
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  
 

 הוראות הפעלה
 

 מדפסת משולבת
 

 KX-MC6020 דגם 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

  .עד אשר תתבקשו לעשות זאת במהלך התקנת התוכנה במחשב USBאל חברו את המכשיר אל המחשב בכבל 
 

 
 
 נא קראו את ההוראות במלואן לפני השימוש הראשון 

 

 



 
2 

 
 
 

 ,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 ואנא קרא  
 .הוראות הבטיחות  
 
 

 
 הסרה מאחריות

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

 .הציוד והאפשרויות המתוארות בחוברת עלולים להשתנות ממדינה למדינה בהתאם לדרישות של אותה מדינה
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 אביזרים
 

 צבע פייחידת תו מחסניות טונר

  
 

 תקליטור *מחסנית איסוף יחידת תוף שחור

  
 

 

 פתיל טלפון בל חשמלכ חוברת הוראות

 
  

 

  USBכבל 

 

 
 .מחסנית איסוף שאריות טונר*  

 המחסנית מותקנת בתוך המכשיר  
 . בעת אספקת המכשיר  

 
 חומרים מתכלים

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

 :מחסניות טונר
 

 כמות גדולה כמות רגילה צבע

 KX-FATC501A (Cyan)קיאן 
KX-FATC501E 

KX-FATC506A 
KX-FATC506E 

 KX-FATM502A (Magenta)אדמדם 
KX-FATM502E 

KX-FATM507A 
KX-FATM507E 

 KX-FATY503A (Yellow)צהוב 
KX-FATY503E 

KX-FATY508A 
KX-FATY508E 

 KX-FATK504A (Black)שחור 
KX-FATK504E 

KX-FATK509A 
KX-FATK509E 

 
 צבע פייחידת תו :KX-FADC510A / KX-FADC510E. 
 יחידת תוף שחור :KX-FADK511A / KX-FADK511E. 
  טונראיסוף שאריות מחסנית :KX-FAW505A / KX-FAW505E . 
 

 (:כיסוי 1%עם  Aדפי ) אפשרויות הדפסה

 םדפי 2,111 -כ :כמות רגילה : טונר צבע 
 דפים 1,111 -כ :כמות גדולה       
 דפים 2,111 -כ :כמות רגילה : טונר שחור 

 דפים 1,111 -כ :כמות גדולה       
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 הוראות בטיחות

  קרינת לייזר

CLASS 1 LASER PRODUCT 
 

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

חשיפה במסמך זה עלולים לגרום אלו המצוינים במפורש 
 .תקרינה מסוכנל

 mW 6.5הספק מקסימאלי  :נתונים
 nm – 800 nm 770: אורך גל    
 רציף: משך הפליטה    
 

 יחידת קיבוע הטונר
קבוע יחידת ה ,במהלך או מיד לאחר ההדפסה! אזהרה
נע יש להיזהר ולהימ. רגילזה . תחממת מאודמ( 0) הטונר

 . ממגע עם יחידה זו

 

 
 :ערהה
 הסמוך לפתח  והאזור (2)צד השמאלי של המכשיר ה 
 .םמילהיות מאוד חם גם ה יםעשוי (3)יציאת המסמך  

 

 לביצועיים מרביים
 הטונר מחסניתהתוף ו

 ה של מנעו חדיר, או התוף/ו בעת החלפת מחסנית הדיו  
 .או נוזל אחר, מים, אבק 
  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 , המחסנית לשמירת אורך חיי 
 .לאריזתה זמן ממושך 
 

 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 
 :שקית האריזה לאחר פתיחת 
 .שניות 11אין 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 לאור השמש - 

 
 
 
 מומלץ לא לכבות את , להארכת משך השימוש בתוף 
  31 -אחר סיום ההדפסה אלא להמתין כהמכשיר מיד ל 
 .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
 .הנגיעה במחבריםלגעת במשטח מתכת מאורק לפני  
 

 תנאי סביבה
 כמו , הרחיקו את המכשיר מציוד הגורם לרעש חשמלי
 .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 , משים במכשיר תקופה ממושכתכאשר אינם משת
 .אותו ונתקו מהחשמל 
 על כן יש להבטיח , המכשיר מפיק חום בעת פעולתו
 .אוורור טוב בסביבתו 
  מ מצידי המכשיר"ס 01השאירו מרווח של לפחות. 
 השתמשו בשואב . אין לכסות את פתחי האוורור במכשיר
 .(0) אבק להסרת לכלוך מפתחי האוורור 
 

 

 
 ניקוי
 אין . נגבו את המכשיר במטלית רכה יבשה להסרת אבק
 .ניקוי להשתמש בחומרי ניקוי ובמיוחד לא בנוזל או תרסיס 
 

 העברת המכשיר
בעת העברת 

הקפידו , המכשיר
לשאת אותו 

הנשיאה  בחריצי 
 .באיור ( 2)
 

 ,ומת לבכםלתש
המכשיר כבד  
 ג"ק 32 -כ משקל 
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 כרת המכשירה
 

 מבט חזיתי

 
 
 (ADF)מזין מסמכים אוטומטי   0

 י דפי המסמךמנתב  2

 מגש הזנת מסמך  3

 מאריך מגש הזנה  1

 מכסה משטח הזכוכית  1

 מגש איסוף דפי המסמך לאחר הסריקה  6

 פתח הזנת המסמך במזין האוטומטי  1

 מתג הדלקה וכיבוי  1

 כסה שמאלימ  1

 ידית פתיחת מכסה שמאלי 01

 בגודל תקני מגירת דפי נייר 00

 מכסה קדמי 02

 * המודפסיםפתח יציאת הדפים  03
 

 
 

 מחסנית עודפי טונר 01
 **מותקנת במקומה על ידי היצרן   
 

 מגש האיסוף שליד פתח יציאת הדפים המודפסים יכול * 
 אספו את הדפים . דפים מודפסים 011 -להכיל כ  
 ש מתמלא והדפים יחסמו את המודפסים לפני שהמג  
 .אפשרות היציאה התקינה של הדפים מתוך המכשיר  
 
 במחסנית עודפי הטונר נאגרים שאריות טונר מתהליך  **  
 דפים  32,111 -המחסנית כ" אורך חיי. "ההדפסה  
  ,דפים 1,111 -או כ (לבן/שחור)חדגונית בהדפסה   
 . 1% -עם כיסוי של כבהדפסה צבעונית   
 ן לנסות ולהשתמש פעם נוספת בטונר שנאסף אי  
  אין להשליך את המחסנית לפח אשפה . במחסנית  
 .רגילה אלא להביאה למקום איסוף פסולת אלקטרונית  

 
 
 

 מבט אחורי

 
 
 רמקול  0

 שקע חיבור כבל החשמל  2

 (Tel)שקע חיבור פתיל הקו   3

 (Ext)משיבון /שקע חיבור שלוחה  1

 (LAN)שקע חיבור לרשת מקומית   1

 נורית לד  6

 USBשקע חיבור ממשק   1

 (אופציה)שקע לחיבור יחידת דופלקס   1
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 לוח הבקרה

 
 
0  [Copy .]להפעלה בתצורת צילום. 

2  [Scan .]תצורת סורקה בפעלהל. 

3  [Collate[ / ]Directory], 
   חוברות/סידור הדפים בקבצים, בצילום. 
   כניסה לספר הטלפונים, בפקסימיליה. 

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

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

6  [Zoom / ][Quick Scan .] 
   הגדלת או הקטנת התצלום -זום , בצילום. 
   סריקת המסמך לזיכרון, בפקסימיליה. 

1  [Page Layout[ / ]Caller ID .] 
   (.עימוד)פריסת העמוד , בצילום 
   להפעלת תכונות שיחה מזוהה, בפקסימיליה. 

1  [Menu .] יציאה ממצב תפריט/ כניסה. 

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

01 [Flash .]איתות. 

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

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

03 [Fax .]להפעלה בתצורת פקסימיליה. 

 .לחצני חיוג מהיר 01

01 [Broadcast .]הפצה בחיוג אוטומטי. 

06 [Manual Broad .]בחיוג ידני הפצה. 

01 [Lower .] בחיוג מהיר 1-6בחירת תחנות. 

 .  לחצני הניווט  01

01 [Set .]אישור. 

21 [Monitor .]ביטול פעולת הרמקול/הפעלת. 

20 [Black .]לבן/בשחור' סריקה ופקס, הפעלה של צילום. 

22 [Colour .]הפעלה של צילום וסריקה בצבע. 

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

 

 קנההת
 

 .ואמצעי האריזה( 0)הסירו מהמכשיר את כל המדבקות 
 

 
 
 

 ת הטונרות התוף ומחסניויחיד

 : הערה
 .ת להפעלה הראשונהות מיועדות הטונר המסופקומחסני 
 

 :זהירות
 לפני התחלת ההתקנה קראו הוראות אלו. 
 לאחר פתיחת שקית אריזת יחידת התוף: 
 .שניות 11אין 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 - 
 שקית סנית הטונר זמן ממושך מחוץ לאין להשאיר את מח 
 .שלה אריזהה 
 אין להוסיף טונר למחסנית קיימת. 
 או לאיכות עקב /כל נזק והחברה לא תהיה אחראית ל 
 .שימוש במוצרים תחליפים 
 
 , מהמגרעת במרכז, (0)פתחו את המכסה הקדמי  .0
 .כמוראה באיור  
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  הצילחב, שחררו את נעילת מכסה תא יחידת ההדפסה .2
 ( 2)תגיות הבכוון החץ על   

 
 
 ופתחו  ( 3)בצידי המכסה ידיות הנעילה הרימו את ה .3
 (.1)ההדפסה מכסה תא יחידת את   

 
 

 
 
 ,על ידי משיכתו לכיוונך( 1)הסירו את המגן הכתום  .1
 .המכשיר ולאחר מכן משכו אותו לחלוטין החוצה מתוך  

 

 
 

 
 

  פיהוציאו את יחידת תו .1
 .הצבע מתוך האריזה  
   הסירו את כל מדבקות 
 .האריזה והמשלוח   
   את בשלב זה אל תוציאו   

 בשחור יחידת התוף להדפסה   
 תתבקשובאריזה עד לשלב בו אותה אלא השאירו    
 .לאחר התקנת תוף הצבע במכשיר, לעשות זאת   
   זק החזיקו את יחידת התוף מעל שולחן כדי למנוע נ 
 אפשרי במקרה של השמטת היחידה מהאחיזה    
 .ונפילתה על הרצפה   
 
 ואת הכיסוי העליון תוך אחיזה ( 6)סירו את פקקי המגן ה .6
 (.1)בלשונית   

 
 
 את והסירו ( 1)הצבע  פיאחזו בחוזקה ביחידת תו .1
 .במשיכה לכיוונכם( 1)משטח ההגנה התחתון   

 
 

    לא לגעתהיזהרו 
 ולא לשרוט את   
 (01)גלילי התוף    
 הירוקים בתחתית   
 .יחידת התוף   
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 של יחידת ( 00)במנוף הירוק בידכם השמאלית החזיקו  .1
 בחלק הקדמי בידכם הימנית החזיקו ,  (02)צבע ה פיתו  
  ישמאלה ודיוהכניסו את יחידת התוף אל צ, יחידההשל   
 .תא יחידת הדפסהשל   
    חופפים כסימן להכנסת ( 03)וודאו כי סימני החץ 
  .יחידת התוף בצורה הנכונה   
    (.01)היזהרו לא לגעת או לשרוט את יחידת האגירה
    

 
 

 תוף ההוציאו את יחידת  .1
 .השחור מתוך האריזה  
   הסירו את כל מדבקות 
 .האריזה והמשלוח   

 
 

 ואת הכיסוי העליון תוך ( 01)הסירו את פקק המגן  .01
 (.06)אחיזה בלשונית   

 
 

 סירו את וה( 01)תוף השחור האחזו בחוזקה ביחידת  .00
 .במשיכה לכיוונכם( 01)משטח ההגנה התחתון   

 
 

    היזהרו לא לגעת ולא לשרוט 
 ( 01)את גליל התוף הירוק    
 .בתחתית יחידת התוף   

 

 
 בצד הימני של ( 21)תוף השחור ההתקינו את יחידת  .02

 . יחידת ההדפסה תא   
    חופפים כסימן להכנסת ( 20)וודאו כי סימני החץ 
  .יחידת התוף בצורה הנכונה   
    (.22)היזהרו לא לגעת או לשרוט את יחידת האגירה 
 

 
 

 
 לפני פתיחת האריזה של מחסנית .03

 בצורה אנכית  הנערו אות, הטונר  
 .פעמים 01 -מ יותר  

 
 

 .מחסניות הטונר מאריזתן 1הוציאו את  .01
   הסירו את מדבקות האריזה. 

