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מדפסת רב-תכליתית
מדריך למשתמש

דמיינו את האפשרויות
תודה שרכשתם מוצר של  .Samsungכדי לקבל שירות
מלא יותר ,אנא רשמו את המוצר שלכם באתר

www.samsung.com/global/register

מאפייני מוצר הלייזר החדש שברשותך
המכשיר החדש שלך כולל מספר מאפיינים מיוחדים אשר משפרים את איכות המסמכים שאתה מדפיס.
באמצעות המכשיר ,באפשרותך:

מאפיינים מיוחדים
להדפיס באיכות מעולה ובמהירות גבוהה
• באפשרותך להדפיס את טווח הצבעים המלא תוך שימוש בציאן,
מגנטה ,צהוב ושחור.
• באפשרותך להדפיס ברזולוציה של עד .2,400 x 600 dpi
ראה סעיף תוכנה.
• המכשיר מדפיס עד  16עמודים לדקה על נייר בגודל  A4ועד
 17עמודים לדקה על נייר בגודל  .Letterבמצב צבע ,המכשיר מדפיס
עד  4עמודים לדקה על נייר בגודל  A4או .Letter
להשתמש במגוון רחב של חומרי הדפסה
• המזין הידני תומך בנייר חברה ,מעטפות ,מדבקות ,שקפים,
חומרי הדפסה בגודל מותאם אישית ,גלויות ונייר כבד .קיבולת המזין
הידני היא גיליון  1של נייר
• מגש  1המיועד ל 150-גיליונות תומך בנייר רגיל בגדלים שונים.
ליצור מסמכים מקצועיים
• הדפסת סימני מים .באפשרותך להתאים אישית מסמכים באמצעות
מילים כגון "חסוי" .ראה סעיף תוכנה.
• הדפסת כרזות .הטקסט והתמונות בכל עמוד של המסמך מוגדלים
ומודפסים על-גבי מספר גיליונות נייר ,ולאחר מכן ניתן להדביק אותם
זה לזה ליצירת כרזה .ראה סעיף תוכנה.
• באפשרותך להשתמש בטפסים מודפסים מראש ובנייר חברה יחד
עם נייר רגיל .ראה סעיף תוכנה.
לחסוך זמן וכסף
• לחיסכון בנייר ,באפשרותך להדפיס מספר עמודים על-גבי גיליון
נייר אחד.
• המכשיר חוסך בחשמל באופן אוטומטי באמצעות צמצום ניכר בצריכת
החשמל כאשר הוא אינו בשימוש.
• לחיסכון בנייר ,באפשרותך להדפיס משני צידי הנייר
)הדפסה דו-צדדית( .ראה סעיף תוכנה.
להדפיס בסביבות עבודה שונות
• ניתן להדפיס באמצעות  Windows 2000וWindows XP/2003/-
 ,Vistaכמו גם באמצעות מערכות  Linuxו.Macintosh-
• המכשיר כולל ממשק  USBוממשק רשת.
להעתיק מסמכי מקור במספר תבניות
• המכשיר יכול להדפיס עותקים מרובים של תמונה ממסמך המקור
על-גבי עמוד אחד.
• קיימות פונקציות מיוחדות למחיקת רקע של קטלוגים ועיתונים.
• ניתן לכוונן ולשפר את איכות ההדפסה וגודל התמונה בו-זמנית.
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לסרוק את מסמכי המקור ולשלוח אותם באופן מיידי
• סרוק בצבע והשתמש בדחיסות המדויקות של תבניות ,JPEG
 TIFFו.PDF-
• סרוק ושלח קבצים במהירות למספר יעדים באמצעות סריקה ברשת.
להגדיר זמן מדויק לשידור פקס
)דגם  CLX-3170FN/CLX-3170FWבלבד(
• באפשרותך לציין זמן מדויק לשידור פקס ,כמו גם לשלוח את הפקס
למספר יעדים מאוחסנים.
• לאחר השידור ,המכשיר יכול להדפיס את דוחות הפקס ,בהתאם
להגדרות.

מאפיינים לפי דגם
המכשיר מתוכנן לתמוך בכל צורכי המסמכים שלך – החל מהדפסה והעתקה וכלה בפתרונות מתקדמים יותר לעבודה ברשת עבור העסק שלך.
המאפיינים הבסיסיים של המכשיר כוללים:
מאפיינים

CLX-3170

CLX-3170N

CLX-3170FN

CLX-3170FW

USB 2.0
ממשק זיכרון USB
) ADFמזין מסמכים אוטומטי(
ממשק רשת – רשת  LANקווית מסוג Ethernet 10/100 Base TX
ממשק רשת – רשת  LANאלחוטית מסוג 802.11b/g
פקס
)

 :כלול ,ריק :לא ישים(

אודות המדריך למשתמש
המדריך למשתמש מספק מידע אודות הכרה בסיסית של המכשיר ,כמו גם הסבר מפורט אודות כל שלב במהלך השימוש בפועל .משתמשים מתחילים ומקצועיים כאחד יכולים לעיין במדריך זה
כדי להתקין את המכשיר ולהשתמש בו.
מונחים מסוימים במדריך משמשים לחילופין ,כמוצג להלן:
• מסמך הוא שם נרדף למסמך מקור.
• נייר הוא שם נרדף לחומרי הדפסה או אמצעי הדפסה.
הטבלה שלהלן מציגה את המוסכמות המשמשות במדריך זה:
מוסכמה

דוגמה

תיאור
Start

גופן מודגש

להדגשת טקסט המופיע בתצוגה או בתדפיסים של המכשיר.

הערה

למתן מידע נוסף או מפרט מדויק של תפקוד המכשיר ומאפייניו.

תבנית התאריך עשויה להשתנות
ממדינה למדינה.

זהירות

למתן מידע למשתמשים אודות אופן ההגנה על המכשיר מפני נזק או תקלה מכאנית
אפשרית.

אין לגעת בחלק התחתון הירוק של
מחסנית הטונר.

הערת שוליים

למתן מידע מפורט יותר אודות מילים או ביטויים מסוימים.

א .עמודים לדקה

)לקבלת מידע נוסף,
ראה עמוד (.1

להפניית משתמשים לעמוד שבו יש לעיין כדי לקבל מידע מפורט נוסף.

)לקבלת מידע נוסף ,ראה עמוד (.1
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איתור מידע נוסף
באפשרותך למצוא מידע נוסף להתקנה ושימוש במכשיר במקורות הבאים ,כתדפיס או ככיתוב בתצוגה.
מדריך התקנה מהירה

מדריך מקוון למשתמש

מידע אודות אופן ההתקנה של המכשיר; יש לפעול לפי ההוראות במדריך כדי להכין את המכשיר.

הנחיות מפורטות לשימוש בכל המאפיינים של המכשיר ומכיל מידע אודות תחזוקת המכשיר ,פתרון בעיות והתקנת אביזרים.
מדריך למשתמש זה מכיל גם סעיף תוכנה המספק מידע אודות אופן ההדפסה של מסמכים באמצעות המכשיר במערכות הפעלה שונות ואופן השימוש
בתוכניות השירות הנלוות למכשיר.

עזרה של מנהל התקן
המדפסת

מידע עזרה עבור המאפיינים של מנהל התקן המדפסת וכן הוראות להגדרת מאפייני ההדפסה .כדי לגשת למסך העזרה של מנהל התקן המדפסת ,לחץ על
עזרה בתיבת הדו-שיח של מאפייני המדפסת.

אתר האינטרנט של
Samsung

אם יש ברשותך גישה לאינטרנט ,באפשרותך לקבל עזרה ,תמיכה ,מנהלי התקנים ,מדריכים למשתמש ומידע להזמנות באתר האינטרנט של ,Samsung
בכתובת .www.samsungprinter.com
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מידע בטיחות
סמלי בטיחות ואמצעי זהירות חשובים
משמעות הסמלים והסימנים במדריך למשתמש זה:
אזהרה
זהירות
זהירות

סכנות או נהלי שימוש לא בטוחים שעלולים לגרום לפגיעה גופנית או למוות.
סכנות או נהלי שימוש לא בטוחים שעלולים לגרום לפגיעה גופנית קלה או נזק לרכוש.
לצמצום הסכנה להתלקחות ,פיצוץ ,התחשמלות או פגיעה גופנית בעת שימוש בהתקן ,ציית לאמצעי הזהירות הבסיסיים לבטיחות:

אל תנסה לבצע.
אל תפרק.
אל תיגע.
ציית להנחיות במדויק.
נתק את תקע החשמל מהשקע בקיר.
ודא שההתקן מוארק למניעת התחשמלות.
התקשר לשירות לקבלת עזרה.
סמלי אזהרה אלה מופיעים למניעת פגיעה בך ובאנשים אחרים .ציית להם במדויק .לאחר קריאת סעיף זה ,שמור אותו במקום בטוח לעיון בעתיד.
.1
.2
.3

יש לעיין בהוראות ולהבין אותן.
פעל בצורה שקולה והגיונית בזמן השימוש במכשירי חשמל.
פעל לפי האזהרות וההוראות המופיעות על המכשיר ובתיעוד המצורף למכשיר.

.4

אם נוצר הרושם שהוראת הפעלה סותרת את המידע הבטיחותי ,יש להתייחס למידע הבטיחותי .ייתכן שלא הבנת את הוראת ההפעלה .אם אינך יכול לפתור את
בעיית הסתירה בין ההוראה והמידע הבטיחותי ,עליך ליצור קשר עם נציג המכירות או נציג השירות שלך לקבלת עזרה.

.5

נתק את המכשיר משקע החשמל לפני הניקוי .אין להשתמש בחומרי ניקוי נוזליים או בתרסיסים .השתמש רק במטלית לחה לניקוי.

.6
.7
.8

אין להניח את המכשיר על עגלה ,מעמד או שולחן שאינם יציבים .המכשיר עלול ליפול ולגרום לנזק חמור.
אין להניח את המכשיר על ,ליד ,או מעל רדיאטור ,תנור חימום ,מזגן או פתח אוורור.
אין להניח חפץ כלשהו על כבל החשמל .אין להעמיד את המכשיר במקום שבני-אדם עלולים לדרוך על כבל החשמל.

 .9אין לגרום לעומס יתר של שקעים חשמליים או כבל הארכה .עומס יתר עלול להפחית בביצועי המכשיר ולגרום לשריפה או התחשמלות.
 .10אין לאפשר לחיות מחמד ללעוס את כבל החשמל או את כבלי הממשק של המחשב.
 .11אין להחדיר חפצים כלשהם לתוך המכשיר דרך פתחי המארז או הארון .החפצים עלולים לגעת בנקודת מתח מסוכנות וליצור מצב של סכנת שריפה או התחשמלות.
אין לשפוך נוזל מכל סוג שהוא על המכשיר או לתוכו.
 .12על מנת לצמצם את סכנת ההתחשמלות ,אין לפרק את המכשיר .כאשר נדרש תיקון ,יש לקחת את המכשיר אל טכנאי שירות מוסמך .פתיחה או הסרה של מכסים
עלול לחשוף אותך למתחים חשמליים מסוכנים או לסכנות נוספות .הרכבה-מחדש באופן שגוי עשויה לגרום להתחשמלות בפעם הבאה שבה ייעשה שימוש במכשיר.
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 .13יש לנתק את המכשיר משקע הטלפון ,משקע המחשב ומשקע החשמל ולהעבירו לתיקון אצל טכנאי שירות מוסמך בהתאם לתנאים הבאים:
• כאשר חלק כלשהו של כבל החשמל ,התקע או כבל החיבור ניזוק או שחוק.
• אם נשפך נוזל אל תוך המכשיר.
• אם המכשיר נחשף לגשם או למים.
• אם המכשיר אינו פועל כראוי לאחר ביצוע ההוראות כנדרש.
• אם המכשיר הופל או שהמארז ניזוק.
• אם נראה שינוי פתאומי וניכר באופן פעולתו של המכשיר.
 .14יש לכוונן רק את הבקרים/אמצעי הבקרה המופיעים בהוראות ההפעלה .כוונון שגוי של בקרים/אמצעי הבקרה אחרים עלול לגרום לנזק ולהצריך עבודה רבה של טכנאי
שירות מוסמך כדי להחזיר את המכשיר למצב פעולה רגיל.
 .15הימנע משימוש במכשיר בזמן סופת ברקים .קיימת אפשרות של סכנת התחשמלות מהברקים .אם ניתן ,יש לנתק את כבלי החשמל והטלפון בזמן סופת הברקים.
 .16כדי להבטיח פעולה בטוחה ,יש להשתמש בחוט החשמל שסופק עם המכשיר שלך .אם משתמשים בחוט חשמל ארוך משני מטר בשילוב עם מכשיר הפועל על
 110וולט ,צריך חוט החשמל להיות במידה 16 AWGא או גדול ממנה.
 .17השתמש רק בכבל טלפון מסוג  26 AWGאו גדול יותר.
 .18יש לשמור הוראות אלה.

א  :AWGקוטר תיל אמריקני

הצהרת בטיחות לייזר
המדפסת מאושרת בארה"ב בהתאם לדרישות  ,DHHS 21 CFRתת-פרק  Jשל פרק  1עבור מוצרי לייזר מדרגה  (Class I) Iבמקומות אחרים המדפסת מאושרת כמוצר לייזר
מדרגה  (Class I) Iבהתאם לדרישות של .IEC 825
מוצרי לייזר מדרגה  (Class I) Iאינם נחשבים למסוכנים .מערכת הלייזר והמדפסת בנויות כך שאין לבני אדם חשיפה לקרינת לייזר גבוהה יותר מרמת הקרינה של
דרגה  (Class I) Iבעת שימוש רגיל ,בעת תחזוקה על ידי המשתמש ,או בהתאם לתנאי שירות מומלץ.

אזהרה
אין להפעיל או לטפל במדפסת אם המכסה המגן הוסר מגוף הלייזר/הסורק .הקרן המשתקפת ,אף על פי שאינה גלויה לעין ,עשויה להזיק לעיניים.
בעת שימוש במוצר זה ,יש לעקוב תמיד אחר הנחיות בטיחות בסיסיות אלה כדי לצמצם את הסיכון בשריפה ,הלם חשמלי ופציעה.
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בטיחות אוזון
מכשיר זה מפיק אוזון בעת שימוש רגיל .הפקת האוזון אינה מהווה סכנה למפעיל .למרות זאת ,מומלץ להפעיל את המכשיר באזור שהנו מאוורר היטב.
אם יש לך צורך במידע נוסף אודות אוזון ,עליך ליצור קשר עם משווק  Samsungהקרוב למקום מגוריך.

חיסכון בחשמל
מדפסת זו מכילה טכנולוגיית שימור אנרגיה מתקדמת המפחיתה את תצרוכת החשמל כאשר המדפסת אינה בשימוש פעיל.
כאשר המדפסת אינה מקבלת מידע במשך פרק זמן ארוך ,תצרוכת החשמל מופחתת באופן אוטומטי.
 ENERGY STARוהסימן של  ENERGY STARהם סימנים מסחריים רשומים בארה"ב.
למידע נוסף על תוכנית  ENERGY STARבקר באתר האינטרנט .http://www.energystar.gov

מיחזור
אנא מחזר או סלק חומרי אריזה של מוצר זה באופן שלא אמור לגרום לנזק סביבתית.

פליטות תדרי רדיו
תקנות ה) FCC-רשות התקשורת הפדרלית של ארה"ב(
התקן זה תואם לפרק  15של תקנות ה FCC-הפעלת ההתקן כפופה לשני התנאים הבאים:
• אסור שהתקן זה יגרום להפרעות שיביאו לשיבושים ,ועל
• התקן זה לקלוט כל הפרעה המתקבלת על ידו ,כולל הפרעה שעלולה לגרום לפעולה בלתי-רצויה.
ציוד זה נבדק ונמצא תואם למגבלות של התקן דיגיטלי מדרגה ) B (Class Bבהמשך לפרק  15של תקנות ה .FCC-מגבלות אלה נועדו להעניק הגנה סבירה נגד הפרעות שעלולות
לגרום לנזק באזור מגורים .ציוד זה מייצר ,משתמש ועלול להקרין אנרגיית תדר רדיו ,ואם התקנתו והשימוש בו אינם בהתאם להוראות ,עלול ההתקן לגרום להפרעות שיכולות
לשבש תקשורת רדיו .בכל אופן ,אין ערובה לכך שלא תתרחש הפרעה במתקן מסוים .אם ציוד זה גורם להפרעה מזיקה שיכולה לפגוע/לשבש קליטת רדיו או טלויזיה ,ושניתן לקבוע
הפרעה זו על ידי הדלקה וכיבוי של הציוד ,על המשתמש לנסות ולתקן את ההפרעה בעזרת אחד מהאמצעים הבאים:
• לכוון מחדש או למקם מחדש את אנטנת הקליטה.
• להגדיל את המרחק בין הציוד והמקלט.
• לחבר את הציוד בשקע חשמלי הנמצא במעגל שונה מזה שאליו מחובר המקלט.
• להתייעץ עם המשווק או טכנאי רדיו/טלויזיה מנוסה לקבלת עזרה.
שינויים או שיפורים שאינם מאושרים במפורש על ידי היצרן האחראי לתאימות עלולים לבטל את ההרשאה שניתנה למשתמש להפעיל את הציוד.

תקנות קנדיות בנושא הפרעת רדיו
מתקן דיגיטלי זה אינו עולה על מגבלות דרגה  (Class B) Bשל פליטת רעש רדיו ממתקן דיגיטלי כפי שנקבע בתקן הנוגע לציוד גורם-הפרעה הקרוי ""Digital Apparatus
)מתקן דיגיטלי( ICES-003 ,של התעשייה והמדע של קנדה.
Cet appareil numérique respecte les limites de bruits radioélectriques applicables aux appareils numériques de Classe B prescrites dans
la norme sur le matériel brouilleur : " Appareils Numériques ", ICES-003 édictée par l'Industrie et Sciences Canada.

מידע בטיחות_7

ארצות הברית
רשות התקשורת הפדרלית של ארה"בFCC-
פולט מכוון על פי פרק  15של הFCC-
ייתכן והתקני רדיו ברשת תקשורת מקומית )) (LANהתקני תקשורת אלחוטית בתדר רדיו( ,בעלי הספק נמוך ,הפועלים בתדר  2.4 GHzנמצאים )מוטבעים( במערכת המדפסת
שלך .יש להתייחס לפרק זה רק אם התקנים אלה מצויים במערכת .עיין בתווית המערכת על מנת לוודא את הימצאותם של התקנים אלחוטיים.
התקנים אלחוטיים שייתכן וקיימים במערכת שלך מאושרים לשימוש בארה"ב רק אם מופיע מספר זיהוי של ה FCC-על תווית המערכת.
מרחק ההפרדה בין ההתקן והגוף ,כפי שנקבע בקו המנחה של ה ,FCC-הנו  20ס"מ ,בעת שימוש במכשיר אלחוטי ליד הגוף )לא כולל גפיים( .בהתקן זה יש לשמור על מרחק של
מעל  20ס"מ ,בין ההתקן לבין הגוף ,כשאר מופעלים התקנים אלחוטיים .תפוקת ההספק של ההתקן האלחוטי )או ההתקנים האלחוטיים( ,שיכול/ים להיות מוטבע/ים במדפסת שלך,
נמוכה בהרבה ממגבלות החשיפה לתדר רדיו כפי שנקבע ע"י ה.FCC-
אין לחבר או להפעיל משדר זה יחד עם כל אנטנה או משדר אחר.
הפעלת התקן זה כפופה לשני התנאים הבאים (1) :אסור שהתקן זה יגרום להפרעות מזיקות (2) ,התקן זה חייב לקלוט כל הפרעה המתקבלת ,כולל הפרעה שעלולה לגרום לפעולה
בלתי-רצויה של ההתקן.
אין באפשרותו של המשתמש לטפל בהתקנים אלחוטיים .אין לבצע שינויים כלשהם בהתקנים .שינוי שיבוצע בהתקן אלחוטי יגרום לביטול הרשאת השימוש בהתקן .לקבלת שירות,
יש ליצור קשר עם היצרן.
הצהרת ה FCC-אודות שימוש ברשת מקומית ) (LANאלחוטית:
בעת התקנה והפעלה של משדר ואנטנה אלה יחד ,ייתכן שתהיה חריגה ממגבלות החשיפה המותרת של תדר רדיו
לשמור על מרחק מינימלי של  20ס"מ מהאנטנה בכל עת .אין לחבר התקן זה עם משדר ואנטנת שידור אחרים.

1mW/cm2

בקרבת האנטנה המותקנת .לכן ,על המשתמש

סימון פקס
בהתאם לחוק להגנת צרכני הטלפון משנת  1991שימוש במחשב או התקן אלקטרוני אחר לשיגור הודעה מכל סוג שהוא באמצעות מכשיר פקס טלפוני אינו חוקי ,אלא אם מופיעה
הודעה הכוללת את המידע המופיע בהמשך ,בשוליים העליונים או התחתונים של כל עמוד או בעמוד בראשון של השידור:
) (1תאריך ושעת השידור
) (2זהות העסק ,הישות העסקית או האדם המשגר את ההודעה; ו-
) (3מספר הטלפון של המכשיר או העסק ,הישות העסקית או האדם המשגר.
חברת הטלפונים עשויה לבצע שינויים במתקני התקשורת ,בהפעלת הציוד או בנהלים שלה כאשר פעולה זו דרושה להפעלת העסק ,ואינה נוגדת את התקנות והחוקים המופיעים
בפרק  68של חוקי ה .FCC-אם ייתכן ששינויים אלה עלולים לגרום לאי-תאימות בין ציוד המסוף של הלקוח ולבין מתקני התקשורת של חברת הטלפונים ,או שיהיה צורך בשינוי ציוד
המסוף ,או שהשימוש או הביצועים ייפגעו ,על חברת הטלפונים לספק ללקוח הודעה מראש ,ובכתב ,על מנת לאפשר ללקוח הזדמנות להתארגנות לקבלת שירות ללא הפרעות.
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מספר שקילות צלצול Ringer Equivalence Number -
את מספר שקילות הצלצול ) (RENואת מספר רישום ה FCC-למכשיר זה ניתן למצוא על התווית שנמצאת בחלקו התחתון או האחורי של המכשיר .במקרים מסוימים ,ייתכן ויהיה
עליך לספק מספרים אלה לחברת הטלפונים.
מספר שקילות הצלצול ) (RENהנו כמות העומס החשמלי הנמצא על קו הטלפון ,וניתן להשתמש בו על מנת לקבוע עם קיים "עומס יתר" בקו .ההתקנה של סוגי ציוד שונים על אותו
קו טלפון עלולה לגרום לבעיות בביצוע ובקבלת שיחות ,ובמיוחד בצלצול כשמתקבלת שיחה בקו שלך .סה"כ מספרי שקילות הצלצול ) (RENשל הציוד המחובר לקו הטלפון שלך
צריך להיות פחות מ  5 -על מנת להבטיח קבלת שירות הולם מחברת הטלפונים .במקרים מסוימים ,לא ניתן יהיה להשתמש בסה"כ של  5בקו .אם חלק כלשהו מציוד הטלפון שלך
אינו פועל כראוי ,עליך להסירו באופן מיידי מקו הטלפון שלך ,היות והציוד עלול לגרום נזק לרשת הטלפונים.
תקנות ה FCC-קובעות ששינויים או שיפורים לציוד זה ,שלא אושרו במפורש על ידי היצרן ,עשויים לבטל את הרשאת המשתמש להפעיל ציוד זה .במקרה בו ציוד המסוף
גורם נזק לרשת הטלפונים ,על חברת הטלפונים להודיע ללקוח על הפסקה אפשרית של השירות .אך ,כאשר לא ניתן לתת הודעה מראש ,החברה יכולה להפסיק את השירות
באופן זמני בתנאי שהחברה:
א( תודיע באופן מיידי ללקוח.
ב( תתן ללקוח הזדמנות לתקן את בעיית הציוד.
ג( תודיע ללקוח על זכותו להתלונן לרשות התקשורת הפדרלית של ארה"ב בהתאם לנהלים שנקבעו בתקנות ובחוקי ה FCC-בפרק  ,68פרק משנה .E

עליך לדעת ש:
•
•
•
•
•
•

המכשיר שלך אינו נועד לחיבור למערכת  PBXדיגיטלית.
אם אתה מתכונן להשתמש במודם מחשב או מודם פקס באותו קו טלפון בו נמצא המכשיר שלך ,ייתכן שתיתקל בבעיות שידור וקליטה בכל הציוד .מומלץ שלא לחבר ולשתף ציוד
נוסף ,למעט טלפון רגיל ,על אותו קו עם המכשיר שלך.
אם קיימת שכיחות של ברקים או עליית מתח פתאומית )נחשול( ,אנו ממליצים שתתקין "מגן ברקים" עבור קווי החשמל והטלפון .ניתן לרכוש מגן ברקים אצל המשווק שלך או
בחנויות המתמחות ברכיבים אלקטרוניים או של טלפונים.
בעת תכנות מספרי חירום ו/או ביצוע שיחות ניסיון למספרי חירום ,עליך להשתמש במספר רגיל  -שאינו למצב חירום  -על מנת להודיע למוקדן שירות החירום על כוונותיך.
המוקדן יספק לך הוראות נוספות על האופן בו ניתן לבדוק את מספר החירום.
אין להשתמש במכשיר זה בשירות שיחות באמצעות מטבעות )אסימונים( או בקווים משותפים.
מכשיר זה מספק קישור מגנטי למכשירי שמיעה.

