 [.Stop]לחצו על , לסיום  
 
 

 תכנות ספר הטלפונים

 .רשומות 100הספר יכול להכיל עד 

 " PHONEBOOK SET"עד שבתצוגה [ Menu]לחצו על  .1
 (.עריכת ספר טלפונים)  

 ולחצו על ( תווים 16עד )הקישו את תווי שם הנמען  .2
  [Set.] 

 (ספרות 32עד )ען של הנמ' הקישו את מספר הפקס .3
 [.Set]ולחצו על   

 או, 2-3חזרו על שלבים , לתכנות רשומה נוספת .4
 [.Menu]לחצו על , לסיום  
 

 :הערות
  ראו בעמוד , אופן כתיבת התווים?? 
  ספרות 2 -רווח או מקף נחשבים כ. 
 

 עריכת רשומה 

 [. Phonebook]לחצו על  .1

 [.]ועל [ Menu]לחצו על , את הרשומה[ [ ]]בחרו  .2

 [.Set]עדכנו את שם הנמען ולחצו על , במידת הצורך .3

 [.Set]ולחצו על ' עדכנו את מספר הפקס, במידת הצורך .4

 [.Stop]לחצו על , לסיום .5

 

 מחיקת רשומה

 [. Phonebook]לחצו על  .1

 [.#]ועל [ Menu]לחצו על , את הרשומה[ [ ]]בחרו  .2
   על  לחצו, לביטול המחיקה[Stop.] 

[.Stop]ולאחר מכן על [ Set]לחצו על  .3

 

 שידור מסמך בחיוג אוטומטי
 

 ,לתשומת לבכם
   החיוג האוטומטי אפשרי בתנאי שהנמען תוכנת בספר 
 .הטלפונים  
   וודאו כי נורית לחצן[Fax ]דולקת. 
 

 ממשטח הזכוכית

  .הניחו את המסמך על משטח הזכוכית .1

 צעו כווני חדות וניגודיות כמוסבר ב, במידת הצורך .2
 .בסעיף הקודם  

 :בחרו את הנמען .3
    לחצו על הלחצן המתאים  :1-3בלחצנים. 

    לחצו על   :4-6בלחצנים[Lower ] ולחצו על הלחצן 
  .המתאים           

   לחצו על : בספר הטלפונים[Phonebook ] ובחרו[ ] 
           [ ]את הרשומה. 

4.  7דלגו לשלב , לשידור עמוד אחד. 
   5 המשיכו בשלב, לשידור יותר מעמוד אחד. 

 .המסמך נסרק לזיכרון[. Quick Scan]לחצו על  .5

 [.Set]הניחו את הדף הבא ולחצו על  .6
   חזרו על שלב זה עד לסיום סריקת כל דפי המסמך.  

 [.Start]לחצו על  .7
 

 חיפוש הנמען בספר הטלפונים לפי שם

 [. Phonebook]לחצו על  .1

 .לכניסה לספר הטלפונים[ ]או [ ]לחצו על  .2

 .לחצו הספרה המתאימה לתו הראשון בשם הנמען .3
 [.5]הקישו על " LISA: "לדוגמה  
 .עד למציאת הנמען[ [ ]]דפדפו  .4
   לחצו על , להפסקת החיפוש[Stop.] 
 

 חיוג חוזר

 עד  , המכשיר יבצע באופן אוטומטי, אם המספר תפוס 
 .חיוג חוזר, פעמיים 
 
 

 מהמזין האוטומטי

 .הטעינו את המסמך במזין באוטומטי .1

 בצעו כווני חדות וניגודיות כמוסבר , במידת הצורך .2
 .בסעיף הקודם  

 בלחצני החיוג , של הנמען' חייגו את מספר הפקס .3
 .כמוסבר לעיל, םהמהיר או מספר הטלפוני  

 [.Start]לחצו על  .4
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 שידור בהפצה
 

אותם . נמענים 20שידור מסמך לרשימת תפוצה של עד 
 .2או  1תוכלו לשמור כקבוצה קבועה בלחצן חיוג מהיר 

ניתן להכין רשימת תפוצה חד פעמית לשידור , כמו כן
 .המסמך

תגרום , הגדרת קבוצת תפוצה בלחצני החיוג המהיר
 .מען המתוכנת בהםלמחיקת הנ

 

 תכנות קבוצת תפוצה

 וודאו כי נורית לחצן , לפני התחלת התכנות[Fax ]דולקת. 

 ".PHONEBOOK SET"עד שבתצוגה [ Menu]לחצו על  .1

 :בחרו בלחן המתאים .2

   קבוצת תפוצה קבועה 
 [.Broadcast]לחצו על  (1  
 ".BROADCAST[ "[ ]]בחרו  (2  

   עמיתקבוצת תפוצה חד פ 
 [.Manual Broad]לחצו על  (1   
 ".MANUAL BROAD[ "[ ]]בחרו  (2  

 [.Set]לחצו על  .3

  .בחרו את הנמענים .4
    לחצו על הלחצן המתאים  :1-3מלחצנים. 

    לחצו על   :4-6מלחצנים[Lower ] ולחצו על הלחצן 
  .המתאים           

   לחצו על : מספר הטלפונים[Phonebook] , בחרו[ ] 
             [ ]ולחצו על , את הרשומה[Set.] 

    (:בקבוצה חד פעמית בלבד)מקשי ספרות 
 [.Set]חייגו את המספר ולחצו על            
  

 :הערות
  סידורי בקבוצה' המספר בסוגריים מסמן מס. 
  מחקו בלחיצה על , אם טעיתם בבחירת נמען[Stop.] 
  

 .הגדרת שאר הנמעניםל 4חזרו על שלב  .5

 [.Set]לחצו על  .6
   6עד  2חזרו על שלבים , לתכנות קבוצה נוספת.   

 [. Stop]לחצו על  .7

 

 תפוצההת הוספת נמען לקבוצ

 [. Phonebook]לחצו על  .1

 או" <BROADCAST>)"את סוג הקבוצה [ [ ]]בחרו  .2
  "<MANUAL BROAD>)" , לחצו על[Menu ] ועל[.] 

 [.Set]ולחצו על ( הנמען) את הרשומה[ [ ]] בחרו .3

   20כ "עד סה, חזרו על שלב זה, להוספת נמען נוסף  
 .נמענים בקבוצה   

 [. Stop]לחצו על  .4
 

 :הערה
 .לקבוצה החד פעמית אפשר להוסיף רק נמען מתוכנת 
 

 מחיקת נמען מקבוצת התפוצה

 [. Phonebook]לחצו על  .1

 או" <BROADCAST>)"ג הקבוצה את סו[ [ ]]בחרו  .2
  "<MANUAL BROAD>)" , לחצו על[Menu ] ועל[#.] 

 [.Set]ולחצו על ( הנמען)את הרשומה [ [ ]]בחרו  .3

[.Stop]ואחר כך על [ Set]לחצו על  .4

 
 
 

 המסמך( הפצת)שידור 

 ממשטח הזכוכית

  .הניחו את המסמך על משטח הזכוכית .1

 .חדות וניגודיות כמוסבר לעיל בצעו כווני, במידת הצורך .2

 בהתאם [ )Manual Broad]או על [ Broadcast]לחצו על  .3
 (.קבועה או חד פעמית, לקבוצת התפוצה  
4.  6דלגו לשלב , לשידור עמוד אחד. 
   5המשיכו בשלב , לשידור יותר מעמוד אחד. 

 [.Set]הניחו את הדף הבא ולחצו על  .5

   חזרו על שלב זה ,לשידור עמודים נוספים. 

 [.Start]לחצו על  .6
 

 :הערות
  לחצו על , לביטול השידור[Stop ]עד שבתצוגה נרשם 
  "BROAD CANCELLED?( "ביטול הפצה?) , ולחצו על 
  [Set ]לאישור.  
  השידור יבוטל אם הזיכרון התמלא בדפי המסמך. 
  המכשיר ידלג עליו ויבצע חיוג , אם מספר הנמען תפוס 
 .לאחר ההפצה לשאר הנמענים( עד פעמיים)חוזר   
  ח הפצה מודפס אוטומטית בסיום השידור"דו. 
  