 
 

 
 הוציאו כל אחת ממחסניות  .01

 מתוך מארז ( 21)הטונר   
 (.23)ההגנה שלה   

 

 
 

 .על פי הצבעים( 21)ינו את מחסניות הטונר התק .06
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  מגנטה, צהוב, התקינו על פי הסדר הבא משמאל לימין  
 .ושחור( כחול ירקרק)קיאן  ,(אדום)  
   וודאו חפיפה . התקינו את המחסניות בצורה הנכונה 
 (.26)בין סימני החץ    
    היזהרו לא לגעת במכסה מחסנית הטונר הנמצא 
 הטונר עלול להישפך החוצה . בתחתית המחסנית   
 .מהמחסנית   
 

 ולחצו כלפי מטה , יחידת ההדפסה( 21)סגרו את מכסה  .01
 (.21)את ידיות הנעילה   

    הנעילה' קליק'לחצו את הידיות מטה עד לשמיעת . 
 .כי המכסה סגור היטב וודאו   

 
 

 
 

  .סגרו את המכסה הקדמי .01

 
 

 

 ת התוףות הטונר ויחידוהחלפת מחסני

 החליפו את מחסנית הטונר כאשר בתצוגה מופיע: 
 - "BLACK TONER LOW( "טונר שחור נמוך) 
 - "CYAN TONER LOW( "טונר קיאן נמוך) 
 - "MAGENTA TONER LOW( "טונר מגנטה נמוך) 
 - "YELLOW TONER LOW( "טונר צהוב נמוך) 

 ,או 

 - "BLACK TONER EMPTY( " ריקטונר שחור) 
 - "CYAN TONER EMPTY ( " ריקטונר קיאן) 
 - "MAGENTA TONER EMPTY ( " ריקטונר מגנטה) 
 - "YELLOW TONER EMPTY ( "טונר צהוב ריק) 

 החליפו את יחידת ההדפסה כאשר בתצוגה מופיע: 
 - "COLOR DRUM LIFE LOW( " חייו'תוף צבע לפני סיום') 
 - "MONOCHROME DRUM LIFE LOW( " תוף שחור לפני 
 ('חייו'סיום   

 או

 - "COLOR DRUM REPLACE( "החליפו תוף צבע) 
 - " MONOCHROME DRUM REPLACE( " החליפו תוף 
 (שחור  
 

 :הערות
  הקפידו לארוז את , בהחלפה של מחסנית טונר 
 אחרת המחסנית הריקה בתוך שקית ניילון או אריזה   
 .אשר תמנע כל דליפה של שאריות הטונר  
  אחזו בידכם השמאלית  בהחלפה של יחידת תופי הצבע 
  1ראו שלב )בדומה לשלבי ההתקנה , במנוף הירוק  
 (. בעמוד הקודם  
  החברה לא . החליפו במחסניות ויחידות תוף מקוריות 
 או לאיכות עקב שימוש /תהיה אחראית לכל נזק ו  
 .רים תחליפיםבמוצ  
 

 ,לתשומת לבכם
  ותת הטונר הריקואין להשליך לפח האשפה את מחסני 
 אלא להעבירם למקום , תות התוף המשומשוואת יחיד 
 .אלקטרוניקה הנמצא באזורכם/ איסוף לחומרים מסוג זה  
 

 הדפסה חסכונית

הגדירו , אם ברצונכם להפחית את צריכת הטונר בהדפסה
 (.מופעל" )ON"במצב  112את מאפיין 

אולם הוא על , 11% -וניתן להשיג חסכון בטונר של עד כ
בהדפסה חסכונית האיכות יותר . חשבון איכות ההדפסה

 .נמוכה בהשוואה להדפסה רגילה
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 דפי הנייר

  ניתן לאחסןהרגילה במגירת הדפים: 
 ר"מ/גרם 11דפים במשקל נייר  211עד  - 
 ר "מ/גרם 11דפים במשקל נייר  231עד  - 
 ר "מ/גרם 11דפים במשקל נייר  211עד  - 
 ר"מ/גרם 011דפים במשקל נייר  011עד  - 
 *שקפים  21עד  - 
 *מעטפות  01עד  - 
 *דפי בריסטול  01עד  - 
 

 .רק בתצורת הפעלה מדפסתהדפסה על מדיה זו *  
 

  נייר הבאיםהדפי סוג את במגירת הדפים ניתן לאחסן: 
 ,או( מ"מ 216x279) Letter, (מ"מ 210x297) A4 :נייר רגיל - 
         Legal (216x356 מ"מ.) 
 , (מ"מ 210x297) A4: בריסטול/תוויות/שקפים/נייר עבה - 
       Letter (216x279 מ"מ.) 
 (.מ"מ 110x220) DL,  (מ"מ 105x241)# 01 :מעטפות - 

 שקוף דק או, המצופ, כימי, אין להשתמש בדפי נייר מסוג. 

 מסולסלים וכדומה, קרועים שתמש בדפי נייראין לה. 

  (: ראשוניתההגדרה ב)גודל הניירA4. 
 .יש לשנות הגדרות, בגודל אחרעל נייר צילום / להדפסה  
 .311מאפיין ב: גודל נייר - 
 .313 ןמאפייב: הנייר( משקל)עובי  - 
 
 .החוצהאותה משכו ו( 0)פתחו את מגירת הנייר  .0

 

 
 

 אווררו את חבילת  .2
 .הדפים  

 
 

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

 
 
 

 
 
 במיקום ( 1)את מתאם רוחב הדפים הימני לחצו והזיזו  .1
 לחצו והזיזו יחד . מתאים לגודל הנייר על פי המסומןה  
 פי סימני והציבו אותם על ( 1)את מתאמי אורך הדפים   
 . גודל הדפים  

 
 
    מוצבים במיקום על פי סימני( 6)וודאו כי המתאמים 
 וכמות הדפים היא מתחת לסימן הכמות , גודל הדפים   
 (. 1)המקסימאלית    
 (.1) וודאו כי הדפים אינם מעל ללשונית   
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 .התקינו את מגירת הדפים במקומה .1
 הרימו מעט את החלק הקדמי של המגירה ואחר כך   
 .דחפו אותה פנימה עד לעצירתה  

 
 

 :הערות
   דפי הנייר עלולים להיתקע כאשר המתאמים אינם 
 .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  
 

 במגירת הנייר בעת הטיפול

 היזהרו לא להפיל את 
 .המגירה 

 
 
  משקל המגירה כשהיא . בשתי הידיים החזיקו את המגירה 
 .ג"ק 2.1 -כ ,נייר מלאה בדפי 
 .בצד השמאלי של המגירה( 0)היזהרו לא לגעת בלוחית  

 
 
 

 

 

 כנהה
 

 חיבורים
 

 ,לתשומת לבכם
   בעת הפעלת המכשיר יש לוודא כי קיימת גישה חופשית 
 .אל שקע החשמל אליו מחובר המכשיר  
  יש להשתמש אך ורק בפתיל הטלפון המסופק. 
  חיבור לקו הטלפוןאין להאריך את פתיל ה  .  
 

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

      המסופק, פתיל קו הטלפון.       

       שקעEXT .טלפון נוסף/לחיבור משיבון. 

       (.לא מסופק)משיבון 
      בור לאינטרנטחי. 
      (לא מסופק)נתב ברשת פנימית /מודם 
       כבל חיבור לרשתLAN (לא מסופק) 
 (.1קטגוריה )יש להשתמש בכבל מסוכך        
       אופציה)שקע לחיבור יחידת דופלקס 
 

 או בפתיל הקו /החשמל ווודאו כי התקע בכבל  *0 
 .שלכם הקו/החשמל ים לשקעמימתאי   
 

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

  השימוש עם נתב ברשת

 ייעשה ( 6)נתב ברשת /עם מודםשימוש כי הומלץ מ
 חומת אש , ותלפרטים אודות הגדר. ברשת מאובטחת 
 (firewall )פנו למנהל הרשת', וכו. 
 או /ו אבטחהבעיות עקב  יםנזק האחריות אינה מכסה 
 .פגמים הנוגעים לאבטחת השימוש ברשת 
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 הדלקה וכיבוי
 

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

 שיטת חיוג

 .דליקו את המכשירוודאו או ה .0

 [.Menu]לחצו על  .2

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

1.  2הקישו , לחיוג בצלילים "(TONE .)"או, 
   0הקישו , לחיוג במתקפים "(PULSE .)" 

 [.Menu]לחצו על ו, [Set]לחצו על  .1
 
 

 תצורת הפעלה
 

 בלחיצהבחרו את תצורת ההפעלה 
 :על הלחצן המתאים

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

 

 :הערה
 . צילום, תצורה ראשונית  
 הדיר את תצורת ניתן ל 163 מאפייןב  
 ,'פקסצילום או , ההפעלה הקבוע 
 .ראו בפרק מאפיינים 

 

 
 

 (עזרה) HELPתפריט 

 ."HELP"עד שבתצוגה , [Menu]על מספר פעמים לחצו  .0

 :באפשרויות הבאות, את נושא העזרה[ [ ]]בחרו  .2
  "BASIC SETTINGS( "הגדרות בסיסיות) 
  "FEATURE LIST( "רשימת תכונות) 
  "DIRECTORY( "ספר טלפונים) 
  "FAX RECEIVING( "קליטת פקס') 
  "COPIER( "צילום) 

  "REPORTS( "חות"דו) 
  "CALLER ID( "שיחה מזוהה.) 

 [.Menu]לחצו על ו, [Set]לחצו על  .3

   

 טעינת מסמך המקור
 

 משטח הזכוכיתב

 
 

 (.0)ימו את מכסה משטח הזכוכית הר .0

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

 .סגרו את המכסה .3

   אזור הסריקה 
 האפקטיבי    
 . מתואר באיור   

 
 

 :הערות
  וודאו כי לא מונח מסמך במזין האוטומטי. 
  הניחו את המסמך בעדינות על גבי משטח הזכוכית . 
 היזהרו לא להפעיל לחץ על הזכוכית אחרת היא עלולה   
 . להינזק  
   השאירו את המכסה פתוח, (כמו ספר)אם המקור עבה .
  ה לפני הנחת המסמך וודאו כי הדיו או נוזל המחיק 
 .בו יבשים( טיפקס)  
 
 

 במזין האוטומטי

 
 

 עם פניו כלפי מעלה ( דפים 11עד )הטעינו את המסמך  .0
 .עד לשמיעת צפצוף קצר, בפתח המזין  
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 . לרוחב דפי המסמך( 0)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 דק , נייר שקוף או שקוף למחצה, או מסולסל/ו  
 .(כמו עיתון)המודפס משני צדדיו   
  מ"מ 1 -עובי כל דפי המסמך צריך להיות פחות מ. 
  מ מומלץ לצלמו "מ 201 -כאשר רוחב דף המסמך קטן מ 
 וטעון  letterאו  A4קודם לכן ממשטח הזכוכית על דף   
 .את התצלום  
  מךמידות דפי המס :  
 ,מ"מ 128X128  גודל מינימאלי  
 מ"מ 216x600 גודל מקסימאלי  

   אזור הסריקה 
 , האפקטיבי  
 .באיור משמאל  
 

   משקל הנייר: 

 ר"מ/גרם 11-11, דף בודד -  
 ר"מ/גרם 61-11, חבילת דפים -  

 
 

 כווני עוצמה

 [. Fax]לחצו על לחצן  .0
 .'ת תצורת פקסנורית הלחצן מאירה כסימן להפעל  

 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 הרמקול .3
 את וכוונו [ [ ]]במהלך השימוש ברמקול לחצו   
 .עוצמת הקול  

 
 

 תאריך ושעה

 [.Menu]לחצו על ו, מופעלת' וודאו כי תצורת פקס .0

  [Set.], 010 הקישו, [#]הקישו  .2
 

 , לכל נתוןספרות  2, והשעה הקישו את התאריך .3
 .שעות 02השעה לפי שעון  כאשר  
 בבוקר 01:01שעה , 2102באפריל  3: לדוגמה  
 . 15 10 12 04 03: ןהקישו משמאל לימי       

   קבעו עם , בשעון[ ] את"AM" ,"PM " 24"או" 
 .(שעות 21אחר הצהרים או שעון , לפני)   

 [.Set]לחצו על  .1

[.Menu]לחצו על , ליציאה מהתפריט .1

 
 :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  
  .צלצול נכנס  
 
 

 נתוני זיהוי
 

 (LOGO) שם

  [.Menu]לחצו על  .0

  [Set.], 012 הקישו, [#]הקישו  .2
 

 תווים באמצעות  31עד , (לוגו)הקישו את תווי השם  .3
 .  לחצני הספרות  

 [.Set]לחצו על  .1

 [.Menu]לחצו על , לסיום .1
 

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

 

  'פקס/מספר טלפון

  [.Menu]לחצו על  .0

  [Set.], 013 הקישו, [#]הקישו  .2
 

 .  ספרות 21עד ', 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  .1

 [.Menu]לחצו על , לסיום .1
 

 :הערות
  הזיזו את הסמן בתצוגה , אם טעיתם[[ ] ] והקישו 
 .את הספרה הנכונה  
  לחיצה ממושכת על , למחיקת כל המספר[Stop.] 

 
 

 (LAN)גישה לרשת מקומית 
 

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

 

 הגדרה אוטומטית

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

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

 .ראו בהמשך. מהתקליטור המסופק
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 :הערה

 השרת יכול . או יותר מכשירים 2ניתן לחבר ברשת  
 אך במקרה כזה מומלץ , תובת זיהוילהקצות לכל אחד כ 
 .לבצע הגדרה ידנית 
 

 הגדרה ידנית

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

 [.Menu]לחצו על  .0

 ".DHCP"בתצוגה  .111 הקישו, [#]הקישו  .2

 [.Set]ולחצו על " DISABLE"לבחירת  1הקישו  .3

 :את הגדירו .1
   IP address (כתובת): 
 [.Set]ולחצו על " IP address", 110הקישו  (0  
 [.Set]ולחצו על  IPהגדירו כתובת  (2  

   Subnet mask (מסכת רשת משנה:) 
 [.Set]ולחצו על " Subnet mask", 112הקישו  (0  
 [.Set]ולחצו על  את מסכת הרשתהגדירו  (2  

   Default gateway ( ברירת מחדלשער:) 
 [.Set]ולחצו על " Default gateway", 113הקישו  (0  
 [.Set]הגדירו את השער ולחצו על  (2  

 [.Menu]לחצו על , לסיום .1
 

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

 (PC Fax) הגדרת מחשב הקליטה
 :חשוב

  מוגדר  112וודאו כי מאפיין"ALWAYS " או"CONNECTED." 

 [.Menu]לחצו על  .0

  [Set.], 113 הקישו, [#]הקישו  .2

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

 [.Menu]לחצו על , לסיום .1
 

 :הערות
  המחשב , אם המכשיר לא מחובר לרשת מקומית 
 יוגדר כמחשב  USBהמחובר למכשיר באמצעות כבל   
 . 'מסמכי פקס לקליטת  
  הגדירו מראש את שם המחשב, כדי לבחור במחשב הרצוי. 
 