ניתן לחבר ציוד זה באופן בטיחותי לרשת הטלפונים באמצעות תקע מודולרי תקני מסוג .USOC RJ-11C
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החלפת תקע מותאם )לבריטניה בלבד(
חשוב
הקו הראשי של מכשיר זה מצוידבתקע תקני  13אמפר ) (BS1363ונתיך  13אמפר .בעת החלפת או בדיקת הנתיך ,עליך להתקין מחדש את נתיך  13אמפר המתאים .לאחר מכן,
עליך להחזיר את מכסה הנתיכים למקומו .אם איבדת את מכסה הנתיכים ,אל תשתמש בנתיך עד שיהיה ברשותך מכסה נתיכים אחר.
אנא התקשר אל המשווק ממנו נרכש המכשיר.
תקע  13אמפר נמצא בשימוש נרחב בבריטניה ואמור להתאים .בכל אופן ,במבנים מסוימים )ובמיוחד ישנים( אין שקעים עבור תקעים של  13אמפר .עליך לרכוש מתאם תקע
מתאים .אין להסיר את תבנית התקע.
אם תסיר את תבנית התקע ,עליך להיפטר ממנו ולסלק אותו באופן מיידי.
לא ניתן לבצע חיווט מחדש של התקע ואתה עלול להתחשמל אם תכניס את התקע לשקע.

אזהרה חשובה:
יש צורך בהארקה עבור מכשיר זה.
צבעי החוטים בקו החשמל הראשי הם:
• ירוק וצהוב :אדמה
• כחול :ניטרלי
• חום :חי
אם החוטים בקו החשמל הראשי אינם מתאימים לצבעים המסומנים בתקע שלך ,עליך לבצע את הפעולות הבאות:
חבר את החוט הירוק והצהוב לפין המסומן או באות ", "Eאו בסמל הבטיחות "אדמה" ,או זה הצבוע בירוק וצהוב או בירוק.
חבר את החוט הכחול לפין המסומן או באות " "Nאו שצבוע בשחור.
עליך לחבר את החוט החום לפין המסומן או באות " "Lאו שצבעו אדום.
יש צורך שנתיך  13אמפר יימצא בתקע ,במתאם ,או בלוח החשמל.

הצהרת תאימות )מדינות אירופה(
אישורים והסמכות
סימון  CEהמופיע על מוצר זה מסמל את הצהרת התאימות של  .Samsung Electronics Co., Ltd.עם הנחיות  93/68/EECשל האיחוד האירופי בהתאם לתאריכים הבאים:
 1ינואר :1995 ,הנחיית מועצה  73/23/EECערכת חוקי המדינות החברות הקשורים לציוד בעל מתח נמוך.
 1ינואר :1996 ,הנחיית מועצה  (92/31/EEC) 89/336/EECהערכת חוקי המדינות החברות הקשורים לתאימות אלקטרומגנטית.
 9מרץ :1999 ,הנחיית מועצה  1999/5/ECבנוגע לציוד רדיו וציוד מסוף לטלקומוניקציה וההכרה ההדדית בתאימות שלהם .הצהרה מלאה ,המגדירה את ההנחיות הרלבנטיות ואת
התקנים המומלצים ניתן להשיג מנציג .Samsung Electronics Co., Ltd.

אישור האיחוד האירופי
אישור עבור הנחייה  1999/5/ECלציוד רדיו וציוד מסוף טלקומוניקציה )פקס(
מוצר  Samsungזה כולל אישור-עצמי של  Samsungעבור חיבור מסוף יחיד כלל-אירופי לרשת הטלפונים האנאלוגית הציבורית הממותגת ) (PSTNבהתאם להנחייה .1999/5/EC
מוצר זה תוכנן כדי לפעול עם רשתות ה PSTN-הלאומיות ועם רשתות טלפון פרטיות ) (PBXתואמות במדינות אירופה:
אם נתקלת בעיות ,עליך להתקשר ,ראשית כל ,למשרדי  Euro QA Labשל .Samsung Electronics Co., Ltd.
מוצר זה נבדק בהתאם לתקנה  .TBR21על מנת לסייע בשימוש וביישום של ציוד מסוף התואם לתקן זה ,מכון התקנים האירופי לטלקומוניקציה ) (ETSIהנפיקה מסמך מייעץ
) (EG 201 121הכולל הערות ודרישות נוספות כדי להבטיח את תאימות הרשת של מסופי  .TBR21מוצר זה תוכנן על פי כל הערות הייעוץ הכלולות במסמך זה ותואם אותן
במלואו.
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מידע אודות אישור רדיו אירופי )למוצרים המצויידים בהתקני רדיו המאושרים ע"י האיחוד האירופי(
מוצר זה הנו מדפסת; ייתכן והתקני רדיו ברשת תקשורת מקומית )) (LANהתקני תקשורת אלחוטית בתדר רדיו( ,בעלי הספק נמוך ,הפועלים בתדר  2.4 GHzנמצאים )מוטבעים(
במערכת המדפסת שלך המיועדת לשימוש ביתי או משרדי .יש להתייחס לפרק זה רק אם התקנים אלה מצויים במערכת .עיין בתווית המערכת על מנת לודא את הימצאותם של
התקנים אלחוטיים.
התקנים אלחוטיים שעשויים להימצא במערכת שלך כשירים לשימוש באיחוד האירופי או באזורים השייכים לו ,רק כאשר סימון  CEהנושא מספר רישום וסמל התראה ,מופיעים על
.
תווית המערכת
תפוקת ההספק של ההתקן או ההתקנים האלחוטי/ים שיכול/ים להיות מוטבע/ים במדפסת שלך נמוכה בהרבה ממגבלות החשיפה לתדר רדיו שנקבעו ע"י הועדה האירופית
באמצעות הנחיית .R&TTE

מדינות אירופיות בעלות אישור אלחוטי:
האיחוד האירופי

אוסטריה ,בלגיה ,קפריסין ,הרפובליקה הצ'כית ,דנמרק ,אסטוניה ,פינלנד ,צרפת )עם מגבלות תדרים( ,גרמניה ,יוון ,הונגריה ,אירלנד,
איטליה ,לטביה ,ליטא ,לוקסמבורג ,מלטה ,הולנד ,פולין ,פורטוגל ,סלובקיה ,סלובניה ,ספרד ,בריטניה

מחוץ לאיחוד האירופי

איסלנד ,ליכטנשטיין ,נורבגיה ושוויץ

מדינות אירופיות המגבילות את השימוש:
האיחוד האירופי

בצרפת ,טווח התדר מוגבל ל 2446.5-2483.5 MHz-בהתקנים ,כגון אלחוט ,שכוח השידור שלהם מעל .10 mW

מדינות בעקבות האיחוד האירופאי

ללא הגבלות כיום.
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הצהרות תקנות תאימות
הדרכת אלחוט
ייתכן והתקני רדיו ברשת תקשורת מקומית )) (LANהתקני תקשורת אלחוטית בתדר רדיו( ,בעלי הספק נמוך ,הפועלים בתדר  2.4 GHzנמצאים )מוטבעים( במערכת המדפסת
שלך .הפרק הבא מציג סקירה כללית של שיקולים בעת הפעלת התקן אלחוטי.
מגבלות נוספות ,התראות ,והתייחסות למדיניות מסוימות מופיעות בפרקי המדינות המסוימות )או פרקי קבוצת מדינות( .ההתקנים האלחוטיים המצויים במערכת שלך כשירים
לשימוש רק במדינות המזוהות באמצעות "סימוני אישור רדיו" ) (Radio Approval Marksהמופיעים על תווית דירוג המערכת .אם המדינה שבה תשתמש בהתקן האלחוטי אינה
מופיעה ברשימה ,אנא התקשר לסוכנות אישור הרדיו המקומית לקבלת הדרישות .התקנים אלחוטיים נמצאים תחת פיקוח מתמיד וייתכן שהשימוש בהם אינו אפשרי.
תפוקת ההספק של ההתקן האלחוטי או ההתקנים האלחוטיים שיכול/ים להיות מוטבע/ים במדפסת שלך ,נמוכה בהרבה ממגבלות החשיפה לתדר רדיו המוכרות כיום.
היות וההתקנים האלחוטיים )שעשויים להיות מוטבעים במדפסת שלך( פולטים פחות אנרגיה מהמותר על פי תקנות והמלצות בטיחות תדר רדיו ,היצרן מאמין שהשימוש בהתקנים
אלה הנו בטיחותי .מבלי להתחשב ברמות המתח החשמלי ,יש להיזהר ולמזער את המגע בין האדם וההתקן בעת הפעלה רגילה.
כקו מנחה כללי ,יש צורך לשמור על מרחק של  20ס"מ בין ההתקן האלחוטי והגוף ,בעת שימוש בהתקן אלחוטי ליד הגוף )לא כולל גפיים( .יש להפעיל התקן זה במרחק העולה על
 20ס"מ מהגוף כאשר התקנים אלחוטיים מופעלים ומשדרים.
אין לחבר או להפעיל משדר זה יחד עם כל אנטנה או משדר אחר.
מצבים מסוימים מחייבים הגבלות על מכשירים אלחוטיים .דוגמאות של הגבלות מקובלות מופיעות בהמשך:
תקשורת אלחוטית בתדר רדיו עלולה לגרום להפרעות במיכשור במטוסים .תקנות תעופה עדכניות מחייבות כיבוי של התקנים אלחוטיים בעת טיסה802.11B.
)המוכר גם כ Ethernet -אלחוטי( והתקני תקשורת  Bluetoothהנם דוגמאות של התקנים המספקים תקשורת אלחוטית.
בסביבות שבהן הסכנה של הפרעות להתקנים או שירותים אחרים הינה מזיקה ,או נחשבת כמזיקה ,אפשרות השימוש בהתקן אלחוטי עשויה להיות מוגבלת או מבוטלת .שדות
תעופה ,בתי חולים וסביבות בהן מצויים חמצן או גז דליק הינם מספר דוגמאות של מקומות בהם השימוש בהתקנים אלחוטיים עשוי להיות מוגבל או מבוטל .כאשר אתה נמצא
הסביבה שאינך בטוח באם ניתן להשתמש בהתקנים אלחוטיים ,עליך לבקש אישור מהרשות המתאימה לפני שימוש או הפעלה של התקן אלחוטי.
מגבלות שונות הנוגעות לשימוש בהתקנים אלחוטיים קיימות בכל מדינה ומדינה .היות והמערכת שלך מצוידת בהתקן אלחוטי ,עליך לבדוק ,לפני נסיעה בין מדינות ,עליך לבדוק עם
רשויות הרדיו המקומיות לגבי מגבלות כלשהן על השימוש בהתקן אלחוטי בארץ היעד.
אם המערכת שלך מצוידת בהתקן אלחוטי פנימי מוטבע ,יש להפעיל את ההתקן האלחוטי רק כאשר כל המכסים והמגינים נמצאים במקומם והמערכת מורכבת במלואה.
אין באפשרותו של המשתמש לטפל בהתקנים אלחוטיים .אין לבצע שינויים כלשהם בהתקנים .שינוי שיבוצע בהתקן אלחוטי יגרום לביטול הרשאת השימוש בהתקן .לקבלת שירות,
יש ליצור קשר עם היצרן.
השתמש רק במנהלי התקנים המאושרים במדינה בה ייעשה שימוש בהתקן .למידע נוסף ,עיין בערכת שחזור המערכת או צור קשר עם מחלקת התמיכה הטכנית של היצרן.
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18
18
18
19
19
20
21
21
22
23
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מבט מאחור
סקירה כללית של לוח הבקרה
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דרישות מערכת
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Linux
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התקנת התוכנה
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שינוי שפת התצוגה
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הרכיבים העיקריים של המכשיר הם:
פרק זה כולל:
• סקירה כללית של המכשיר
• סקירה כללית של לוח הבקרה
• הבנת המשמעות של הנורית Status
• אישור המצב של מחסנית הטונר

סקירה כללית של התפריטים
תוכנות מצורפות
מאפייני מנהל ההתקן של המדפסת

•
•
•

סקירה כללית של המכשיר
מבט מלפנים

מבט מאחור

1

שקע לשלוחת טלפון

)(EXTא

5

ידית

6

שקע חשמל
מכסה אחורי
מתג הפעלה

2

שקע לקו

3

יציאת רשת

7

4

יציאת USB

8

טלפוןא

א .דגם  CLX-3170FN/CLX-3170FWבלבד.
9

1

מכווני רוחב מסמך

2

ADFא

 10יציאת זיכרון USB

3

לוח בקרה

 11מחסנית טונר

4

תומך פלט

 12יחידת הדמיה

5

מכסה קדמי

 13מכל פסולת טונר

6

ידית המכסה הקדמי

 14מכסה הסורק

7

מגש 1

 15משטח הזכוכית של הסורק

8

מגש הזנת מסמכים

 16יחידת סריקה

מגש פלט מסמכים

א .דגם  CLX-3170FN/CLX-3170FWכולל את פונקציית ה.ADF-
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סקירה כללית של לוח הבקרה
דגם  CLX-3170FN/CLX-3170FWבלבד

1

ID Copy

ניתן להעתיק את שני הצדדים של תעודה מזהה,
כגון רישיון נהיגה ,על-גבי צד אחד של גיליון נייר.
)ראה "העתקת תעודות זהות" בעמוד (.39

2

Direct USB

אפשרות להדפסה ישירה של קבצים המאוחסנים בהתקן
זיכרון מסוג  USBהמוכנס ליציאת זיכרון ה USB-בחזית
המכשיר) .ראה "אודות זיכרון  "USBבעמוד (.54

3

תצוגה

להצגת המצב הנוכחי והנחיות במהלך פעולה.

4

צבעי טונר

צבעי הטונר המוצגים מתחת לתצוגת ה LCD-משתלבים
יחד עם הודעות התצוגה .הבט בנורית  Statusבמקביל
להודעות בנוגע למחסניות הטונר) .ראה "אישור המצב
של מחסנית הטונר" בעמוד (.21

5

Wireless/Status

להצגת מצב המכשיר) .ראה "הבנת המשמעות של
הנורית  "Statusבעמוד (.21

6

Fax

להפעלת מצב פקס.

7

Copy

להפעלת מצב העתקה.

8

Scan/Email

להפעלת מצב סריקה.

9

Menu

לכניסה למצב תפריט לגלילה בתפריטים הזמינים.

OK 10

לאישור הבחירה שעל המסך.

Back 11

לחזרה לרמת התפריט העליונה.

 12חץ שמאלה/ימינה

לגלילה בין האפשרויות הזמינות בתפריט הנבחר
ולהגדלה או הקטנה של ערכים .בעת הזנת תווים,
השתמש במקש הימני להוספת רווח.

 13לוח מקשים מספרי

לחיוג מספרים או להזנת תווים אלפאנומריים.
)ראה "אותיות ומספרים בלוח המקשים" בעמוד (.28

Address Book 14

אפשרות לחפש כתובות דואר אלקטרוני שאוחסנו.

Redial/Pause 15

במצב מוכן ,לחיוג חוזר למספר האחרון ,או במצב עריכה,
להוספת השהיה במספר פקס.

On Hook Dial 16

לשימוש בקו הטלפון.

Stop/Clear 17

לעצירת פעולה בכל שלב שהוא .במצב מוכן,
לאיפוס/ביטול של אפשרויות ההעתקה ,כגון הבהירות,
הגדרת סוג המסמך ,גודל העותק ומספר העותקים.

Black Start 18

להתחלת עבודה במצב שחור-לבן.

Color Start 19

להתחלת עבודה במצב צבע.

•
•

כל האיורים במדריך למשתמש זה עשויים להיות שונים מהמכשיר שברשותך,
בהתאם לאביזרי ההעשרה או לדגם.
פני מגש הפלט עשויים להתחמם אם תדפיס מספר גדול מדי של דפים
בבת אחת .הקפד לא לגעת בפני השטח ואל תאפשר לילדים להתקרב אליו.
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דגם  CLX-3170/CLX-3170Nבלבד

1

תצוגה

להצגת המצב הנוכחי והנחיות במהלך פעולה.

2

צבעי טונר

צבעי הטונר המוצגים מתחת לתצוגת ה LCD-משתלבים
יחד עם הודעות התצוגה .הבט בנורית  Statusבמקביל
להודעות בנוגע למחסניות הטונר) .ראה "אישור המצב
של מחסנית הטונר" בעמוד (.21

3

Wireless/Status

להצגת מצב המכשיר) .ראה "הבנת המשמעות של
הנורית  "Statusבעמוד (.21

4

Menu

לכניסה למצב תפריט לגלילה בתפריטים הזמינים.

5

OK

לאישור הבחירה שעל המסך.

6

Back

לחזרה לרמת התפריט העליונה.

7

חץ שמאלה/ימינה

לגלילה בין האפשרויות הזמינות בתפריט הנבחר
ולהגדלה או הקטנה של ערכים .בעת הזנת תווים,
השתמש במקש הימני להוספת רווח.

8

ID Copy

ניתן להעתיק את שני הצדדים של תעודה מזהה,
כגון רישיון נהיגה ,על-גבי צד אחד של גיליון נייר.
)ראה "העתקת תעודות זהות" בעמוד (.39

9

Scan to

לגישה לרשימה של תוכנות במחשב שניתן לסרוק אליהן
תמונה .עליך ליצור את רשימת הסריקה באמצעות תוכנת
) Samsungתוכנת עזר להגדרות מדפסת( המצורפת
למכשיר .לקבלת פרטים ,ראה סעיף תוכנה.

Direct USB 10

אפשרות להדפסה ישירה של קבצים המאוחסנים בהתקן
זיכרון מסוג  USBהמוכנס ליציאת זיכרון ה USB-בחזית
המכשיר) .ראה "אודות זיכרון  "USBבעמוד (.54

Stop/Clear 11

לעצירת פעולה בכל שלב שהוא .במצב מוכן,
לאיפוס/ביטול של אפשרויות ההעתקה ,כגון הבהירות,
הגדרת סוג המסמך ,גודל העותק ומספר העותקים.

Black Start 12

להתחלת עבודה במצב שחור-לבן.

Color Start 13

להתחלת עבודה במצב צבע.
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•
•

כל האיורים במדריך למשתמש זה עשויים להיות שונים מהמכשיר שברשותך,
בהתאם לאביזרי ההעשרה או לדגם.
פני מגש הפלט עשויים להתחמם אם תדפיס מספר גדול מדי של דפים בבת
אחת .הקפד לא לגעת בפני השטח ואל תאפשר לילדים להתקרב אליו.

הבנת המשמעות של הנורית Status

אישור המצב של מחסנית הטונר

הצבע של הנורית  Statusמציין את המצב הנוכחי של המכשיר.

המצב של מחסניות הטונר מוצג באמצעות הנורית  Statusותצוגת ה .LCD-אם מפלס
הטונר במחסנית נמוך או שיש להחליף את המחסנית ,צבע הנורית  Statusישתנה
לאדום וההודעה תופיע בתצוגה .עם זאת ,סמן החץ מציג את צבע הטונר הבעייתי או את
צבע הטונר שעבורו יש להתקין מחסנית חדשה.
דוגמה:

מצב
כבויה

ירוק

אדום

תיאור
• המכשיר מופעל במצב לא מקוון.
• המכשיר נמצא במצב של חיסכון בחשמל .בעת קבלת
נתונים ,או לחיצה על אחד הלחצנים ,המכשיר עובר
באופן אוטומטי למצב מקוון.
• לא ניתן להשתמש בפונקציית האלחוט.

מהבהבת

• כאשר נורית ה LED-הירוקה מהבהבת באיטיות,
המכשיר מקבל נתונים מהמחשב.
• כאשר נורית ה LED-הירוקה מהבהבת במהירות,
המכשיר מדפיס נתונים.

דולקת

• המכשיר מופעל וניתן להשתמש בו.
• ניתן להשתמש בפונקציית האלחוט.

מהבהבת

• אירעה תקלה קלה והמכשיר ממתין לניקוי השגיאה.
בדוק את הודעת התצוגה ,ופתור את הבעיה
באמצעות הסעיף "הבנת הודעות התצוגה" בעמוד .70
• מפלס הטונר במחסנית נמוך .הזמן מחסנית טונר
חדשה ,ראה "הזמנת חומרים מתכלים ואביזרים"
בעמוד  .81באפשרותך לשפר את איכות ההדפסה
באופן זמני על-ידי חלוקה מחדש של הטונר.
)ראה "החלפת מחסנית הטונר" בעמוד (.61

דולקת

• אירעה בעיה כגון חסימת נייר ,מכסה פתוח או חוסר
נייר במגש ,כך שהמכשיר לא יכול להמשיך בעבודה.
בדוק את ההודעה בתצוגה ,ועיין בסעיף "הבנת
הודעות התצוגה" בעמוד  70כדי לפתור את הבעיה.
• מפלס הטונר במחסנית נמוך ,המחסנית ריקה או
שיש להחליפה) .ראה "הבנת הודעות התצוגה"
בעמוד (.70

בדוגמה שלעיל החץ מסמן את מצבה של מחסנית הטונר בצבע צהוב .בדוק את ההודעה
כדי לגלות מה הבעיה וכיצד יש לפתור אותה .ראה "הבנת הודעות התצוגה" בעמוד 70
לקבלת מידע מפורט אודות הודעות שגיאה.