 מהמזין האוטומטי

  .הניחו את המסמך על משטח הזכוכית .1

  .בצעו כווני חדות וניגודיות כמוסבר לעיל, במידת הצורך .2

 בהתאם [ )Manual Broad]או על [ Broadcast]לחצו על  .3
 (.קבועה או חד פעמית, תפוצהלקבוצת ה  
 

 

 שידור מסמך מהמחשב
 

מסמך שהוכן במחשב ביישום ' תוכלו לשדר באמצעות הפקס
 .(WordPadכמו )המאפשר כתיבת מסמך 

 .הציגו את המסמך במסך המחשב .1

 (.קובץ[ )File]מתוך תגית ( הדפס[ )..Print]בחרו  .2
 .במסך נפתח חלון ההדפסה  

 . PC-FAXדפסת בחרו את המכשיר כמ .3

 [.Print]לחצו על  .4
 במסך נפתח   
 .החלון משמאל  

 

 
 (.To)הקישו את מספר הנמען  .5

 [.Send]לחצו על  .6
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 'מצבי ההפעלה של הפקס
 

השימוש אופן המכשיר על פי  ה שלפעלמצב ההאת  ובחר
 :באפשרויות הבאות, בו
 -FAX ONLY - מכשיר קו המחובר לכאשר ה. בלבד' פקס 
  .קליטת מסמכיםו שידור עבור( או בעיקר)יועד רק מ 
- TEL - כאשר הקו המחובר למכשיר . טלפון וקליטה ידנית 
 .מועטה 'פקספעילות בעיקר לשיחות טלפון ומיועד  
- TEL/FAX - כאשר הקו המחובר למכשיר . 'טלפון ופקס 
  .'פקסלשיחות טלפון וגם לתקשורת משמש  
  .משיבון משולב עםב' הפעלת הפקס -
 

 (FAX ONLY) בלבד' פקס

 .'קו הטלפון אליו מחובר המכשיר מיועד לתקשורת פקס
 

 הפעלה
 . "FAX ONLY MODE" [Fax Auto Answer] םעבחרו 

 .וודאו כי הנורית נדלקת
 

 

 
 קליטת מסמך

 . ופן אוטומטיהמסמך נקלט בא
 .'כל הצלצולים הנכנסים בקו נענים כמו בקליטת פקס

 
 

 ( TEL) ידנית הטלפון וקליט

יכול להיקלט ' מסמך פקס. קו הטלפון משמש בעיקר לשיחות
 .בהפעלה ידנית של הקליטה

 

    הפעלה
 . "TEL MODE" [Fax Auto Answer] םעבחרו 

 .כבויהוודאו כי הנורית 

 

 :הערה
 ".TEL"מוגדר # 404יש לוודא כי מאפיין  
 

 קליטת מסמך
כאשר )לקליטת מסמך . יש לענות ידנית לכל צלצול נכנס

 [. 2]והקישו [ Start]לחצו על , (נגדי' נשמעים צלילי פקס
 
 

 (TEL/FAX) 'טלפון ופקס

וייקלטו מסמכי , שיחות בצורה רגילה בקו הטלפון יתקבלו
 .באופן אוטומטי מבלי שהמכשיר ישמיע צלצול' פקס

 

  הפעלה
 ". TEL/FAX MODE"[ Fax Auto Answer]בחרו עם 

.וודאו כי הנורית כבויה

 
 
 

 :הערה
 ".TEL/FAX"מוגדר # 404יש לוודא כי מאפיין  
 

 אופן פעולת המכשיר
 .הצלצול מושמע, שיחת טלפוןבקבלת  -
 מבלי  באופן אוטומטיתבצעת ה מקליטה', פקסבקבלת  -
 .להשמיע צלצול 
 
 

 בשילוב עם משיבון

 .מאפשר לקבל גם הודעות קוליות
 

 הפעלה
 . EXTחברו את המשיבון לשקע 

 .4-הגדירו את מספר הצלצולים למענה פחות מ, במשיבון
 FAXהגדירו את מספר הצלצולים למענה במצב , בפקס

ONLY 4 -ליותר מ. 
 

 אופן פעולת המכשיר
 .השיחה מועברת למשיבון, בקבלת שיחת טלפון -
 .הקליטה מתבצעת באופן אוטומטי', בקבלת פקס -
 
 

 קליטת מסמכים
 

צריך ' גודל דפי הנייר לקליטת מסמכי פקס, לתשומת לבכם
 .Letterאו  A4להיות  
 

 קליטה אוטומטית

 ". FAX ONLY MODE" ובחרו[ Fax Auto Answer]לחצו על  .1
 .וודאו כי הנורית נדלקת  

 .המסמך נקלט באופן אוטומטי .2
 

 :הערה
 .210#נקבע במאפיין , מספר הצלצולים למענה 
 
 

 קליטה ידנית

 TEL הפעלה מצבב

 ".TEL"מוגדר # 404וודאו כי מאפיין  .1

  ".TEL MODE"ובחרו [ Fax Auto Answer]לחצו על  .2
 .וודאו כי הנורית כבויה  

 .הרימו את השפופרת, ע הצלצולבהישמ .3
   המשיכו בשיחה, אם זו שיחת טלפון . 
   נשמעים צלילי , אם התבקשת להפעיל את הקליטה 
 .עברו לשלב הבא, נגדי או שקט בקו' פקס   

 [.2]והקישו [ Start]לחצו על  .4

 .החזירו את השפופרת למקומה .5
 

 :הערה
 לפון עם טאו )מחובר מכשיר טלפון  EXTכאשר לשקע  
 לאחר קבלת הצלצול תוכלו להפעיל את הקליטה , (משיבון 
 . # 9( משמאל לימין)מהטלפון בחיוג הקוד  
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 TEL/FAX הפעלה מצבב

 ".TEL"מוגדר # 404וודאו כי מאפיין  .1

".TEL/FAX MODE"ובחרו [ Fax Auto Answer]לחצו על  .2
 .וודאו כי הנורית כבויה  

 .צול מופעלוודאו כי פעמון הצל .3

 כאשר נכנסת שיחה  "INCOMING CALL"בתצוגה נרשם  .4
 .לוצלצשמיע והמכשיר לא מ  

 .צלצולים לפני שיתחיל תהליך המענה 2המכשיר ימתין  .5
   212#הצלצולים במאפיין ' ניתן לשנות את מס. 
   הוא כן יצלצל, אם מחובר בקו טלפון מקביל. 

 .נגדי' פקס המכשיר עונה ומנסה לאתר צלילי .6
   המכשיר יתחיל בהליך , נגדי' כן זוהו צלילי פקס 
 .קליטת המסמך מבלי להשמיע צלצול   
   צלצולים 3המכשיר ישמיע , נגדי' לא זוהו צלילי פקס . 
 .הרימו את השפופרת וענו   
 הצלצול יופסק ומכשיר ינסה מחדש , אם לא תענו   
 .'לקלוט מסמך פקס   
 תוכלו , מכשיר טלפון EXTלשקע  מחובר כאשר -   
 [ Stop]ולאחר מכן ללחוץ על , לענות במכשיר זה   
 .'בפקס   
    
 

 (Polling) קליטה במשיכה

הנגדי ומושכים ממנו את המסמך ' אתם מתקשרים לפקס
 .שהוכן מראש

 [.Set]ולחצו על , "POLLING[ "Menu]בחרו עם לחצן  .1

 .הנגדי' חייגו את מספר הפקס .2

 [.Start]לחצו על  .3
 
 

 (Junk Fax) "מסמכי זבל"חסימת קליטת 

שירות שיחה "תכונה זו אפשרית בתנאי שאתם מנויים ל
 ". מזוהה

טלפון לא /המכשיר ימנע קליטת מסמכי זבל ממספרי פקס
 . או הנמצאים ברשימת חסימה, מזוהים

 .החסימה לא פועלת בתצורת קליטה ידנית
 

 הפעלה

 זבל ' פקס) ".JUNK FAX PROH[ "Menu]בחרו עם לחצן  .1
 [.]ולחצו על ( לחסימה  

 [.Set]ולחצו על " ON[ "[ ]]בחרו  .2

 [.Stop]לחצו על  .3

 
 לחסימה' פקס/הגדרת מספרי טלפון

 .מספרים מתוך רשימת שיחות מזוהות 20תוכלו להגדיר עד 

 "..JUNK FAX PROH[ "Menu]בחרו עם לחצן  .1

 הכנת רשימת " )JUNK LIST SET[ "]בחרו באמצעות  .2
 [. Set]ולחצו על  (זבל  

 [.Set]מתוך הרשימה ולחצו על [ [ ]]בחרו  .3

 [.Stop]על  פעמייםלחצו  .4
  

 הצגת רשימת המספרים החסומים

 "..JUNK FAX PROH[ "Menu]בחרו עם לחצן  .1

 הצגת רשימת " ).JUNK LIST DISP[ "]בחרו באמצעות  .2
[. Set] ולחצו על (זבל  

 

 [.ברשימה[ [ ]]דפדפו  .3

 [.Stop]לחצו על , לסיום .4
 

 הדפסת רשימת המספרים החסומים

 "..JUNK FAX PROH[ "Menu]בחרו עם לחצן  .1

 הדפסת " )JUNK LIST PRINT[ "]בחרו באמצעות  .2
  [. Set]ולחצו על  (רשימת זבל  

 [.Stop]לחצו על , לסיום .3
 

 מספרים החסומיםמחיקת רשומה מרשימת ה

 "..JUNK FAX PROH[ "Menu]בחרו עם לחצן  .1

 הצגת רשימת " ).JUNK LIST DISP[ "]בחרו באמצעות  .2
 [. Set]ולחצו על  (זבל  

 [.]את הרשומה ולחצו על [ [ ]]בחרו  .3
    לביטול המחיקה לחצו על[Stop ] ואחר כך על[Menu.] 