 

 Multi-Function Stationתוכנת 

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

  

 דרישות המערכת להפעלת תחנת העבודה

 Multi-Function Stationבאמצעות תוכנת 

 
 

 

 
 

 :אזהרה
   יש להשתמש בכבלUSB  מסוכך(מאושר ל- USB 2.0.) 
   יש להשתמש בכבלLAN  (.1קטגוריה )מסוכך 
 

 התקנת התוכנה

 ,לתשומת לבכם
  למחשב התקינו את התוכנה במחשב לפני חיבור המכשיר 
 . (Found New Hardware) אחרת יפתח חלון קושחה חדשה 
 (.בטל) Cancelו זה בחרבמקרה  

 .אחר אין להפעיל כל ישום. הפעילו את המחשב .0

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

 .אוטומטית התקנהל[ Easy Installation]נפתח חלון  .3

 .עקבו אחר ההנחיות במסך .1

 : [Connect Type]כאשר נפתח  .1

    עבור חיבורUSB 
 ולחצו[ Connect directly with a USB cable]בחרו  (0  
 [.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  (0  
 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  (1  
 

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

 הפעלה

   [All Program ][ Start]לחצו , לאחר הפעלת המחשב
[Panasonic ] [KX-MC6020 ] [Multi-Function Station.] 

   (.ראו בעמוד הבא) במסך נפתח חלון אפשרויות הפעלה
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 :אפשרויות ההפעלה

- Scan. ל וכו"לדוא, לקובץ תמונה, סריקה למסך'. 
- PC FAX .לשידור וקליטת , מהמחשב' הפעלת הפקס 
 .םמסמכי 
- Remote Control .הפעלה ותכנות המכשיר מרחוק. 
- Utilities .הפעלת תכונות שונות. 
- Settings .הגדרות וכוונים. 
 .מידע וכדומה, קבלת עזרה -
 

ניתן להגדיר את , באמצעות תגיות חלון הבקרה של התוכנה
פרטים נוספים בתצורות ההפעלה . מאפייני ההפעלה

 השונות של המכשיר
 

 :הערה
   אופן ההפעלה בהתאם והגדרת המאפיינים בהתאם 
.לגרסת מערכת ההפעלה של המחשב שלכם 

 

 הדפסה
 

 "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, ום המופעלבייש .0

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

 .בחרו את המכשיר כמדפסת פעילה (0 :בחלון שנפתח .3
 .הגדירו את מאפייני ההדפסה (2          

 (.הדפס[ )Print]לחצו בחלון על  .1
 

 

 

 מאפייני ההדפסה

[Basic ](יםבסיסי)  :לדף וכו עמודים , סוג נייר, גודל נייר'. 
[Output] (מוצא :)צורת האיסוף וכו, מספר העתקים'. 
[Quality( ]הדפסה חסכונית וכו, 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 11-011)נייר רגיל  -  
 [.Thick Paper]בחרו , (ר"מ/גרם 016-061)נייר עבה  -  
 [.Thin Paper]חרו ב, (ר"מ/גרם 61-11)נייר דק  -  
 [.Transparency]בחרו , שקפים -  
 [.Label]בחרו , תוויות -  
 [.Envelope DL]או [ Envelope #10]בחרו , מעטפות -  
 [. Card Stock]בחרו , (ר"מ/גרם 063)בריסטול  -  
   להגדרות ההדפסה מהמחשב עדיפות על הגדרות 
 .כשירס של המהבסי  
   לחצו על  1לאחר שלב , בהדפסת מעטפות 
  [Colour[/]Black .] שנו את הצבע בתגית[Quality] 
 .לפני שאר ההגדרות  
 

 הדפסת שקפים

 סוג מומלץ. )בחרו בסוג שקפים המתאים להדפסת לייזר
3M CG3300/PP2500 .)הקפידו על: 

 .שקפים 21כמות בהטענה אחת עד  - 
 .הניחו את השקף בצד להתקררות לאחר הדפסה - 
 .שעבר במכשיר/אין לבצע הדפסה חוזרת בשקף מודפס - 
 .קראו בעיון את ההוראות המסופקות עם השקפים - 
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 הדפסת מדבקות

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

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

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

 

 

 

 הדפסת מעטפות

 .לייזריש להשתמש במעטפות המתאימות למדפסת 
 :הדפיסו על מעטפות שהן

 ,ר"מ/גרם 11באיכות גבוהה מנייר  - 
 ,מעטפות חלקות ללא קיפולים או לשוניות בולטות - 
 ,מעטפות עם לשונית סגירה אלכסונית - 
 (.מהמשקל 1-6%)מעטפות עם לחות נמוכה  - 

 .כנף הסגירה כלפי מטה/הטעינו את המעטפות עם לשונית
 

 

 
 .מעטפות 12 -אין לטעון יחד יותר מ, לתשומת לבכם

 
 :הערות

   גבוהההמעטפות עלולות להתקפל גם אם הן מאיכות. 
  המעטפה . הימנעו מהדפסת מעטפות בלחות גבוהה 
 .או הלשונית תידבק/תסתלסל ו  
 

 :שהן אין להשתמש במעטפות
 .'מקומטות מסולסלות וכו, מקופלות, לא חלקות, פגומות  -
 .מעטפות עם חלון  -
 .מעטפות עם סרט תליש על לשונית ההדבקה  -
 (.'חוט וכו, מתכת)עם סגר בולט , מעטפות מרופדות  -
 .או לא אחידות בגודלן/מעטפות לא סימטריות ו  -
 . מעטפות משומשות או בהדפסה חוזרת  -
 

 
 

 (אופציה) הדפסה דו צדדית

ניתן , (אופציה)כאשר במכשיר מותקנת יחידת הדופלקס 
 .להדפיס על שני צדי הדף מיישומים כמו מעבד תמלילים

 .בחרו את המסמך להדפסה, ביישום המופעל .0

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

:בחלון שנפתח .3

 
 .בחרו את המכשיר כמדפסת הפעילה (0  
 .הגדירו את מאפייני ההדפסה (2  

 [.Basic]לחצו על לשונית  .1

 [.OK]ולחצו על , צדדי-בחרו את העיצוב הדו .1
    בחרו[None ]אם אינכם רוצים הדפסה דו צדדית. 
   תוכלו לשנות את השוליים, במידת הצורך. 

 [.OK]או על [ Print]לחצו על  .6
 

 :הערה
   בחירת[Booklet ] עמודים על דף  2מאפשרת הדפסת 
 . בצורת ספר  
 
 

 מדואר אלקטרוניהדפסה 

המכשיר ובתנאי ש, מאפשר הדפסת צרופה לדואר אלקטרוני
והמשלוח נעשה באינטרנט , (LAN)מחובר לרשת מקומית 

 (. scan to e-mail)עם תכונת )ממכשיר תואם 
 

 ,לתשומת לבכם
  המכשיר לא מדפיס הודעות דואר אלקטרוני. 
  ל"ההדפסה היא רק של קבצים מצורפים להודעת דוא, 
 .תואם כמוסבר לעיל  
  קבצים מצורפים מסוג יודפסו :TIFF ,JPEG ,PDF. 
  ל והמצורף אליה נמחקים אוטומטית "הודעת הדוא 
 .לאחר ההדפסה  
 

 
 

 .LANבחיבור , משלוח ממכשיר תואם בלבד/השידור (0) 
 .המשלוח באמצעות האינטרנט (2) 
 .ל"המכשיר מדפיס את הקובץ המצורף לדוא (3) 
 
 . Multi-Function Stationהפעילו את תוכנת  .0

   [Configuration Web Page ][ Utilities]תגית לחצו  .2
  [Network Configuration.] 

 " 0231"הקישו סיסמה , כשם משתמש" root"הדפיסו  .3
  [OK.]( 011ראו מאפיין )  

 [.SCAN TO E-MAIL PRINT]לחצו תגית  .1

 .הגדירו כל נושא .1

 :להפעלה  
  [ SCAN TO E-MAIL PRINT]ליד [ ENABLED]בחרו   
  [Submit.] 

 :ל"ת נתוני שרת דואלהגדר  
 הגדירו נתוני שרת[. E-MAIL SERVER]ליד [ Edit]בחרו   
 POP   [Submit.]ל ושרת "דוא  

  .סגרו את דפדפן האינטרנט .6
 

 :הערות
   ההדפסה לא תופסק גם כשלוחצים על[Stop.] 
  תכונה זו ניתנת להגדרה רק מדפדפן האינטרנט. 
  א מתאים לא יודפסאו בפורמט ל/המסמך בנפח גדול ו. 
  מאפייני רשת מקומית , ראו בהמשך(LAN .)
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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) OCRת ר לטקסט בעזריהמל -
    ל"משרת דואל ישירות "כדוא לשלוח -
 FPTת המסמך לשרת א ריהעבל -
 

 :הערות
   113תצורת קובץ הסריקה מוגדת במאפיין. 
  שחור לבן) חדגוניתסוג סריקה  הגדירו מראש את 
 . 111במאפיין  (או גווני אפור  
  הקובץ הנסרק נשמר אוטומטית על פי המוגדר. 
  מלץ לבצע את הסריקה כאשר המסמך מונח על מו 
 .משטח הזכוכית ולא באמצעות המזין האוטומטי  
  אין לפתוח את מכסה המשטח בזמן הסריקה. 
 

 

 

 (Multi-Function Viewer) צג המחשבל סריקה

 (.פניו מטה)ך על משטח הזכוכית הניחו את המסמ .0

 [.Scan]לחצו על  .2

 VIEWER " [Set.]["[ ]]בחרו  .3

 USB HOST " [Set.][ "[ ]]בחרו : USBבחיבור  .1

  [Set.]את המחשב [ [ ]]בחרו : LANבחיבור   

 בחרו, []לחצו . הגדירו מאפייני סריקה, במידת הצורך .1
  [[ ] ] הגדרה [Set]  [Black[/]Color]. 
 

 :הערות
  לחצו על , לעצירת הסריקה[Stop ] עד שבתצוגה נרשם 
  "STOP SCANNING?" , ולחצו על[Set ]לאישור. 
   הנסרק ניתן לשמירה בפורמטTIFF ,JPEG ,BMP ,PDF . 
 
 

 סריקה לקובץ

 (.פניו מטה)הניחו את המסמך על משטח הזכוכית  .0

 [.Scan]לחצו על  .2

 FILE " [Set.]["[ ]]בחרו  .3

 USB HOST " [Set.][ "[ ]]בחרו : USBבחיבור  .1

 [Set.]את המחשב [ [ ]]בחרו : LANבחיבור   

 
 
 

 בחרו, []לחצו . הגדירו מאפייני סריקה, במידת הצורך .1
  [[ ] ] הגדרה [Set ] [Black[/]Color.] 
 

 .ראו הערות בסעיף סריקה למסך: הערה
 
 

 (E-MAIL) ל"לדואסריקה 

 (.פניו מטה)הניחו את המסמך על משטח הזכוכית  .0

 [.Scan]לחצו על  .2

 [.Set]ולחצו על " E-MAIL[ "[ ]]בחרו  .3
 USB HOST " [Set.][ "[ ]]בחרו : USBבחיבור  .1

  [Set.]את המחשב [ [ ]]בחרו : LANבחיבור   

 בחרו, []ו לחצ. הגדירו מאפייני סריקה, במידת הצורך .1
  [[ ] ] הגדרה [Set ] [Black[/]Color.] 

    תוכנת הדואר האלקטרוני תופעל באופן אוטומטי 
 .ל חדשה"וקובץ הסריקה מצורף להודעת דוא   
 

 :הערות
  ל"יש להגדיר מראש את תוכנת הדוא . 
  XP[ :Start ] [Controlבמערכת הפעלה חלונות  -  
   Panel ] [Internet Options ] [Program ] 
   [E-mail ]  בחירת התוכנה [OK.] 
  Vista[ :Start ] [Controlבמערכת הפעלה חלונות  -  
   Panel ] [Internet Options ] [Program ] 
   [Set program ] [Set program access and default] 
    [Custom ]  בחירת התוכנה [OK.] 
  לחצו על , ריקהלעצירת הס[Stop ] עד שבתצוגה נרשם 
  "STOP SCANNING?" , ולחצו על[Set ]לאישור. 
   הנסרק ניתן לשמירה בפורמטTIFF ,JPEG ,PDF . 
 
 

 (OCR)להמרת טקסט  סריקה

 .אפשרי למסמך באנגלית בלבד

 (.פניו מטה)הניחו את המסמך על משטח הזכוכית  .0

 [.Scan]לחצו על  .2

 OCR " [Set.]["[ ]]בחרו  .3

 USB HOST " [Set.][ "[ ]]בחרו : USBבחיבור  .1

  [Set.]את המחשב [ [ ]]בחרו : LANבחיבור   

 בחרו, []לחצו . הגדירו מאפייני סריקה, במידת הצורך .1
  [[ ] ] הגדרה [Set ] [Black[/]Color.] 
 

 :הערות
   הנסרק ניתן לשמירה בפורמטTIFF ,JPEG ,PDF . 
   אודות ( באנגלית)למידע נוסףOCR  [Help.] 
 
 

 (E-MAIL Server) ל"דואלשרת סריקה 

יש . ל"ללא תוכנת דואמאפשר שליחה ישירה של הקובץ 
 .להגדיר מראש את הכתובת למשלוח

 (.פניו מטה)הניחו את המסמך על משטח הזכוכית  .0

 [.Scan]לחצו על  .2

 [.Set]ולחצו על  "E-MAIL SERVER[ "[ ]]בחרו  .3
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 :בחרו את יעד המשלוח .1
    לחצו על הלחצן המתאים: 0-3מלחצני חיוג מהיר. 
    לחצו על : 1-6מלחצני חיוג מהיר[Lower ] ולחצו על 
 .הלחצן המתאים   
   בחרו : מלחצני הניווט[[ ] ]את המנוי. 
    לחצו על (: הספרות)מלחצני החיוג[Set ] והגדירו את 
 .ל באמצעות התווים בלחצנים"כתובת הדוא   

 [.Set]לחצו על  .1

 בחרו, []לחצו . הגדירו מאפייני סריקה, במידת הצורך .6
  [[ ] ] הגדרה [Set ] [Black[/]Color.] 
 