תמיד בדוק את ההודעה המופיעה בתצוגה כדי לפתור את הבעיה .ההוראות
בסעיף 'פתרון בעיות' ינחו אותך כיצד להפעיל את המכשיר כהלכה) .ראה "הבנת
הודעות התצוגה" בעמוד  70לקבלת מידע נוסף(.

מידע בטיחות_21

סקירה כללית של התפריטים
. עיין בתרשים שלהלן.Menu  ניתן לגשת לתפריטים אלו באמצעות לחיצה על.לוח הבקרה מספק גישה לתפריטים שונים לצורך הגדרת המכשיר או לשימוש בפונקציות המכשיר
. התפריט אינו ישים עבור המכשיר שברשותך, אם זה המצב.ייתכן שתפריטים מסוימים לא יופיעו בתצוגה בהתאם לאביזרי ההעשרה או לדגם

Fax Feature
Darkness
Resolution
Multi Send
Delay Send
Priority Send
Forward
Secure Receive
Add Page
Cancel Job

Fax Setup
Sending
Redial Times
Redial Term
Prefix Dial
ECM Mode
Send Report
Image TCR
Dial Mode
Receiving
Receive Mode
Ring to Answer

Fax Setup
()המשך
Stamp RCV
Name
RCV Start Code
Auto Reduction
Discard Size
Junk Fax Setup
DRPD Mode
Change Default
Resolution
Darkness
Auto Report

Copy Feature
Reduce/Enlarge
Darkness
Original Type
Layout
Adjust Bkgd.
Gray Enhance

Network
TCP/IP
Ethernet Speed
Wireless
WLAN Basic
WLAN Security
WLAN Default
Clear Setting
Network Info.

Copy Setup
Change Default
Copies
Copy Collation
Reduce/Enlarge
Darkness
Original Type

Scan Feature
USB feature
Scan Size
Original Type
Resolution
Scan Color
Scan Format
E-mail Feature
Scan Size
Original Type
Resolution
Scan Color

System Setup
()המשך

System Setup
()המשך

Clear Setting
All Settings
Fax Setup
Copy Setup
Scan Setup
System Setup
Network
Address Book
Sent Report
Fax RCV Report

Report
All Report
Configuration
Supplies Info
Address Book
Send Report
Sent Report
Fax RCV Report
Schedule Jobs
JunkFax Report
Network Info.
User Auth List
Maintenance
Remote Service
Supplies Life
Color
Serial Number

Scan Setup
Change Default
USB Default
E-mail Default

System Setup
Machine Setup
Machine ID
Machine Fax No.
Date & Time
Clock Mode
Language
Default Mode
Power Save
Timeout
Altitude Adj.
Auto Continue
Import Setting
Export Setting
Paper Setup
Paper Size
Paper Type
Sound/Volume
Key Sound
Alarm Sound
Speaker
Ringer
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תוכנות מצורפות

מאפייני מנהל ההתקן של המדפסת

לאחר הגדרת המכשיר וחיבורו למחשב ,עליך להתקין את תוכנת המכשיר באמצעות
התקליטורים המצורפים על מנת להשתמש במכשיר כמדפסת וכסורק .התקליטור כולל
את התוכנות שלהלן.

מנהלי ההתקן של המדפסת תומכים במאפיינים הסטנדרטיים הבאים:
• כיוון ההדפסה ,גודל הדף ומקורו ,ובחירת סוג חומרי ההדפסה
• מספר עותקים
בנוסף ,באפשרותך להשתמש במגוון מאפייני הדפסה מיוחדים .הטבלה שלהלן מציגה
סקירה כללית של המאפיינים הנתמכים על-ידי מנהלי ההתקן של המדפסת:

תקליטור
תקליטור תוכנות
המדפסת

תוכן
Windows

•
•

•
•
•
Linux

•
•
•

• Macintosh
•
•

מנהל התקן המדפסת :השתמש במנהל התקן
זה כדי להפיק את מרב התועלת ממאפייני
המדפסת.
מנהל התקן הסורק :מנהלי התקן מסוג
 TWAINוWindows Image Acquisition-
) (WIAזמינים לסריקת מסמכים באמצעות
המכשיר.
 :Smart Panelתוכנית זו מאפשרת לך
לעקוב אחר מצב ההתקן ומיידעת אותך כאשר
מתרחשת שגיאה במהלך הדפסה.
SmarThru 4א :זוהי התוכנה מבוססת-
 Windowsהמצורפת ,המיועדת עבור המכשיר
הרב-תכליתי שברשותך.
 :SetIPהשתמש בתוכנית זו להגדרת כתובות
ה TCP/IP-של המכשיר.
מנהל התקן המדפסת :השתמש במנהל התקן
זה להפעלת המכשיר ממחשב  Linuxולהדפסת
מסמכים.
 :SANEהשתמש במנהל התקן זה לסריקת
מסמכים.
 :Smart Panelתוכנית זו מאפשרת לך לעקוב
אחר מצב המכשיר ומיידעת אותך כאשר
מתרחשת שגיאה במהלך הדפסה.
מנהל התקן המדפסת :השתמש במנהל התקן
זה כדי להפיק את מרב התועלת ממאפייני
המדפסת.
מנהל התקן הסורק :מנהל התקן מסוג TWAIN
זמין לסריקת מסמכים באמצעות המכשיר.
 :Smart Panelתוכנית זו מאפשרת לך לעקוב
אחר מצב המכשיר ומיידעת אותך כאשר
מתרחשת שגיאה במהלך הדפסה.

מנהל ההתקן של המדפסת
WINDOWS

LINUX

MACINTOSH

מאפיין
מצב צבע

O

O

O

אביזר העשרה לשיפור איכות
המכשיר

O

O

O

הדפסת כרזות

O

X

X

מספר עמודים בגיליון )(N-up

O

(4 ,2) O

(16 ,9 ,6 ,4 ,2) O

הדפסה בהתאמה לגודל
העמוד

O

X

O

הדפסה בשינוי קנה מידה

O

X

O

סימן מים

O

X

X

שכבה

O

X

X

א .התוכנה מאפשרת לך לערוך תמונה סרוקה בדרכים רבות באמצעות עורך
תמונות רב-עוצמה ולשלוח אותה באמצעות דואר אלקטרוני .כמו כן,
באפשרותך לפתוח תוכנית אחרת לעריכת תמונות ,כגון ,Adobe Photoshop
מתוך  .SmarThruלקבלת פרטים ,עיין בעזרה שעל-גבי המסך הכלולה
בתוכנית .SmarThru
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תחילת השימוש
פרק זה מציג הוראות מפורטות להתקנת המכשיר.
פרק זה כולל:
• התקנת החומרה
• הגדרת הרשת
• דרישות מערכת

התקנת החומרה
סעיף זה מציג את השלבים הכרוכים בהתקנת החומרה ,המתוארת במדריך להתקנה
מהירה .הקפד לעיין במדריך התקנה מהירה ולהשלים את השלבים שלהלן.
 .1בחר מיקום יציב.
בחר מקום מאוזן ויציב עם מרחב מספיק עבור זרימת אוויר .השאר מרחב נוסף
לפתיחת מכסים ומגשים.
על האזור להיות מאוורר היטב ומרוחק מאור שמש ישיר או ממקורות חום ,קור
ולחות .אין להניח את המכשיר סמוך לקצה השולחן.

•
•
•

התקנת התוכנה
הגדרות בסיסיות של המכשיר
שימוש ברשת אלחוטית

.3
.4
.5
.6
.7

הסר את סרט ההדבקה תוך אחיזה איתנה במכשיר.
התקן את מחסנית הטונר.
טען נייר) .ראה "טעינת נייר" בעמוד (.36
ודא שכל הכבלים מחוברים למכשיר.
הפעל את המכשיר.
בעת העברה של המכשיר ממקום למקום ,אין להטות או להפוך אותו .אחרת,
פנים המכשיר עלול להתלכלך בטונר ,מה שעלול להזיק למכשיר או לגרום לאיכות
הדפסה ירודה.
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) 7.1אינצ'ים(

הגדרת הרשת
עליך להגדיר את פרוטוקולי הרשת במכשיר כדי להשתמש בו בסביבת עבודה ברשת.
באפשרותך לקבוע את הגדרות הרשת הבסיסיות באמצעות לוח הבקרה של המכשיר.

מערכות הפעלה נתמכות
 100מ"מ

 100מ"מ

) 3.9אינצ'ים(

) 3.9אינצ'ים(

 482.6מ"מ ) 18.8מ"מ(

ההדפסה מתאימה לגבהים נמוכים מגובה  1,000מטר .בדוק את הגדרות הגובה
למיטוב ההדפסה .ראה "כוונון גובה" בעמוד  27לקבלת מידע נוסף.
הנח את המכשיר על-גבי משטח שטוח ויציב שהשיפוע המרבי בו אינו עולה על
 2מ"מ .אחרת ,איכות ההדפסה עשויה להיות מושפעת מכך.

הטבלה הבאה מציגה את סביבות הרשת הנתמכות על-ידי המכשיר:
דרישות

פריט
ממשק רשת

• Ethernet 10/100 Base-TX
• רשת  LANאלחוטית מסוג
IEEE 802.11b/g
)דגם  CLX-3170FWבלבד(

מערכת הפעלה ברשת

• Windows 2000/XP/2003/Vista
• מערכות הפעלה שונות של Linux
• MAC OS 10.3 ~ 10.5

פרוטוקולי רשת

•  TCP/IPבWindows-
• IPP
• SNMP

שרת מיעון דינמי

• DHCP
• BOOTP

אם אתה נמצא בסביבת עבודה עם כתובת  IPשאינה סטטית ועליך
להגדיר פרוטוקול רשת מסוג  ,DHCPעבור אל הכתובת
 ,http://developer.apple.com/networking/bonjour/download/בחר את
התוכנית  Bonjourהמתאימה עבור מערכת ההפעלה של המחשב ,והתקן את
התוכנית .התוכנית תאפשר לך להגדיר את פרמטרי הרשת באופן אוטומטי.
פעל בהתאם להוראות בחלון ההתקנה .התוכנית אינה תומכת ב.Linux-

 2מ"מ

 2מ"מ

 .2הוצא את המכשיר מהאריזה ובדוק את כל הפריטים המצורפים.
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קביעת התצורה של פרוטוקול הרשת באמצעות המכשיר

דרישות מערכת

באפשרותך להגדיר פרמטרי רשת מסוג  ;TCP/IPבצע את הפעולות המפורטות להלן.
 .1ודא שהמכשיר מחובר לרשת באמצעות כבל אתרנט .RJ-45
 .2ודא שהפעלת את המכשיר.
 .3לחץ על  Menuבלוח הבקרה עד להופעת האפשרות  Networkבשורה התחתונה
בתצוגה ולחץ על .OK
 .4לחץ על החץ שמאלה/ימינה עד להופעת האפשרות  TCP/IPולחץ על .OK
 .5לחץ על החץ שמאלה/ימינה עד להופעת האפשרות  Staticולחץ על .OK
 .6לחץ על החץ שמאלה/ימינה עד להופעת האפשרות  IP Addressולחץ על .OK
הזן בית בין  0ו 255-באמצעות לוח המקשים המספרי ולחץ על החץ ימינה/שמאלה
כדי לעבור בין הבתים.
חזור על שלב זה כדי להשלים את הכתובת ,מהבית הראשון לבית הרביעי.
 .7לסיום ,לחץ על .OK
חזור על שלבים  6ו 7-להגדרת הפרמטרים האחרים של  :TCP/IPמסיכת רשת
משנה וכתובת שער.
אם אינך בטוח כיצד עליך לקבוע את התצורה ,פנה למנהל הרשת.

לפני שתתחיל ,עליך לוודא שהמערכת שברשותך עומדת בדרישות הבאות:

באפשרותך לקבוע את הגדרות הרשת גם באמצעות התוכניות לניהול הרשת.
•  :SyncThru™ Web Admin Serviceפתרון ניהול מדפסות
מבוסס-אינטרנט עבור מנהלי רשתותSyncThru™ Web Admin Service .
מספק לך דרך יעילה לניהול התקני רשת ומאפשר לך לעקוב מרחוק ולפתור
בעיות בהתקני רשת מכל אתר שיש בו גישה לאינטרנט ארגוני .ניתן להוריד את
התוכנה מהכתובת .http://solution.samsungprinter.com
•  :SyncThru™ Web Serviceשרת אינטרנט המוכלל בשרת ההדפסה
ברשת ומאפשר לך:
 לקבוע את תצורת פרמטרי הרשת הדרושים למכשיר לצורך התחברותלסביבות עבודה שונות ברשת.
 להתאים אישית את הגדרות המכשיר.•  :SetIPתוכנית שירות המאפשרת לך לבחור ממשק רשת ולקבוע את כתובות
ה IP-המיועדות לשימוש עם פרוטוקול  TCP/IPבאופן ידני.
)ראה "שימוש בתוכנית  "SetIPבעמוד (.29

Windows
המכשיר שברשותך תומך במערכות ההפעלה הבאות של :Windows
דרישות )מומלץ(
מערכת הפעלה

מקום פנוי
בדיסק
הקשיח

זיכרון
RAM

מעבד
Pentium II 400 MHz Windows 2000
)(Pentium III 933 MHz

64 MB
)(128 MB

600 MB

Pentium III 933 MHz Windows XP
)(Pentium IV 1 GHz

128 MB
)(256 MB

1.5 GB

Pentium III 933 MHz Windows 2003
(Pentium IV 1 GHz) Server

128 MB
)(512 MB

1.25 GB
עד
2 GB

512 MB
)(1,024 MB

15 GB

Pentium 4.3 GHz Windows Vista
•
•

 Internet Explorer 5.0ואילך היא דרישה מינימלית עבור כל מערכות
ההפעלה של .Windows
משתמשים בעלי הרשאות של מנהל מערכת יכולים להתקין את התוכנה.

Linux
דרישות

פריט
מערכת הפעלה

Red Hat 8.0 ~ 9.0
Fedora Core 1, 2, 3, 4
Mandrake 9.2 ~ 10.1
SuSE 8.2 ~ 9.2

מעבד

 Pentium IV 1 GHzומעלה

זיכרון RAM

 256 MBומעלה

מקום פנוי בדיסק
הקשיח

 1 GBומעלה

חיבור

ממשק  ,USBממשק רשת

תוכנות

 Linux Kernel 2.4ואילך
 Glibc 2.2ואילך
CUPS
) SANEלמכשיר הכולל פקס בלבד(

ניתן להשתמש בדגם  CLX-3170FWבסביבות עבודה של רשתות אלחוטיות.
)ראה "שימוש ברשת אלחוטית" בעמוד (.29

•
•

יש צורך במחיצת החלפה ) (swapשל  300 MBומעלה כדי לעבוד עם
תמונות סרוקות גדולות.
מנהל הסורק של  Linuxתומך ברזולוציה אופטית מרבית.

תחילת השימוש_25

Macintosh

 .4בחר התקנה רגילה של מדפסת רשת ולאחר מכן לחץ על הבא.
דרישות

פריט
מערכת הפעלה

MAC OS 10.3 ~ 10.5

מעבד

מעבד Intel
Power PC G4/G5

זיכרון RAM

 512 MBעבור מערכת  Macמבוססת,Intel-
 128 MBעבור מערכת  Macמבוססת Power-PC

מקום פנוי בדיסק
הקשיח

1 GB

חיבור

ממשק  ,USBממשק רשת

התקנת התוכנה
עליך להתקין את תוכנת המכשיר לצורך הדפסה .התוכנה כוללת מנהלי התקנים,
יישומים ותוכניות אחרות ידידותיות למשתמש.
• ההליך שלהלן מיועד למצב שבו נעשה במכשיר שימוש כהתקן רשת.
אם ברצונך לחבר את המכשיר באמצעות כבל  ,USBעיין בסעיף תוכנה.
• ההליך שלהלן מבוסס על מערכת ההפעלה  .Windows XPההליך והחלון
המוקפץ המופיעים במהלך ההתקנה עשויים להיות שונים בהתאם למערכת
ההפעלה ,מאפייני המדפסת או הממשק שבשימוש.
 .1ודא שהגדרת הרשת עבור המכשיר הושלמה )ראה "הגדרת הרשת" בעמוד .(24
יש לסגור את כל היישומים במחשב לפני תחילת ההתקנה.
 .2הכנס את תקליטור תוכנות המדפסת לכונן התקליטורים.
התקליטור יופעל באופן אוטומטי ויופיע חלון התקנה.
אם חלון ההתקנה אינו מופיע ,לחץ על התחל < הפעלה .הקלד ,X:\Setup.exe
תוך החלפת האות " "Xבאות המייצגת את הכונן ,ולחץ על אישור.
אם אתה משתמש ב ,Windows Vista-לחץ על התחל < כל התוכניות < עזרים <
הפעלה ,והקלד .X:\Setup.exe
אם ב Windows Vista-מופיע החלון הפעלה אוטומטית ,לחץ על הפעל את
 Setup.exeבשדה התקן או הפעל תוכנית ולחץ על המשך בחלון בקרת
חשבון משתמש.
 .3לחץ על הבא.

 .5מופיעה רשימה של מכשירים הזמינים ברשת .בחר מהרשימה את המכשיר
שברצונך להתקין ולחץ על הבא.

•

•

•

החלון שלעיל עשוי להיות שונה מעט ,אם אתה מתקין את מנהל ההתקן מחדש.
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אם המכשיר שברשותך לא מופיע ברשימה ,לחץ על עדכן כדי לרענן את
הרשימה ,או בחר הוסף יציאת  TCP/IPכדי להוסיף את המכשיר לרשת.
כדי להוסיף את המכשיר לרשת ,הזן את שם היציאה ואת כתובת הIP-
של המכשיר.
כדי לאמת את כתובת ה IP-או את כתובת ה MAC-של המכשיר ,הדפס את
עמוד תצורת הרשת) .ראה "הדפסת דוחות" בעמוד (.57
לאיתור מדפסת רשת משותפת )נתיב  ,(UNCבחר מדפסת משותפת )(UNC
והזן באופן ידני את השם המשותף ,או לחץ על לחצן עיון כדי לאתר מדפסת
משותפת.
אם אינך בטוח בנוגע לכתובת ה ,IP-פנה למנהל הרשת או הדפס את מידע
הרשת) .ראה "הדפסת דוחות" בעמוד (.57

 .6לאחר סיום ההתקנה ,יופיע חלון שבו תתבקש להדפיס עמוד ניסיון ולהירשם
כמשתמש של התקני  Samsungעל מנת לקבל מידע מחברת .Samsung
אם ברצונך לעשות זאת ,בחר את תיבות הסימון המתאימות ולחץ על סיום.
• אם המכשיר אינו פועל כהלכה לאחר ההתקנה ,נסה להתקין מחדש את
מנהל ההתקן של המדפסת .ראה סעיף תוכנה.
• במהלך ההתקנה של מנהל ההתקן של המדפסת ,תוכנית ההתקנה של
מנהל ההתקן מזהה את מידע המיקום של מערכת ההפעלה ומגדירה את
ברירת המחדל עבור גודל הנייר עבור המכשיר .אם אתה משתמש במיקום
אחר של  ,Windowsעליך לשנות את גודל הנייר בהתאם לנייר שבו אתה
משתמש בדרך כלל .עבור אל מאפייני המדפסת כדי לשנות את גודל הנייר
לאחר השלמת ההתקנה.

הגדרות בסיסיות של המכשיר

.1

לאחר השלמת ההתקנה ,מומלץ לקבוע את הגדרות ברירת המחדל של המכשיר.
עיין בסעיף הבא אם ברצונך להגדיר או לשנות ערכים.

.2
.3
.4

כוונון גובה
איכות ההדפסה מושפעת מהלחץ האטמוספרי ,התלוי בגובה שבו נמצא המכשיר
מעל פני הים .המידע שלהלן מסביר כיצד יש להגדיר את המכשיר לקבלת איכות
ההדפסה המיטבית.
לפני הגדרת ערך הגובה ,בדוק את הגובה שבו נמצא המכשיר מעל פני הים.

לחץ על  Menuעד להופעת האפשרות  System Setupבשורה התחתונה בתצוגה
ולחץ על .OK
לחץ על  OKעם הופעת האפשרות .Machine Setup
לחץ על החץ שמאלה/ימינה עד להופעת האפשרות  Date & Timeולחץ על .OK
הזן את השעה והתאריך הנכונים באמצעות לוח המקשים המספרי.
חודש = 01 - 12
יום = 01 - 31
שנה = בתבנית של ארבע ספרות
שעה = ) 01 - 12תבנית  12שעות(
) 00 - 23תבנית של  24שעות(
דקה = 00 - 59
תבנית התאריך עשויה להשתנות ממדינה למדינה.

מ'

מ'

מ'

.1
.2

.3
.4

 1רגיל
מ'  2גבוה 1
 3גבוה 2
 4גבוה 3
0
ודא שהתקנת את מנהל ההתקן של המדפסת מתקליטור תוכנות המדפסת המצורף.
לחץ לחיצה כפולה על סמל  Smart Panelבשורת המשימות של Windows
)או אזור ההודעות ב.(Linux-
גם ב ,Mac OS X-באפשרותך ללחוץ על  Smart Panelבשורת המצב.
לחץ על הגדרת מדפסת.
לחץ על הגדרה < כיוונון גובה .בחר את הערך המתאים מהרשימה הנפתחת ולחץ
על החל.
אם המכשיר מחובר לרשת ,המסך  SyncThru Web Serviceמופיע באופן
אוטומטי .לחץ על ) Setup < Machine Settingsאו < (Machine Setup
 .Altitude Adj.בחר את ערך הגובה המתאים ולחץ על .Apply

שינוי שפת התצוגה
כדי
.1
.2
.3
.4
.5

לשנות את השפה המוצגת בלוח הבקרה ,בצע את הפעולות הבאות:
לחץ על  Menuעד להופעת האפשרות  System Setupבשורה התחתונה בתצוגה
ולחץ על .OK
לחץ על  OKעם הופעת האפשרות .Machine Setup
לחץ על החץ שמאלה/ימינה עד להופעת האפשרות  Languageולחץ על .OK
לחץ על החץ שמאלה/ימינה עד להופעת השפה הרצויה ולאחר מכן לחץ על .OK
לחץ על  Stop/Clearלחזרה למצב מוכן.

הגדרת התאריך והשעה
התאריך והשעה הנוכחיים מופיעים בתצוגה כאשר המכשיר פועל ומוכן לעבודה.
בדגם  ,CLX-3170FN/CLX-3170FWהתאריך והשעה יודפסו על כל הפקסים.