   [.Menu]ל ואחר כך ע[ Set]לחצו על , לסיום .4

 
 

 ך במחשבקליטת מסמ
 

 (.TIFF-G4)תמונה מסמך נשמר במחשב בפורמט ה
 

 !חשוב
 :לפני השימוש בתכונה זו

  מוגדר # 442וודאו כי מאפיין"ALWAYS " או"CONNECTED." 
  מוגדר במחשב שלכם# 443וודאו כי במאפיין. 
  מוגדר # 448וודאו כי מאפיין"OFF." 

 ". FAX ONLY MODE"ובחרו [ Fax Auto Answer]לחצו על  .1
 .וודאו כי הנורית נדלקת  

  Multi-Function Stationהפעילו במחשב את תוכנת  .2
 [.PC FAX]ובחרו   

 .הוא מועבר אל המחשב', כאשר נקלט מסמך פקס .3
 

 :הערה
 .מתוך המחשב, הדפסה או טיפול אחר במסמך, קריאה 
 

 'פקסך מסמבצפייה 

  Multi-Function Stationאת תוכנת הפעילו במחשב  .1
 [.PC FAX]ובחרו   

 מתוך( רשימת קליטה[ )Received Log]בחרו  .2
  [Communication Log( ]רשימת התקשרויות) 

 

 .בחרו את המסמך הרצוי .3

 או בחרו בצלמית , [File]בתגית ( צפייה[ )View]בחרו  .4
  [View ]בסרגל הכלים. 
 .המסמך יוקרן במסך  
 

 העברת מסמך מזיכרון המכשיר למחשב

 .'בסעיף צפייה במסמכי פקס 1-2חזרו על שלבים  .1

 [.File]בתגית ( צפייה[ )Receive a Fax]בחרו  .2
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 תצוגה מקדימה בדפדפן
 

שהתקבל ' פקסהלהציג את מסמך ניתן , בלבד LANבחיבור 
ולהדפיסו או לשמרו כתמונה , בדפדפן האינטרנט שלכם

  .לאחר אישורו

 !חשוב
  על מנת לאפשר את התצוגה המקדימה יש להפעיל את

 . המאפיין ולהגדיר סיסמה
 

 הפעלת מאפיין תצוגת מקדימה

 .448#והקישו [ Menu]לחצו על  .1

 (.מופעל" )ON"לבחירת [ 1]הקישו  .2

  [.Menu]ואחר כך על [ Set]לחצו על , לסיום .3
 

 :הערה
 .יבוטל# 442מאפיין , "ON"כאשר בחרתם  
 

 סיסמת גישה

 .450#והקישו [ Menu]לחצו על  .1

 [.Set]ולחצו על ( 155#מאפיין )הקישו את הסיסמה  .2

 ספרות ואותיות )תווים  8עד , הקישו את סיסמת הגישה .3
 (.באנגלית  

  [.Menu]ואחר כך על [ Set]לחצו על , לסיום .4

   

 הצגת המסמך בדפדפן

 .וודאו כי המכשיר במצב מוכן! חשוב

 .Multi-Function Stationהפעילו במחשב את תוכנת  .1

   [Configuration Web Page ][ Utilities]בחרו  .2
  [Device Configuration.] 

 הקישו את הסיסמה , כשם משתמש" root"הקישו  .3
 [.OK]ולחצו על ( 155#מאפיין )  

 [.WEB FAX PREVIEW]בחרו  .4

 [.Submit]על  הקישו את סיסמת הגישה ולחצו .5

 , תצוגה מקדימה, בחרו את צלמית הפעולה הרצויה .6
 .הדפסה או שמירה  
    כמו )בתצוגה המקדימה ניתן לבצע שינוי בתצוגה 
 (.'סיבוב וכו, הגדלה   

 .סגרו את הדפדפן, לסיום .7
 

 :הערות
  מהירות התצוגה תלויה בגודל הקובץ. 
   המסמך נשמר בפורמטPDF. 
   הסימן" "מציין כי המסמך הוצג כבר קודם לכן. 

 
 

 שיחה מזוהה
שירות "בקו הטלפון שלכם מופעל תכונה זו ישימה בתנאי ש

רשומות של  30המכשיר יכול לשמור עד ". שיחה מזוהה
  .מועד הצלצולהרשומה כוללת מספר טלפון ו. נכנסות שיחות

כאשר מספר הטלפון המזוהה תואם לרשומה בספר 
 .ספר הטלפוניםפ "ענמען רשם שם הנוגה בתצ, הטלפונים

  :בתצוגה נרשםכאשר 
 "OUT OF AREA "כאשר אין נתוני זיהוי שיחה 
 "PRIVATE CALLER "כאשר מספר הטלפון חסום 
 "LONG DISTANCE "ל"כאשר השיחה מגיעה מחו.

 
 

 בדיקת הרשימה וחיוג

 .הוודאו כי הנורית מאיר[. Fax]לחצו על  .1

  [.Caller ID]ל עלחצו  .2

 .כדי להציג את נתוני השיחה האחרונה[ ]לחצו על  .3

 לחצו על , (הנמען)כדי לחייג אל המספר המוצג  .4
  [Monitor ]או הרימו את השפופרת. 

 [.Stop]לחצו על , לסיום הבדיקה .5
 

 :הערות
  תוכלו ][ באמצעות לחצן , כאשר מספר הטלפון מוצג 
 (.יםאם קיימ)להציג נתונים נוספים   
   הסימן" "רשומה אינה חדשהמציין כי ה. 
 

 עריכת רשומה וחיוג

 .וודאו כי הנורית מאירה[. Fax]לחצו על  .1

 [. Caller ID]לחצו על  .2

 [.Caller ID]את הרשומה ולחצו על [ [ ]]בחרו  .3

 .עדכנו את מספר הטלפון .4
   [[] ]להזזת הסמן. 
   [Stop ]למחיקת הספרה. 

 .או הרימו את השפופרת[ Monitor] לחצו על , חיוגל  .5
 

 :הערה
 .עריכה של מספר הטלפון לא נשמר ברשומה/השינוי 
 

 מחיקה

 מחיקת רשומה

 [.Caller ID]ולחצו על  Faxוודאו כי המכשיר בתצורת  .1

 [.]ולחצו על  את הרשומה[ [ ]]בחרו  .2

 [.Stop]ואחר כך על [ Set]לחצו על  .3
 

 רשימהמחיקת כל ה

 ".CALLER SETUP"עד שבתצוגה [ Menu]לחצו על  .1

 [.Set]לחצו על  .2
 (.מחיקת רשימת שיחות" )CALL LIST ERASE"בתצוגה   

 [.Set]לחצו על  .3
    לביטול המחיקה לחצו על[Stop ] ואחר כך על[Menu.] 

 [.Stop]ואחר כך על [ Set]לחצו על  .4

 

 חיוג מהירלחצני /העברת רשומה לספר הטלפונים

 [.Caller ID]ולחצו על  Faxוודאו כי המכשיר בתצורת  .1

 .את הרשומה[ [ ]]בחרו  .2

 [.Menu]לחצו על  .3

 :בחרו את מקום בשמירה .4
   לחצו   :בספר הטלפונים[[] ] ולחצו על[Set.] 
    לחצו על אחד מהלחצנים : 1-2עבור לחצנים , 
  ,"DIAL MODE[ "[ ]]בחרו              
 [.Set]על  פעמייםולחצו              

    לחצו על הלחצן    :3עבור לחצן. 

    לחצו על   :4-6עבור לחצנים[Lower] ,לחצו על ו 
 .הלחצן הרצוי             

 [.Set]לחצו על  .5
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 תכנות
 

 כללי

 [.Menu]לחצו על  .1

 .#הקישו  .2

 .פורט בטבלאותכמ( ספרות 3)הקישו את מספר המאפיין  .3

 .ההגדרה המתאימים/ בחרו את הערך  .4

 .לאישור[ Set]לחצו על  .5

 [.Menu]לחצו על , לסיום .6
 

 ,לתשומת לבכם
 .בקו תחתוןהגדרה זו מסומנת בטבלאות , (ברירת מחדל)במאפיינים עם הגדרה ראשונית  
 
 

 מאפיינים בסיסיים
 

מספר 
 המאפיין

 הסבר אפשרויות המאפיין/ התכונה 

 .תכנתו תאריך ושעה הנוכחיים  תאריך ושעה  101

 (.ראו תווים בסוף הפרק)תכנתו את שם המשתמש   (לוגו)שם משתמש  102

 .תכנתו את מספר הקו אליו מחובר המכשיר  מספר הפקס 103

 במזרח התיכון, [1]תכנתו   MIDDLE EAST [ 1] מיקום 114

 (מתקפים) PULSE [1] שיטת חיוג 120
[2] ETON (צלילים) 

 צלילים, [1]תכנתו 

 900ms [0] (FLASH)זמן איתות  121
[1] 700ms 
[2] 600ms 
[3] 400ms 
[4] 300ms 
[5] 250ms 
[6] 200ms 
[7] 160ms 
[8] 110ms 
[9] 100ms 
[] 90ms 
[#] 80ms 

יש , כאשר המכשיר מחובר כשלוחה במרכזיה פרטית
ת טכנאי לגבי זמן האיתו/עם מוקד השירות ץלהתייע

 .המתאים

 (רגיל) NORMAL [1] ניגודיות התצוגה 145
[2] DARKER (יותר כהה) 

 

 (מ"מ) MILLIMETERS [1] יחידות מידה 147
[2] INCHES (אינצ') 

 

 .לתכנות באמצעות הדפדפן 1234: סיסמה ראשונית סיסמה להפעלה מרחוק 155
  [# ] [155 ] [Set.], [Menu]לחצו על  (1
  [Set.] סיסמה נוכחית  (2
  [Set.]( ספרות 4)סיסמה חדשה  (3
  [Set ]  [Menu.]פעם נוספת סיסמה חדשה  (4

התהליך מלווה . טיפול יומי בטונר למניעת התגבשות 12:00: מצב ראשוני מועד הטיפול בטונר 158
 .על כן בחרו בשעה שהרעש לא יפריע לכם, ברעש

  [# ] [158 ] [Set.], [Menu]לחצו על  (1
 בהתאם , הרצויה שעת ביצוע הטיפול  הקישו את (2
 .שעות 24או  12, לתצורת השעון במכשיר  
 .PMאו  AM[ ]קבעו , שעות 12בשעון   
3) [Set ] [Menu.] 