 :ותהער
  ל "ל ישירות לנמען ובתנאי שכתובת דוא"ניתן לשלוח דוא 
 : בלחצני החיוג המהיר מתוכנתת מראששלו   
 (.פניו מטה)הניחו את המסמך על משטח הזכוכית  .0  

 [.Scan]לחצו על  .2  

 .לחצו על הלחצן המתאים: 0-3מלחצני חיוג מהיר  .3  
 ,או    
 ולחצו על[ Lower]לחצו על : 1-6מלחצני חיוג מהיר     
 .הלחצן המתאים    

  1.  [Set ] [Black[/]Color.] 
   הנסרק ניתן לשמירה בפורמטTIFF ,JPEG ,PDF. 
 
 

 (בלבד  LANבחיבור) FTPלשרת סריקה 

 (.פניו מטה)הניחו את המסמך על משטח הזכוכית  .0

 [.Scan]לחצו על  .2

 FTP SERVER " [Set.]["[ ]]בחרו  .3

  [Set.]את הנמען למשלוח  [ [ ]]בחרו  .1

 בחרו, []לחצו . הגדירו מאפייני סריקה, במידת הצורך .1
  [[ ] ] הגדרה [Set ] [Black[/]Color.] 
 

 :הערה
   הנסרק ניתן לשמירה בפורמטTIFF ,JPEG ,PDF. 
 
 
 

 סריקה מהמחשב
 

 :הערות
   מומלץ לבצע את הסריקה כאשר המסמך מונח על 
 .משטח הזכוכית ולא באמצעות המזין האוטומטי  
  אין לפתוח את מכסה המשטח בזמן הסריקה. 
 

 סריקה ליישום במחשב

 .לסריקהאת המסמך במכשיר הניחו  .0

 [.Scan]ובחרו  Multi-Function Stationהפעילו במחשב  .2

 .לחצו על צלמית היישום הרצוי .3
   ובלחיצה על , ניתן להגדיר מראש את היישום 
   [Custom ]הוא יופעל. 
   לחצו על , להפסקת הסריקה[Cancel( ]ביטול.) 
 

 :הערות
  ש את מאפייני הסריקה עבור כל ישוםהגדיר מראניתן ל . 
  מוצגים מאפייני הסריקה , בהצבעה על צלמית היישום 
.ככלי עזר  

 
 

 (Multi-Function Viewer) צג המחשבל סריקה

 .הניחו במכשיר את המסמך לסריקה .0

 .Multi-Function Stationהפעילו במחשב  .2

3. [Utilities ] [Viewer.] 
   ן במסך נפתח חלוMulti-Function Viewer. 

 [.Scan]לחצו על סמל , בחלון .1
    (.הסורק)במסך נפתח חלון המכשיר 

 .הגדירו מאפייני סריקה/שנו, במידת הצורך .1
   לחצו על , לצפייה מוקדמת בנסרק[Preview.] 
 הצפייה המוקדמת היא , בסריקה מהמזין האוטומטי   
 .רק של העמוד הראשון במסמך   

 [.Scan]חצו ל .6
   החזירו את הדף הראשון, בסריקה מהמזין האוטומטי 
 [. Scan]למסמך המוזן לפני הלחיצה על    
   בסיום הסריקה המסמך מוצג בצג המחשב. 
   בחרו , לשמירת הקובץ[Save as.. ] מתפריט[File.] 
   לחצו , לביטול הסריקה במהלך הסריקה[Cancel.] 
 

 :הערות
  מכת בפורמט הנסרק להקרנה בצגהתוכנה תו :TIFF, 
  JPEG ,PCX ,DCX ,BMP ,PDF. 
  פורמט לשמירת הנסרק :TIFF ,JPEG ,PCX ,DCX,PDF. 
   בחרו , אם מוגדרים במחשב יותר מסורק אחד, 1בשלב 
  [OK.][ ..Select]המכשיר באמצעות /את הסורק  
  או למחוק את הקובץ או עמודלהעתיק , ניתן להעביר.  
 
 

 סריקה מיישום אחר

, WIA -ו TWAINניתן להפעיל את הסורק מיישום תומך 
 Multi-Functionתוכנת  . במחשבים אליהם מחובר המכשיר

Station  כוללת דרייבר סריקה תואםTWAIN ו- WIA. 

 .הניחו במכשיר את המסמך לסריקה .0

 .WIAאו  TWAINהפעילו במחשב את היישום תומך  .2

 [...Acquire Image]בחרו [ File]בתפריט : TWAINביישום  .3
  From Scanner or]בחרו [ File]בתפריט : WIAביישום   
  Camera...] 
    (.הסורק)במסך נפתח חלון המכשיר 

 .הגדירו מאפייני סריקה/שנו, במידת הצורך .1

 [.Scan]לחצו  .1
   בסיום הסריקה הנסרק מוצג ביישום. 
   לחצו , ך הסריקהלביטול הסריקה במהל[Cancel.] 
 

 :הערות
   ניתן להפעיל את הסורק מיישום תומךWIA ,במחשבים 
 ועם מערכות  USBאליהם מחובר המכשיר בחיבור   
 .Windows XP/Vista/7הפעלה   
   בחרו , אם מוגדרים במחשב יותר מסורק אחד, 1בשלב 
    [OK.][ ..Select]המכשיר באמצעות /את הסורק  
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 צילום
 

 צילום רגיל
 

 ממשטח הזכוכית

 
 

 [. Copy]לחצו על לחצן  .0
 . כסימן להפעלת תצורת צילום ההלחצן מאירנורית   

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

 צילום איכות המאפייני את  הגדירו, במידת הצורך .3
 .ראו בהמשך, ניגודיותו  

 (.11עד )הקישו מספר העתקים  .1

 לבן/לצילום שחור [Black]לחצו על , להתחלת הצילום .1
 .לצילום בצבע[ Colour]או על   

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

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

 מאפייני צילום

 (רזולוציה) איכות
 [:Resolution]בחרו עם לחצן  .0
   "TEXT/PHOTO "לצילום מסמך או תמונה. 
   "TEXT "לצילום טקסט בלבד. 
   "PHOTO "לצילום תמונה בלבד. 

 [. Set]לחצו על  .2
 

 :הערה
  160במאפיין , הגדרת האיכות הקבועה. 
 

 ניגודיות
 (.רמות 1)את הניגודיות [ Contrast]בחרו עם לחצן  .0

 [. Set]לחצו על  .2
 

 :הערה
  162במאפיין , הגדרת הניגודיות הקבועה.

 
 
 

 האוטומטיצילום מהמזין 

 

 
 [. Copy]לחצו על לחצן  .0
 . הלחצן מאיר כסימן להפעלת תצורת צילום  

 (.עלהפניו מ)במזין האוטומטי הניחו את המסמך  .2

 הצילום איכות הגדירו מאפייני , במידת הצורך .3
 (.ראו בסעיף קודם). וניגודיות  

 (.11עד )הקישו מספר העתקים  .1

 לבן/לצילום שחור[ Black]לחצו על , להתחלת הצילום .1
 .לצילום בצבע[ Colour]או על   

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

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

 תכונות צילום נוספות
 

 .מאירה[ Copy]וודאו כי נורית לחצן 
 

 ( הגדלה והקטנה) זום

 .הטעינו את המסמך/ הניחו  .0

 [:Zoom]בחרו באמצעות לחצן  .2
   "ZOOM = 100%" , ולבחור[[ ] ] את מידת הזום 
 .0%בצעדים של  111%-21%בתחום    
   "50%". 
   "200%". 
   "LTRA4( " יש לוודא כי טענתם דפיA4.) 
   "A4LTR( " יש לוודא כי טענתם דפיLetter.) 
   "LGLA4( " יש לוודא כי טענתם דפיA4.) 
   "LGLLTR( " יש לוודא כי טענתם דפיLetter.) 

 [. Set]לחצו על  .1

 (.11עד )הקישו מספר העתקים  .1

 לבן/לצילום שחור[ Black]לחצו על , להתחלת הצילום .6
 .לצילום בצבע[ Colour]או על   

 .לאיפוס המאפיינים[ Stop]לחצו על , בסיום הצילום .1
 

 :הערות
  161במאפיין , הגדרת מידת הזום הקבועה. 
  ההגדלה החל מהסימן של , בצילום ממשטח הזכוכית 
 (.)הפינה השמאלית רחוקה   
  רכז החלק ההגדלה ממ, בצילום מהמזין האוטומטי 
 אם ברצונכם להגדיל את החלק . העליון של המסמך  
 .סובבו את המסמך, התחתון במסמך  
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 פקסימיליה
 

 בחיוג ידני' שידור פקס
 

 ממשטח הזכוכית

 

 
 [. Fax]לחצו על לחצן  .0
 .'מאירה כסימן להפעלת תצורת פקס נורית הלחצן  

 .הניחו את המסמך על משטח הזכוכית .2

 קבעו את [ Resolution]באמצעות לחצן , 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 .1
 .רמות 1מתוך , הניגודיות  

 .של הנמען' חייגו את מספר הפקס .1
   1דלגו לשלב , לשידור עמוד אחד. 
   6המשיכו בשלב , לשידור יותר מעמוד אחד. 

 [.Quick Scan]לחצו על  .6
 .כרון המכשירהמסמך נסרק לזי  
   המתינו עד שבתצוגה נרשם: 
   "SCAN: PRESS SET" 
   "SEND: PRESS START." 

 [.Set]ולחצו על , הטעינו את הדף הבא .1
   חזרו על שלב זה עד לסיום סריקת כל דפי המסמך. 

 [.Black]לחצו על  .1
 

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

 חיוג חוזר

 המכשיר יבצע חיוג חוזר באופן , אם המספר תפוס 
 .פעמים 2עד , אוטומטי 
 לחצו על לחצן , להפעלה ידנית[Redial.] 
 

 שמירת תור

נמצא בהליך שידור או ' הכנת השידור הבא בזמן שהפקס
 .ולה המתבצעתושידורו בסיום הפע, קליטה של מסמך אחר

 מסמכים לשידור 3ניתן להכין עד , במהלך שידור. 
 מסמכים לשידור 1ניתן להכין עד , במהלך קליטה.

 
 
 
 .הטעינו את המסמך לשידור .0

 לחצני חיוג מהיר או , ידנית)הנמען חייגו את מספר  .2
 (.מתוך ספר הטלפונים  

3.  אם הנחתם את המסמך על משטח הזכוכית: 
 .הדף נסרק לזיכרון[. Quick Scan]לחצו על  (0   
 [.Set]ולחצו על , הטעינו את הדף הבא (2   
 .לגבי כל דפי המסמך( 2חזרו על  (3   
 [. Black]לחצו על , לאחר סריקת כל הדפים (1   

   אם הטענתם את המסמך במזין האוטומטי : 
 [.Black]לחצו על    
 

 :ותהער
  השידור יבוטל, סריקהאם הזיכרון התמלא בשלב ה. 
 . שדרו את המסמך בשידור ידני  
  מוגדר  110ח שידור יודפס בתנאי שמאפיין "דו"On." 
   ( פעולות שידור וקליטה אחרונות 31ריכוז )יומן פעילות 
 ".On"מוגדר  112יודפס בתנאי שמאפיין   
 
 

 מהמזין האוטומטי

 

 
 [. Fax]לחצו על לחצן  .0
 .'נורית הלחצן מאירה כסימן להפעלת תצורת פקס  

 .הטעינו את המסמך במזין באוטומטי .2

 בצעו כווני חדות וניגודיות כמוסבר , במידת הצורך .3
 .ממשטח הזכוכית שידורב  

 [.Monitor]לחצו על  .1

 .של הנמען' חייגו את מספר הפקס .1

 [.Black]לחצו על  .6
 

 :ותהער
  לחצו על , לביטול השידור[Stop ]עד שבתצוגה נרשם 
  "STOP FAX?( "עצירת פקס?') , ולחצו על[Set ]לאישור. 
  אל תפתחו את מכסה משטח הזכוכית במהלך השידור.

  

 חיוג לפני טעינת המספר

 .של הנמען' חייגו את מספר הפקס .0

 מסמךהטעינו את ה .2

 [.Black]בצעו כוונים ולחצו על , במידת הצורך .3
 

 שידור מזיכרון

 .הטעינו את המסמך .0

 .של הנמען' חייגו את מספר הפקס .2

 [.Quick Scan]לחצו על  .3
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 ספר הטלפונים
 

בכל  2)נמענים לחיוג מהיר  6ספר הטלפונים יכול להכיל 
חיוג נמענים ל 311ועוד (( Lower)רגיל ותחתון , לחצן

 .אוטומטי מקוצר
 יכולים לשמש גם לרשימת תפוצה 2-ו 0 לחצנים. 
 

 לחצני חיוג מהירתכנות 

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

 " DIRECTORY SET"עד שבתצוגה [ Menu]לחצו על  .0
 (.(ספר הטלפונים)= יה עריכת ספר)  

2.   0-2עבור לחצנים : 
 .ל אחד מהלחצניםלחצו ע (0   
 [.Set]לחצו על  (2   

    3עבור לחצן: 
 .לחצו על הלחצן (0   

    1-6עבור לחצנים: 
 [.Lower]לחצו על  (0   
 .לחצו על הלחצן הרצוי (2   

  [Set.]( תווים 06עד )הקישו את תווי שם הנמען  .3

 (ספרות 32עד )של הנמען ' הקישו את מספר הפקס .1
   [Set.] 

 או, 2-1חזרו על שלבים , תכנות לחצן נוסףל .1
 [.Stop]לחצו על , לסיום  
 

 :הערה
   ספרות 2או רווח נחשבים כ ( -)מקף. 
 