באפשרותך גם להשתמש בחץ שמאלה/ימינה כדי להעביר את הסמן אל מתחת
לספרה שברצונך לתקן ולהזין מספר חדש.
 .5כדי לבחור ערך ) AMלפנה"צ( או ) PMאחה"צ( בתבנית של  12שעות ,לחץ על
הלחצן * או  #או על כל מקש מספר שהוא.
אם הסמן אינו נמצא מתחת למחוון  AMאו  ,PMלחיצה על הלחצן * או  #תעביר את
הסמן אל המחוון באופן מיידי.
באפשרותך לשנות את מצב השעון לתבנית של  24שעות )לדוגמה 01:00 PM ,יוצג
כ .(13:00-לקבלת פרטים ,עיין בסעיף הבא.
 .6לחץ על  OKכדי לשמור את השעה והתאריך.
כאשר אתה מזין מספר שגוי ,מופיע הכיתוב  Out of Rangeוהמכשיר לא ממשיך
לשלב הבא .במקרה זה ,פשוט הזן מחדש את המספר הנכון.
 .7לחץ על  Stop/Clearלחזרה למצב מוכן.

שינוי מצב השעון
באפשרותך להגדיר את המכשיר להציג את השעה הנוכחית בתבנית של  12שעות
או  24שעות.
 .1לחץ על  Menuעד להופעת האפשרות  System Setupבשורה התחתונה בתצוגה
ולחץ על .OK
 .2לחץ על  OKעם הופעת האפשרות .Machine Setup
 .3לחץ על החץ שמאלה/ימינה עד להופעת האפשרות  Clock Modeולחץ על .OK
 .4לחץ על החץ שמאלה/ימינה לבחירת המצב האחר ולחץ על .OK
 .5לחץ על  Stop/Clearלחזרה למצב מוכן.

שינוי מצב ברירת המחדל
המכשיר הוגדר מראש למצב העתקה .ניתן להחליף מצב ברירת מחדל זה בין מצב פקס
ומצב העתקה) .דגם  CLX-3170FN/CLX-3170FWבלבד(.
 .1לחץ על  Menuעד להופעת האפשרות  System Setupבשורה התחתונה בתצוגה
ולחץ על .OK
 .2לחץ על  OKעם הופעת האפשרות .Machine Setup
 .3לחץ על החץ שמאלה/ימינה עד להופעת האפשרות  Default Modeולחץ על .OK
 .4לחץ על החץ שמאלה/ימינה עד להופעת מצב ברירת המחדל הרצוי ולאחר מכן לחץ
על .OK
 .5לחץ על  Stop/Clearלחזרה למצב מוכן.

הגדרת צלילים
באפשרותך לשלוט בצלילים הבאים:
•  :Key Soundלהפעלה וכיבוי של צלילי המקשים .כאשר אפשרות זו מוגדרת ל,On-
נשמע צליל בכל לחיצה על מקש.
•  :Alarm Soundלהפעלה וכיבוי של צליל ההתראה .כאשר אפשרות זו מוגדרת
ל ,On-נשמע צליל התראה בכל פעם שמתרחשת שגיאה או מסתיימת
תקשורת פקס.
•  :Speakerלהפעלה או כיבוי של הצלילים מקו הטלפון באמצעות הרמקול ,כגון
צלילי חיוג או צליל פקס .כאשר אפשרות זו מוגדרת כ ,Comm.-שפירושו "משותף",
הרמקול פועל עד שהמכשיר המרוחק עונה.
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באפשרותך לכוונן את עוצמת הקול באמצעות .On Hook Dial
•

 :Ringerלכוונון עוצמת הצלצול .עבור עוצמת הקול של הצלצול ,באפשרותך לבחור
בין  Mid ,Low ,Offו.High-

רמקול ,צלצול ,צליל מקשים וצליל התראה
.1
.2
.3
.4
.5
.6

לחץ על  Menuעד להופעת האפשרות  System Setupבשורה התחתונה
בתצוגה ולחץ על .OK
לחץ על החץ שמאלה/ימינה עד להופעת האפשרות Sound/Volume
ולחץ על .OK
לחץ על החץ שמאלה/ימינה עד להופעת אפשרות הצליל הרצויה ולאחר מכן
לחץ על .OK
לחץ על החץ שמאלה/ימינה עד להופעת המצב או עוצמת הקול הרצויים עבור
הצליל שבחרת ולחץ על .OK
במידת הצורך ,חזור על שלבים  3עד  5כדי להגדיר צלילים אחרים.
לחץ על  Stop/Clearלחזרה למצב מוכן.

עוצמת הקול של הרמקול עבור חיוג טלפוני
 .1לחץ על  .On Hook Dialהרמקול משמיע צליל חיוג.
 .2לחץ על החץ שמאלה/ימינה עד שתשמע את עוצמת הקול הרצויה.
 .3לחץ על  Stop/Clearלשמירת השינויים ולחזרה למצב המתנה.
ניתן לכוונן את עוצמת הרמקול רק כאשר קו הטלפון מחובר.

הזנת תווים באמצעות לוח המקשים המספרי
במהלך ביצוע המשימות השונות ,ייתכן שיהיה עליך להזין שמות ומספרים .לדוגמה,
במהלך הגדרת המכשיר ,עליך להזין את שמך או שם החברה ואת מספר הפקס.
כאשר אתה מאחסן מספרי פקס או כתובות דואר אלקטרוני בזיכרון ,באפשרותך להזין גם
את השמות המתאימים.

הזנת תווים אלפנומריים
 .1כאשר אתה מתבקש להזין אות ,אתר את הלחצן המסומן באות הרצויה .לחץ על
הלחצן עד שתופיע האות הנכונה בתצוגה.
לדוגמה ,כדי להזין את האות  ,Oלחץ על  ,6המסומן בתווית .MNO
עם כל לחיצה על  ,6תופיע בתצוגה אות אחרת  - o ,n ,m ,O ,N ,M -ולאחריהן
הספרה .6
באפשרותך להזין תווים מיוחדים ,כגון רווח ,סימן חיבור וכו' .לקבלת פרטים
נוספים ,עיין בסעיף הבא.
 .2להזנת אותיות נוספות ,חזור על שלב .1
אם האות הבאה מופיעה על אותו לחצן ,הזז את הסמן באמצעות לחיצה על מקש
החץ שמאלה/ימינה ולאחר מכן לחץ על הלחצן המסומן באות הרצויה .הסמן יזוז
ימינה והאות הבאה תופיע בתצוגה.
באפשרותך להזין רווח על-ידי לחיצה על  1פעמיים.
 .3לאחר שסיימת להזין אותיות ,לחץ על .OK

אותיות ומספרים בלוח המקשים
מקש
1
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מספרים ,אותיות או תווים משויכים
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תיקון מספרים או שמות
אם אתה שוגה במהלך הזנה של מספר או שם ,לחץ על החץ שמאלה/ימינה כדי
למחוק את הספרה או התו האחרונים .לאחר מכן ,הזן את התו או הספרה הנכונים.

הוספת השהיה
במערכות טלפון מסוימות ,עליך לחייג קוד גישה )לדוגמה (9 ,ולהמתין לצליל חיוג
שני .במקרים כאלה ,עליך להוסיף השהיה למספר הטלפון .באפשרותך להוסיף
השהיה בזמן שאתה מגדיר את לחצני או מספרי החיוג המהיר.
להוספת השהיה ,לחץ על  Redial/Pauseבמקום המתאים במהלך הזנת מספר
הטלפון .תו " "-מופיע בתצוגה במיקום המתאים.

שימוש במצבי החיסכון
מצב חיסכון בחשמל
מצב חיסכון בחשמל מאפשר לצמצם את צריכת החשמל של המכשיר כאשר לא
נעשה בו שימוש פעיל .באפשרותך להפעיל מצב זה ולבחור את משך זמן ההמתנה
לאחר משימת הדפסה ,שלאחריו המכשיר יעבור למצב צריכת חשמל מופחתת.
 .1לחץ על  Menuעד להופעת האפשרות  System Setupבשורה התחתונה
בתצוגה ולחץ על .OK
 .2לחץ על  OKעם הופעת האפשרות .Machine Setup
 .3לחץ על החץ שמאלה/ימינה עד להופעת האפשרות  Power Saveולחץ
על .OK
 .4לחץ על החץ שמאלה/ימינה עד להופעת הגדרת הזמן הרצויה ולאחר מכן לחץ
על .OK
 .5לחץ על  Stop/Clearלחזרה למצב מוכן.

המשך אוטומטי
זו האפשרות המשמשת להגדרת המכשיר להמשיך או לא להמשיך להדפיס במקרה של
חוסר התאמה בין גודל הנייר שהגדרת והנייר הטעון במגש.
 .1לחץ על  Menuעד להופעת האפשרות  System Setupבשורה התחתונה בתצוגה
ולחץ על .OK
 .2לחץ על  OKעם הופעת האפשרות .Machine Setup
 .3לחץ על החץ שמאלה/ימינה עד להופעת האפשרות  Auto Continueולחץ
על .OK
 .4לחץ על החץ שמאלה/ימינה עד להופעת אפשרות הכריכה הרצויה.
•  :Onלהדפסה אוטומטית לאחר חלוף פרק הזמן שהוגדר ,במקרה של חוסר
התאמה בין גודל הנייר שהגדרת והנייר הטעון במגש.
•  :Offלהמתנה עד ללחיצה על  Black Startאו על  Color Startבלוח הבקרה,
במקרה של חוסר התאמה בין גודל הנייר שהגדרת והנייר הטעון במגש.
 .5לחץ על  OKלשמירת הבחירה.
 .6לחץ על  Stop/Clearלחזרה למצב מוכן.

שימוש בתוכנית SetIP
•
•

ניתן להשתמש בתוכנית  SetIPרק כאשר המכשיר מחובר לרשת.
ההליך שלהלן מבוסס על מערכת ההפעלה .Windows XP

תוכנית זו מיועדת להגדרת רשת  IPבאמצעות כתובת  MACשהיא המספר הסידורי של
רכיב החומרה של כרטיס או ממשק הרשת .התוכנית מיועדת בעיקר עבור מנהל רשת
שנדרש לקבוע מספר כתובות  IPלרשת בו-זמנית.
אם אתה נמצא בסביבת עבודה עם כתובת  IPשאינה סטטית ונדרש
להגדיר פרוטוקול רשת מסוג  ,DHCPעבור אל הכתובת
 ,http://developer.apple.com/networking/bonjour/download/בחר
את התוכנית  Bonjourעבור  Windowsבהתאם למערכת ההפעלה
במחשב והתקן את התוכנית .התוכנית תאפשר לך לתקן את פרמטר הרשת
באופן אוטומטי .פעל בהתאם להוראות בחלון ההתקנה .התוכנית אינה תומכת
ב.Linux-

התקנת התוכנית
.1
.2
.3
.4
.5
.6

הכנס את תקליטור מנהלי ההתקנים המצורף למכשיר .כאשר תקליטור מנהל
ההתקנים מופעל באופן אוטומטי ,סגור את החלון.
הפעל את סייר  Windowsופתח את כונן  X) .Xמייצג את כונן התקליטורים(.
לחץ לחיצה כפולה על יישומים < .SetIP
פתח את התיקיה של השפה שבה בכוונתך להשתמש.
לחץ לחיצה כפולה על  Setup.exeלהתקנת התוכנית.
פעל לפי ההוראות שמופיעות בחלון והשלם את ההתקנה.

הפעלת התוכנית
 .1מתפריט התחל של  ,Windowsבחר כל התוכניות <
.SetIP < Samsung Network Printer Utilities
.
 .2בחר את שם המדפסת ולחץ על
אם שם המדפסת אינו מופיע ,לחץ על

לרענון הרשימה.

 .3הזן את כתובת ה ,MAC-כתובת ה ,IP-מסיכת רשת המשנה ושער ברירת המחדל
של כרטיס הרשת ולחץ על החל.
אם אינך יודע את כתובת ה MAC-של כרטיס הרשת ,הדפס את דוח פרטי
הרשת של המכשיר )ראה "הדפסת דוחות" בעמוד .(57
 .4לחץ על אישור לאישור ההגדרות.
 .5לחץ על יציאה כדי לסגור את התוכנית .SetIP
אם אינך בטוח כיצד עליך לקבוע את התצורה ,פנה למנהל הרשת.
באפשרותך לקבוע את הגדרות הרשת גם באמצעות התוכניות לניהול הרשת.
•  :SyncThru™ Web Admin Serviceפתרון ניהול מדפסות
מבוסס-אינטרנט עבור מנהלי רשתותSyncThru™ Web Admin .
 Serviceמספק לך דרך יעילה לניהול התקני רשת ומאפשר לך לעקוב מרחוק
ולפתור בעיות בהתקני רשת מכל אתר שיש בו גישה לאינטרנט ארגוני .ניתן
להוריד את התוכנית בכתובת .http://www.solution.samsungprinter.com
•  :SyncThru™ Web Serviceשרת אינטרנט המוכלל בשרת ההדפסה
ברשת ומאפשר לך:
 להגדיר את פרמטרי הרשת הדרושים למכשיר לצורך חיבור לסביבותרשת שונות.
 -להתאים אישית את הגדרות המכשיר.

שימוש ברשת אלחוטית
קביעת התצורה של הגדרות רשת בסיסיות
עליך לקבוע את התצורה של פרמטרי הרשת המתאימים כדי להשתמש במדפסת
ברשת אלחוטית .לשם כך ,באפשרותך להשתמש הן בלוח הבקרה והן
ב ,SyncThru Web Service-אתר אינטרנט מוכלל של המדפסת .סעיף זה מספק
מידע בסיסי אודות פרמטרי רשת מסוג  802.11b/gשניתן לקבוע את תצורתם
מלוח הבקרה.
באפשרותך לקבוע את תצורתן של הגדרות אלחוט בסיסיות ,כגון Operation ,SSID
) Modeמצב הפעלה( וערוצים .באפשרותך לאחזר הגדרות בסיסיות באמצעות בחירה
ברשת אלחוטית או קביעת תצורה באופן ידני ,בהתאם לצרכיך.
 .1לחץ על  Menuבלוח הבקרה עד להופעת האפשרות  Networkבשורה התחתונה
בתצוגה ולחץ על .OK
 .2לחץ על החץ שמאלה/ימינה עד להופעת האפשרות  Wirelessולחץ על .OK
 .3לחץ על החץ שמאלה/ימינה עד להופעת האפשרות  WLAN Basicולחץ על .OK
 .4לחץ על החץ שמאלה/ימינה לבחירת שיטת ההגדרה הרצויה ולחץ על .OK
•  :Search Listכרטיס ממשק הרשת האלחוטית במדפסת מחפש רשתות
אלחוטיות באזור ומציג את התוצאות.
•  :Customבאפשרותך לקבוע את תצורת הגדרות האלחוט בהתאם לצרכיך.
 .5אם בחרת את האפשרות  ,Search Listלחץ על החץ שמאלה/ימינה לבחירת רשת
ולחץ על .OK
אם בחרת את האפשרות  ,Customהגדר כל אחת מאפשרויות הרשת:
•  :Edit SSIDהזן את ה ,SSID-השם שמזהה רשת אלחוטית SSID .הוא
תלוי-רישיות ,לכן יש להזינו.
•  :Operation Modeבחר את סוג חיבורי האלחוט.
במצב  ,Ad-Hocכרטיסים אלחוטיים מנהלים תקשורת ישירה זה עם זה.
במצב  ,Infrastructureכרטיסי רשת מנהלים זה עם זה תקשורת באמצעות
נקודת גישה ,המאפשרת הן לכרטיסים אלחוטיים והן לכרטיסים מחווטים לשלוח
קבצים למדפסת.
במצב  ,Ad-Hocגם אם כבל הרשת מחובר ,המדפסת תשתמש
בממשק האלחוטי.
•  :Channelאפשרות זו זמינה רק במצב  .Ad-Hocברוב המקרים ,אין צורך
לשנות הגדרה זו .המדפסת תסרוק את כל הערוצים הזמינים עבור הרשת
שצוינה ותתאים את הערוץ לזה שאותר.
 .6לסיום ,לחץ על  Stop/Clearלחזרה למצב מוכן.

בחירת סוג האימות
אימות הוא תהליך של זיהוי הזכות החוקית של משתמש לגשת לרשת .באפשרותך
לבחור אם להשתמש באימות או לא.
 .1לחץ על  Menuבלוח הבקרה עד להופעת האפשרות  Networkבשורה התחתונה
בתצוגה ולחץ על .OK
 .2לחץ על החץ שמאלה/ימינה עד להופעת האפשרות  Wirelessולחץ על .OK
 .3לחץ על החץ שמאלה/ימינה עד להופעת האפשרות  WLAN Securityולחץ
על .OK
 .4לחץ על החץ שמאלה/ימינה עד להופעת האפשרות  Static WEPולחץ על .OK
 .5לחץ על החץ שמאלה/ימינה עד להופעת האפשרות  Authenticationולחץ
על .OK
 .6לחץ על החץ שמאלה/ימינה לבחירת הסוג הרצוי ולחץ על .OK
•  :Open Systemלא נעשה שימוש באימות.
•  :Shared Keyנעשה שימוש באימות.
 .7לחץ על  Stop/Clearלחזרה למצב מוכן.
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הגדרת הצפנה
אם הרשת משתמשת במפתחות הצפנה מסוג  ,WEPעליך לבחור את סוג ההצפנה
המתאים ולקבוע את תצורתם של מפתחות ההצפנה .באפשרותך לקבוע את התצורה
של עד ארבעה מפתחות .על המפתח הפעיל להתאים לערך המפתח ולמיקום המפתח
)למשל ,מפתח  (1המוגדר בהתקנים אלחוטיים אחרים ברשת.
 .1לחץ על  Menuבלוח הבקרה עד להופעת האפשרות  Networkבשורה התחתונה
בתצוגה ולחץ על .OK
 .2לחץ על החץ שמאלה/ימינה עד להופעת האפשרות  Wirelessולחץ על .OK
 .3לחץ על החץ שמאלה/ימינה עד להופעת האפשרות  WLAN Securityולחץ
על .OK
 .4לחץ על החץ שמאלה/ימינה עד להופעת האפשרות  Static WEPולחץ על .OK
 .5לחץ על החץ שמאלה/ימינה עד להופעת האפשרות  Encryptionולחץ על .OK
אם הגדרת את סוג האימות ל ,Open System-תפריט  Encryptionלא
יוצג.
 .6הגדר כל אחת מאפשרויות ההצפנה ולחץ על .OK
•  :Encrypt. Typeבחר סוג הצפנה 64-bit WEP ,None :או .128-bit WEP
•  :Key Typeבחר את סוג המפתח של הרשת.
•  :Using Keyבחר את המפתח שבו ייעשה שימוש ברשת.
•  :Edit Keyהזן את מספר המפתח עבור מיקום המפתח הנבחר.
ניתן להזין את המספרים כדלקמן:
הקסדצימלי

אלפנומרי

64-bit WEP

 10ספרות

 5תווים

128-bit WEP

 26ספרות

 13תווים

 .7לסיום ,לחץ על  Stop/Clearלחזרה למצב מוכן.
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טעינת מסמכי מקור וחומרי הדפסה
בפרק זה מוסבר אופן הטעינה של מסמכי מקור וחומרי הדפסה במכשיר.
פרק זה כולל:
• טעינת מסמכי מקור
• בחירת חומרי הדפסה
• שינוי גודל הנייר במגש הנייר

טעינת מסמכי מקור
באפשרותך להשתמש במשטח הזכוכית של הסורק או במזין המסמכים האוטומטי )(ADF
כדי לטעון מסמך מקור להעתקה ,סריקה ושליחה בפקס.

•
•
•

טעינת נייר
הדפסה על חומרי הדפסה מיוחדים
הגדרת גודל הנייר וסוגו

 .3סגור
•
•
•

על משטח הזכוכית של הסורק
וודא שאין מסמכי מקור ב .ADF-אם המכשיר מזהה מסמך מקור ב ,ADF-הוא מעניק
לו עדיפות על-פני מסמך המקור שנמצא על משטח הזכוכית של הסורק .לקבלת איכות
הסריקה הטובה ביותר ,במיוחד כאשר מדובר בתמונות בצבע או בגווני אפור ,השתמש
במשטח הזכוכית של הסורק.
 .1הרם את מכסה הסורק ופתח אותו.

•
•
•

את מכסה הסורק.
הקפד שלא לשבור את משטח הזכוכית של הסורק .אתה עלול להיפגע.
הקפד שלא לאפשר למכסה הסורק להישמט על ידיך .אתה עלול להיפגע.
בעת סריקה או העתקה ,אל תביט היישר אל האור בתוך הסורק .הוא מסוכן
לעיניך ועלול לגרום נזק.
השארת מכסה הסורק פתוח בעת ביצוע העתקה ,עלולה להשפיע על איכות
ההעתקה ועל צריכת הטונר.
אבק על-גבי משטח הזכוכית של הסורק עלול לגרום להופעת כתמים שחורים
על-גבי התדפיס .הקפד לשמור על הזכוכית נקייה תמיד.
אם אתה מעתיק עמוד מתוך ספר או כתב עת ,הרם את מכסה הסורק עד
שצירי המכסה יתפסו בבלם ולאחר מכן סגור את המכסה .אם עוביו של הספר
או כתב העת עולה על  30מ"מ ,התחל את ההעתקה כשהמכסה פתוח.

ב) ADF-דגם  CLX-3170FW/CLX-3170FNבלבד(
באמצעות ה ,ADF-באפשרותך לטעון עד  15גיליונות נייר )במשקל  75גרם/מ"ר( עבור
עבודה אחת.

 .2הנח את מסמך המקור עם הפנים כלפי מטה על-גבי משטח הזכוכית של הסורק
ויישר אותו עם מכוון הרישום שבפינה השמאלית העליונה של משטח הזכוכית.

בעת שימוש ב:ADF-
• ב :ADF-אין לטעון נייר שמידותיו קטנות מ 142 x 148-מ"מ או גדולות
מ 216 x 356-מ"מ.
• אין לנסות לטעון את סוגי הנייר הבאים:
 נייר פחם או נייר עם גב פחם נייר מצופה נייר דק או בעל שכבות דקות נייר מקומט או בעל קפלים נייר מסולסל או מגולגל נייר קרוע• יש להסיר את כל המהדקים וסיכות הנייר לפני הטעינה.
• יש לוודא שכל דבק ,דיו או נוזל תיקון הנמצאים על הנייר יבשים לחלוטין לפני
טעינת הנייר.
• אין לטעון מסמכי מקור הכוללים ניירות מגדלים או משקלים שונים.
• אין לטעון חוברות ,עלונים ,שקפים ,או מסמכים בעלי מאפיינים מיוחדים אחרים.
 .1כופף או נפנף את קצה ערימת הנייר כדי להפריד את הגיליונות זה מזה
לפני הטעינה.
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 .2טען את מסמך המקור עם הפנים כלפי מעלה ב .ADF-ודא שהחלק התחתון של
ערימת מסמכי המקור מתאים לגודל הנייר שסומן במגש ההזנה של המסמכים.

 .3כוונן את מכווני רוחב המסמך בהתאם לגודל הנייר.