איפוס מאפיינים ומחיקת  159
 נתונים

[0] NO (לא) 
[1] YES (כן) 

איפוס המאפיינים למצב הראשוני ומחיקת המידע 
 .כולל ספר טלפונים ומסמכים, בזיכרון המכשיר

  [# ] [159.], [Menu]לחצו על  (1
 YES  " [Set.]"לבחירת [ 1]לחצו  (2
 YES  " [Set.]"לבחירת [ 1]לחצו  (3
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מספר 
 המאפיין

 הסבר אפשרויות המאפיין/ התכונה 

 A [1] צליל צלצול 161
[2] B 
[3] C 

 

 (מבוטל) OFF [0] צליל מקשים 165
[1] ON (עלמופ) 

ביטול השמעת צליל בלחיצה על לחצן בלוח / הפעלה 
 .או צליל איתות לתשומת לב, הבקרה

 :צלילי האיתות הבאים מושמעים גם במצב מבוטל
 .בזיכרון' כאשר נקלט מסמך פקס -
  .המכסה העליון פתוחכאשר  -

מספר צלצולים למענה  210
 FAX ONLYאוטומטי במצב 

[1] 1  
[2] 2 
[3] 3 
[4] 4 
[5] 5 
[6] 6 
[7] 7 
[8] 8 
[9] 9 

הגדירו את מספר , כאשר מחובר למכשיר משיבון
 .4 -הצלצולים על יותר מ

הדפסה אוטומטית של  216
 רשימת שיחות מזוהות

[0] OFF (מבוטל) 
[1] ON (מופעל) 

הרשימה תודפס באופן אוטומטי כאשר , במצב מופעל
 .שיחות מזוהות חדשות 30היא מכילה 

 (אוטומטית) AUTO [1] טי של השעון עדכון אוטומ 226
[2] MANUAL (ידנית) 

השעון והתאריך מעודכנים בכל , במצב אוטומטי
 .מנתוני השיחה הנקלטים במכשיר, שיחה מזוהה

 .תכונה זו מבוטלת, במצב ידני

 LETTER [1] גודל דפי הנייר במגירה 380
[2] A4 
[4] B5 (ISO) 
[5] B5 (JIS) 
[6] 16K 

ודל הדפים אשר הכנסתם למגירת הגדירו בהתאם לג
 .הדפים

מסמכי , 16Kאו  B5(ISO) ,B5(JIS)כאשר בוחרים 
הנקלטים אינם מודפסים אלא נשמרים בזיכרון ' הפקס

 .המכשיר

 LETTER [1] גודל הדפים במגש האחורי 381
[2] A4 
[3] LEGAL 
[4] B5 (ISO) 
[5] B5 (JIS) 
[6] 16K 
[7] 216x330 
[8] 216x340 

אם לגודל הדפים עליהם ברצונכם הגדירו בהת
 (.הזנה ידנית)להדפיס מהמגש האחורי 

[ 8]-ו[ 7]אפשרויות ' הוא באינצ 147כאשר מאפיים 
 .ים'מוצג גודל הנייר באינצ

 

 (נייר רגיל) PAPER PLAIN [1] סוג הנייר במגירה 383
[2] THIN PAPER (נייר דק) 

 .ר"מ/גרם 75-90: נייר רגיל
 .ר"מ/גרם 64-75: נייר דק

 .הגדרה זו לא ישימה להדפסה מהמחשב

 (נייר רגיל) PAPER PLAIN [1] סוג הנייר במגש האחורי 384
[2] THIN PAPER (נייר דק) 

 (.383)ראו בסעיף הקודם 

זמן המתנה למעבר למצב  403
 חסכון

[1] 5min (5 דקות) 
[2] 15min (15 דקות) 
[3] 30min (30 דקות) 
[4] 1h (שעה) 

הפעולה האחרונה במכשיר ועד זמן ההמתנה מ
 .למעבר אוטומטי למצב חסכון בחשמל

המכשיר צריך , ביציאה ממצב חסכון למצב רגיל
 . לחמם מחדש את התנור לפני שיתחיל לפעול

 (לא זמין) DDISABLE [0] שמירת כווני הניגודיות 462
[1] ENABLED (זמין) 

' שידורי הפקס/הניגודיות של הצילום ןשמירת כוו
 .הבא' שידור פקס/ן גם עבור הצילוםהאחרו

 (צילום) COPY [1] תצורת ההפעלה הקבועה 463
[2] FAX (פקס') 

 .קביעת תצורת ההפעלה הקבועה של המכשיר
המעבר האוטומטי לתצורה זו מתצורה אחרת יעשה 

 .464לאחר פרק זמן מוגדר במאפיין 
 .לא ניתן לבחור בסורק כתצורת הפעלה קבועה

למעבר  זמן ההמתנה 464
 לתצורת הפעלה קבועה

[0] OFF (מבוטל) 
[1] 30s (30 שניות) 
[2] 1min (דקה) 
[3] 2min (2 דקות) 
[4] 5min (5 דקות) 

זמן ההמתנה מהפעולה האחרונה בתצורת הפעלה 
 . לפני המעבר האוטומטי לתצורת ההפעלה הקבועה

 (מבוטל) OFF [0] חסכון בטונר 482
[1] ON (מופעל) 

 . חות ורשימות"הדפסת דוישים לצילום ו
 .האיכות ההדפסה נמוכה יותר, במצב מופעל
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 מאפייני פקסימיליה
 

מספר 
 המאפיין

 הסבר אפשרויות המאפיין/ התכונה 

מספר צלצולים למענה   212
 TEL/FAXבמצב 

[1] 1  
[2] 2 
[3] 3 
[4] 4 
[5] 5 
[6] 6 
[7] 7 
[8] 8 
[9] 9 

ולים מספר הצלצ, כאשר מחובר למכשיר טלפון
 (.עונה לצלצול)מופעל ' בטלפון לפני שהפקס

מחיקת כל מספרי  289
 פקס המתוכנתים/הטלפון

[0] NO (לא) 
[1] YES (כן) 

פקס בספר הטלפונים ובלחצני /מחיקת מספרי הטלפן
 .החיוג המהיר

 USBכבל , נתקו את פתיל הקו, לפני ביצוע המחיקה
 (.לרשת) LANואת כבל ( למחשב)

 :אופן המחיקה
  [# ] [289 .], [Menu]לחצו על  (1
 YES  " [Set.]"לבחירת [ 1]לחצו  (2
 YES  " [Set ][Menu.]"לבחירת [ 1]לחצו  (3

 (מבוטל) OFF [0] ח שידור"הדפסת דו 401
[1] ON (מופעל) 
[2] ERROR (תקלה) 

 . ח לאחר כל שידור"הדפסת הדו
 .הדוח מודפס רק את השידור נכשל ERRORבמצב 

דפסה אוטומטית של יומן ה 402
 פעילות

[0] OFF (מבוטל) 
[1] ON (מופעל) 

 .פעולות שידור וקליטה 30יומן פעילות הכולל 
 .הפעולות האחרונות נשמרות בזיכרון OFF 30במצב 

 TEL [1] צורת המענה הידני 404
[2] TEL/FAX 

 .ראו בפרק פקסימיליה

 (מבוטל) OFF [0] לחוץ לארץ' שידור פקס 411
[1] NEXT FAX (ניסיון שני) 
[2] ERROR (תקלה) 

תכונה זו נועדה להתגבר על בעיות בשידור מסמכים 
 .ל על ידי הקטנת מהירות השידור"לחו
 NEXT FAX  הקטנת מהירות השידור רק בניסיון 
לאחר השידור המהירות חוזרת . החיוג השני 

 .למהירות הרגילה
  ERROR כאשר השידור נכשל ואתם מפעילים את  
 .השידור מחדש 

 .פצהבהשידור בתכונה זו לא ישימה : הערה

 (מבוטל) OFF [0] שידור מתוזמן 412
[1] ON (מופעל) 

 ולשדר, תכונה זו מאפשרת לחסוך בעלות התקשורת
 24השידור בתוך . בשעות של תעריפים מוזלים

 .שעות ממועד הכנתו
 :הפעלה

 לחצו על הלחצן , כבויה FAXאם נורית לחצן  (1
 .והדליקו אותה  
 (.במשטח או במזין)הטעינו את המסמך  (2
 .בצעו כווני איכות וניגודיות, במידת הצורך (3
  [# ] [412.][ Menu]לחצו על  (4
 ON  " [Set.]"לבחירת [ 1]לחצו  (5
 (.ידנית או מספר הטלפונים) חייגו את מספר הנמען (6
7)  [Set.] 
 תאם בה, הקישו את שעת השידור הרצויה (8
 (.שעות 24או  12)לתצורת השעון במכשיר   
9)  בשידור מהמשטח : [Set ]  [Start.] 
   בשידור מהמזין האוטומטי : [Set .]  