 תכנות ספר הטלפונים

 " DIRECTORY SET"עד שבתצוגה [ Menu]לחצו על  .0
 ((.ספר הטלפונים)= עריכת ספריה )  

  [Set.]( תווים 06עד )הקישו את תווי שם הנמען  .2

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

 או, 2-3חזרו על שלבים , לתכנות רשומה נוספת .1
 [.Menu]לחצו על , לסיום  
 

 :הערה
   ספרות 2או רווח נחשבים כ ( -)מקף. 
 

 עריכת רשומה 

 [. Directory]לחצו על  .0

  [Menu ] [.], את הרשומה[ [ ]]בחרו  .2

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

  [Set.]' עדכנו את מספר הפקס, במידת הצורך .1

 

 מחיקת רשומה

  [.Directory]על לחצו  .0

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

 .[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 .0

 .לעילבצעו כווני חדות וניגודיות כמוסבר , במידת הצורך .2

 :בחרו את הנמען .3
    על הלחצן המתאים לחצו  :0-3בלחצנים. 

    לחצו על   :1-6בלחצנים[Lower ] ולחצו על הלחצן 
  .המתאים           

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

1.  1דלגו לשלב , לשידור עמוד אחד. 
   1 המשיכו בשלב, לשידור יותר מעמוד אחד. 

 .המסמך נסרק לזיכרון[. Quick Scan]לחצו על  .1

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

 [.Black]לחצו על  .1
 

 חיפוש הנמען בספר הטלפונים לפי שם

 [.Directory]לחצו על  .0

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

 .ימה לתו הראשון בשם הנמעןלחצו הספרה המתא .3
 [.1]הקישו על " LISA: "לדוגמה  
 .עד למציאת הנמען[ [ ]]דפדפו  .1
   לחצו על , להפסקת החיפוש[Stop.] 
 

 חיוג חוזר

, באופן אוטומטיחיוג חוזר המכשיר יבצע , אם המספר תפוס
 .פעמים 2עד 

 

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

 מהמזין האוטומטי

 .הטעינו את המסמך במזין באוטומטי .0

 .לעילבצעו כווני חדות וניגודיות כמוסבר , במידת הצורך .2

 בלחצני החיוג , של הנמען' חייגו את מספר הפקס .3
 .כמוסבר לעיל, המהיר או מספר הטלפונים  

 [.Black]ל לחצו ע .1
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 שידור מסמך מהמחשב
 

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

 .הציגו את המסמך במסך המחשב .0

 (.קובץ[ )File] פריטמתוך ת( הדפס[ )..Print]בחרו  .2
 .במסך נפתח חלון ההדפסה  

 . PC-FAXבחרו את המכשיר כמדפסת  .3

 [Print]לחצו על  .1
 .[OK]או על   
 במסך נפתח   
 .החלון משמאל  

 

 
 (.To)הקישו את מספר הנמען  .1

 [.Send]לחצו על  .6
 

 :ותהער
  לחצו על , לביטול השידור[Stop ]עד שבתצוגה נרשם 
  "STOP FAX?( "עצירת פקס?') , ולחצו על[Set ]לאישור. 
  אם גודל המסמך מעבר לקיבולת הזיכרון במכשיר , 
 .השידור יבוטל  
   עם[Select… ]תוכלו לבחור את המכשיר הפעיל. 
 
 
 

 'מצבי ההפעלה של הפקס
 

השימוש אופן המכשיר על פי  ה שלפעלמצב ההאת  ובחר
 :באפשרויות הבאות, בו
 FAX ONLY - מכשיר קו המחובר לכאשר ה. בלבד' קספ 
  .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 
  .'פקסורת לשיחות טלפון וגם לתקשמשמש  
 משיבוןמשולב עם ב' הפעלת הפקס.  
 

 (FAX ONLY mode) בלבד' פקס

 .'קו הטלפון אליו מחובר המכשיר מיועד לתקשורת פקס
 

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

 .וודאו כי הנורית נדלקת
 

 

 
 

 קליטת מסמך
 . המסמך נקלט באופן אוטומטי

כמו על ידי המכשיר כל הצלצולים הנכנסים בקו נענים 
 .'בקליטת פקס

 
 

 ( TEL mode) ידנית הטלפון וקליט

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

 

 הפעלה

  111פיין יש לוודא מראש כי מא: חשוב
 ".TEL"מוגדר     

 ". TEL MODE[ "Fax Auto Answer]בחרו עם 
 .וודאו כי הנורית כבויה

  

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

 [. Black]על לחצו , (נגדי' נשמעים צלילי פקס
 
 

 (TEL/FAX mode) 'טלפון ופקס

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

 

 הפעלה

  111יש לוודא מראש כי מאפיין : חשוב
 ".TEL/FAX"מוגדר     

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

  .ורית כבויהוודאו כי הנ

 
 אופן פעולת המכשיר

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

 בשילוב עם משיבון

 .וןבמשיב מאפשר לקבל גם הודעות קוליות
 

 הפעלה
 . EXTחברו את המשיבון לשקע 

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

ONLY 1 -ליותר מ. 
 

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

 .לבן בלבד/המסמך נקלט בשחור, לתשומת לבכם
 

 קליטה אוטומטית

 ". FAX ONLY MODE" ובחרו[ Fax Auto Answer]לחצו על  .0
 .וודאו כי הנורית נדלקת  

 

 
 

 .המסמך נקלט באופן אוטומטי .2
 

 :הערה
 .201נקבע במאפיין , מספר הצלצולים למענה 
 
 

 קליטה ידנית

 TEL הפעלה מצבב

 ".TEL"מוגדר  111וודאו כי מאפיין  .0

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

 בטלפון  שפופרתההרימו את , בהישמע הצלצול .3
 .(EXTו לשקע א)המחובר במקביל לאותו קו   
   המשיכו בשיחה, אם זו שיחת טלפון . 
   נשמעים צלילי , אם התבקשת להפעיל את הקליטה 
 .  # 1( משמאל לימין)הקישו נגדי או שקט בקו ' פקס   

 
 TEL/FAX הפעלה מצבב

 ".TEL/FAX"מוגדר  111וודאו כי מאפיין  .0

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

 .וודאו כי פעמון הצלצול מופעל .3

 כאשר נכנסת שיחה  "INCOMING CALL"בתצוגה נרשם  .1
 .לוצלצשמיע והמכשיר לא מ  

 ' וינסה לאתר צלילי פקסצלצולים  2יענה לאחר המכשיר  .1
 .נגדי כדי לקלוט מסמך  
  
 

 ך במשולב עם משיבוןקליטת מסמ
 

 וכווניםחיבור המשיבון 

 .בגב המכשיר EXTחברו את המשיבון לשקע  .0
   המשיבון לא מסופק עם המכשיר. 
   לפני החיבור הסירו מהשקע את הכיסוי. 

 צלצולים  1כוונו את מספר הצלצולים למענה ל , במשיבון .2
 (.או פחות)  
   יאפשר למשיבון לענות ראשון לצלצול. 

 ( שניות 01 -עד כ)רה הקליטו במשיבון הודעה יוצאת קצ .3
 ברציפות בלי הפסקה אחרת המכשיר והמשיבון לא   
 .כראוייפעלו   

 
 

 .הפעילו את המשיבון .1

 .בחרו את תצורת הקליטה של המכשיר .1
    אם בחרתםFAX ONLY , וודאו כי מספר הצלצולים של 
 מוגדר מעל , 201במאפיין , המכשיר למענה אוטומטי   
 .צלצולים 4   

 :וודאו כי כל אחד מהבאים הם ייחודיים .6
 .קוד ההפעלה מרחוק של המשיבון -  
 (.131ראו מאפיין )קוד ההפעלה של המכשיר  -  
 

 אופן הפעולה

 המשיבון , כאשר הצלצול הנכנס הוא של שיחת טלפון 
 לאחר השמעת ההודעה )יקליט את הודעת המתקשר  
 (.היוצאת 
 נגדי' כשיר פקסכאשר הצלצול הנכנס הוא של מ,  
 יתחיל ' הפקס, הנגדי' והמכשיר מזהה את צלילי הפקס 
 .אוטומטית בתהליך קליטת המסמך 
 
 

 ך במחשבקליטת מסמ
 

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

 !חשוב
 :לפני השימוש בתכונה זו

  מוגדר  112וודאו כי מאפיין"ALWAYS " או"CONNECTED." 
 מוגדר במחשב שלכם 113יין וודאו כי במאפ. 

 ". FAX ONLY MODE"ובחרו [ Fax Auto Answer]לחצו על  .0
 .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 Stationהפעילו במחשב את תוכנת  .0
 [.PC FAX]ובחרו   

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

 

 .בחרו את המסמך הרצוי .3

 ת או בחרו בצלמי( צפייה[ )View]בחרו [ File]בתפריט  .1
  [View ]בסרגל הכלים. 
 .המסמך יוקרן במסך  
 

 העברת מסמך מזיכרון המכשיר למחשב

 .'בסעיף צפייה במסמכי פקס 0-2חזרו על שלבים  .0

  .[Receive a Fax]בחרו [ File]בתפריט  .2
    המסמך מועבר אוטומטית , מופעל 112אם מאפיין 
 .למחשב   
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 תכנות
 

 כללי

 [.Menu]לחצו על  .0

 .#הקישו  .2

 .כמפורט בטבלאות( ספרות 3)הקישו את מספר המאפיין  .3

 .ההגדרה המתאימים/ בחרו את הערך  .1

 .לאישור[ Set]לחצו על  .1

 [.Menu]לחצו על , לסיום .6
 

 ,לתשומת לבכם
 .><בסוגרים  הגדרה זו מסומנת בטבלאות, (ברירת מחדל)במאפיינים עם הגדרה ראשונית  
 
 

 יםמאפיינים בסיסי
 

מספר 
 המאפיין

 הסבר אפשרויות המאפיין/ התכונה 

 .תכנתו תאריך ושעה הנוכחיים-  תאריך ושעה  010

 (.ראו תווים בסוף הפרק)תכנתו את שם המשתמש -  (לוגו)שם משתמש  012

 .תכנתו את מספר הקו אליו מחובר המכשיר-  הפקסקו מספר  013

 (אנגלית) <ENGLISH> [0] שפת התצוגה 001
[2] SPANISH (ספרדית 

0) [Menu ] [#] [001.] 
  [Set ] [Menu.], [2]או [ 0]בחרו שפה  (2

 <MIDDLE EAST> [ 0] מיקום 001
  ארצות שונות[ 2] –[ 1]

 במזרח התיכון, [0]תכנתו 

 (מתקפים) PULSE [0] שיטת חיוג 021
[2] <TONE> (צלילים) 

 צלילים, [0]תכנתו 

 900ms [1] (FLASH)זמן איתות  020
[0] 700ms 
[2] 600ms 
[3] 400ms 
[1] 300ms 
[1] 250ms 
[6] 200ms 
[1] 160ms 
[1] 110ms 
[1] 100ms 
[] 90ms 
[#] 80ms 

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

 .המתאים

 (רגיל) <NORMAL> [0] ניגודיות התצוגה 011
[2] DARKER (יותר כהה) 

 

 .לתכנות באמצעות הדפדפן 0231: סיסמה ראשונית סיסמה להפעלה מרחוק 011
  [# ] [011 ] [Set.], [Menu]לחצו על  (0
  [Set.]סיסמה נוכחית   (2
  [Set.]( ספרות 1)סיסמה חדשה  (3
  [Set ]  [Menu.]פעם נוספת סיסמה חדשה  (1

התהליך מלווה . טיפול יומי בטונר למניעת התגבשות <11:11> רמועד הטיפול בטונ 011
 .על כן בחרו בשעה שהרעש לא יפריע לכם, ברעש

  [# ] [011 ] [Set.], [Menu]לחצו על  (0
 בהתאם , הרצויה שעת ביצוע הטיפול  הקישו את (2
 .שעות 21או  02, לתצורת השעון במכשיר  
 .PMאו  AM[ ]קבעו , שעות 02בשעון   
3) [Set ] [Menu.] 