בחירת חומרי הדפסה
באפשרותך להדפיס על-גבי מגוון של חומרי הדפסה ,כגון נייר רגיל ,מעטפות ,מדבקות
ושקפים .יש להשתמש תמיד בחומרי הדפסה המתאימים להנחיות השימוש במכשיר.
חומרי הדפסה שאינם תואמים להנחיות המפורטות במדריך למשתמש זה עלולים לגרום
לבעיות הבאות:
• איכות הדפסה ירודה
• חסימות נייר תכופות
• בלאי מוקדם של המכשיר.
מאפיינים כגון המשקל ,ההרכב ,המרקם ותוכן הלחות של הנייר ,הם גורמים חשובים
המשפיעים על ביצועי המכשיר ועל איכות הפלט .בעת בחירת חומרי הדפסה ,שקול את
הגורמים הבאים:
• הסוג ,הגודל והמשקל של חומרי ההדפסה המתאימים עבור המכשיר שברשותך
מפורטים בהמשך סעיף זה.
• התוצאה הרצויה :בחר חומר הדפסה המתאים עבור הפרוייקט.
• בהירות :חומרי הדפסה מסוימים לבנים יותר מאחרים ומפיקים תמונות חדות יותר
ובעלות צבעים חיים יותר.
• חלקות פני השטח :מידת החלקות של חומרי ההדפסה משפיעה על חדות ההדפסה
על-גבי הנייר.
• חומרי הדפסה מסוימים עשויים להתאים להנחיות המפורטות בסעיף זה ,ובכל
זאת התוצאות המתקבלות עשויות שלא להיות מספקות .מצב כזה עשוי להיות
תוצאה של טיפול לא נכון ,טמפרטורה ורמת לחות חריגות או משתנים אחרים
שאינם בשליטתה של חברת .Samsung
• לפני רכישת כמויות גדולות של חומרי הדפסה ,ודא שהם עומדים בדרישות
המפורטות במדריך למשתמש זה.
שימוש בחומרי הדפסה שאינם עומדים בדרישות המפורטות עלול לגרום לבעיות
המחייבות תיקונים .תיקונים מסוג זה אינם כלולים במסגרת האחריות או הסכמי
השירות של חברת .Samsung

אבק המצטבר על זכוכית מזין המסמכים האוטומטי עשוי לגרום להופעת קווים
שחורים על-גבי הפלט .הקפד לשמור על הזכוכית נקייה תמיד.
הקפד שלא להכניס את ידיך לגלגלת ה .ADF-אתה עלול להיפגע.
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מפרטים של חומרי הדפסה
סוג
נייר רגיל

ממדים

גודל

משקל

 60-105גרם/מ"ר עבור מגש 1

Letter

 216 x 279מ"מ

Legal

 216 x 356מ"מ

US Folio

 216 x 330מ"מ

A4

 210 x 297מ"מ

Oficio

 216 x 343מ"מ

JIS B5

 182 x 257מ"מ

ISO B5

 176 x 250מ"מ

Executive

 184 x 267מ"מ

A5

 148 x 210מ"מ

Statement

 140 x 162מ"מ

A6

 105 x 148מ"מ

מעטפה מסוג Monarch

 98 x 191מ"מ

מעטפה 3/4 6

 92 x 165מ"מ

מעטפה מס' 10

 105 x 241מ"מ

מעטפה מס' 9

 98 x 225מ"מ

מעטפה DL

 110 x 220מ"מ

מעטפה C5

 162 x 229מ"מ

מעטפה C6

 114 x 162מ"מ

נייר עבה

ראה "נייר רגיל"

ראה "נייר רגיל"

 90-105גרם/מ"ר

נייר דק

ראה "נייר רגיל"

ראה "נייר רגיל"

 60-70גרם/מ"ר

A4 ,Letter

ראה "נייר רגיל"

 120-150גרם/מ"ר

A4 ,Letter

ראה "נייר רגיל"

 138-146גרם/מ"ר

גלויה

 101.6 x 152.4מ"מ

 105-163גרם/מ"ר

גודל מזערי )מותאם אישית(

 76 x 127מ"מ

 60-163גרם/מ"ר

גודל מרבי )מותאם אישית(

 216 x 356מ"מ

מעטפה

מדבקות
שקפים

ג

ד

כרטיסים

א

קיבולתב

•
•

 75-90גרם/מ"ר

 150גיליונות של נייר במשקל
 75גרם/מ"ר עבור המגש
גיליון נייר אחד עבור הזנה
ידנית במגש

גיליון נייר אחד עבור הזנה ידנית
במגש

א .אם משקל חומר ההדפסה עולה על  105גרם/מ"ר ,השתמש במזין הידני.
ב .הקיבולת המרבית עשויה להיות שונה בהתאם למשקל ,לעובי ולתנאים הסביבתיים של חומרי ההדפסה.
ג .חלקות.(Sheffield) 100-250 :
ד .חומרי הדפסה מומלצים :שקפים עבור מדפסות לייזר צבעוניות מתוצרת  3Mכגון .PP2500
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גודלי חומרי ההדפסה הנתמכים בכל מצב
מצב

סוג חומר ההדפסה
מקור

גודל

מצב העתקה

 ,Oficio ,Legal ,A4 ,Letterמגש 1
,Executive ,US Folio
A6 ,A5 ,JIS B5

מצב הדפסה

כל הגדלים הנתמכים
על-ידי המכשיר

מגש 1

Legal ,A4 ,Letter

מגש 1

מצב פקס

א

מעטפות
)המשך(

•

כדי למנוע נזק למכשיר ,יש להשתמש אך ורק במדבקות
המיועדות לשימוש בהתקני לייזר.
בעת בחירת מדבקות ,שקול את הגורמים הבאים:
 חומרי הדבקה :על חומר ההדבקה לשמור על יציבותבטמפרטורת הדבקת הדיו של המכשיר .בדוק את מפרטי
המכשיר כדי לראות את טמפרטורת הדבקת הדיו,
ראה "מפרטים כלליים" בעמוד .82
 מבנה :השתמש רק בגיליונות ללא רווח חשוף ביןהמדבקות .מדבקות עלולות להתקלף מגיליון בעל רווחים
בין המדבקות ולגרום לחסימות חמורות.
 סלסול :לפני ההדפסה ,על המדבקות להיות שטוחות ללאעיקול העולה על  13מ"מ לכל כיוון שהוא.
 מצב :אין להשתמש במדבקות מקומטות או בעלות בועותאו כל סימן אחר המעיד על היפרדות.
ודא שאין חומר הדבקה חשוף בין המדבקות .אזורים חשופים
עלולים לגרום למדבקות להתקלף במהלך ההדפסה ולהביא
לחסימות נייר .דבק חשוף עלול גם לגרום נזק לרכיבי
המכשיר.
אין להעביר במכשיר גיליון מדבקות יותר מפעם אחת.
הגב הדביק מיועד למעבר אחד בלבד במכשיר.
אין להשתמש במדבקות הנפרדות מהגיליון או במדבקות
מקומטות ,בעלות בועות או פגומות בכל אופן אחר.

•
מדבקות

הנחיות לשימוש בחומרי הדפסה מיוחדים
מעטפות

•

על הדבק במעטפות עם פס דביק מתקלף או בעלות יותר
מלשונית אחת המתקפלת כדי לאטום את המעטפה להיות
בעל יכולת לעמוד בטמפרטורת הדבקת הדיו )(fusing
של המכשיר במשך  0.1שניות .בדוק את מפרטי המכשיר
כדי לראות את טמפרטורת הדבקת הדיו ,ראה "מפרטי
המדפסת" בעמוד  .83התפסים והרצועות הנוספים עלולים
לגרום לקימוטים ,קפלים או חסימות נייר ואף לגרום נזק
ל.fuser-
לקבלת איכות הדפסה מיטבית ,יש למקם את השוליים
במרחק שלא יעלה על  15מ"מ מקצוות המעטפה.
יש להימנע מהדפסה על-גבי אזורי החיבור של הקיפולים.

•

א .דגם  CLX-3170FN/CLX-3170FWבלבד.

סוג חומר ההדפסה

קווים מנחים

קווים מנחים
•

•
•
•

•
•

הדפסה מוצלחת על-גבי מעטפות תלויה באיכות המעטפות.
בעת בחירת מעטפות יש להביא בחשבון את הגורמים
הבאים:
 משקל :על משקל נייר המעטפה להיות  90גרם/מ"ר לכלהיותר ,אחרת עלולה להיווצר חסימה.
 מבנה :לפני ההדפסה ,על המעטפות להיות שטוחות עםעיקול של  6מ"מ לכל היותר ,ולא להכיל כיסי אוויר.
 מצב :אין להשתמש במעטפות מקומטות ,עם חריצים אופגומות בכל אופן שהוא.
 טמפרטורה :יש להשתמש במעטפות התואמות לחוםוללחץ הנוצרים במכשיר במהלך פעולות.
יש להשתמש רק במעטפות בנויות היטב ,בעלות קיפולים
חדים ומהודקים.
אין להשתמש במעטפות מבוילות.
אין להשתמש במעטפות עם תפסים ,מהדקים ,חלוניות,
ריפוד פנימי ,חומרים להדבקה עצמית או חומרים סינתטיים
אחרים.
אין להשתמש במעטפות פגומות או מאיכות ירודה.
יש לוודא כי החיבור בשני הקצוות מגיע עד לפינות המעטפה.

 1קביל
 2לא קביל
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•

•
•
כרטיסים או חומרי •
הדפסה בגודל
•
מותאם אישית

אין להדפיס על חומרי הדפסה ברוחב קטן מ 76-מ"מ או
אורך קטן מ 356-מ"מ.
ביישום התוכנה ,הגדר את השוליים במרחק של לפחות
 6.4מ"מ מקצות החומר.

קווים מנחים

סוג חומר ההדפסה
נייר מודפס מראש •

•
•
•

על נייר חברה להיות מודפס עם דיו עמיד בחום ,שאינו נמס,
מתאדה או פולט חומרים מסוכנים בטמפרטורת הדבקת הדיו
של המדפסת במשך  0.1שניות .בדוק את מפרטי המכשיר
כדי לראות את טמפרטורת הדבקת הדיו ,ראה "מפרטים
כלליים" בעמוד .82
על הדיו שעל-גבי נייר החברה להיות עשוי מחומר שאינו
דליק או מזיק לגלגלות המדפסת.
במהלך אחסון ,על טפסים וניירות חברה להיות ארוזים
באריזה אטומה ללחות כדי למנוע שינויים באיכות הנייר.
לפני טעינת נייר מודפס מראש ,כגון טפסים ונייר חברה,
ודא שהדיו שעל-גבי הנייר יבש .דיו רטוב עלול לנזול מנייר
מודפס מראש במהלך תהליך הדבקת הדיו ולפגום באיכות
ההדפסה.

 .4החלק את מכוון אורך הנייר עד שייגע קלות בקצה ערימת הנייר .לחץ על מכוון רוחב
הנייר והחלק אותו עד לקצה ערימת הנייר מבלי לגרום לו כיפוף.

עבור נייר קטן מגודל  ,Letterיש להחזיר את מכווני הנייר למיקומם המקורי
ולכוונן את מכוון אורך הנייר ומכוון רוחב הנייר.

שימוש בנייר צילום או בנייר מצופה עלול לגרום לבעיות שיחייבו תיקון.
תיקונים מסוג זה אינם כלולים במסגרת האחריות או הסכמי השירות של
חברת .Samsung

שינוי גודל הנייר במגש הנייר
לטעינת סוגי נייר ארוכים יותר ,כגון נייר בגודל  ,Legalעליך לכוונן את מכווני הנייר
להארכת מגש הנייר.
כדי להחליף את גודל המגש לגודל אחר ,עליך לכוונן את מכוון אורך הנייר כהלכה.

•
•

אין לדחוף את מכווני רוחב הנייר במידה כזאת שתגרום לכיפוף של החומרים.
אם לא תכוונן את מכווני רוחב הנייר ,עלולות להתרחש חסימות נייר.

 .1משוך את מגש  1אל מחוץ למכשיר .פתח את מכסה הנייר והסר נייר מתוך
מגש  1במידת הצורך.
 .2הוצא את המגש באופן ידני על-ידי לחיצה על מנעול המכוון בחלקו העליון של
המגש ופתיחתו.
 .5סגור את מכסה הנייר.

 .6החלק את מגש  1בחזרה לתוך המכשיר.
 .3טען נייר במגש.
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טעינת נייר

 .6טען את הנייר כאשר הצד המיועד להדפסה פונה כלפי מעלה.

טעינת נייר במגש 1
טען במגש  1את חומרי ההדפסה שבהם אתה משתמש עבור רוב עבודות ההדפסה.
הקיבולת של מגש  1היא  150גיליונות של נייר רגיל במשקל  75גרם/מ"ר לכל היותר.
 .1משוך את המגש החוצה אל מחוץ למכשיר.
 .2פתח את מכסה הנייר.

הקפד שלא למלא את המגש יתר על המידה ושכל ארבע הפינות משוטחות ונמצאות
מתחת ללשוניות ,כמוצג להלן .מילוי המגש יתר על המידה עלול לגרום לחסימת נייר.

 .3כוונן את גודל המגש עד להישמע נקישה.

 .4הגדל את המגש על-ידי כוונון מכוון הנייר.

 .5אם אתה משתמש בנייר ,כופף או נפנף את קצה ערימת הנייר כדי להפריד את
הדפים לפני טעינתם.
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 .7אחוז במכוון אורך הנייר והסט אותו עד שייגע קלות בקצה ערימת הנייר.

 .8סגור את מכסה הנייר.

 .9החלק את מגש  1בחזרה לתוך המכשיר.

 .2בעת הדפסה מתוך יישום ,הפעל את תפריט ההדפסה.
 .3לפני ההדפסה ,פתח את מאפייני המדפסת.
 .4לחץ על הכרטיסייה נייר במאפייני המדפסת ובחר סוג נייר מתאים.
אם ברצונך להשתמש במדבקה ,הגדר את סוג הנייר למדבקה.
 .5בחר מזין ידני עבור מקור הנייר ולאחר מכן לחץ על אישור.
 .6התחל להדפיס מהיישום.
 .7לחץ על הלחצן  Stop/Clearבמכשיר כדי להתחיל בהזנה ולאחר מכן המכשיר
יתחיל להדפיס.
•
•

באפשרותך לטעון נייר חברה עם הצד המודפס פונה כלפי מעלה .על הקצה העליון
של הגיליון עם הלוגו להיכנס למכשיר ראשון.
 .10לאחר טעינת הנייר ,הגדר את סוג הנייר וגודלו עבור מגש  .1ראה סעיף תוכנה עבור
הדפסה ממחשב.
•
•
•

בשל מחסור בנייר במגש ,מכוון אורך הנייר עלול להידחף פנימה;
טען מספיק נייר.
אם אתה נתקל בבעיות בהזנת הנייר ,הנח גיליון אחד בכל פעם במזין הידני.
באפשרותך לטעון נייר שהודפס בעבר .טען את הנייר כשהצד המודפס פונה
כלפי מעלה ,והקצה הלא מסולסל פונה כלפי המדפסת .אם אתה נתקל בבעיות
בהזנת הנייר ,הפוך את הנייר .שים לב שאיכות ההדפסה אינה מובטחת.

הדפסה על חומרי הדפסה מיוחדים
ניתן להזין במכשיר גדלים וסוגים שונים של חומרי הדפסה ,כגון גלויות ,כרטיסי ברכה
ומעטפות .המגש שימושי בייחוד להדפסה של עמוד יחיד על נייר חברה או על נייר
צבעוני.

הזנת חומרי ההדפסה באופן ידני

•
•
•
•
•

טען במגש רק גודל אחד של חומרי הדפסה בכל פעם.
כדי למנוע חסימות נייר ,אל תוסיף נייר כאשר יש כבר נייר במגש .הערה זו חלה גם
על סוגים אחרים של חומרי הדפסה.
טען חומרי הדפסה כאשר הצד המיועד להדפסה פונה כלפי מעלה והקצה העליון
נכנס למכשיר ראשון .הצב חומרי הדפסה במרכז המגש.
תמיד טען רק חומרי ההדפסה המתוארים במפרט כדי למנוע חסימות נייר ובעיות
באיכות ההדפסה) .ראה "בחירת חומרי הדפסה" בעמוד (.32
שטח כל עיקול בגלויות ,מעטפות ומדבקות לפני טעינתן במגש.

אם אתה מדפיס מספר עמודים ,טען את הגיליון הבא בתום הדפסת הדף
הראשון ולחץ על הלחצן  .Stop/Clearחזור על שלב זה עבור כל עמוד
שיש להדפיס.
ההגדרות שאתה משנה נשארות בתוקף רק במהלך השימוש ביישום הנוכחי.

הגדרת גודל הנייר וסוגו
לאחר טעינת נייר במגש הנייר ,עליך להגדיר את גודל וסוג הנייר באמצעות לחצני לוח
הבקרה .הגדרות אלה חלות על מצבי ההעתקה והפקס .עבור הדפסה ממחשב ,עליך
לבחור את גודל וסוג הנייר ביישום שבו אתה משתמש במחשב.
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9

לחץ על  Menuעד להופעת האפשרות  System Setupבשורה התחתונה
בתצוגה ולחץ על .OK
לחץ על החץ שמאלה/ימינה עד להופעת האפשרות  Paper Setupולחץ על .OK
לחץ על  OKעם הופעת האפשרות .Paper Size
לחץ על החץ שמאלה/ימינה עד להופעת מגש הנייר הרצוי ולאחר מכן לחץ על .OK
לחץ על החץ שמאלה/ימינה עד להופעת גודל הנייר שבו אתה משתמש ולאחר מכן
לחץ על .OK
לחץ על  Backלחזרה לרמה העליונה.
לחץ על החץ שמאלה/ימינה עד להופעת האפשרות  Paper Typeולחץ על .OK
לחץ על החץ שמאלה/ימינה עד להופעת סוג הנייר שבו אתה משתמש ולאחר מכן
לחץ על .OK
לחץ על  Stop/Clearלחזרה למצב מוכן.

 .1טען את הנייר) .ראה "שינוי גודל הנייר במגש הנייר" בעמוד (.35
בהתאם לסוג חומרי ההדפסה שבהם אתה משתמש ,הקפד לפעול לפי הנחיות
הטעינה הבאות:
• מעטפות :לשונית המעטפה פונה כלפי מטה והאזור המיועד לבול פונה כלפי
מעלה בצד שמאל.
• מדבקות :הצד המיועד להדפסה פונה כלפי מעלה והקצה הקצר העליון מוכנס
למכשיר ראשון.
• נייר מודפס מראש :הצד המודפס כלפי מעלה והקצה העליון פונה לעבר
המכשיר.
• כרטיסים :הצד המיועד להדפסה פונה כלפי מעלה והקצה הקצר מוכנס
למכשיר ראשון.
• נייר שהודפס בעבר :הצד שהודפס בעבר פונה כלפי מטה והקצה הלא מסולסל
פונה לעבר המכשיר.
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העתקה
פרק זה מספק הוראות מפורטות להעתקת מסמכים.
פרק זה כולל:
• העתקה
• שינוי ההגדרות עבור כל עותק
• שינוי הגדרות ברירת המחדל להעתקה

העתקה
.1
.2

.3
.4

.5

לחץ על .Copy
הכיתוב  Ready to Copyמופיע בשורה העליונה בתצוגה.
טען מסמכי מקור עם הפנים כלפי מעלה ב ,ADF-או הנח מסמך מקור אחד עם הפנים
כלפי מטה על-גבי משטח הזכוכית של הסורק.
לקבלת פרטים אודות טעינת מסמך מקור ,ראה "טעינת מסמכי מקור" בעמוד .31
במקרה הצורך ,הזן את מספר העותקים באמצעות לוח המקשים המספרי.
אם ברצונך להתאים אישית את הגדרות ההעתקה ,לרבות גודל העותק ,מידת הכהות
וסוג מסמך המקור באמצעות לחצני לוח הבקרה ,ראה "שינוי ההגדרות עבור כל
עותק" בעמוד .38
במקרה הצורך ,באפשרותך להשתמש במאפייני העתקה מיוחדים ,כגון העתקת
כרזה או העתקה של  2או  4עמודים בגיליון יחיד) .ראה "העתקת תעודות זהות"
בעמוד (.39
לחץ על  Color Startכדי להתחיל בהעתקה בצבע.
לחלופין ,לחץ על  Black Startכדי להתחיל בהעתקה בשחור-לבן.
ניתן לבטל את עבודת ההעתקה במהלך פעולה .לחץ על  Stop/Clearלהפסקת
ההעתקה.

שינוי ההגדרות עבור כל עותק
המכשיר מספק הגדרות ברירת מחדל להעתקה כדי שתוכל ליצור עותק במהירות ובקלות.
עם זאת ,אם ברצונך לשנות את האפשרויות עבור כל עותק ,באפשרותך להשתמש
בלחצני פונקציית ההעתקה בלוח הבקרה.
אם תלחץ על  Stop/Clearבמהלך הגדרת אפשרויות ההעתקה ,כל האפשרויות
שהגדרת עבור עבודת ההעתקה הנוכחית יבוטלו ויאופסו למצב ברירת המחדל
שלהן .לחלופין ,ההגדרות יחזרו באופן אוטומטי למצב ברירת המחדל לאחר
שההתקן ישלים את עבודת ההעתקה הנוכחית.

בהירות
אם מסמך המקור שלך מכיל סימונים בהירים ותמונות כהות ,באפשרותך לכוונן את
הבהירות כדי ליצור עותק שיהיה קל יותר לקריאה.
 .1לחץ על .Copy
 .2לחץ על  Menuעד להופעת האפשרות  Copy Featureבשורה התחתונה בתצוגה
ולחץ על .OK
 .3לחץ על החץ שמאלה/ימינה עד להופעת האפשרות  Darknessולחץ על .OK
 .4לחץ על החץ שמאלה/ימינה עד להופעת מצב הניגודיות הרצוי ולאחר מכן לחץ
על .OK
•  :Lightאפשרות זו מתאימה עבור הדפסה כהה.
•  :Normalאפשרות זו מתאימה עבור מסמכי מקור מודפסים או רגילים.
•  :Darkאפשרות זו מתאימה עבור הדפסה בהירה.
 .5לחץ על  Stop/Clearלחזרה למצב מוכן.

סוג מסמך המקור
ההגדרה של סוג מסמך המקור משמשת לשיפור איכות העותק באמצעות בחירת סוג
המסמך עבור עבודת ההעתקה הנוכחית.
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•
•

שימוש במאפייני העתקה מיוחדים
הגדרת פסק זמן להעתקה

.1
.2

לחץ על .Copy
לחץ על  Menuעד להופעת האפשרות  Copy Featureבשורה התחתונה בתצוגה
ולחץ על .OK
לחץ על החץ שמאלה/ימינה עד להופעת האפשרות  Original Typeולחץ על .OK
לחץ על החץ שמאלה/ימינה עד להופעת מצב התמונה הרצוי ולאחר מכן לחץ על .OK
 :Textאפשרות זו מתאימה עבור מסמכי מקור המכילים בעיקר טקסט.
 :Text/Photoאפשרות זו מתאימה עבור מסמכי מקור הכוללים טקסט ותמונות
גם יחד.
 :Photoאפשרות זו מתאימה עבור מסמכי מקור שהם צילומים.
 :Magazineאפשרות זו מתאימה עבור מסמכי מקור שהם כתבי עת.
לחץ על  Stop/Clearלחזרה למצב מוכן.