 .המסמך נסרק לזיכרון וישודר בשעה שנקבעה
   [Stop ] [Set.](: לפני ביצועו)לביטול השידור 

 (מבוטל) ECM [0] OFFתיקון שגיאות  413
[1] ON (מופעל) 

ביטול תיקון שגיאות בתשדורת במהלך / הפעלה 
 .ההתקשרות

תכונה זו אפשרית רק כאשר התכונה קיימת ומופעלת 
 .גם במכשיר הנגדי
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מספר 
 המאפיין

 הסבר אפשרויות המאפיין/ התכונה 

 (מבוטל) OFF [0] השמעת צלילי ההתקשרות 416
[1] ON (מופעל) 

הליך ביטול השמעת הצלילים בת/ הפעלה 
צליל תפוס , כולל צליל חיוג ומשוב, ההתקשרות
ועל ידי כך לדעת את מצבו של המכשיר ', וצלילי פקס

 .הנגדי
יתכן , אם הצלצול במכשיר הנגדי נמשך ללא מענה

 .או שחסר בו דפי נייר' הוא לא פקס, והוא כבוי

 Kbps 14.4 [1] מהירות השידור  418
[2] 33.6 Kbps 

 .השידור( קצב) שינוי ידני של מהירות
 .קו הטלפון( איכות)המהירות בפועל תלויה בטיב 

 (מבוטל) OFF [0] צלצול מיוחד 430
[1] ON (מופעל) 

 .תכונה זו אינה ישימה בישראל

 .תכונה זו אינה ישימה בישראל  צליל הצלצול המיוחד 431

 (מבוטל) OFF [0] הקטנה אוטומטית 432
[1] ON (מופעל) 

על מנת להתאימו לגודל דפי  הקטנת המסמך הנקלט
 .הנייר במגירה

מטלפון ' קוד הפעלת הפקס 434
 מקביל

[0] OFF (מבוטל) 
[1] ON (מופעל) 

תוכלו להפעיל את , כאשר הקליטה בצורה ידנית
 .מטלפון המחובר במקביל לאותו קו' הקליטה בפקס

 ".#9(: "משמאל לימין)הראשוני  קודה
שונה מקוד להיות  ךצרי קוד זה, לתשומת לבכם

 (.אם קיים)ההפעלה מרחוק של המשיבון 
 :אופן שינוי הקוד

  [# ] [434.][ Menu]לחצו על  (1
 ON  " [Set.]"לבחירת [ 1]לחצו  (2
 ".0000"מלבד , (ספרות 2-4)הקישו את הקוד  (3
4)  [Set ][Menu.] 

 מספר צלצולים שקטים 436
 TEL/FAXעד למענה ב 

[3] 3 
[4] 4 
[5] 5 
[6] 6 
[7] 7 
[8] 8 
[9] 9 

מספר הצלצולים השקטים בהם  TEL/FAXבתצורת 
ממתין למענה ידני בטלפון לפני שהוא עונה המכשיר 

 .נגדי' ומנבה לזהות צלילי פקס

 (מבוטל) OFF [0] איתות קליטת מסמך לזיכרון 437
[1] ON (מופעל) 

ביטול צפצוף קולי המושמע כאשר נקלט /הפעלה
 .לזיכרון' מסמך פקס

 :הערות
   כאשר המסמך נקלט בזיכרון בגלל תקלת 
 . הדפסה האיתות יימשך עד לתיקון התקלה  
 . ראו בתצוגה מידע אודות התקלה  
   הצפצוף לא מושמע כאשר המסמך נשמר 
 .PC FAXבזיכרון בהפעלת   

קליטה ידנית משופרת  438
 (ידידותית)

[0] OFF (מבוטל) 
[1] ON (מופעל) 

קליטה תחל באופן אוטומטי לאחר ה, במצב מופעל
נגדי גם כאשר מרימים את ' זיהוי צלילי פקס

יש להפעיל ידנית ( במצב מבוטל)אחרת . השפופרת
  [Start ][2 .], את הקליטה

העברת המסמך הנקלט  442
 למחשב 

[0] OFF (מבוטל) 
[1] ALWAYS (תמיד) 
[2] CONNECTED (מחובר) 

מופעל [ PC-FAX]ומצב , מבוטל 448בתנאי שמאפיין 
אם המכשיר לא . Multi-Function Stationבתוכנת 

 :מזהה חיבור למחשב
 .המסמך יישמר בזיכרון המכשיר ALWAYS -ב
 . המסמך מודפס במכשיר CONNECTED -ב

 .הגדרת המחשב אליו יועבר המסמך הנקלט  הגדרת מחשב 443

 (מבוטל) OFF [0] תצוגה מקדימה בדפדפן 448
[1] ON (מופעל) 

ראו בסעיף . הקרנת המסמך הנקלט בדפדפן המחשב
 .מתבטל 442מאפיין , כאשר מופעל. קליטה

הגדרת סיסמה להקרנה המקדימה של המסמך   קוד תצוגה מקדימה 450
 .ההקרנה לא תופעל ללא סיסמה. בדפדפן

 (מבוטל) OFF [0] שליחת הודעה למחשב  451
[1] ON (מופעל) 

 .י נקלט מסמךשליחת הודעה למחשב המוגדר כ
יש להגדיר את ( LAN)בחיבור באמצעות הרשת 

 .ראו בעמוד הבא .המחשב אליו תועבר ההודעה
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מספר 
 המאפיין

 הסבר אפשרויות המאפיין/ התכונה 

 (לא) NO [0] 'איפוס מאפייני הפקס 459
[1] YES (כן) 

להגדרתם הראשונית כפי ' החזרת מאפייני הפקס
 .שנקבעו על ידי היצרן

 :הביצוע אופן
  [# ] [459.][ Menu]לחצו על  (1
 YES  " [Set.]"לבחירת [ 1]לחצו  (2
3)  [Set ][Menu.] 

 

 :הערות
   אינו מתאפס 443מאפיין. 
  יודפסו כל המסמכים שנקלטו , מיד לאחר האיפוס 
 .ושמורים בזיכרון  

הגדרת המחשב אליו תועבר  
 בלבד LANההודעה בחיבור 

 .יעדים 6עד  ניתן להגדיר 
 .Multi-Function Stationהפעילו את תוכנת  (1
2)  [Utilities  ] [Configuration Web Page ] 
   [Device Configuration.] 
 סיסמתהקישו את , כשם משתמש" root"הקישו  (3
 [OK.]  (155 ןמאפיי)הפעלה מרחוק   
 [.FAX FEATURE]לחצו על תגית  (4
5)  [Edit ] לצד[RECEIVE PC LIST .] 
 .לצד היעד הרצוי[ List]לחצו על  (6
 [Submit.]הגדירו את היעד  (7
 .סגרו את הדפדפן (8

 
 

 מאפייני צילום
 

מספר 
 המאפיין

 הסבר אפשרויות המאפיין/ התכונה 

הגדרת מקור דפי הנייר  460
 לצילום

 (מגירה) 1# [1]
 (מגש אחורי)# 2 [2]

עליהם דפי הנייר הגדרת מיקום , בתצורת צילום
 . םמיצלויודפסו הת

 (משולב) PHOTO/TEXT [1] איכות הצילום 461
[2] TEXT (טקסט) 
[3] PHOTO (תמונה) 

 .איכות הצילום הקבועה

 (לא אפשרי) DISABLED [0] שמירה על פריסה קודמת 467
[1] ENABLED (אפשרי) 

בצילום הנוכחי כמו שהיה ( עימוד)שמירה על פריסה 
 .דםבצילום הקו

 (לא אפשרי) DISABLED [0] שמירה על זום קודם 468
[1] ENABLED (אפשרי) 

בצילום הנוכחי כמו ( הקטנה/הגדלה)שמירה על הזום 
 .שהיה בצילום הקודם

 שמירה על צורת האיסוף 469
 הקודמת (סידור העמודים)

[0] DISABLED (לא אפשרי) 
[1] ENABLED (אפשרי) 

בצילום ( ר עמודיםסידו)שמירה על צוררת האיסוף 
 .הנוכחי כמו שהיה בצילום הקודם

שמירה על הגדרת גבול  473
 קצה קודמת

[0] DISABLED (לא אפשרי) 
[1] ENABLED (אפשרי) 

שמירה על הגדרת הקצוות בצילום הנוכחי כמו שהיה 
 .בצילום הקודם

 (לא אפשרי) DISABLED [0] הגדרת המסגרת 474
[1] ENABLED (אפשרי) 

גרת תגרום באופן אוטומטי לשינוי גודל הגדרת המס
 .הנושא בתצלום

 שמירה על הגדרת מסגרת 475
 קודמת

[0] DISABLED (לא אפשרי) 
[1] ENABLED (אפשרי) 

שמירה על הגדרת המסגרת בצילום הנוכחי כמו 
 .שהיה בצילום הקודם
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 מאפייני הדפסה
 

מספר 
 המאפיין

 הסבר אפשרויות המאפיין/ התכונה 

גדרת זמן השהייה ה 774
 מידע  דפסתלה

המכשיר ידפיס באופן אוטומטי את המידע הנמצא  שניות 060
בזיכרון שלו אם בתוך הזמן המוגדר לא נשלח 

  .מהמחשב מידע
 :אופן ביצוע שינוי ההגדרה

  [# ] [774 ] [Set.][ Menu]לחצו על  (1
 .600ועד  005 -הגדירו את הזמן בשניות החל מ (2
3)  [Set] [Menu.]  