 <A> [0] צליל צלצול 060
[2] B 
[3] C 
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מספר 
 המאפיין

 הסבר אפשרויות המאפיין/ התכונה 

מספר צלצולים למענה  201
 FAX ONLYאוטומטי במצב 

[0] 0  
[2] <2> 
[3] 3 
[1] 1 
[1] 1 
[6] 6 
[1] 1 
[1] 1 
[1] 1 

הגדירו את מספר , כאשר מחובר למכשיר משיבון
 .1 -לים על יותר מהצלצו

הדפסה אוטומטית של  206
 רשימת שיחות מזוהות

[1] <OFF> (מבוטל) 
[0] ON (מופעל) 

הרשימה תודפס באופן אוטומטי כאשר , במצב מופעל
 .שיחות מזוהות חדשות 31היא מכילה 

 LETTER [0] גודל דפי הנייר במגירה 311
[2] <A4> 
[3] LEGAL 

הכנסתם למגירת הגדירו בהתאם לגודל הדפים אשר 
 .הדפים

מגירה גודל הדפים ב 312
 תאופציונאלי

[0] LETTER 
[2] <A4> 
[3] LEGAL 

אשר הכנסתם למגירת הגדירו בהתאם לגודל הדפים 
 .תהאופציונאליהדפים 

 (נייר רגיל) <PLAIN PAPER> [0] סוג הנייר במגירה 313
[2] THIN PAPER (נייר דק) 
[3] THICK PAPER (נייר עבה) 

 .ר"מ/גרם 11-011: ר רגילניי
 .ר"מ/גרם 61-11: נייר דק

 .ר"מ/גרם 016-061: נייר עבה
 :הערה

אפשרות בחירת נייר עבה רק כאשר המאפיינים  
 . 161, 161, 161, 111[: 0]הבאים מוגדרים  
 .פרטים ראו בהמשך 

זמן המתנה למעבר למצב  113
 חסכון

[0] n5mi (1 דקות) 
[2] <15min> (01 דקות) 
[3] 30min (31 דקות) 
[1] 1h (שעה) 

זמן ההמתנה מהפעולה האחרונה במכשיר ועד 
 .למעבר אוטומטי למצב חסכון בחשמל

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

 (לא זמין) <DISABLED> [1] שמירת כווני הניגודיות 162
[0] ENABLED (זמין) 

' שידורי הפקס/הניגודיות של הצילום ןכוו שמירת
 .הבא' שידור פקס/האחרון גם עבור הצילום

 (צילום) <COPY> [0] תצורת ההפעלה הקבועה 163
[2] FAX (פקס') 

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

 .161לאחר פרק זמן מוגדר במאפיין 
 .בחור בסורק כתצורת הפעלה קבועהלא ניתן ל

זמן ההמתנה למעבר  161
 לתצורת הפעלה קבועה

[1] OFF (מבוטל) 
[0] 30s (31 שניות) 
[2] <1min> (דקה) 
[3] 2min (2 דקות) 
[1] 5min (1 דקות) 

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

או ניקוי התוף כאשר ההדפסה באיכות נמוכה   וףניקוי הת 111
 .דפסשמופיעים קווים לבנים לאורך הדף המו

 (מבוטל) <OFF> [1] חסכון בטונר 112
[0] ON (מופעל) 

 . חות ורשימות"ישים לצילום והדפסת דו
 .האיכות ההדפסה נמוכה יותר, במצב מופעל

כאשר , (כולל שחור)לשינוי דחיסות כל הצבעים   שינוי דחיסות הצבעים 111
 .ההדפסה בצבעים כהה או בהירה מידי

כאשר , (כחול ירקרק)לשינוי דחיסות צבע קיאן   שינוי כיול צבע קיאן  116
 .ההדפסה בצבעים כהה או בהירה מידי

כאשר ההדפסה , (אדום)לשינוי דחיסות צבע מגנטה   שינוי כיול צבע מגנטה 111
 .בצבעים כהה או בהירה מידי

כאשר ההדפסה בצבעים , לשינוי דחיסות צבע צהוב  ינוי כיול צבע צהוב ש 111
 .כהה או בהירה מידי

כאשר ההדפסה בצבעים , לשינוי דחיסות צבע שחור  שינוי כיול צבע שחור 111
 .כהה או בהירה מידי
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 מאפייני פקסימיליה
 

מספר 
 המאפיין

 הסבר אפשרויות המאפיין/ התכונה 

למענה   מספר צלצולים 202
 TEL/FAXבמצב 

[0] 0  
[2] <2> 
[3] 3 
[1] 1 
[1] 1 
[6] 6 
[1] 1 
[1] 1 
[1] 1 

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

 (מבוטל) OFF [1] ח שידור"הדפסת דו 110
[0] ON (מופעל) 
[2] <ERROR> (תקלה) 

 . ח לאחר כל שידור"הדפסת הדו
 .השידור נכשל םח מודפס רק א"הדו ERRORבמצב 

הדפסה אוטומטית של יומן  112
 פעילות

[1] OFF (מבוטל) 
[0] <ON> (מופעל) 

 .פעולות שידור וקליטה 31יומן פעילות הכולל 
  .פעולות אחרונות 31נשמר בזיכרון רשימת  OFFבמצב 

 <TEL> [0] צורת המענה הידני 111
[2] TEL/FAX 

לחייג /יש להפעיל את המכשיר ידנית, לקליטת מסמך
 .קוד

 (מבוטל) OFF [1] לחוץ לארץ' שידור פקס 100
[0] 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 
 המהירות חוזרת  ,לאחר השידור. שניהחיוג ה 
 .למהירות הרגילה 
 ERROR  כאשר השידור נכשל ואתם מפעילים את 
 .השידור מחדש 

 .פצהבהשידור בתכונה זו לא ישימה : הערה

 (מבוטל) <OFF> [1] שידור מתוזמן 102
[0] ON (מופעל) 

 ולשדר, תכונה זו מאפשרת לחסוך בעלות התקשורת
 21השידור בתוך . וזליםבשעות של תעריפים מ

 .שעות ממועד הכנתו
 :הפעלה

 לחצו על הלחצן , כבויה [FAX]אם נורית לחצן  (0
 .והדליקו אותה  
 (.במשטח או במזין)הטעינו את המסמך  (2
 .בצעו כווני איכות וניגודיות, במידת הצורך (3
  [# ] [102.][ Menu]לחצו על  (1
 ON  " [Set.]"לבחירת [ 0]לחצו  (1
 (.ידנית או מספר הטלפונים) חייגו את מספר הנמען (6
1)  [Set.] 
 בהתאם , הקישו את שעת השידור הרצויה (1
 (.שעות 21או  02)לתצורת השעון במכשיר   
1)  בשידור מהמשטח : [Set ]  [Black.] 
   בשידור מהמזין האוטומטי : [Set .]  

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

 (מבוטל) ECM [1] OFFתיקון שגיאות  103
[0] <ON> (מופעל) 

ביטול תיקון שגיאות בתשדורת במהלך / הפעלה 
 .ההתקשרות

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

 (מבוטל) OFF [1] השמעת צלילי התקשרות 106
[0] <ON >(מופעל) 

ביטול השמעת הצלילים בתהליך / 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
 .מת הצליליםלא ניתן לכוון את עוצ

 Kbps 14.4 [0] מהירות השידור  101
[2] <33.6 Kbps> 

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

 הסבר אפשרויות המאפיין/ התכונה 

 (מבוטל) <OFF> [1] צלצול מיוחד 131
[0] ON (מופעל) 

 .ה בישראלתכונה זו אינה ישימ

 .תכונה זו אינה ישימה בישראל [A] – [D] צליל הצלצול המיוחד 130

 (מבוטל) OFF [1] הקטנה אוטומטית 132
[0] <ON> (מופעל) 

הקטנת המסמך הנקלט על מנת להתאימו לגודל דפי 
 .הנייר במגירה

מטלפון ' קוד הפעלת הפקס 131
 מקביל

[1] OFF (מבוטל) 
[0] <ON> (מופעל) 

תוכלו להפעיל את , ליטה בצורה ידניתכאשר הק
 .מטלפון המחובר במקביל לאותו קו' הקליטה בפקס

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

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

  [# ] [131.][ Menu]לחצו על  (0
 ON  " [Set.]"ת לבחיר[ 0]לחצו  (2
 ".1111"מלבד , (ספרות 2-1)הקישו את הקוד  (3
1)  [Set ][Menu.] 

 מספר צלצולים שקטים 136
 TEL/FAXעד למענה ב 

[3] <3> 
[1] 1 
[1] 1 
[6] 6 
[1] 1 
[1] 1 
[1] 1 

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

 .נגדי' ה לזהות צלילי פקססומנ

 (מבוטל) OFF [1] איתות קליטת מסמך לזיכרון 131
[0] <ON> (מופעל) 

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

 :הערות
   כאשר המסמך נקלט בזיכרון בגלל תקלת 
 . האיתות יימשך עד לתיקון התקלה ,הדפסה  

 קליטה ידנית משופרת 131
 (ידידותית)

[1] OFF (מבוטל) 
[0] <ON> (מופעל) 

הקליטה תחל באופן אוטומטי לאחר , במצב מופעל
. עונים מטלפון מקבילנגדי גם כאשר ' זיהוי צלילי פקס

יש להפעיל ידנית את ( במצב מבוטל)אחרת 
  [Black .], הקליטה

הגדרת מגירת הנייר  111
 להדפסת מסמכים נקלטים

[0] <0># 
[2] 2# 
[3] 2 # +0# 

 .מגירת הנייד הרגילה# 0 :כאשר
 .מגירת נייר אופציונאלית# 2    
 . ההדפסה אפשרית משתי המגירות# 0+2#    
 .יש לוודא כי בשתיהן  גודל נייר זהה        

 .0#נבחר אוטומטית , אם גודל הנייר שונה: הערה

העברת המסמך הנקלט  112
 למחשב 

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

הפעילו מאפיין זה , במחשב' לקליטת מסמך הפקס
 . Multi-Function Stationבתוכנת [ PC-FAX] והפעילו

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

 .עבר המסמך הנקלטהגדרת המחשב אליו יו  הגדרת מחשב 113

 Legalשידור מסמך על דף  111
 ממשטח הזכוכית

[1] <OFF> (מבוטל) 
[0] NEXT FAX (הבא' בפקס) 
[2] ALWAYS (תמיד) 

NEXT FAX :הבא ' שידור של מסמך הפקס( דףLegal )
. בסיום השידור התכונה מבוטלת. ממשטח הזכוכית

ALWAYS : השידור( דףLegal ) אפשרי תמיד ממשטח
 .יתהזכוכ

 (לא)< NO> [1] 'איפוס מאפייני הפקס 111
[0] YES (כן) 

 :להגדרתם הראשונית' לאיפוס מאפייני הפקס
  [# ] [111.][ Menu]לחצו על  (0
 YES  " [Set.]"לבחירת [ 0]לחצו  (2
3)  [Set ][Menu.] 

 

 :הערות
   אינו מתאפס 113מאפיין. 
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 מאפייני צילום
 

מספר 
 המאפיין

 הסבר אפשרויות המאפיין/  התכונה

רת דפי הנייר יהגדרת מג 161
 לצילום

[0] <0># 
[2] 2# 
[3] 2 # +0# 

 .מגירת הנייד הרגילה# 0 :כאשר
 .מגירת נייר אופציונאלית# 2    
 . ההדפסה אפשרית משתי המגירות# 0+2#    
 .יש לוודא כי בשתיהן  גודל נייר זהה        

 .0#בחר אוטומטית נ, אם גודל הנייר שונה: הערה

 (משולב) <TEXT/PHOTO> [0] איכות הצילום 160
[2] TEXT (טקסט) 
[3] PHOTO (תמונה) 

 .איכות הצילום הקבועה

 ת עמוד שמירה על פריס 161
 קודמת

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

עימוד בצילום הנוכחי כמו שהיה בצילום השמירה על 
 .הקודם

 (לא אפשרי) <DISABLED> [1] על זום קודם שמירה 161
[0] ENABLED (אפשרי) 

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

 שמירה על צורת האיסוף 161
 הקודמת (סידור העמודים)

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

צילום ב( סידור עמודים)שמירה על צורת האיסוף 
 .הנוכחי כמו שהיה בצילום הקודם

 (לא אפשרי)< DISABLED> [1] שמירה על הגדרות דופלקס 111
[0] ENABLED (אפשרי) 

 .מותנה התקנת יחידת דופלקס אופציונאלית
 צדדי מהפעלה קודמת-שמירה על הגדרות דו

 
 
 

 ממחשב מאפייני הדפסה
 

מספר 
 המאפיין

 הסבר אפשרויות המאפיין/ התכונה 

הגדרת מגירת דפי הנייר  161
 (PCL)להדפסה 

[0] <0># 
[2] 2# 
[3] 2 # +0# 

 .מגירת הנייד הרגילה# 0 :כאשר
 .מגירת נייר אופציונאלית# 2    
 . ההדפסה אפשרית משתי המגירות# 0+2#    
 .יש לוודא כי בשתיהן  גודל נייר זהה        

 .0#נבחר אוטומטית , אם גודל הנייר שונה: הערה

 :אופן ההגדרה 111עד  <110> (PCL)מספר העתקים  162
  [# ] [162 ] [Set.][ Menu]לחצו על  (0
 .111ועד  110 -הקישו מספר העתקים החל מ (2
3)  [Set ][Menu.] 

גודל דפי הנייר במגירה  163
(PCL) 

[0] LETTER 
[2] <A4> 
[3] LEGAL 

הגדירו בהתאם לגודל הדפים אשר הכנסתם למגירת 
 .פיםהד

 (מבוטל) OFF [1] (PCL)הקטנה אוטומטית  161
[0] <ON >(מופעל) 

הקטנת איכות המסמך באופן אוטומטי כאשר גודל 
 .המידע גדול מידי כדי להדפיסו

 (לאורך)< PORTRAIT> [0] (PCL)כוון הדפסה  161
[2] LANDSCAPE (לרוחב) 

 .הגדרת כוון הדפסה קבוע

 (מבוטל)< A4 (PCL) [1] <OFFהדפסה ברוחב  166
[0] ON (מופעל) 

צמצום רוחב השוליים כך שניתן להדפיס בשורה על 
 .cpi 10תווים בגודל  A4 11דף 

 021עד  111 (PCL)מספר שורות לעמוד  161
<161> 

 :הגדרת מספר השורות המודפסות בדף
  [# ] [161 ] [Set.][ Menu]לחצו על  (0
 .021ועד  111 -הקישו מספר שורות החל מ (2
3)  [Set ][Menu.] 

הגדרת גופן ההדפסה  161
(PCL) 

[0] <RESIDENT >(קיים) 
[2] DOWNLOAD FONT  
 (הורדת גופן)  

 מאפיין זה אפשרי רק כאשר במכשיר קיים גופן טעון
 .מהורדה
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מספר 
 המאפיין

 הסבר אפשרויות המאפיין/ התכונה 

 :הגופן הקבוע בהדפסה מהמחשבהגדרת  111עד  <111> (PCL)הגדרת מספר גופן  161
  [# ] [161 ] [Set.][ Menu]לחצו על  (0
 .111ועד  111 -הקישו מספר הגופן החל מ (2
3)  [Set ][Menu.] 

 מספר הגופן , [2]מוגדר  161אם מאפיין : הערה
 .<110>הראשוני הוא   

 11.11עד  11.11: גובה (PCL)הגדרת גודל הגופן  111
 או< 01.11>

 111.11עד  111.11 :נקודות
<102.11> 

 :בגובה או בנקודות, הגדרת גודל הגופן
  [# ] [111 ] [Set.][ Menu]לחצו על  (0
 (.ראו אפשרויות)הקישו את גודל הגופן  (2
3)  [Set ][Menu.] 

  [# ] [110 ] [Set.][ Menu]לחצו על  (0  (PCL)הגדרת תווי סימנים  110
  [Set.]ימנים את קבוצת הס בחרו  (2
3)  [Menu.] 