.3
.4
•
•
•
•
.5

עותק מוקטן או מוגדל
באפשרותך להקטין או להגדיל את גודל התמונה המועתקת בשיעור בין  25%ל400%-
בעת העתקת מסמכי מקור ממשטח הזכוכית של הסורק ,או בין  25%ל100%-
מתוך ה.ADF-

לבחירה מבין גודלי העותקים המוגדרים מראש:
.1
.2
.3
.4

לחץ על .Copy
לחץ על  Menuעד להופעת האפשרות  Copy Featureבשורה התחתונה
בתצוגה ולחץ על .OK
לחץ על החץ שמאלה/ימינה עד להופעת האפשרות  Reduce/Enlargeולחץ
על .OK
לחץ על החץ שמאלה/ימינה עד להופעת הגדרת הגודל הרצויה ולאחר מכן לחץ
על .OK

כדי לשנות את גודל העותק באמצעות הזנה ישירה של שיעור
ההגדלה או ההקטנה:
.1
.2
.3
.4
.5
.6

לחץ על .Copy
לחץ על  Menuעד להופעת האפשרות  Copy Featureבשורה התחתונה
בתצוגה ולחץ על .OK
לחץ על החץ שמאלה/ימינה עד להופעת האפשרות  Reduce/Enlargeולחץ
על .OK
לחץ על החץ שמאלה/ימינה עד להופעת האפשרות  Customולחץ על .OK
לחץ על החץ שמאלה/ימינה כדי להזין את גודל העותק הרצוי .לחיצה ממושכת
על הלחצן מאפשרת לך לגלול במהירות אל המספר הרצוי.
לחץ על  OKלשמירת הבחירה.
בעת יצירת עותק מוקטן ,קווים שחורים עשויים להופיע בחלק התחתון
של העותק.

שינוי הגדרות ברירת המחדל להעתקה
ניתן להגדיר את אפשרויות ההעתקה ,לרבות בהירות ,סוג מסמך המקור ,גודל העותק
ומספר העותקים ,בהתאם להגדרות הנפוצות ביותר .כאשר אתה מעתיק מסמך ,המכשיר
משתמש בהגדרות ברירת המחדל ,אלא אם הגדרות אלו שונו באמצעות הלחצנים
המתאימים בלוח הבקרה.

.1
.2
.3
.4

העתקת תעודות זהות
המכשיר יכול להדפיס מסמכי מקור דו-צדדיים על-גבי גיליון אחד של נייר בגודל ,A4
 ,A5 ,B5 ,Executive ,Oficio ,Folio ,Legal ,Letterאו .A6
כאשר אתה מבצע העתקה באמצעות מאפיין זה ,המכשיר מדפיס צד אחד של מסמך
המקור במחצית העליונה של הנייר ואת הצד השני במחצית התחתונה ,מבלי להקטין את
גודל המקור .מאפיין זה שימושי בעת העתקה של פריט קטן ,כגון תעודת זהות או תג שם.
מאפיין העתקה זה זמין רק כאשר מסמכי המקור מונחים על-גבי משטח הזכוכית
של הסורק.
 .1לחץ על .ID Copy
 .2הנח מסמך מקור יחיד עם הפנים כלפי מטה על-גבי
משטח הזכוכית של הסורק.
לקבלת פרטים אודות טעינת מסמך מקור,
ראה "טעינת מסמכי מקור" בעמוד .31
 .3הכיתוב ]Place Front Side and Press[Start
מופיע בתצוגה.
 .4לחץ על  Color Startאו על .Black Start
המכשיר מתחיל לסרוק את הצד הקדמי ומוצג הכיתוב
].Place Back Side and Press[Start
 .5פתח את מכסה הסורק והפוך את מסמך המקור.
 .6לחץ על  Color Startכדי להתחיל בהעתקה בצבע.
לחלופין ,לחץ על  Black Startכדי להתחיל בהעתקה בשחור-לבן.
• אם אינך לוחץ על הלחצן  Color Startאו  ,Black Startיועתק רק
הצד הקדמי.
• אם מסמך המקור גדול מהשטח הניתן להדפסה ,ייתכן שחלקים מסוימים
שלא יודפסו.
אם תלחץ על  Stop/Clearאו לא תלחץ על אף לחצן במשך כ 30-שניות,
המכשיר יבטל את עבודת ההעתקה ויחזור למצב מוכן.

העתקת  2או  4עמודים על-גבי גיליון אחד
המכשיר יכול להדפיס  2או  4תמונות מקור שהוקטנו כדי להתאים
על-גבי גיליון נייר אחד.
 .1לחץ על .Copy
 .2לחץ על  Menuעד להופעת האפשרות Copy Feature
בשורה התחתונה בתצוגה ולחץ על .OK
 .3לחץ על החץ שמאלה/ימינה עד להופעת האפשרות Layout
ולחץ על .OK
 .4לחץ על החץ שמאלה/ימינה עד להופעת האפשרות  2-Upאו 4-Up
ולחץ על .OK
 .5לחץ על  Stop/Clearלחזרה למצב מוכן.

1

בעת הגדרת אפשרויות ההעתקה ,לחיצה על  Stop/Clearמבטלת את ההגדרות
ששונו ומשחזרת את ברירות המחדל.

באפשרותך להשתמש במאפייני ההעתקה הבאים:

2

.5
.6
.7

לחץ על .Copy
לחץ על  Menuעד להופעת האפשרות  Copy Setupבשורה התחתונה בתצוגה
ולחץ על .OK
לחץ על  OKעם הופעת האפשרות .Change Default
לחץ על החץ שמאלה/ימינה עד להופעת אפשרות ההגדרה הרצויה ולאחר מכן לחץ
על .OK
לחץ על החץ שמאלה/ימינה עד להופעת ההגדרה הרצויה ולאחר מכן לחץ על .OK
חזור על שלבים  4עד  ,5בהתאם לצורך.
לחץ על  Stop/Clearלחזרה למצב מוכן.

שימוש במאפייני העתקה מיוחדים

2

1

4

3

לא ניתן לשנות את גודל העותק באמצעות תפריט  Reduce/Enlargeלביצוע
העתקה של  2או  4עמודים בגיליון.

העתקת כרזה
המכשיר יכול להדפיס תמונה על  9גיליונות נייר ) .(3 x 3ניתן להדביק את הדפים
המודפסים זה לזה ליצירת מסמך אחד בגודל כרזה.
מאפיין העתקה זה זמין רק כאשר מסמכי המקור מונחים על-גבי משטח הזכוכית של
הסורק.
 .1לחץ על .Copy
 .2לחץ על  Menuעד להופעת האפשרות Copy Feature
בשורה התחתונה בתצוגה ולחץ על .OK
 .3לחץ על החץ שמאלה/ימינה עד להופעת האפשרות Layout
ולחץ על .OK
 .4לחץ על החץ שמאלה/ימינה עד להופעת האפשרות Poster
 Copyולחץ על .OK
 .5לחץ על  Stop/Clearלחזרה למצב מוכן.
מסמך המקור מחולק ל 9-חלקים .כל חלק נסרק ומודפס בנפרד,
לפי הסדר הבא:

העתקת שכפול
המכשיר יכול להדפיס עותקים מרובים של תמונה ממסמך המקור על-גבי עמוד אחד.
מספר התמונות נקבע באופן אוטומטי בהתאם לתמונת המקור ולגודל הנייר.
מאפיין העתקה זה זמין רק כאשר מסמכי המקור מונחים על-גבי משטח הזכוכית
של הסורק.
 .1לחץ על .Copy
 .2לחץ על  Menuעד להופעת האפשרות Copy Feature
בשורה התחתונה בתצוגה ולחץ על .OK
 .3לחץ על החץ שמאלה/ימינה עד להופעת האפשרות Layout
ולחץ על .OK
 .4לחץ על החץ שמאלה/ימינה עד להופעת האפשרות Clone
 Copyולחץ על .OK
 .5לחץ על  Stop/Clearלחזרה למצב מוכן.
בעת יצירת שכפול ,לא ניתן לכוונן את גודל העותק באמצעות תפריט
.Reduce/Enlarge
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מחיקת תמונות רקע
באפשרותך להגדיר את המכשיר להדפסת תמונה ללא הרקע שלה .מאפיין העתקה זה
מסלק את צבע הרקע ויכול להיות שימושי בעת העתקה של מסמך מקור המכיל רקע
צבעוני ,כגון עיתון או קטלוג.
 .1לחץ על .Copy
 .2לחץ על  Menuעד להופעת האפשרות  Copy Featureבשורה התחתונה בתצוגה
ולחץ על .OK
 .3לחץ על החץ שמאלה/ימינה עד להופעת האפשרות  .Adjust Bkgdולחץ על .OK
 .4לחץ על החץ שמאלה/ימינה עד להופעת אפשרות הכריכה הרצויה.
•  :Offלביטול השימוש במאפיין זה.
•  :Autoלמיטוב הרקע.
•  :Enhance Lev. 1 ~ 2ככל שהמספר גבוה יותר ,צבעי הרקע חיים יותר.
•  :Erase Lev. 1 ~ 4ככל שהמספר גבוה יותר ,צבעי הרקע בהירים יותר.
 .5לחץ על  OKכדי להתחיל בהעתקה.
 .6לחץ על  Stop/Clearלחזרה למצב מוכן.

העתקה משופרת באפור
כאשר מסמך המקור מועתק בגווני אפור ,השתמש במאפיין זה לקבלת פלט עותק באיכות
טובה יותר .מאפיין זה משמש להעתקה בגווני אפור בלבד.
 .1לחץ על .Copy
 .2לחץ על  Menuעד להופעת האפשרות  Copy Featureבשורה התחתונה בתצוגה
ולחץ על .OK
 .3לחץ על החץ שמאלה/ימינה עד להופעת האפשרות  Gray Enhanceולחץ על .OK
 .4לחץ על החץ שמאלה/ימינה לבחירת האפשרות .On
 .5לחץ על  OKכדי להתחיל בהעתקה.
 .6לחץ על  Stop/Clearלחזרה למצב מוכן.

הגדרת פסק זמן להעתקה
באפשרותך להגדיר את פרק הזמן שבו המכשיר ימתין לפני שחזור הגדרות ברירת
המחדל של ההעתקה ,אם אינך מתחיל בהעתקה לאחר שינוי ההגדרות בלוח הבקרה.
 .1לחץ על  Menuעד להופעת האפשרות  System Setupבשורה התחתונה בתצוגה
ולחץ על .OK
 .2לחץ על  OKעם הופעת האפשרות .Machine Setup
 .3לחץ על החץ שמאלה/ימינה עד להופעת האפשרות  Timeoutולחץ על .OK
 .4לחץ על החץ שמאלה/ימינה עד להופעת הגדרת הזמן הרצויה.
בחירת האפשרות  Offמשמעה שהמכשיר לא ישחזר את הגדרות ברירת המחדל
עד שתלחץ על  Black Startאו על  Color Startכדי להתחיל בהעתקה ,או
על  Stop/Clearלביטול.
 .5לחץ על  OKלשמירת הבחירה.
 .6לחץ על  Stop/Clearלחזרה למצב מוכן.
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סריקה
סריקה באמצעות המכשיר מאפשרת לך להפוך תמונות וטקסט לקבצים דיגיטליים שניתן לאחסנם במחשב.
פרק זה כולל:
• מבוא לסריקה
• סריקה מלוח הבקרה
• סריקה באמצעות חיבור רשת
הרזולוציה המרבית האפשרית תלויה במספר גורמים ,לרבות מהירות המחשב,
שטח דיסק פנוי ,זיכרון ,גודל התמונה הנסרקת והגדרות עומק הסיביות.
לכן ,בהתאם למערכת שברשותך ולפריט שאתה סורק ,ייתכן שלא תוכל לסרוק
ברזולוציות מסוימות ,בייחוד אם אתה משתמש ברזולוציה משופרת.

מבוא לסריקה
באפשרותך לסרוק את מסמכי המקור באמצעות המכשיר בעזרת כבל  USBאו
דרך הרשת.
• מנהל סריקה  :Samsungכל שעליך לעשות הוא לגשת אל המכשיר עם
מסמכי המקור ולסרוק אותם מלוח הבקרה; לאחר מכן ,הנתונים שנסרקו יאוחסנו
בתיקייה המסמכים שלי במחשבים המחוברים .עם השלמת ההתקנה,
מנהל סריקה  Samsungמותקן במחשב .ניתן להשתמש במאפיין זה דרך החיבור
המקומי או חיבור הרשת .עיין בסעיף הבא.
•  TWAIN :TWAINהוא אחד מיישומי עיבוד התמונה המוגדרים מראש.
סריקת תמונה מפעילה את היישום הנבחר ,מה שמאפשר לך לשלוט בתהליך
הסריקה .ראה סעיף תוכנה .ניתן להשתמש במאפיין זה דרך החיבור המקומי או
חיבור הרשת .ראה סעיף תוכנה.
•  :Samsung SmarThru 4מאפיין זה הוא התוכנה הנלווית למכשיר .באפשרותך
להשתמש בתוכנית זו לסריקת תמונות או מסמכים וניתן להשתמש במאפיין זה דרך
החיבור המקומי או חיבור הרשת .ראה סעיף תוכנה.
•  WIA :WIAהם ראשי התיבות של  .Windows Images Acquisitionכדי להשתמש
במאפיין זה ,על המחשב להיות מחובר ישירות למכשיר באמצעות כבל .USB
ראה סעיף תוכנה.
•  :Emailבאפשרותך לשלוח את התמונה הסרוקה כקובץ מצורף בדואר אלקטרוני.
)ראה "סריקה לדואר אלקטרוני" בעמוד (.42

•
•
•

שינוי ההגדרות עבור כל עבודת סריקה
שינוי הגדרות ברירת המחדל לסריקה
הגדרת פנקס כתובות

סריקה מלוח הבקרה
המכשיר מאפשר לך לסרוק מלוח הבקרה ולשלוח את המסמכים הסרוקים אל התיקייה
המסמכים שלי במחשב מחובר בקלות .על מנת להשתמש בפונקציה זו ,על המכשיר
והמחשב להיות מחוברים באמצעות רשת או כבל .USB
כמו כן ,באמצעות התוכנית המוצעת מנהל סריקה  ,Samsungניתן לפתוח מסמכים
סרוקים עם תוכנית שהגדרת בעבר .למשל ,ניתן להוסיף לתוכנית היישום יכולות של 'צייר'
של  ,Microsoftדואר אלקטרוני SmarThru 4 ,ו .OCR-ראה "הגדרת מידע סריקה
במנהל סריקה  "Samsungבעמוד .42
ניתן לשמור תמונות סרוקות כקובצי  TIFF ,JPEG ,BMPו.PDF-

סריקה לתוכניות יישומים
.1
.2

.3
.4
.5

.6

.7

.8
.9

ודא שהמכשיר והמחשב מופעלים ומחוברים זה לזה כהלכה.
טען מסמכי מקור עם הפנים כלפי מעלה ב ,ADF-או הנח מסמך מקור אחד עם הפנים
כלפי מטה על-גבי משטח הזכוכית של הסורק.
לקבלת פרטים אודות טעינת מסמך מקור ,ראה "טעינת מסמכי מקור" בעמוד .31
לחץ על .Scan/Email
הכיתוב  Ready to Scanמופיע בשורה העליונה בתצוגה.
לחץ על החץ שמאלה/ימינה עד להופעת האפשרות  Scan to PCבשורה התחתונה
בתצוגה ולחץ על .OK
לחץ על החץ שמאלה/ימינה עד להופעת האפשרות  Local PCבשורה התחתונה
בתצוגה ולחץ על .OK
חיבור הרשת הוא .Network PC
אם בחרת את האפשרות  ,Network PCהזן את מזהה המשתמש ומספר הPIN-
ולאחר מכן לחץ על .OK
• המזהה זהה למזהה הרשום עבור מנהל סריקה .Samsung
• מספר ה PIN-הוא המספר בן  4הספרות הרשום עבור
מנהל סריקה .Samsung
בהתאם לחיבור היציאה ,מופיעות הודעות שונות .עיין בהודעות שלהלן ועבור אל
השלב הבא.
•  :Scan Destinationחיבור באמצעות  .USBעבור לשלב .7
• ►  :◄ Local PCבחירת  USBאו רשת לסריקה .אם החיבור נעשה באמצעות
 ,USBעבור לשלב  .5אם באמצעות רשת ,עבור לשלב .6
•  :Not Availableאין חיבור באמצעות  USBאו רשת .בדוק את חיבור היציאה.
לחץ על החץ שמאלה/ימינה עד להופעת היציאה הרצויה בתצוגה.
מתוך  ,Scan Destinationלחץ על החץ שמאלה/ימינה עד להופעת תוכנית
היישומים הרצויה ולאחר מכן לחץ על .OK
הגדרת ברירת המחדל היא המסמכים שלי.
להוספה או מחיקה של התיקייה שבה נשמר הקובץ הסרוק ,הוסף או מחק את
תוכנית היישומים במנהל סריקה  < Samsungהגדר לחצן סריקה.
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 .10לביצוע סריקה עם הגדרת ברירת המחדל ,לחץ על  Color Startאו על
 .Black Startלחץ על החץ שמאלה/ימינה עד להופעת ההגדרה הרצויה ולאחר מכן
לחץ על .OK
 .11הסריקה מתחילה.
• התמונה הסרוקה נשמרת בתיקייה המסמכים שלי < התמונות שלי <
 Samsungבמחשב.
• באפשרותך להשתמש במנהל ההתקן של  TWAINכדי לבצע סריקות
במהירות בתוכנית מנהל סריקה .Samsung
• באפשרותך לבצע סריקות גם באמצעות לחיצה על התחל < לוח הבקרה <
מנהל סריקה  < Samsungסריקה מהירה ב.Window-

הגדרת מידע סריקה במנהל סריקה Samsung
באפשרותך למצוא מידע אודות התוכנית מנהל סריקה  Samsungואודות מצב
מנהל ההתקן של הסורק המותקן .כמו כן ,בתוכנית מנהל סריקה ,Samsung
באפשרותך לשנות את הגדרות הסריקה ולהוסיף או למחוק תיקיות במחשב שבהן
נשמרים מסמכים סרוקים.
ניתן להשתמש בתוכנית מנהל סריקה במערכת  Windowsבלבד.
 .1לחץ על התחל < לוח הבקרה < מנהל סריקה .Samsung
מופיע יישום הניהול מנהל סריקה .Samsung
ניתן לפתוח את מנהל סריקה  Samsungבאמצעות לחיצה על הסמל של
 Smart Panelבצד שמאל של שורת המשימות ב.Windows-
.2
.3
.4

.5

בחר את המכשיר המתאים במנהל סריקה .Samsung
לחץ על תכונות.
האפשרות הגדר לחצן סריקה מאפשרת לך לשנות את יעד השמירה והגדרות
הסריקה ,כמו גם להוסיף או למחוק תוכניות יישומים וקובצי תבניות.
באפשרותך לשנות את התקן הסריקה באמצעות שינוי יציאה )מקומי או ברשת(.
עם השלמת ההגדרה ,לחץ על אישור.

סריקה באמצעות חיבור רשת
אם חיברת את המכשיר לרשת והגדרת כהלכה את פרמטרי הרשת ,באפשרותך לסרוק
ולשלוח תמונות באמצעות הרשת.

היערכות לסריקה ברשת
לפני שתשתמש במאפייני הסריקה ברשת של המכשיר ,עליך לקבוע את תצורת ההגדרות
הבאות בהתאם ליעד הסריקה שלך:

רישום משתמשים מקומיים מורשים
.1
.2
.3
.4
.5
.6

.7

הזן את כתובת ה IP-של המכשיר ככתובת ה URL-בדפדפן ולחץ על עבור אל
כדי לגשת אל אתר האינטרנט של המכשיר שברשותך.
לחץ על .Machine Settings
בחר  Local Authenticationתחת  General Setupבדף האינטרנט
.User Authentication
לחץ על .Add
בחר מספר אינדקס בהתאם למיקום המיועד לאחסון הרשומה ,מ 1-עד .50
הזן את השם ,מזהה האימות ,הסיסמה ,כתובת הדואר האלקטרוני ומספר
הטלפון שלך.
כאשר אתה מתחיל לסרוק לדואר אלקטרוני מלוח הבקרה ,עליך להזין למכשיר
את מזהה המשתמש והסיסמה הרשומים.
לחץ על .Apply

רישום משתמשי רשת מורשים
 .1הזן את כתובת ה IP-של המכשיר ככתובת ה URL-בדפדפן ולחץ על עבור אל
כדי לגשת אל אתר האינטרנט של המכשיר שברשותך.
 .2לחץ על .Machine Settings
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.3
.4
.5
.6
.7

בחר  Network Authenticationתחת  General Setupבדף האינטרנט
.User Authentication
לחץ על  Applyולאחר מכן על .OK
תחת  ,Authentication Typeבחר את סוג האימות המועדף.
הגדר את הערכים עבור כל מאפיין ,כדלקמן.
לחץ על .Apply

הגדרת חשבון דואר אלקטרוני
כדי לסרוק ולשלוח תמונה כקובץ מצורף לדואר אלקטרוני ,יש להגדיר את פרמטרי
הרשת באמצעות .SyncThru Web Service
 .1הזן את כתובת ה IP-של המכשיר ככתובת ה URL-בדפדפן ולחץ על עבור אל
כדי לגשת אל אתר האינטרנט של המכשיר שברשותך.
 .2לחץ על  Machine Settingsועל .E-mail Setup
 .3בחר  IP Addressאו .Host Name
 .4הזן את כתובת ה IP-בתבנית עשרונית עם נקודות או כשם מחשב מארח.
 .5הזן את מספר היציאה של השרת ,בין  1ל.65535-
מספר היציאה המוגדר כברירת מחדל הוא .25
 .6סמן את התיבה שליד האפשרות  SMTP Requires Authenticationכדי
לדרוש אימות.
 .7הזן את שם הכניסה למערכת והסיסמה עבור שרת ה.SMTP-
 .8לחץ על .Apply
אם שיטת האימות של שרת ה SMTP-היא  ,POP3beforeSMTPסמן את
התיבה שליד האפשרות SMTP Requires POP3 Before SMTP
.Authentication
א .הזן את כתובת ה IP-בתבנית עשרונית עם נקודות או כשם מחשב מארח.
ב .הזן את מספר היציאה של השרת ,בין  1ל .65535-מספר היציאה
המוגדר כברירת מחדל הוא .25

סריקה לדואר אלקטרוני
באפשרותך לסרוק ולשלוח תמונה כקובץ מצורף לדואר אלקטרוני .ראשית עליך להגדיר
את חשבון הדואר האלקטרוני שלך ב) .SyncThru Web Service-ראה "הגדרת חשבון
דואר אלקטרוני" בעמוד (.42
לפני הסריקה ,באפשרותך להגדיר את אפשרויות הסריקה עבור עבודת הסריקה שלך.
)ראה "שינוי ההגדרות עבור כל עבודת סריקה" בעמוד (.43
 .1ודא שהמכשיר מחובר לרשת.
 .2טען מסמכי מקור עם הפנים כלפי מעלה ב ,ADF-או הנח מסמך מקור אחד עם הפנים
כלפי מטה על-גבי משטח הזכוכית של הסורק.
לקבלת פרטים אודות טעינת מסמך מקור ,ראה "טעינת מסמכי מקור" בעמוד .31
 .3לחץ על .Scan/Email
 .4לחץ על החץ שמאלה/ימינה עד להופעת האפשרות  Scan to Emailבשורה
התחתונה בתצוגה ולחץ על .OK
 .5הזן את מזהה המשתמש ולחץ על .OK
 .6הזן את הסיסמה ולחץ על .OK
 .7הזן את כתובת הדואר האלקטרוני של הנמען ולחץ על .OK
אם הגדרת פנקס כתובות ,באפשרותך להשתמש בלחצן חיוג מהיר או במספר דואר
אלקטרוני או דואר אלקטרוני קבוצתי מהיר לאחזור כתובת מהזיכרון.
)ראה "הגדרת פנקס כתובות" בעמוד (.43
 .8כדי להזין כתובות נוספות ,לחץ על  OKעם הופעת האפשרות  Yesוחזור על שלב .5
כדי להמשיך לשלב הבא ,לחץ על החץ שמאלה/ימינה לבחירת האפשרות  Noולחץ
על .OK
 .9אם מופיעה בתצוגה שאלה אם ברצונך לשלוח את הודעת הדואר האלקטרוני לחשבון
שלך ,לחץ על החץ שמאלה/ימינה לבחירת האפשרות  Yesאו  Noולחץ על .OK
שאלה זו לא תופיע אם הפעלת את האפשרות  Send To Selfבהגדרת חשבון
הדואר האלקטרוני.