 (מבוטל) A4/Letter [0] OFFהדפסה על  776
[1] ON (מופעל) 

גם אם הנייר  A4תכונה זו מאפשרת הדפסה בגודל 
 .ולהיפך, Letterבמגירה הוא בגודל 

 
 

 מאפייני סריקה
 

מספר 
 המאפיין

 הסבר אפשרויות המאפיין/ התכונה 

 (מוצגת) VIEWER [1] הגדרת יעד המידע הנסרק 493
[2] FILE (קובץ) 
[3] EMAIL (ל"דוא) 
[4] OCR ( בחלוןOCR) 
[5] EMAIL ADDRESS  
 (ל"כתובת דוא)  
[6] FTP SERVER ( שרתFTP) 
[7] SMB FOLDER ( תיקייתSMB) 

 התמונה מוצגת בחלון תוכנת , במצב הרגיל
Multi-Function Viewer. 

יוצגו רק אם הוגדר קודם לכן שרת   7, 6, 5אפשרויות 
 . משק דפדפן אינטרנטבאמצעות מ

 .SMBותיקיית  FTPשרת , ל"שרת לדוא, בהתאמה
 .ראו הגדרות בהמשך

 

 שמירה על הגדרת סריקה  494
 קודמת

[0] DISABLED (לא אפשרי) 
[1] ENABLED (אפשרי) 

שמירה על הגדרות הסריקה בסריקה הנוכחית כמו 
 .שהיו בסריקה הקודמת

 .LANחיבור ( קיים)כי בוצע אפשרי בתנאי   ל"שרת כתובת דואהגדרת  
 ההגדרה רק באמצעות ממשק דפדפן אינטרנט. 
 .Multi-Function Stationהפעילו את תוכנת  (1
2)  [Utilities  ] [Configuration Web Page ] 
   [Device Configuration.] 
 הקישו את סיסמת, כשם משתמש" root"הקישו  (3
 [OK.] ( 155מאפיין )הפעלה מרחוק   
 [.SCAN FEATURE]לחצו על תגית  (4
5)  [Edit ] לצד[EMAIL SERVER .] 
 SMTP [Submit.] -הגדירו את השרת ו (6
 .סגרו את הדפדפן (7

 

 .מומלץ להתייעץ עם מנהל הרשת: הערה

 ל"הגדרת היעד כתובת דוא 
 לקובץ הנסרק 

 .LANחיבור ( קיים)אפשרי בתנאי כי בוצע  
 ממשק דפדפן אינטרנט ההגדרה רק באמצעות. 

ל  "כאשר מעבירים את קובץ הסריקה כצרופה לדוא
  .ל"כתובת דוא 30הדפדפן עד עם ניתן להגדיר , ישיר

 .Multi-Function Stationהפעילו את תוכנת  (1
2)  [Utilities  ] [Configuration Web Page ] 
   [Device Configuration.] 
 הקישו את סיסמת, כשם משתמש" root"הקישו  (3
 [OK.] ( 155מאפיין )הפעלה מרחוק   
 [.SCAN FEATURE]לחצו על תגית  (4
5)  [Edit ] לצד[SEND USER .] 
6) [Edit ]ל "לצד הסריקה לדוא. 
 .ל שלו"הגדירו שם המנוי וכתובת דוא (7
8) [Submit.] 
  .סגרו את הדפדפן (9

 

   .מומלץ להתייעץ עם מנהל הרשת: הערה
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ספר מ
 המאפיין

 הסבר אפשרויות המאפיין/ התכונה 

 .LANחיבור ( קיים)אפשרי בתנאי כי בוצע   FTPהגדרת שרת  
 ההגדרה רק באמצעות ממשק דפדפן אינטרנט. 
  .שרתים 6ניתן להגדיר עד , FTPהגדרת שרת ב
 .Multi-Function Stationהפעילו את תוכנת  (1
2)  [Utilities  ] [Configuration Web Page ] 
   [Device Configuration.] 
 הקישו את סיסמת, כשם משתמש" root"הקישו  (3
 [OK.] ( 155מאפיין )הפעלה מרחוק   
 [.SCAN FEATURE]לחצו על תגית  (4
5)  [Edit ] לצד[FTP SERVER .] 
6) [Edit ] לצד העברה לשרתFTP. 
 .'תיקייה וכו, IPכתובת , הגדירו שם שרת (7
8) [Submit.] 
  .סגרו את הדפדפן (9
 

 : ותהער
  ישמר ב הקובץ , אם לא תוגדר תיקייהroot. 
  מומלץ להתייעץ עם מנהל הרשת. 

 .LANחיבור ( קיים)אפשרי בתנאי כי בוצע   SMBהגדרת תיקיית  
 ההגדרה רק באמצעות ממשק דפדפן אינטרנט. 

  .SMBתיקיות  6ניתן להגדיר עד 
 .Multi-Function Stationנת הפעילו את תוכ (1
2)  [Utilities  ] [Configuration Web Page ] 
   [Device Configuration.] 
 הקישו את סיסמת, כשם משתמש" root"הקישו  (3
 [OK.] ( 155מאפיין )הפעלה מרחוק   
 [.SCAN FEATURE]לחצו על תגית  (4
5)  [Edit ] לצד[SMB FOLDER .] 
6) [Edit ] העברה לתיקיית לצדSMB . 
 .'תחם וכומשם , ספרייה, הגדירו שם תיקייה (7
8) [Submit.] 
  .סגרו את הדפדפן (9

 

 

  LANמאפייני 
 

מספר 
 המאפיין

 הסבר אפשרויות המאפיין/ התכונה 

הגדרת רשת עם שרת  500
DHCP 

[0] DISABLED (לא אפשרי) 
[1] ENABLED (אפשרי) 

ופן אוטומטי נתוני הגדרת המכשיר ברשת בא
 ,DHCP .IP address ,Subnet maskבאמצעות 

 Default gateway . 

 IPהגדרת כתובת  501
 LANבחיבור 

 .מוגדר לא אפשרי 500ניתן להגדיר רק אם מאפיין  
  [# ] [501 ] [Set.][ Menu]לחצו על  (1
 .IPהגדירו כתובת  (2
3)  [Set ] [Menu.] 

 Subnet maskהגדרת  502
 (ת רשת משנהמסכ)

 LANבחיבור 

 .מוגדר לא אפשרי 500ניתן להגדיר רק אם מאפיין  
  [# ] [502 ] [Set.][ Menu]לחצו על  (1
 .Subnet mask הגדירו (2
3)  [Set ] [Menu.] 

 Default gatewayהגדרת  503
 (שער ברירת מחדל)

 LANבחיבור 

 .מוגדר לא אפשרי 500ניתן להגדיר רק אם מאפיין  
  [# ] [503 ] [Set.][ Menu]לחצו על  (1
 .Default gatewayהגדירו  (2
3)  [Set ] [Menu.] 
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מספר 
 המאפיין

 הסבר אפשרויות המאפיין/ התכונה 

 primary DNSהגדרת  504

server ( שרתDNS ראשי) 
 LANבחיבור 

 .מוגדר לא אפשרי 500ניתן להגדיר רק אם מאפיין  
  [# ] [504 ] [Set.][ Menu]לחצו על  (1
 .primary DNS serverהגדירו  (2
3)  [Set ] [Menu.] 

 secondary DNSהגדרת  505

server ( שרתDNS משני) 
 LANבחיבור 

 .מוגדר לא אפשרי 500ניתן להגדיר רק אם מאפיין  
  [# ] [505 ] [Set.][ Menu]לחצו על  (1
 .secondary DNS serverהגדירו  (2
3)  [Set ] [Menu.] 

  [# ] [507 ] [Set.][ Menu]לחצו על  (1  הגדרת שם המכשיר ברשת 507
 (.תווים 15עד )הגדירו את שם המכשיר  (2
3)  [Set ] [Menu.] 