 <CR/LF/FF> [0] (PCL)הגדרת מעברי שורה  112
[2] CR+LF/LF/FF 
[3] CR/CR+LF/CR+FF 

 הגדרת זמן ההמתנה עבור
 המשך אוטומטי מצב

הגדרת זמן המתנה להמשך  113
 אוטומטי

[0] <OFF >(מבוטל) 
[2] 20s (21 שניות) 
[3] 30s (31 שניות) 
[1] 60s (61 שניות) 
[1] 90s (11 שניות) 
[6] 120s (021 שניות) 

 .'גלישת זיכרון'משך זמן ההמתנה במצב 

הגדרת זמן השהייה  111
 להדפסת מידע 

 שניות 611עד  111
 שניות <161>

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

  .מהמחשב מידע
  [# ] [111 ] [Set.][ Menu]לחצו על  (0
 .611ועד  111 -הגדירו את הזמן בשניות החל מ (2
3)  [Set ][Menu .] 

 (מבוטל) OFF [1] זיהוי דפים חד גוניים 111
[0] <ON> (מופעל) 

OFF :לבן מודפסים באמצעות /צבע ושחור, כל הדפים
גדיל את מצב זה מ .תופי הצבע והטונרים הצבעוניים

 (.וף וטונרת)ים ניצבעוהמתכלים בהשימוש 
ON : זיהוי אוטומטי של הדפים שאין בהם צבע

את  מצב זה מקטין. והדפסתם מהטונר והתוף השחור
 (.וף וטונרת)ים צבעוניהמתכלים בהשימוש 

 .יתכנו מסמכים בהם מאפיין זה לא יפעל: הערה

 (מבוטל) A4/Letter [1] OFFהדפסה על  116
[0] <ON> (מופעל) 

גם אם הנייר  A4דפסה בגודל תכונה זו מאפשרת ה
 .ולהיפך, Letterבמגירה הוא בגודל 

 
 
 

 מאפייני סריקה
 

מספר 
 המאפיין

 הסבר אפשרויות המאפיין/ התכונה 

 (מוצג) <VIEWER> [0] הגדרת יעד המידע הנסרק 113
[2] FILE (קובץ) 
[3] E-MAIL (ל"דוא) 
[1] OCR ( בחלוןOCR) 
[1] EMAIL SERVER (ל"דוא שרת) 
[6] FTP SERVER ( שרתFTP) 

 התמונה מוצגת בחלון תוכנת , VIEWERבמצב 
Multi-Function Viewer. 

יוצגו רק אם הוגדר קודם לכן שרת   6, 1אפשרויות 
 . באמצעות ממשק דפדפן אינטרנט

 

 ת סריקה ושמירה על הגדר 111
 קודמת

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

סריקה קודמת עבור הסריקה  שמירה על הגדרות
 .'פורמט וכו, איכות צבע, גודל, הנוכחית כמו

 (לבן/שחור)< BLACK/WHITE> [0] הגדרות סריקה חד גונית  111
[2] GREY SCALE (גוני אפור) 
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מספר 
 המאפיין

 הסבר אפשרויות המאפיין/ התכונה 

לסריקה לדואר ת והגדר 
שרת באמצעות )אלקטרוני 

 (בלבד LANבור בחי( )ל"דוא

 .LANחיבור ( קיים)אפשרי בתנאי כי בוצע  
  יש, ל"קבצים סרוקים דרך שרת דוא יםכאשר שולח

 .SMTP שרתל ואת "הדואשרת את מראש לתכנת 
 .התייעצו עם מנהל הרשת

 .Multi-Function Stationהפעילו את תוכנת  (0
2)  [Utilities  ] [Configuration Web Page ] 
   [Device Configuration.] 
 הקישו את סיסמת, כשם משתמש" root"הקישו  (3
 [OK.] ( 011מאפיין )הפעלה מרחוק   
 [.SCAN FEATURE]לחצו על תגית  (1
1)  [Edit ] לצד[E-MAIL SERVER .] 
 SMTP [Submit.]שרת ול "דואהגדירו שרת  (6
 .סגרו את הדפדפן (1

 הגדרת יעד לקובץ הנסרק  
( ל"שרת דואבאמצעות )
 (בלבד LANבחיבור )
  ההגדרה רק באמצעות 
 .ממשק דפדפן אינטרנט 

 , ל"שולחים את הקובץ הנסרק דרך שרת דואכאשר  
, ל"כתובת דוא 311ניתן להגדיר עם הדפדפן עד 

  .מראש, באמצעות ממשק דפדפן אינטרנט
 .Multi-Function Stationהפעילו את תוכנת  (0
2)  [Utilities  ] [Configuration Web Page ] 
   [Device Configuration.] 
 הקישו את סיסמת, כשם משתמש" root"הקישו  (3
 [OK.] ( 011מאפיין )הפעלה מרחוק   
 [.SCAN FEATURE]לחצו על תגית  (1
1)  [Edit ] לצד[SEND USER .] 
6) [Edit ]ל "לצד הסריקה לדוא. 
 .לול ש"הגדירו שם המנוי וכתובת דוא (1
1) [Submit.] 
  .סגרו את הדפדפן (1

 

   .מומלץ להתייעץ עם מנהל הרשת: הערה

 FTPהגדרת שרת  
 (בלבד LANבחיבור )

 ניתן  , FTPכאשר שולחים את הקובץ הנסרק לשרת  
באמצעות ממשק דפדפן , שרתים 6להגדיר עד 

  .מראש, אינטרנט
 .Multi-Function Stationהפעילו את תוכנת  (0
2)  [Utilities  ] [Configuration Web Page ] 
   [Device Configuration.] 
 הקישו את סיסמת, כשם משתמש" root"הקישו  (3
 [OK.] ( 011מאפיין )הפעלה מרחוק   
 [.SCAN FEATURE]לחצו על תגית  (1
1)  [Edit ] לצד[FTP SERVER .] 
6) [Edit ] לצד העברה לשרתFTP. 
 .'תיקייה וכו, IPכתובת , הגדירו שם שרת (1
1) [Submit.] 
  .סגרו את הדפדפן (1

 

 : הערות
  הקובץ ישמר ב , אם לא תוגדר תיקייהroot. 
  מומלץ להתייעץ עם מנהל הרשת. 
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  LAN רשת מאפייני
 

מספר 
 המאפיין

 הסבר אפשרויות המאפיין/ התכונה 

הגדרת רשת עם שרת  111
DHCP 

[1] DISABLED (רילא אפש) 
[0] <ENABLED> (אפשרי) 

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

 Default gateway . 

 IPהגדרת כתובת  110
 LANבחיבור 

 .מוגדר לא אפשרי 111ניתן להגדיר רק אם מאפיין  
  [# ] [110 ] [Set.][ Menu]לחצו על  (0
 .IPהגדירו כתובת  (2
3)  [Set ] [Menu.] 

 Subnet maskהגדרת  112
 (מסכת רשת משנה)

 LANבחיבור 

 .מוגדר לא אפשרי 111ניתן להגדיר רק אם מאפיין  
  [# ] [112 ] [Set.][ Menu]לחצו על  (0
 .Subnet mask הגדירו (2
3)  [Set ] [Menu.] 

 Default gatewayהגדרת  113
 (שער ברירת מחדל)

 LAN בחיבור

 .מוגדר לא אפשרי 111ניתן להגדיר רק אם מאפיין  
  [# ] [113 ] [Set.][ Menu]לחצו על  (0
 .Default gatewayהגדירו  (2
3)  [Set ] [Menu.] 

 primary DNS serverהגדרת  111

 (ראשי DNSשרת )
 LANבחיבור 

 .מוגדר לא אפשרי 111ניתן להגדיר רק אם מאפיין  
  [# ] [111 ] [Set.][ Menu]לחצו על  (0
 .primary DNS serverהגדירו  (2
3)  [Set ] [Menu.] 

 secondary DNSהגדרת  111

server  ( שרתDNS משני) 
 LANבחיבור 

 .מוגדר לא אפשרי 111ניתן להגדיר רק אם מאפיין  
  [# ] [111 ] [Set.][ Menu]לחצו על  (0
 .secondary DNS serverהגדירו  (2
3)  [Set ] [Menu.] 

  [# ] [111 ] [Set.][ Menu]לחצו על  (0  הגדרת שם המכשיר ברשת 111
 (.תווים 01עד )הגדירו את שם המכשיר  (2
3)  [Set ] [Menu.] 

 

 :הערה
 והוא ניתן , שם המכשיר מוגדר אוטומטית ברשת 
  .בחרו שם ייחודי שלא דומה לשם אחר ברשת. לשינוי 

  [# ] [111 ] [Set.][ Menu]לחצו על  (MAC  0כתובת הצגת  111
  [Menu.]. הכתובת מוצגת (2

 (לא אפשרי)< LAN [1] <DISABLEDבחיבור  IPהגדרת סינון  132
[0] ENABLED (אפשרי) 

 .IPסינון כתובות 
 .Multi-Function Stationהפעילו את תוכנת  (0
2)  [Utilities  ] [Configuration Web Page ] 
   [Network Configuration.] 
 הקישו את סיסמת, כשם משתמש" root"הקישו  (3
 [OK.] ( 011מאפיין )הפעלה מרחוק   
 [.LAN FEATURE]לחצו על תגית  (1
1)  [Edit ] לצד[IP FILTERING .] 
6) [Edit ] לצד[FILTER].  
  [Submit.]  ונתוני הסינון הגדירו תצורה (1
 .הדפדפןסגרו את  (1

 אוטומטית IPהגדרת כתובת  133
 LANבחיבור 

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

 .מוגדר אפשרי 111ניתן להגדיר רק כאשר מאפיין 
הכתובת תוגדר אוטומטית ללא שרת [ 0]במצב 
DHCP. 

 (לא אפשרי) LAN [1] DISABLEDבחיבור  HTTPDהגדרת  131
[0] <ENABLED> (אפשרי) 

 .גישה לדפדפן האינטרנט

 (לא אפשרי) <IPv6 [1] <DISABLEDפרוטוקול  131
[0] ENABLED (אפשרי) 

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

 . ההגדרה ולהדליקו מחדש

הגדרת מגירת דפי הנייר  161
 ל"להדפסה דוא

[0] <0># 
[2] 2# 
[3] 2 # +0# 

 .הסבר במאפייני הדפסה מהמחשב ראו
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 מאפייני רשת 

 ,לתשומת לבכם
   הגדרת מאפיינים אלו רק בחיבורLAN. 

  ניתן לתכנת את תכונות אלה באמצעות ממשק דפדפן אינטרנט. 
 

 הסבר תגית המאפיין/ התכונה 

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

 .הגדרת מיקום המכשיר [SNMP] הגדרת מיקום

 .לקישור המקומי IPמוצגת כתובת  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]ת המחדל עבור הגדרת נתב בריר
 .במנהל הרשת

 .להעברת הקובץ FTPשרת הגדירו את נתוני  [FTP FEATURE] עבור הסורק FTPהגדרת 

 עבור הסורקל "כתובת דואהגדרת 
 (ל"באמצעות שרת דוא)

[E-MAIL FEATURE] שרת , ל"הגדירו את שרת הדואSMTP ת לשליח
 ל"הקובץ באמצעות הדוא

 ל עבור סורק "רישום כתובות דוא
 (ל"באמצעות שרת דוא)

[E-MAIL FEATURE] עד )ל להעברת הקובץ "הגדירו את נתוני כתובות דוא
 (.כתובות 311

, 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 "הגדרת כתובת דוא
 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 )תקלה בהזנת דפי הנייר 

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

 ל"דואלהסריקה הדפסה של הגדרת 
 

[SCAN TO E-MAIL PRINT] [ENABLED :] המכשיר ידפיס אוטומטית קובץ מצורף
 .ל שהתקבל"לדוא

[<<DISABLED :]המאפיין מבוטל. 

ל "ת דואוהודעמרווח לבדיקת ההגדרת 
 הדפסהל

[SCAN TO E-MAIL PRINT] ל"הגדירו את המרווח לבדיקת הדוא. 

 כותרת ההגדרת אפשרות ההדפסה 
 העליונה

SCAN TO E-MAIL PRINT] [<ENABLED> :]המכשיר ידפיס את הקובץ המצורף 
 .ל יחד עם נתוני הכותרת העליונה"לדוא

[DISABLED :]המאפיין מבוטל. 

 הגדרת מידע להדפסת הקובץ המצורף 
 ל"לדוא

SCAN TO E-MAIL PRINT]  כאשר משתמשים בתכונה להדפסת הקובץ המצורף
 .POPיש להגדיר מראש את שרת , ל"לדוא

 .פסה מדואר אלקטרוניראו הד

 .ל אחרונות שהתקבלו"הודעות דוא 31מידע אודות  [SCAN TO E-MAIL PRINT הצגת מידע על הקובץ המצורף
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 שונות
 

 חות ורשימות "דוהודעות תקלה ב
 

 . או ביומן הפעילות/ח השידור ו"הודעות אלו מודפסות בדו', במקרה של תקלה בשידור או בקליטת מסמך פקס
 

 סיבה ופתרון אפשרי קוד ההודעה
COMMUNICATION ERROR 

 (תקלת תקשורת)
11-12 
16-12 

FF 

 ארעה תקלת תקשורת בשידור או בקליטה. 
 .נסו פעם נוספת 

13 
11 

 התחברו לשקע קו אחר ונסו שנית. תקלה בקו הטלפון. 
 100נסו שנית לאחר הפעלת מאפיין . תקלה בתקשורת בינלאומית. 

DOCUMENT JAMMED 
 (מסמך נתקע)

 - בדקו והוציאו את המסמך התקוע. 

ERROR NOT YOUR UNIT 
 (התקלה לא במכשיר שלכם)

13,11 
11,11 

 התקלה במכשיר הנגדי. 
 .בדקו עם הצד השני 

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

 - ועל כן לא אופשרה קליטתו" זבל"' המסמך הנקלט זוהה כפקס. 