 .10הזן נושא עבור הדואר האלקטרוני ולחץ על .OK
 .11לחץ על החץ שמאלה/ימינה עד להופעת תבנית הקובץ הרצויה ולאחר מכן לחץ
על  OKאו על .Start
המכשיר מתחיל בסריקה ולאחר מכן שולח את הדואר האלקטרוני.
 .12אם המכשיר שואל אם ברצונך לצאת מהחשבון ,לחץ על החץ שמאלה/ימינה לבחירת
האפשרות  Yesאו  Noולחץ על .OK
 .13לחץ על  Stop/Clearלחזרה למצב מוכן.

רישום מספרי דואר אלקטרוני מהירים
.1
.2
.3
.4
.5

הזן את כתובת ה IP-של המכשיר ככתובת ה URL-בדפדפן ולחץ על עבור אל כדי
לגשת אל אתר האינטרנט של המכשיר שברשותך.
לחץ על  Machine Settingsועל .E-mail Setup
לחץ על  Individual Address Bookועל .Add
בחר מספר מיקום והזן את שם המשתמש ואת כתובת הדואר האלקטרוני הרצויים.
לחץ על .Apply
באפשרותך ללחוץ גם על  Importלקבלת פנקס הכתובות שלך מהמחשב.

שינוי ההגדרות עבור כל עבודת סריקה
המכשיר מספק לך את אפשרויות ההגדרה הבאות כדי לאפשר לך להתאים אישית את
עבודות הסריקה שלך.
•  :Scan Sizeלהגדרת גודל התמונה.
•  :Original Typeלהגדרת סוג מסמך המקור.
•  :Resolutionלהגדרת הרזולוציה של התמונה.
•  :Scan Colorלהגדרת מצב הצבע.
•  :Scan Formatלהגדרת תבנית הקובץ שבה יש לשמור את התמונה .אם אתה
בוחר  TIFFאו  ,PDFבאפשרותך לבחור לסרוק עמודים מרובים .בהתאם לסוג
הסריקה הנבחר ,ייתכן שאפשרות זו לא תופיע.
כדי להתאים אישית את ההגדרות לפני התחלת עבודת סריקה:
 .1לחץ על .Scan/Email
 .2לחץ על  Menuעד להופעת האפשרות  Scan Featureבשורה התחתונה בתצוגה
ולחץ על .OK
 .3לחץ על החץ שמאלה/ימינה עד להופעת סוג הסריקה הרצוי ולאחר מכן לחץ על .OK
 .4לחץ על החץ שמאלה/ימינה עד להופעת אפשרות הגדרת הסריקה הרצויה ולאחר מכן
לחץ על .OK
 .5לחץ על החץ שמאלה/ימינה עד להופעת המצב הרצוי ולחץ על .OK
 .6חזור על שלבים  4ו 5-כדי להגדיר אפשרויות הגדרה נוספות.
 .7לסיום ,לחץ על  Stop/Clearלחזרה למצב מוכן.

שינוי הגדרות ברירת המחדל לסריקה
כדי להימנע מהצורך להתאים אישית את הגדרות הסריקה עבור כל עבודה ,באפשרותך
להגדיר את הגדרות ברירת המחדל לסריקה עבור כל סוג סריקה.
 .1לחץ על .Scan/Email
 .2לחץ על  Menuעד להופעת האפשרות  Scan Setupבשורה התחתונה בתצוגה
ולחץ על .OK
 .3לחץ על  OKעם הופעת האפשרות .Change Default
 .4לחץ על החץ שמאלה/ימינה עד להופעת סוג הסריקה הרצוי ולאחר מכן לחץ על .OK
 .5לחץ על החץ שמאלה/ימינה עד להופעת אפשרות הגדרת הסריקה הרצויה ולאחר מכן
לחץ על .OK
 .6לחץ על החץ שמאלה/ימינה עד להופעת המצב הרצוי ולחץ על .OK
 .7חזור על שלבים  5ו 6-כדי לשנות הגדרות נוספות.
 .8כדי לשנות את הגדרות ברירת המחדל עבור סוגי סריקה אחרים ,לחץ על Back
וחזור על הפעולות החל משלב .4
 .9לחץ על  Stop/Clearלחזרה למצב מוכן.

הגדרת פנקס כתובות
באפשרותך להגדיר פנקס כתובות עם כתובות הדואר האלקטרוני שבהן אתה משתמש
בתדירות הגבוהה ביותר באמצעות  SyncThru Web Serviceולאחר מכן להזין
בקלות ובמהירות כתובות דואר אלקטרוני באמצעות הזנת מספרי המיקום שהוקצו להן
בפנקס כתובות.

קביעת התצורה של מספרי דואר אלקטרוני קבוצתיים
הזן את כתובת ה IP-של המכשיר ככתובת ה URL-בדפדפן ולחץ על עבור אל כדי לגשת
אל אתר האינטרנט של המכשיר שברשותך.
 .1לחץ על  Machine Settingsועל .E-mail Setup
 .2לחץ על  Group Address Bookועל .Add
 .3בחר מספר קבוצתי והזן את שם הקבוצה הרצויה.
 .4בחר את מספרי הדואר האלקטרוני המהירים שייכללו בקבוצה.
 .5לחץ על .Apply

שימוש ברשומות פנקס הכתובות
כדי לאחזר כתובת דואר אלקטרוני ,השתמש בדרכים הבאות:

מספרי דואר אלקטרוני מהירים
כאשר אתה נדרש להזין כתובת יעד בעת שליחת דואר אלקטרוני ,הזן את מספר
הדואר האלקטרוני המהיר שבו אחסנת את הכתובת הרצויה.
• עבור מיקום דואר אלקטרוני מהיר בן ספרה אחת ,לחץ לחיצה ממושכת על לחצן
הספרה המתאים בלוח המקשים המספרי.
• אם מיקום הדואר האלקטרוני המהיר הוא בן שתיים או שלוש ספרות ,לחץ על
מקש)י( הספרה הראשונה )והשנייה ,במקרה הצורך( ולאחר מכן לחץ לחיצה
ממושכת על מקש הספרה האחרונה.
באפשרותך לחפש בזיכרון אחר רשומה באמצעות לחיצה על .Address Book
)ראה "חיפוש רשומה בפנקס הכתובות" בעמוד (.43

מספרי דואר אלקטרוני קבוצתיים
כדי להשתמש ברשומת חיוג קבוצתי ,עליך לחפשה ולבחור אותה מהזיכרון.
כאשר אתה נדרש להזין כתובת יעד בעת שליחת דואר אלקטרוני ,לחץ על
) .Address Bookראה "חיפוש רשומה בפנקס הכתובות" בעמוד (.43

חיפוש רשומה בפנקס הכתובות
קיימות שתי דרכים לחפש כתובת בזיכרון .באפשרותך לסרוק ברציפות מ A-עד  Zאו
לערוך חיפוש באמצעות הזנת האותיות הראשונות של השם המשויך לכתובת.

חיפוש ברציפות ברחבי הזיכרון
.1
.2
.3
.4
.5

במקרה הצורך ,לחץ על .Scan/Email
לחץ על  Address Bookעד להופעת האפשרות  Search & Sendבשורה
התחתונה בתצוגה ולחץ על .OK
לחץ על החץ שמאלה/ימינה עד להופעת קטגוריית המספרים הרצויה ולאחר מכן
לחץ על .OK
לחץ על  OKעם הופעת האפשרות .All
לחץ על החץ שמאלה/ימינה עד להופעת השם והכתובת הרצויים .באפשרותך
לערוך חיפוש כלפי מעלה או כלפי מטה דרך כל הזיכרון בסדר אלפביתי.
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חיפוש באמצעות אות ראשונה ספציפית
.1
.2
.3
.4
.5
.6

במקרה הצורך ,לחץ על .Scan/Email
לחץ על  Address Bookעד להופעת האפשרות  Search & Sendבשורה
התחתונה בתצוגה ולחץ על .OK
לחץ על החץ שמאלה/ימינה עד להופעת קטגוריית המספרים הרצויה ולאחר מכן
לחץ על .OK
לחץ על החץ שמאלה/ימינה עד להופעת האפשרות  IDולחץ על .OK
הזן את האותיות הראשונות של השם הרצוי ולחץ על .OK
לחץ על החץ שמאלה/ימינה עד להופעת השם הרצוי ולאחר מכן לחץ על .OK

הדפסת פנקס הכתובות
באפשרותך לבדוק את הגדרות פנקס הכתובות באמצעות הדפסת רשימה.
 .1לחץ על  Address Bookעד להופעת האפשרות  Printבשורה התחתונה בתצוגה.
 .2לחץ על .OK
תודפס רשימה של הגדרות לחצני החיוג המהיר ורשומות הדואר האלקטרוני
המהיר/הקבוצתי שלך.
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הדפסה בסיסית
פרק זה מספק הסברים בנוגע למשימות הדפסה נפוצות.
פרק זה כולל:
• הדפסת מסמך

•

ביטול עבודת הדפסה

הדפסת מסמך
המכשיר שברשותך מאפשר לך להדפיס מתוך יישומי  Macintosh ,Windowsאו
 Linuxשונים .השלבים המדויקים להדפסת מסמך עשויים להשתנות בהתאם ליישום שבו
אתה משתמש.
לקבלת פרטים אודות הדפסה ,ראה סעיף תוכנה.

ביטול עבודת הדפסה
אם עבודת ההדפסה ממתינה בתור הדפסה או במנגנון הדפסה ברקע ,כגון קבוצת
המדפסות ב ,Windows-מחק את העבודה באמצעות ההליך הבא:
 .1לחץ על תפריט התחל של .Windows
 .2ב ,Windows 2000-בחר הגדרות ולאחר מכן מדפסות.
ב ,Windows XP/2003-בחר מדפסות ופקסים.
ב ,Windows Vista-בחר לוח הבקרה < חומרה וקול < מדפסות.
 .3לחץ לחיצה כפולה על הסמל של .Samsung CLX-3170 Series
 .4בתפריט מסמך ,בחר ביטול.
באפשרותך לגשת לחלון זה גם באמצעות לחיצה כפולה פשוטה על סמל המדפסת
בפינה השמאלית התחתונה בשולחן העבודה ב.Windows-
כמו כן ,באפשרותך לבטל את העבודה הנוכחית באמצעות לחיצה על Stop/Clear
בלוח הבקרה.
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שליחה וקבלה של פקסים
מאפיין הפקס זמין רק בדגם  .CLX-3170FN/CLX-3170FWפרק זה מספק מידע אודות השימוש במכשיר כמכשיר פקס.
פרק זה כולל:
• שליחת פקס
• קבלת פקס

שליחת פקס

•

הגדרת הפקס

הגדרות הרזולוציה המומלצות עבור סוגים שונים של מסמכי מקור מפורטות
בטבלה שלהלן:

הגדרת כותרת הפקס
במדינות מסוימות ,החוק מחייב לציין את מספר הפקס על-גבי כל פקס שאתה שולח.
מזהה המכשיר ,הכולל את מספר הטלפון שלך ואת שמך או את שם החברה שלך ,יודפס
בראש כל עמוד שנשלח מהמכשיר.
 .1לחץ על  Menuעד להופעת האפשרות  System Setupבשורה התחתונה בתצוגה
ולחץ על .OK
 .2לחץ על  OKעם הופעת האפשרות .Machine Setup
 .3לחץ על  OKעם הופעת האפשרות .Machine ID
 .4הזן את שמך או את שם החברה באמצעות לוח המקשים המספרי .באפשרותך להזין
תווים אלפנומריים באמצעות לוח המקשים המספרי ,ולכלול סימנים מיוחדים על-ידי
לחיצה על הלחצן  .0לקבלת פרטים אודות אופן ההזנה של תווים אלפנומריים,
ראה "הזנת תווים באמצעות לוח המקשים המספרי" בעמוד .28
 .5לחץ על  OKלשמירת המזהה.
 .6לחץ על החץ שמאלה/ימינה עד להופעת האפשרות .Machine Fax No
ולחץ על .OK
 .7הזן את מספר הפקס שלך באמצעות לוח המקשים המספרי ולחץ על .OK
 .8לחץ על  Stop/Clearלחזרה למצב מוכן.

מצב
Standard

מסמכי מקור עם תווים בגודל רגיל.

Fine

מסמכי מקור המכילים אותיות קטנות או קווים דקים ,או
מסמכי מקור שהודפסו במדפסת סיכות.

Super Fine

מסמכי מקור המכילים פרטים עדינים ביותר.
מצב  Super Fineפעיל רק אם המכשיר שעימו אתה
מנהל תקשורת תומך אף הוא ברזולוציית .Super Fine
•
•

כוונון הגדרות המסמך
לקבלת איכות מיטבית ,שנה את ההגדרות שלהלן בהתאם למצב מסמך המקור שלך ,לפני
התחלת עבודת פקס.

רזולוציה
הגדרות ברירת המחדל של המסמך מפיקות תוצאות טובות בעת שימוש במסמכי
מקור מבוססי-טקסט רגילים .עם זאת ,אם אתה שולח מסמכי מקור באיכות נמוכה,
או מסמכים המכילים תמונות ,באפשרותך לכוונן את הרזולוציה לקבלת פקס באיכות
גבוהה יותר.
 .1לחץ על .Fax
 .2לחץ על  Menuולאחר מכן לחץ על  OKעם הופעת האפשרות Fax Feature
בשורה התחתונה בתצוגה.
 .3לחץ על  OKעם הופעת האפשרות .Resolution
 .4לחץ על החץ שמאלה/ימינה עד להופעת האפשרות הרצויה ולאחר מכן לחץ
על .OK
 .5לחץ על  Stop/Clearלחזרה למצב מוכן.
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מומלץ עבור

Photo Fax

מצב  Super Fineאינו זמין עבור שידור
מהזיכרון .הגדרת הרזולוציה מוחלפת באופן
אוטומטי ל.Fine-
כאשר המכשיר מוגדר לרזולוציית
 Super Fineומכשיר הפקס שעימו אתה
מנהל תקשורת אינו תומך ברזולוציית
 ,Super Fineהמכשיר משדר באמצעות מצב
הרזולוציה הגבוה ביותר הנתמך על-ידי מכשיר
הפקס האחר.

מסמכי מקור המכילים גווני אפור או תמונות.

הגדרת הרזולוציה חלה על עבודת הפקס הנוכחית .כדי לשנות את הגדרת ברירת
המחדל ,ראה "שינוי הגדרות ברירת המחדל של המסמך" בעמוד .52

בהירות
באפשרותך לבחור את מצב ברירת המחדל של הניגודיות לצורך שליחת מסמכי מקור
בהירים או כהים יותר בפקס.
 .1לחץ על .Fax
 .2לחץ על  Menuולאחר מכן לחץ על  OKעם הופעת האפשרות Fax Feature
בשורה התחתונה בתצוגה.
 .3לחץ על  OKעם הופעת האפשרות .Darkness
 .4לחץ על החץ שמאלה/ימינה עד להופעת האפשרות הרצויה ולאחר מכן לחץ
על .OK
 .5לחץ על  Stop/Clearלחזרה למצב מוכן.
הגדרת הבהירות חלה על עבודת הפקס הנוכחית .כדי לשנות את הגדרת
ברירת המחדל ,ראה "שינוי הגדרות ברירת המחדל של המסמך" בעמוד .52

שליחת פקס באופן אוטומטי
.1
.2

.3
.4

.5

.6

לחץ על .Fax
טען מסמכי מקור עם הפנים כלפי מעלה ב ,ADF-או הנח מסמך מקור אחד עם הפנים
כלפי מטה על-גבי משטח הזכוכית של הסורק.
לקבלת פרטים אודות טעינת מסמך מקור ,ראה "טעינת מסמכי מקור" בעמוד .31
הכיתוב  Ready to Faxמופיע בשורה העליונה בתצוגה.
כוונן את הרזולוציה והבהירות בהתאם לצורכי הפקס שלך) .ראה "כוונון הגדרות
המסמך" בעמוד (.46
הזן את המספר של מכשיר הפקס הנמען.
באפשרותך להשתמש בלחצנים ומספרים לחיוג מהיר או במספרים של חיוג קבוצתי.
לקבלת פרטים אודות אחסון וחיפוש מספר ,ראה "הגדרת פנקס כתובות" בעמוד .52
לחץ על  Color Startאו על .Black Start
אם הונח מסמך מקור על משטח הזכוכית של הסורק ,בחר  Yesכדי להוסיף עמוד
נוסף .טען מסמך מקור נוסף ולחץ על .OK
לסיום ,בחר את האפשרות  Noכתשובה לשאלה ?.Another Page
לאחר חיוג המספר ,כאשר מכשיר הפקס הנמען עונה לחיוג ,המכשיר מתחיל לשלוח
את הפקס.
אם ברצונך לבטל עבודת פקס ,לחץ על  Stop/Clearבכל שלב במהלך השליחה.

שליחת פקס באופן ידני
.1
.2

.3
.4
.5

.6

.7

לחץ על .Fax
טען מסמכי מקור עם הפנים כלפי מעלה ב ,ADF-או הנח מסמך מקור אחד עם הפנים
כלפי מטה על-גבי משטח הזכוכית של הסורק.
לקבלת פרטים אודות טעינת מסמך מקור ,ראה "טעינת מסמכי מקור" בעמוד .31
כוונן את הרזולוציה והבהירות בהתאם לצורכי הפקס שלך) .ראה "כוונון הגדרות
המסמך" בעמוד (.46
לחץ על  .On Hook Dialתשמע צליל חיוג.
הזן את המספר של מכשיר הפקס הנמען.
באפשרותך להשתמש בלחצנים ומספרים לחיוג מהיר או במספרים של חיוג קבוצתי.
לקבלת פרטים אודות אחסון וחיפוש מספר ,ראה "הגדרת פנקס כתובות" בעמוד .52
לחץ על  Color Startאו  Black Startבהישמע אות פקס עם צליל גבוה ממכשיר
הפקס המרוחק.
אם הונח מסמך מקור על משטח הזכוכית של הסורק ,בחר  Yesכדי להוסיף עמוד
נוסף .טען מסמך מקור נוסף ולחץ על .OK
לסיום ,בחר את האפשרות  Noכתשובה לשאלה ?.Another Page
לאחר חיוג המספר ,כאשר מכשיר הפקס הנמען עונה לחיוג ,המכשיר מתחיל לשלוח
את הפקס.
אם ברצונך לבטל עבודת פקס ,לחץ על  Stop/Clearבכל שלב במהלך השליחה.