 

 :הערה
 והוא ניתן , שם המכשיר מוגדר אוטומטית ברשת 
 . לשם אחר ברשת א דומהלשם ייחודי ש ובחר .לשינוי 

  [# ] [508 ] [Set.][ Menu]לחצו על  (MAC  1 הצגת כתובת 508
  [Menu.]. הכתובת מוצגת (2

 (לא אפשרי) IP [0] DISABLEDהגדרת סינון  532
[1] ENABLED (אפשרי) 

 .IPסינון כתובות 
 .Multi-Function Stationהפעילו את תוכנת  (1
2)  [Utilities  ] [Configuration Web Page ] 
   [Network Configuration.] 
 הקישו את סיסמת, כשם משתמש" root"הקישו  (3
 [OK.] ( 155מאפיין )הפעלה מרחוק   
 [.LAN FEATURE]לחצו על תגית  (4
5)  [Edit ] לצד[IP FILTERING .] 
6) [Edit ] לצד[FILTER(IPv4[ / ]FILTER(IPv6 .] 
  [Submit.]תצורה  הגדירו  (7
 .סגרו את הדפדפן (8

 (לא אפשרי) DISABLED [0] אוטומטית IPהגדרת כתובת  533
[1] ENABLED (אפשרי) 

 .מוגדר אפשרי 500ניתן להגדיר רק כאשר מאפיין 
 .DHCPאוטומטית ללא שרת  תוגדרהכתובת  [1]במצב 

 (לא אפשרי) HTTPD [0] DISABLEDהגדרת  534
[1] ENABLED (אפשרי) 

 .גישה לדפדפן האינטרנט

 (לא אפשרי) IPv6 [0] DISABLEDפרוטוקול  535
[1] ENABLED (אפשרי) 

 .לפי פרוטוקול חדש IPשימוש בכתובת 
יש לכבות את המכשיר לאחר , להפעלת המאפיין

 . ההגדרה ולהדליקו מחדש

 primary WINS serverהגדרת  538
 LANבחיבור 

 .מוגדר לא אפשרי 500ניתן להגדיר רק אם מאפיין  
  [# ] [538 ] [Set.][ Menu]לחצו על  (1
 .primary WINS serverהגדירו  (2
3)  [Set ] [Menu.] 

 secondary WINSהגדרת  539

server   
 LANבחיבור 

 .מוגדר לא אפשרי 500ניתן להגדיר רק אם מאפיין  
  [# ] [539 ] [Set.][ Menu]לחצו על  (1
 .secondary WINS serverהגדירו  (2
3)  [Set ] [Menu]. 

 מחיקת כל הגדרות  578
Email address ,FTP , 

 SMBתיקיות 

[0 ] NO (לא) 
[1] YES (כן) 

 .LAN -ו USB, לפני ההתחלה נתקו את חיבורי הקו
Email address 

  [# ] [538.][ Menu]לחצו על  (1
2) [1 ] [Set ] [1 ] [Set ][Menu.] 
 

FTP 
  [# ] [538.][ Menu]לחצו על  (1
2) [1 ] [Set ] [0 ] [Set.] 
3) [1 ] [Set  ][Menu.] 
 

SMB folder 
  [# ] [538.][ Menu]לחצו על  (1
2) [1 ] [Set ] [0 ] [Set.]  
3) [0 ] [Set ] [1 ] [Set ][Menu.] 
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 מאפייני רשת 

 ,לתשומת לבכם
   הגדרת מאפיינים אלו רק בחיבורLAN. 

  באמצעות ממשק דפדפן אינטרנט ניתן לתכנת את תכונות אלה. 
 

 הסבר תגית המאפיין/ התכונה 

 .הגדירו את המאפיינים LAN [LAN FEATURE]הגדרת תכונות 

 .התייעצו במנהל הרשת. שם ברשת וריהגד SNMP [SNMP]הגדרת שם עבור 

 .הגדרת מיקום המכשיר [SNMP] הגדרת מיקום

 .לקישור המקומי IPתובת מוצגת כ IPv6 [IPv6]הצגת כתובת קישור מקומי 

 . לתצורה האוטומטית  IPמוצגת כתובת  [IPv6] לתצורה אוטומטית  IPv6הצגת כתובת 

 .התייעצו במנהל הרשת. ברשת IPv6הגדירו כתובת  IPv6   [IPv6]הגדרת כתובת 

התייעצו . IPv6הגדירו כתובת הנתב ברשת עבור  IPv6 [IPv6]הגדרת נתב ברירת המחדל עבור 
 .ל הרשתבמנה

 .להעברת הקובץ SMBהגדירו את נתוני תיקיית  [SMB FEATURE] עבור הסורק SMBהגדרת 

לשליחת  SMTPשרת , ל"הגדירו את שרת הדוא [EMAIL FEATURE] עבור הסורקל "כתובת דואהגדרת 
 ל"הקובץ באמצעות הדוא

עד )ל להעברת הקובץ "בות דואהגדירו את נתוני כתו [EMAIL FEATURE] ל עבור סורק "רישום כתובות דוא
 (.כתובות 30

, המכשיר ישלח הודעת שגיאה לנמען[: ENABLED] [ERROR NOTIFY] הגדרת הודעת שגיאה
 .כאשר ארעה תקלה

[DISABLED :]המאפיין מבוטל. 

ל עבור הודעת "הגדרת שרת דוא
 שגיאה

[ERROR NOTIFY] שרת , ל"הגדירו את שרת הדואSMTP  לשליחת
 .ההודעה

ל עבור הודעת "דרת כתובת דואהג
 שגיאה

[ERROR NOTIFY] ל להעברת הודעת "הגדירו את נתוני כתובות דוא
 .השגיאה בהתאם לסוג התקלה

[LIFE WARNING( ]כאשר יש צורך (: תאזהרה עכשווי
 .בהחלפת מחסנית הטונר או יחידת התוף

[MEDIA PATH ERROR( ]כאשר ארעה (: תקלת מדיה
 (.מגש אחורי/ במגירה )ר תקלה בהזנת דפי הניי

[LIFE ERROR( ]הודעת תקלה כי (: תקלה עכשווית
 .צריך להחליף את מחסנית הטונר או יחידת התוף

 
 

 ונותש
 

  תוויםתיבת כ

( סימנים וספרות, אותיות)בטבלה שלהלן ריכוז התווים 
אותם ניתן להקיש בתכנות או בעריכה של , באנגלית
בשלבים בהם , יניםמאפיבהגדרות וספר הטלפונים רשומות 

 . אתם נדרשים לרשום אותם
 .כמפורט בטבלהן המתאים על הלחצלחצו לכתיבת תו 

 [.2]לחצו פעמיים על " B"לכתיבת , לדוגמה
 : על מנת

 לחצו על , להזיז את הסמן[ ] או[.] 
 לחצו על , למחוק תו[Stop]. 
 לחיצה ממושכת על  , למחוק את כל התווים[Stop.] 
 כתבו את התו הראשון, לכתיבת תו נוסף מאותו לחצן , 
 .וכתבו את התו השני[ ]לחצו על  
 

  [.[ ]]ניתן לכתוב גם באמצעות לחצני 
 .תיבת התו הרצויעד לכ[ ]לחצו על  .1
 :התווים מוצגים בסדר הבא  
 .אותיות קטנותו סימנים, ספרות, אותיות גדולות  
 .הסדר מתהפך[ ]בלחיצה על   

 
   
 
 
 
   

 .לאישור[ ]לחצו על  .2

 .1כמוסבר בשלב , בחרו את התו הבא .3

 לחצן התווים
1 . _ - [ ] { } + / = , ' : ; ? ! 1 

a b c 2 A B C 2 2 
d e f 3 D E F 3 3 
g h I 4 G H I 4 4 

j k l 5 J K L 5 5 

m n o 6 M N O 6 6 

p q r s 7 P Q R S 7 7 

t u v 8 T U V 8 8 

w x y z 9 W X Y Z 9 9 

0 @ ( ) < > ! " # $ % &  ¥ * ^ '  0 

  מעבר בין תווים גדולים לקטנים

 [Flash] מקף

 [Zoom] רווח

 [Stop] מחיקה
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  ורשימותחות "וד
 

 . או ביומן הפעילות/ח השידור ו"ו מודפסות בדוהודעות אל', במקרה של תקלה בשידור או בקליטת מסמך פקס
 

 סיבה ופתרון אפשרי קוד ההודעה
COMMUNICATION ERROR 

 (תקלת תקשורת)
40-42 
46-72 

FF 

 ארעה תקלת תקשורת בשידור או בקליטה. 
 .נסו פעם נוספת 

43 
44 

 התחברו לשקע קו אחר ונסו שנית. תקלה בקו הטלפון. 
 411נסו שנית לאחר הפעלת מאפיין . יתתקלה בתקשורת בינלאומ. 

DOCUMENT JAMMED 
 (מסמך נתקע)

 - בדקו והוציאו את המסמך התקוע. 

ERROR NOT YOUR UNIT 
 (התקלה לא במכשיר שלכם)

53,54 
59,70 

 התקלה במכשיר הנגדי. 
 .בדקו עם הצד השני 

JUNK FAX PROH. REJECT 
 ( נדחה" זבל"' פקס)

 - ועל כן לא אופשרה קליטתו" זבל"' ה כפקסהמסמך הנקלט זוה. 