MEMORY FULL 
 (זיכרון מלא)

 -  הזיכרון התמלא במסמכים מאחר ולא ניתן היה להדפיסם. 
 .בדקו האם לא חסר דפי נייר במגירה או דף נייר נתקע במכשיר 
  112אם מאפיין PC FAX  מוגדר"ALWAYS "בדקו את החיבור למחשב 

OTHER FAX NOT RESPONDING 
 (הנגדי לא מגיב' הפקס)

 - נסו פעם נוספת. מצב תפוס או ללא דפי ניירהנגדי ב' הפקס. 
 שדרו שידור ידני. הנגדי מצלצל הרבה צלצולים' 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  ההתקשרותגרמה לביטול. 

THE COVER WAS OPENED 
 (המכסה נפתח)

 - סגרו ונסו פעם נוספת. המכסה העליון נפתח במהלך השידור 

OK  - השידור או הקליטה בוצעו בהצלחה. 

 
 

 הודעות בתצוגה 
 

 סיבה ופתרון אפשרי  ההודעה
"BLACK TONER EMPTY" 
"CYAN TONER EMPTY" 
"MAGENTA TONER EMPTY" 
"YELLOW TONER EMPTY" 

  

 "CHANGE SUPPLIES" 

 מחסנית טונר שחור ריקה
 מחסנית טונר קיאן ריקה

 מחסנית טונר מגנטה ריקה
 מחסנית טונר צהוב ריקה

 
 החליפו מתכלים

  בצבע הרשום חסר טונר . 
 .החליפו את מחסנית הטונר 

"BLACK TONER LOW" 
"CYAN TONER LOW" 
"MAGENTA TONER LOW " 
"YELLOW TONER LOW " 

  

 "CHANGE SUPPLIES" 

  שחור מעט טונר
 קיאן מעט טונר
 מגנטה מעט טונר
 צהוב מעט טונר

 
 החליפו מתכלים

  בצבע הרשום נותר מעט טונר . 
 .הכינו מחסנית טונר להחלפה 

"CALL SERVICE" קראו לשירות   פנו לשירות. המכשיר לא פועל בצורה תקינה. 
"CHECK DOCUMENT" ו מסמךבדק   לחצו , הסירו את המסמך. המסמך לא הוטען כראוי 

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

"CHECK INSTALL INPUT TRAY #1"  מגירת את ההתקנה של בדקו
 (0#) הניירדפי 

  בדקו, יתכן והמגירה לא הותקנה היטב במקומה . 
 הסטנדרטית רת דפי הניירמגי# 0 :הערה 
  מגירת דפי נייר אופציונאלית# 2     

"CHECK PAPER"  נייראת הבדקו   הוסיפו/בדקו. הנייר נתקע או חסר דפים, במגירה. 
  בדקו. דפי הנייר לא הוכנסו בצורה נכונה, במגירה. 
  גדרמהמו השונמגירה בתוך  הנייר גודל דפי. 

"CHECK PICK UP INPUT TRAY #1"  במכירת הניירבדקו    בדקו. בצורה הנכונההנייר לא הוטען. 
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 סיבה ופתרון אפשרי  ההודעה
"COLOUR DRUM REPLACE" 
"MONOCHROME DRUM REPLACE" 

   

 "CHANGE SUPPLIES" 

 החליפו תוף צבע
 החליפו תוף שחור

 
 החליפו מתכלים

   מיד החליפו אותו". חייו"התוף סיים את. 
 :הערה

 עלול לגרום נזק , לא תקין/שימוש נוסף בתוף ישן 
 מעט , כדי למנוע זאת המכשיר יפסיק. הפיךבלתי  
 להדפיס עד להחלפת , לאחר הופעת ההודעה 
 .יחידת התוף 

"COLOUR DRUM LIFE LOW" 
"MONOCHROME DRUM LIFE LOW" 

   

 "CHANGE SUPPLIES" 

 "חייו"תוף צבע לפני סיום 
 "חייו"יום תוף שחור לפני ס

 
 החליפו מתכלים

   את יחידת החליפו ". חייו"התוף עומד לסיים את 
 .בהקדםהתוף  

"COOL DOWN FUSER" קירור תנור הייבוש  המתינו עד לסיומו. המכשיר בתהליך קירור. 
"DIRECTORY FULL" ספר טלפונים מלא  מחקו מיותרים. אין מקום פנוי להוסיף נמענים. 
"DRUM NOT INSTALLED" לא הותקנה יחידת תוף  התקינו. יחידת התוף בצבע או בשחור לא הותקנה. 
"E-MAIL SIZE OVER" ל גדול מדי"קובץ דוא  חלקו לקבצים קטנים. גודל הקובץ מעבר למותר. 
"FAX IN MEMORY" בזיכרון' פקס   ראו הוראות בתצוגה להדפסתו. מסמך בזיכרון. 

   מוגדר 112מאפיין אם "ALWAYS" , בדקו 
 . את החיבור למחשב והאם המחשב מופעל 

"FILE SIZE OVER" קובץ גדול מהמותר    בסריקה לשרתFTP , הקובץ מעבר למותרגודל . 
 .חלקו אותו למספר קבצים 

"FRONT OR LEFT COVER OPEN" מכסה קדמי או שמאלי פתוח   וסגרו אותו, שמאלי/בדקו מצב סגירת המכסה קדמי. 
"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 

 .הפעילו את המכשיר בסביבה חמה יותר. לפעול 
"MEMORY FULL" זיכרון מלא   בצעו שידור ידני. אם מופיע בשידור מזיכרון. 

  לחצו , אם מופיע בצילום[Stop ] לביטול ההודעה 
 .וצלמו כל חלק בנפרדלחלקים חלקו את המסמך  

"MODEM ERROR" תקלת מודם   פנו למוקד השירות לקבלת עזרה. תקלה במודם. 
"NO FAX REPLY" (הנגדי)' אין תגובה מהפקס   נסו פעם נוספת. נגדיה' תקלה בפקס. 
"OUT OF PAPER INPUT TRAY #1"  רהיגנייר במדפי אין   הוסיפו .ים דפי נייר במגירהחסר. 

  דפי נייר לא הוכנסו בצורה הנכונה למגירה. 
 .בדקו והטעינו מחדש 

"PAPER JAMMED" נייר תקוע   הוציאו אותו. דף נייר תקוע במכשיר. 
"PC FAIL OR BUSY" בוי או עסוקמחשב כ   בדקו את תקינות חיבור המחשב לחשמל. 

  כבו את המחשב והדליקו מחדש. התוכנה לא פועלת. 
"PLEASE WAIT" נא להמתין   המתינו עד לסיומו, המכשיר בתהליך חימום. 
"POLLING ERROR" תקלת משיכה    משיכת מסמךאת המכשיר הנגדי לא מאפשר . 

 .בדקו עם הצד השני 
"REDIAL TIME OUT" הסתיים החיוג החוזר   המכשיר השני תפוס . הניסיון לשידור חוזר הופסק 

 . לשדר במועד מאוחר יותרנסו . או ללא דפי נייר 
"REMOVE DOCUMENT" הסירו את המסמך  הוציאו אותו. המסמך תקוע. 

  מעל שאורכו  במזין האוטומטיבהזנת דף מסמך 
 .והוציאו את המסמך[ Stop]לחצו על . מ"מ 611 
 .נסו שנית עם מסמך קצר יותר 

"RX MEMORY FULL" זיכרון הקליטה מלא    אין נייר במגירה או כי הזיכרון התמלא במסמכים 
 . הוסיפו דפים או הוציאו נייר תקוע, בדקו. נייר תקוע 
   מוגדר  112מאפיין אם"ALWAYS" , בדקו 
 .את החיבור למחשב והאם המחשב מופעל 

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

"SELF CALIBRATION" כיוון עצמי   המתינו מעט. המכשיר מבצע כיוון לצבעים. 
"TRANSMIT ERROR" תקלת שידור   נסו לשדר פעם נוספת. 
"TONER CARTRIDGE NOT INSTALLED" מחסנית הטונר לא הותקנה   והתקינו את מחסנית הטונר, בדקו. 
"TRAY #2 LEFT COVER OPEN"  פתוח# 2דופן שמאלית במגירה   בדקו וסגרו. רק כאשר הותקנה מגירה אופציונאלית . 
"WASTE TONER FULL  "CHANGE SUPPLIES" פוהחלי, מחסנית עודפים מלאה   החליפו את מחסנית עודפי הטונר בהקדם האפשרי. 
"WASTE TONER NOT INSTALLED" מחסנית עודפים לא הותקנה   והתקינו את מחסנית הטונר, בדקו. 
"WASTE TONER REPLACE  "CHANGE 
SUPPLIES" 

 .החליפו כעת את מחסנית עודפי הטונר   החליפו מחסנית עודפים
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 לליותהוראות בטיחות כ
 

. קרא את הוראות הבטיחות בעיון לפני הפעלת הציוד
מתכנני המוצר שבידך הקפידו על רמה גבוהה של איכות 

עליך להיות מודע לכמה אמצעי זהירות , עם זאת. ובטיחות
 שבהם יש לנקוט במהלך ההתקנה וההפעלה

 יש לקרוא את כל הוראות הבטיחות : קרא את ההוראות  0
 .המכשירלת הפעוההפעלה לפני   

 יש לשמור את הוראות : ר את דפי ההוראותושמ  2
 .להיעזר בהן בעתיד בטיחות והוראות ההפעלה כדיה  

 יש לשים לב לכל האזהרות על : לב לאזהרות םשי  3
 .והבטיחות המכשיר עצמו ובהוראות ההפעלה  

 יש לפעול על פי כל הוראות ההפעלה : ציית להוראות  1
 .והשימוש  

  - אסור להשתמש במכשיר בקרבת מים: ולחותמים   1
 בריכת  ליד ,במרתף לח, כיורליד אמבטיה חדר ב למשל  
 .'וכו ,יהחש  

 יש להשתמש אך ורק בעגלה או : עגלות ומעמדים  6
 .במעמד שהומלצו על ידי היצרן  

 אין להתקין את המכשיר על : התקנה על קיר או תקרה  1
 .צות היצרןהמל אלא על פי, תקרה קיר או  

 יש לבדוק שאופן הצבתו ומיקומו של המכשיר : אוורור  1
 . יבטיחו לו אוורור נאות  
 שטיח או על כל , על ספה, אסור להניח על מיטה, למשל  
 .משטח דומה שעלול לחסום את פתחי האוורור  

 אסור למקם את המכשיר בכוננית או בארון שבהם אין   
 .לפתחי האוורוראפשרות לזרימת אוויר מבעד   

  כגוןיש למקם את המכשיר הרחק ממקורות חום : חום  1
   יםאחר יםאו מכשיר יםתנור, חום ימפזר, יםרדיאטור  
 (.יםמגברובכלל זה גם מ)חום  ציםהמפי  

 יש לחבר את המכשיר אך ורק למקור : חיבור לחשמל 01
 שמל מהסוג המתואר בהוראות ההפעלה או הרשוםח  
 .צמוע על המכשיר  

 החשמל  יש להתקין את כבלי: הגנה על כבל החשמל 00
 חפץ  כלעליהם ולא יהיה  באופן שיבטיח שלא ידרכו  
 . שימעך אותם  
 .מכשיריםשל ה יש לשים לב במיוחד לנקודות החיבור  

 . לפני הניקוי יש לנתק את המכשיר מהחשמל: ניקוי 02
 . יבשה טליתאפשר להסתפק בניקוי המכשיר במ  

 אין להתקין אנטנה חיצונית בקרבת קווי : קווי חשמל 03
 .חשמל  

 כאשר המכשיר אינו בשימוש תקופה : שימוש-תקופות אי 01
 .יש לנתקו מהחשמל, ארוכה  

 יש להקפיד שלא יפלו עצמים : חדירת עצמים או נוזלים 01
 .המכשיר פתחי  דרךולא ישפכו נוזלים   

 שנפלט עשן בו בריח חריג א הבחנתאם : ריח חריג 06
 מפיץ ל הנתק אותו מיד משקע החשמל ופנ, מהמכשיר  
 .שממנו רכשת את המכשיר, של יורוקום  

 , בהתרחש אחד המקרים הבאים: נזק המצריך טיפול 01
 :המפיץ המורשהאצל לאנשי שירות מוסמכים פנה   

 .כבל החשמל או התקע ניזוקו .א  
 .המכשירעצמים נפלו או נוזלים נשפכו לתוך  .ב  
 .המכשיר נחשף לגשם  .ג  
 פעולת המכשיר אינה תקינה או שחלו שינויים  .ד  
 .ביצועו    
 .המכשיר נפל או שהמארז שלו ניזוק .ה  

 

 
 

 אל תאפשר למשתמש לנסות לטפל במכשיר : טיפול 01
 . בצורה אחרת מזו המתוארת בהוראות ההפעלה  
 נשי שירות ידי אעל חייב להיעשות   חריגטיפול  כל  
 .מוסמכים  

 רק לשקע המחובר להארקה  כבל החשמלחברו את  01
 .הארקה תמנע סכנת התחשמלות. תקינה  

  לחום גבוה כגון אור שמש מארז סוללותאין לחשוף  21
 .'אש וכו, ישיר  

 יש לאפשר נגישות חופשית להתקן החיבור של המכשיר  20
 .לרשת החשמל  

 בור וניתוק פתיל הזנה יש לאפשר גישה נוחה לחי 22
 .מרשת החשמל  

 החלפה שגויה של הסוללה עלולה לגרום :זהירות סכנה  23
 .יש להחליף אך ורק בסוללה דומה או שקולה .לפיצוץ  

 יש להחליפו , על מנת למנוע סיכון, אם פתיל הזינה ניזוק 21
 .רק במעבדת שירות מאושרת על ידי היבואן  

 תקן ניתוק במצב תפעולי מוכן יש להקפיד ולתחזק את ה 21
 .לשימוש  

 

 
 