MEMORY FULL 
 (זיכרון מלא)

 - הזיכרון התמלא במסמכים מאחר ולא ניתן היה להדפיסם. 
 .בדקו האם לא חסר דפי נייר במגירה או דף נייר נתקע במכשיר 
  442אם מאפיין PC FAX  מוגדר"ALWAYS "בדקו את החיבור למחשב 
 עות האם החיבור למחשב באמצ- LAN  מוגדר  448ומאפיין"ON " 
 הדפיסו או שמרו את המסמכים באמצעות דפדפן האינטרנט , בדקו 
 .ולאחר מכן מחקו מסמכים לא נחוצים 

OTHER FAX NOT RESPONDING 
 (הנגדי לא מגיב' הפקס)

 - נסו פעם נוספת. הנגדי במצב תפוס או ללא דפי נייר' הפקס. 
 שדרו שידור ידני. צלצולים הנגדי מצלצל הרבה' הפקס. 
 בדקו עם הצד השני' המכשיר הנגדי הוא לא פקס. 
 אותו חייגתם אינו מחובר' מספר הפקס . 

PRESSED THE 'Stop' KEY 
 (Stopלחצתם על לחצן )

 -  לחצן הלחיצה עלStop גרמה לביטול ההתקשרות. 

THE COVER WAS OPENED 
 (המכסה נפתח)

 - סגרו ונסו פעם נוספת. ח במהלך השידורהמכסה העליון נפת 

OK  - השידור או הקליטה בוצעו בהצלחה. 

 
 

  בתצוגהדעות וה
 

 סיבה ופתרון אפשרי  ההודעה
"CALL SERVICE" קראו לשירות  פנו לשירות. המכשיר לא פועל בצורה תקינה. 
"CHANGE DRUM" החליפו יחידת תוף  נית הטונרהחליפו אותו ואת מחס. התוף לא תקין. 
"CHECK DOCUMENT" בדקו מסמך  לחצו , הסירו את המסמך. המסמך לא הוטען כראוי 

 נקו , אם התופעה חוזרת .והתחילו מחדש[ Stop]על  
 .את גלגלת המזין האוטומטי 

"CHECK PAPER #1" בדקו במגירת הנייר  הוסיפו/בדקו. הנייר נתקע או חסר דפים, במגירה. 
 בדקו. נייר לא הוכנסו בצורה נכונהדפי ה, במגירה. 
 בדקו. המגירה חסרה או לא הותקנה כראוי. 

"CHECK PAPER TRAY #1" בדקו את הנייר במגירה  אין התאמה בין גודל הנייר במגירה וההגדרה . 
 .הכניסו במגירה דפים בגודל הרשום בתצוגה 
 380בדקו הגדרת מאפיין , אם ההודעה חוזרת . 
 יין מוגדר כאשר המאפB5(ISO) / B5(JIS) / 16K , מסמכי 
 הנקלטים לא מודפסים אלא נשמרים ' הפקס 
 .שנו את ההגדרה. בזיכרון 

 .מגש אחורי# 2, מגירה# 1: הערה
"CHECK PICKUP INPUT TRAY #2" בדקו מגש אחורי  בדקו. הנייר לא הוטען כראוי. 
"CHECK REAR COVER" בדקו מכסה אחורי  בדקו וסגרו. חורי פתוחהמכסה הא. 

 בדקו והוציאו אותו. נייר תקוע ליד המכסה האחורי. 
"COOL DOWN FUSER" קירור תנור הייבוש  המתינו עד לסיומו. המכשיר בתהליך קירור. 
"DRUM LIFE LOW REPLACE SOON" החליפו בהקדם, התוך שחוק   החליפו אותו בהקדם ". חייו"התוף עומד לסיים את

 . את מחסנית הטונרוגם  
"EMAIL SIZE OVER" ל גדול מדי"קובץ דוא  חלקו לקבצים קטנים. גודל הקובץ מעבר למותר. 
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 סיבה ופתרון אפשרי  ההודעה
"FAX IN MEMORY" בזיכרון' פקס  ראו הוראות בתצוגה להדפסתו. מסמך בזיכרון. 

 ב-PC FAX  מוגדר  442בו מאפיין"ALWAYS" , בדקו 
 .חיבור למחשב והאם המחשב מופעלאת ה 
  בחיבור באמצעותLAN , 448ומאפיין "ON" ,הקרינו , 
 באמצעות דפדפן הדפיסו או שמרו את המסמך  
 . ולאחר מכן מחקו מסמכים לא נחוציםהאינטרנט  
 . והם יודפסו אוטומטית" OFF"שנו את ההגדרה ל  

"FILE SIZE OVER" קובץ גדול מהמותר   לשרתבסריקה FTP  או תיקייתSMB , הקובץ מעבר 
 .חלקו אותו למספר קבצים. למותר 

"KEEP COPYING" המשך בצילום   כמו חוסר בדפי )הצילום הופסק מסיבה כלשהיא 
 .ראו הודעה נוספת בתצוגה, כדי להמשיך(. נייר 

"LOW TEMP." נמוכה' טמפ   הטמפרטורה הפנימית נמוכה והמכשיר לא יכול 
 .עילו את המכשיר בסביבה חמה יותרהפ. לפעול 

"MEMORY FULL" זיכרון מלא  בצעו שידור ידני. אם מופיע בשידור מזיכרון. 
 לחצו , אם מופיע בצילום[Stop ] לביטול ההודעה 
 .חלקו את המסמך וצלמו כל חלק בנפרד 

"MODEM ERROR" תקלת מודם  פנו למוקד השירות לקבלת עזרה. תקלה במודם. 
"NO FAX REPLY" (הנגדי)' אין תגובה מהפקס  נסו פעם נוספת. הנגדי' תקלה בפקס. 
"OUT OF PAPER INPUT TRAY #2" אין נייר במגש האחורי  הוסיפו. חסר נייר במגש האחורי. 
"PAPER IN TRAY #2" נייר במגש האחורי  יש נייר במגש האחורי. 
"PAPER JAMMED" 
"OPEN TOP COVER" 

 נייר תקוע
 פתחו מכסה עליון

 הוציאו אותו. דף נייר תקוע במכשיר. 

"PC FAIL OR BUSY" מחשב כבוי או עסוק  בדקו את תקינות חיבור המחשב לחשמל. 
 כבו את המחשב והדליקו מחדש. התוכנה לא פועלת. 

"PHONEBOOK FULL" ספר טלפונים מלא  מחקו מיותרים. אין מקום פנוי להוסיף נמענים. 
"PLEASE WAIT" נא להמתין  המתינו עד לסיומו, המכשיר בתהליך חימום. 
"POLLING ERROR" תקלת משיכה  בדקו . המכשיר הנגדי לא מאפשר משיכת מסמך 

 .עם הצד השני 
"REDIAL TIME OUT" הסתיים החיוג החוזר  נסו לשדר בשידור ידני. 
"REMOVE DOCUMENT" הסירו את המסמך  וציאו אותוה. המסמך תקוע. 

  מ במזין "מ 600בהזנת דף מסמך ארוך מעל 
 .והוציאו את המסמך[ Stop]לחצו על . האוטומטי 
 .נסו שנית עם מסמך קצר יותר 

"REMOVE PAPER IN INPUT#2" הוציאו נייר מהמגש האחורי   הנייר במגש האחורי מונע אפשרות קליטת מסמך 
 .הוציאו אותו. ח"או הדפסת דו 

"REPLACE DRUM CHANGE SUPPLIES" החליפו תוף ומתכלים  החליפו גם את . צריך להחליף את יחידת התוף 
 .מחסנית הטונר 

"RX MEMORY FULL" זיכרון הקליטה מלא   הזיכרון התמלא במסמכים מאחר ואין נייר במגירה 
 . הוציאו נייר/הוסיפו דפים, בדקו. או שהנייר תקוע 
 ב-PC FAX  מוגדר  442בו מאפיין"ALWAYS" , בדקו 
 .את החיבור למחשב והאם המחשב מופעל 
  בחיבור באמצעותLAN , 448ומאפיין "ON" ,הקרינו , 
 באמצעות דפדפן הדפיסו או שמרו את המסמך  
 . ולאחר מכן מחקו מסמכים לא נחוציםהאינטרנט  
 .והם יודפסו אוטומטית" OFF"שנו את ההגדרה ל  

"SCANNER POSITION ERROR" תקלה ביחידת הסריקה  כבור את המכשיר והדליקו מחדש. תקלה בסורק . 
 .פנו לייעוץ במוקד השירות, אם התקלה נמשכת 

"TONER EMPTY" / "CHANGE SUPPLIES" החליפו מתכלים , חסר טונר  החליפו את מחסנית הטונר. חסר טונר. 
"TONER LOW" / "CHANGE SUPPLIES" ו מתכלים החליפ, מעט טונר  הכינו מחסנית טונר להחלפה. נותר מעט טונר. 
"TOP COVER OPEN"  מכסה עליון פתוח  בדקו וסגרו את המכסה. 
"TRANSMIT ERROR" תקלת שידור  נסו לשדר פעם נוספת. 
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