אישור שידור
לאחר שהעמוד האחרון של מסמך המקור נשלח בהצלחה ,המכשיר מצפצף וחוזר
למצב מוכן.
אם משהו משתבש במהלך שליחת הפקס ,מופיעה בתצוגה הודעת שגיאה .לקבלת
רשימה של הודעות שגיאה ומשמעותן ,ראה "הבנת הודעות התצוגה" בעמוד .70
אם מתקבלת הודעת שגיאה ,לחץ על  Stop/Clearכדי לנקות את ההודעה ולנסות לשלוח
את הפקס שוב.
באפשרותך להגדיר את המכשיר להדפסת דוח אישור באופן אוטומטי בכל פעם ששליחת
פקס מסתיימת .לקבלת פרטים נוספים ,ראה " "Send Reportבעמוד .51

חיוג חוזר אוטומטי
כאשר המספר שחייגת תפוס או כאשר אין מענה בעת שליחת פקס ,המכשיר מבצע באופן
אוטומטי חיוג חוזר למספר כל שלוש דקות ,עד לשבע פעמים ,בהתאם להגדרות ברירת
המחדל של היצרן.
עם הופעת הכיתוב ? Retry Redialבתצוגה ,לחץ על  OKכדי לבצע חיוג חוזר למספר
מבלי להמתין .לביטול החיוג החוזר האוטומטי ,לחץ על .Stop/Clear
לשינוי מרווח הזמן בין חיוגים חוזרים ואת מספר הניסיונות לחיוג חוזר ,ראה "אפשרויות
קבלה" בעמוד .51

חיוג חוזר למספר האחרון
כדי לבצע חיוג חוזר למספר האחרון שחוייג:
 .1לחץ על .Redial/Pause
 .2עם טעינת מסמך ב ,ADF-המכשיר מתחיל לשלוח באופן אוטומטי.
אם הונח מסמך מקור על משטח הזכוכית של הסורק ,בחר  Yesכדי להוסיף עמוד
נוסף .טען מסמך מקור נוסף ולחץ על  .OKלסיום ,בחר את האפשרות  Noכתשובה
לשאלה ?.Another Page

שליחת פקס למספר יעדים
באפשרותך להשתמש במאפיין שליחה למספר יעדים ,המאפשר לך לשלוח פקס למספר
יעדים .מסמכי מקור מאוחסנים באופן אוטומטי בזיכרון ונשלחים לתחנה מרוחקת .לאחר
השידור ,מסמכי המקור נמחקים מהזיכרון באופן אוטומטי .לא ניתן לשלוח פקס צבעוני
באמצעות מאפיין זה.
 .1לחץ על .Fax
 .2טען מסמכי מקור עם הפנים כלפי מעלה ב ,ADF-או הנח מסמך מקור אחד עם הפנים
כלפי מטה על-גבי משטח הזכוכית של הסורק.
לקבלת פרטים אודות טעינת מסמך מקור ,ראה "טעינת מסמכי מקור" בעמוד .31
 .3כוונן את הרזולוציה והבהירות של המסמך בהתאם לצורכי הפקס שלך.
)ראה "כוונון הגדרות המסמך" בעמוד (.46
 .4לחץ על  Menuעד להופעת האפשרות  Fax Featureבשורה התחתונה בתצוגה
ולחץ על .OK
 .5לחץ על החץ שמאלה/ימינה עד להופעת האפשרות  Multi Sendולחץ על .OK
 .6הזן את המספר של מכשיר הפקס הנמען הראשון ולחץ על .OK
באפשרותך להשתמש בלחצני ומספרי החיוג המהיר .ניתן להזין מספר לחיוג קבוצתי
באמצעות הלחצן  .Address Bookלקבלת פרטים ,ראה "הגדרת פנקס כתובות"
בעמוד .52
 .7הזן את מספר הפקס השני ולחץ על .OK
בתצוגה תופיע בקשה להזנת מספר פקס נוסף שאליו יש לשלוח את המסמך.
 .8כדי להזין מספרי פקס נוספים ,לחץ על  OKעם הופעת האפשרות  Yesוחזור על
שלבים  6ו .7-באפשרותך להוסיף עד  10יעדים.
לאחר הזנת חיוג קבוצתי ,לא ניתן להזין מספרי חיוג קבוצתי נוספים.
 .9לאחר הזנת מספרי הפקס ,לחץ על החץ שמאלה/ימינה לבחירת האפשרות No
כתגובה לשאלה ? Another No.ולחץ על .OK
מסמך המקור נסרק לתוך הזיכרון לפני השידור .התצוגה מראה את קיבולת הזיכרון
ואת מספר העמודים המאוחסנים בזיכרון.
 .10אם הונח מסמך מקור על משטח הזכוכית של הסורק ,בחר  Yesכדי להוסיף עמוד
נוסף .טען מסמך מקור נוסף ולחץ על .OK
לסיום ,בחר את האפשרות  Noכתשובה לשאלה ?.Another Page
המכשיר מתחיל לשלוח את הפקס למספרים שהזנת ,בסדר שבו הזנת אותם.
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שליחת פקס מושהה
באפשרותך להגדיר את המכשיר לשליחת פקס במועד מאוחר יותר ,ללא צורך בנוכחותך.
לא ניתן לשלוח פקס צבעוני באמצעות מאפיין זה.
 .1לחץ על .Fax
 .2טען מסמכי מקור עם הפנים כלפי מעלה ב ,ADF-או הנח מסמך מקור אחד עם הפנים
כלפי מטה על-גבי משטח הזכוכית של הסורק.
לקבלת פרטים אודות טעינת מסמך מקור ,ראה "טעינת מסמכי מקור" בעמוד .31
 .3כוונן את הרזולוציה והבהירות של המסמך בהתאם לצורכי הפקס שלך.
)ראה "כוונון הגדרות המסמך" בעמוד (.46
 .4לחץ על  Menuעד להופעת האפשרות  Fax Featureבשורה התחתונה בתצוגה
ולחץ על .OK
 .5לחץ על החץ שמאלה/ימינה עד להופעת האפשרות  Delay Sendולחץ על .OK
 .6הזן את המספר של המכשיר הנמען באמצעות לוח המקשים המספרי.
באפשרותך להשתמש בלחצני ומספרי החיוג המהיר .ניתן להזין מספר לחיוג קבוצתי
באמצעות הלחצן  .Address Bookלקבלת פרטים ,ראה "הגדרת פנקס כתובות"
בעמוד .52
 .7לחץ על  OKכדי לאשר את המספר .בתצוגה תופיע בקשה להזנת מספר פקס נוסף
שאליו יש לשלוח את המסמך.
 .8כדי להזין מספרי פקס נוספים ,לחץ על  OKעם הופעת האפשרות  Yesוחזור על
שלבים  6ו .7-באפשרותך להוסיף עד  10יעדים.
לאחר הזנת חיוג קבוצתי ,לא ניתן להזין מספרי חיוג קבוצתי נוספים.
 .9לאחר הזנת מספרי הפקס ,לחץ על החץ שמאלה/ימינה לבחירת האפשרות No
כתגובה לשאלה ? Another No.ולחץ על .OK
 .10הזן את שם העבודה הרצויה ולחץ על .OK
לקבלת פרטים אודות אופן ההזנה של תווים אלפנומריים ,ראה "הזנת תווים באמצעות
לוח המקשים המספרי" בעמוד .28
אם אין ברצונך להקצות שם ,דלג על שלב זה.
 .11הזן את השעה באמצעות לוח המקשים המספרי ולחץ על  OKאו על .Black Start
אם אתה מגדיר שעה מוקדמת מהשעה הנוכחית ,הפקס יישלח בשעה זו
ביום למחרת.
מסמך המקור נסרק לתוך הזיכרון לפני השידור .התצוגה מראה את קיבולת הזיכרון
ואת מספר העמודים המאוחסנים בזיכרון.
 .12אם הונח מסמך מקור על משטח הזכוכית של הסורק ,בחר  Yesכדי להוסיף עמוד
נוסף .טען מסמך מקור נוסף ולחץ על .OK
לסיום ,בחר את האפשרות  Noכתשובה לשאלה ?.Another Page
המכשיר חוזר למצב מוכן .בתצוגה מופיעה תזכורת לכך שהמכשיר נמצא במצב מוכן
ושהוגדר פקס מושהה.

הוספת עמודים לפקס מושהה
באפשרותך להוסיף עמודים לשידורים המושהים שנשמרו בזיכרון המכשיר.
 .1טען את מסמכי המקור המיועדים להוספה וכוונן את הגדרות המסמך.
 .2לחץ על  Menuעד להופעת האפשרות  Fax Featureבשורה התחתונה בתצוגה
ולחץ על .OK
 .3לחץ על החץ שמאלה/ימינה עד להופעת האפשרות  Add Pageולחץ על .OK
 .4לחץ על החץ שמאלה/ימינה עד להופעת עבודת הפקס הרצויה ולאחר מכן לחץ
על .OK
המכשיר סורק את מסמך המקור לזיכרון ומציג את מספר העמודים הכולל ואת
מספר העמודים שנוספו.

ביטול פקס מושהה
 .1לחץ על  Menuעד להופעת האפשרות  Fax Featureבשורה התחתונה בתצוגה
ולחץ על .OK
 .2לחץ על החץ שמאלה/ימינה עד להופעת האפשרות  Cancel Jobולחץ על .OK
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 .3לחץ על החץ שמאלה/ימינה עד להופעת עבודת הפקס הרצויה ולאחר מכן לחץ
על .OK
 .4לחץ על  OKעם הופעת האפשרות .Yes
הפקס הנבחר נמחק מהזיכרון.

שליחת פקס עם עדיפות
באמצעות השימוש במאפיין  ,Priority Faxניתן לשלוח פקס עם עדיפות גבוהה לפני
פעולות שמורות .מסמך המקור נסרק לתוך הזיכרון ומשודר מיד עם סיום הפעולה
הנוכחית .בנוסף לכך ,שידור עם עדיפות יפסיק פעולה של משלוח פקסים מרובים בין
תחנה לתחנה )כלומר ,לאחר סיום השידור לתחנה א' ולפני תחילת השידור לתחנה ב'(
או בין ניסיונות לחיוג חוזר.
 .1לחץ על .Fax
 .2טען מסמכי מקור עם הפנים כלפי מעלה ב ,ADF-או הנח מסמך מקור אחד עם הפנים
כלפי מטה על-גבי משטח הזכוכית של הסורק.
לקבלת פרטים אודות טעינת מסמך מקור ,ראה "טעינת מסמכי מקור" בעמוד .31
 .3כוונן את הרזולוציה והבהירות של המסמך בהתאם לצורכי הפקס שלך.
)ראה "כוונון הגדרות המסמך" בעמוד (.46
 .4לחץ על  Menuעד להופעת האפשרות  Fax Featureבשורה התחתונה בתצוגה
ולחץ על .OK
 .5לחץ על החץ שמאלה/ימינה עד להופעת האפשרות  Priority Sendולחץ על .OK
 .6הזן את המספר של המכשיר הנמען.
באפשרותך להשתמש בלחצנים ומספרים לחיוג מהיר או במספרים של חיוג קבוצתי.
לקבלת פרטים ,ראה "הגדרת פנקס כתובות" בעמוד .52
 .7לחץ על  OKכדי לאשר את המספר.
 .8הזן את שם העבודה הרצויה ולחץ על .OK
מסמך המקור נסרק לתוך הזיכרון לפני השידור .התצוגה מראה את קיבולת הזיכרון
ואת מספר העמודים המאוחסנים בזיכרון.
 .9אם הונח מסמך מקור על משטח הזכוכית של הסורק ,בחר  Yesכדי להוסיף עמוד
נוסף .טען מסמך מקור נוסף ולחץ על .OK
לסיום ,בחר את האפשרות  Noכתשובה לשאלה ?.Another Page
המכשיר מציג את המספר המחוייג ומתחיל לשלוח את הפקס.

קבלת פקס
שינוי מצבי קבלה
.1
.2
.3
.4
.5

לחץ על .Fax
לחץ על  Menuעד להופעת האפשרות  Fax Setupבשורה התחתונה בתצוגה ולחץ
על .OK
לחץ על החץ שמאלה/ימינה עד להופעת האפשרות  Receivingולחץ על .OK
לחץ על  OKעם הופעת האפשרות .Receive Mode
לחץ על החץ שמאלה/ימינה עד להופעת מצב קבלת הפקסים הרצוי.
• במצב  ,Faxהמכשיר עונה לשיחת פקס נכנסת ועובר מיד למצב קבלת פקס.
• במצב  ,Telניתן לקבל פקס באמצעות לחיצה על  On Hook Dialולאחר מכן על
 Color Startאו  .Black Startכמו כן ,באפשרותך להרים את אפרכסת טלפון
השלוחה וללחוץ על קוד הקבלה מרחוק) .ראה "קבלה ידנית באמצעות טלפון
שלוחה" בעמוד (.49
• במצב  ,Ans/Faxמשיבון המחובר למכשיר עונה לשיחה נכנסת ,והמתקשר יכול
להשאיר הודעה במשיבון .אם מכשיר הפקס מזהה צליל פקס בקו ,המכשיר עובר
באופן אוטומטי למצב  Faxכדי לקבל את הפקס) .ראה "קבלה אוטומטית במצב
 "Ans/Faxבעמוד (.49

• במצב  ,DRPDבאפשרותך לקבל שיחות על-ידי שימוש במאפיין
 - DRPD) Distinctive Ring Pattern Detectionזיהוי דפוס צלצול מובחן(.
צלצול מובחן הוא שירות של חברת הטלפונים ,המאפשר למשתמש להשתמש
בקו טלפון יחיד למענה לכמה מספרי טלפון שונים .לקבלת פרטים נוספים ,ראה
"קבלת פקסים במצב  "DRPDבעמוד .49
 .6לחץ על  OKלשמירת הבחירה.
 .7לחץ על  Stop/Clearלחזרה למצב מוכן.
• כדי להשתמש במצב  ,Ans/Faxחבר משיבון לשקע  EXTבגב המכשיר.
• אם אינך מעוניין שאנשים אחרים יוכלו להציג מסמכים שקיבלת ,באפשרותך
להשתמש במצב קבלה מאובטחת .במצב זה ,כל הפקסים הנכנסים מאוחסנים
בזיכרון .לקבלת פרטים נוספים ,ראה "קבל במצב קבלה מאובטחת" בעמוד .49

קבלה אוטומטית במצב Fax
המכשיר מוגדר מראש על-ידי היצרן למצב  .Faxכאשר אתה מקבל פקס ,המכשיר עונה
לשיחה לאחר מספר מוגדר מראש של צלצולים ומקבל את הפקס באופן אוטומטי.
לשינוי מספר הצלצולים ,ראה " "Ring to Answerבעמוד .51

קבלה ידנית במצב Tel
באפשרותך לקבל שיחת פקס באמצעות לחיצה על  On Hook Dialולאחריה לחיצה על
 Black Startאו  Color Startעם הישמע צליל פקס מהמכשיר המרוחק.
המכשיר מתחיל לקבל פקס וחוזר למצב מוכן עם השלמת הקבלה.

קבלה ידנית באמצעות טלפון שלוחה
מאפיין זה פועל באופן הטוב ביותר בעת שימוש בטלפון שלוחה המחובר לשקע EXT
בגב המכשיר .באפשרותך לקבל פקס מאדם שעימו אתה משוחח בטלפון השלוחה ,מבלי
לגשת למכשיר.
כאשר אתה מקבל שיחה בטלפון השלוחה ושומע צלילי פקס ,לחץ על המקשים **9
בטלפון השלוחה .המכשיר מקבל את הפקס.
לחץ על המקשים לאט וברצף .אם אתה ממשיך לשמוע את צלילי הפקס מהמכשיר
המרוחק ,נסה ללחוץ שוב על *.*9
* *9הוא קוד הקבלה מרחוק שנקבע מראש על-ידי היצרן .הכוכבית הראשונה והאחרונה
קבועות ,אך ניתן לשנות את הספרה האמצעית לכל ספרה שהיא .לקבלת פרטים אודות
שינוי הקוד ,ראה " "Rcv Start Codeבעמוד .51

קבלת פקסים במצב DRPD
צלצול מובחן הוא שירות של חברת הטלפונים ,המאפשר למשתמש להשתמש בקו
טלפון יחיד למענה לכמה מספרי טלפון שונים .המספר הספציפי שבו משתמש אדם כדי
להתקשר אליך מזוהה באמצעות דפוסי צלצול שונים ,המורכבים משילובים שונים של
צלילים ארוכים וקצרים .מאפיין זה נמצא לעתים קרובות בשימוש שירותי מענה טלפוניים,
המשיבים לטלפונים עבור לקוחות שונים ורבים ונדרשים לדעת מאיזה מספר נכנסת
השיחה כדי לענות לטלפון כהלכה.
באמצעות המאפיין  ,(DRPD) Distinctive Ring Pattern Detectionמכשיר הפקס
שלך יכול ללמוד את דפוס הצלצול שהקצית למענה על-ידי מכשיר הפקס .אם לא תשנה
אותו ,ימשיך המכשיר לזהות דפוס צלצול זה ולהשיב לו כשיחת פקס ,בעוד שכל שאר
דפוסי הצלצול יועברו לטלפון השלוחה או למשיבון המחובר לשקע  .EXTניתן להשהות או
להחליף את המאפיין  DRPDבכל עת בקלות.
לפני השימוש באפשרות  ,DRPDעל חברת הטלפונים להתקין את שירות הצלצול המובחן
בקו הטלפון שלך .להגדרת  ,DRPDיש צורך בקו טלפון נוסף במקום ,או באדם אחר הזמין
לחייג אל מספר הפקס שלך מבחוץ.
להגדרת מצב :DRPD
 .1לחץ על .Fax
 .2לחץ על  Menuעד להופעת האפשרות  Fax Setupבשורה התחתונה בתצוגה ולחץ
על .OK
 .3לחץ על החץ שמאלה/ימינה עד להופעת האפשרות  Receivingולחץ על .OK
 .4לחץ על החץ שמאלה/ימינה עד להופעת האפשרות  DRPD Modeולחץ על .OK
הכיתוב  Waiting Ringמופיע בתצוגה.
 .5חייג אל מספר הפקס שלך מטלפון אחר .אין צורך לבצע את שיחת הטלפון
ממכשיר פקס.
 .6כאשר המכשיר מתחיל לצלצל ,אל תענה לשיחה .המכשיר זקוק למספר צלצולים
כדי ללמוד את הדפוס.
כאשר המכשיר משלים את תהליך הלמידה ,יופיע בתצוגה הכיתוב
 .Completed DRPD Setupאם הגדרת המאפיין  DRPDנכשלת ,מופיע הכיתוב
 .Error DRPD Ringלחץ על  OKעם הופעת הכיתוב  DRPD Modeוחזור על
הפעולה החל משלב .4
 .7לחץ על  Stop/Clearלחזרה למצב מוכן.
• יש להגדיר את המאפיין  DPRDמחדש אם הקצית לפקס מספר טלפון אחר,
או אם חיברת את המכשיר לקו טלפון אחר.
• לאחר הגדרת המאפיין  ,DRPDחייג שוב למספר הפקס שלך כדי לוודא
שהמכשיר עונה עם צליל פקס .לאחר מכן ,בצע שיחה למספר אחר שהוקצה
לאותו קו ,כדי לוודא שהשיחה מועברת לטלפון השלוחה או למשיבון המחובר
לשקע ה.EXT-

קבלה אוטומטית במצב Ans/Fax
כדי להשתמש במצב זה ,יש לחבר משיבון לשקע  EXTשבגב המכשיר.
אם המתקשר משאיר הודעה ,המשיבון מאחסן את ההודעה באופן רגיל .אם המכשיר
מזהה צליל פקס בקו ,הוא מתחיל בקבלת הפקס באופן אוטומטי.
• אם הגדרת את המכשיר למצב  Ans/Faxוהמשיבון שלך כבוי ,או שלא חובר
משיבון לשקע  ,EXTהמכשיר עובר באופן אוטומטי למצב  Faxלאחר מספר
מוגדר מראש של צלצולים.
• אם המשיבון מצויד במונה צלצולים שניתן לכיוון על-ידי המשתמש ,הגדר את
המכשיר לענות לשיחות נכנסות בתוך צלצול אחד.
• אם אתה נמצא במצב ) Telקבלה ידנית( כאשר המשיבון מחובר למכשיר ,עליך
לכבות את המשיבון ,אחרת ההודעה היוצאת תפריע לשיחת הטלפון שלך.

קבלה במצב קבלה מאובטחת
ייתכן שיהיה עליך למנוע גישה של אנשים בלתי מורשים לפקסים שאתה מקבל.
באפשרותך להפעיל את מצב הקבלה המאובטחת כדי להגביל את הדפסתם של פקסים
נכנסים בזמן שהמכשיר נמצא ללא פיקוח .במצב קבלה מאובטחת ,כל הפקסים הנכנסים
מאוחסנים בזיכרון .עם ביטולו של מצב זה ,מודפסים כל הפקסים שאוחסנו.

הפעלת מצב קבלה מאובטחת
.1
.2
.3
.4
.5

לחץ על .Fax
לחץ על  Menuולאחר מכן לחץ על  OKעם הופעת האפשרות  Fax Featureבשורה
התחתונה בתצוגה.
לחץ על החץ שמאלה/ימינה עד להופעת האפשרות  Secure Receiveולחץ
על .OK
לחץ על החץ שמאלה/ימינה עד להופעת האפשרות  Onולחץ על .OK
הזן סיסמה בת ארבע ספרות שבה ברצונך להשתמש ולחץ על .OK
ניתן להפעיל את מצב הקבלה המאובטחת מבלי להגדיר סיסמה ,אך במקרה
זה לא ניתן להגן על הפקסים.
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 .6הזן שוב את הסיסמה כדי לאשרה ולחץ על .OK
 .7לחץ על  Stop/Clearלחזרה למצב מוכן.
כאשר פקס מתקבל במצב קבלה מאובטחת ,המכשיר מאחסן אותו בזיכרון ומציג את
הכיתוב  Secure Receiveכדי ליידע אותך שהתקבל פקס.

הדפסת פקסים שהתקבלו
 .1גש לתפריט  Secure Receiveבאמצעות ביצוע שלבים  1עד  3ב"הפעלת מצב
קבלה מאובטחת".
 .2לחץ על החץ שמאלה/ימינה עד להופעת האפשרות  Printולחץ על .OK
 .3הזן את הסיסמה בת ארבע הספרות ולחץ על .OK
המכשיר מדפיס את כל הפקסים המאוחסנים בזיכרון.

ביטול מצב הקבלה המאובטחת
.1
.2
.3
.4

גש לתפריט  Secure Receiveבאמצעות ביצוע שלבים  1עד  3ב"הפעלת מצב
קבלה מאובטחת".
לחץ על החץ שמאלה/ימינה עד להופעת האפשרות  Offולחץ על .OK
הזן את הסיסמה בת ארבע הספרות ולחץ על .OK
המצב מבוטל והמכשיר מדפיס את כל הפקסים המאוחסנים בזיכרון.
לחץ על  Stop/Clearלחזרה למצב מוכן.

קבלת פקסים בזיכרון
מכיוון שהמכשיר שברשותך הוא התקן בעל יכולת של ריבוי משימות ,ניתן לקבל בו פקסים
במהלך העתקה או הדפסה .אם אתה מקבל פקס במהלך העתקה או הדפסה ,המכשיר
מאחסן בזיכרון את הפקסים הנכנסים .לאחר מכן ,עם סיום ההעתקה או ההדפסה,
המכשיר מדפיס את הפקס באופן אוטומטי.
כמו כן ,המכשיר מקבל פקסים ומאחסן אותם בזיכרון כאשר אין נייר במגש או אם אזל
הטונר במחסנית הטונר המותקנת.

העברת פקסים
באפשרותך להעביר את מסמכי הפקס הנכנסים והיוצאים שלך למכשיר פקס אחר או
לכתובת דואר אלקטרוני.

העברת פקסים שנשלחו למכשיר פקס אחר
באפשרותך להגדיר את המכשיר לשלוח עותקים של כל הפקסים היוצאים ליעד שצוין,
בנוסף למספרי הפקסים שהזנת.
 .1לחץ על .Fax
 .2לחץ על  Menuעד להופעת האפשרות  Fax Featureבשורה התחתונה בתצוגה
ולחץ על .OK
 .3לחץ על החץ שמאלה/ימינה עד להופעת האפשרות  Forwardולחץ על .OK
 .4לחץ על  OKעם הופעת האפשרות .Fax
 .5לחץ על החץ שמאלה/ימינה עד להופעת האפשרות  Send Forwardולחץ
על .OK
 .6לחץ על החץ שמאלה/ימינה לבחירת האפשרות  Onולחץ על .OK
 .7הזן את המספר של מכשיר הפקס שאליו יש לשלוח את הפקסים ולחץ על .OK
 .8לחץ על  Stop/Clearלחזרה למצב מוכן.
כל הפקסים שיתקבלו מעתה ואילך יועברו למספר הפקס שצוין.

העברת פקסים שנשלחו לכתובת דואר אלקטרוני
באפשרותך להגדיר את המכשיר להעביר עותקים של כל הפקסים היוצאים ליעד
שצוין ,בנוסף לכתובת הדואר האלקטרוני שהזנת.
 .1לחץ על .Fax
 .2לחץ על  Menuעד להופעת האפשרות  Fax Featureבשורה התחתונה בתצוגה
ולחץ על .OK
 .3לחץ על החץ שמאלה/ימינה עד להופעת האפשרות  Forwardולחץ על .OK
 .4לחץ על החץ שמאלה/ימינה עד להופעת האפשרות  E-mailולחץ על .OK
 .5לחץ על החץ שמאלה/ימינה עד להופעת האפשרות  Send Forwardולחץ
על .OK
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.7
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לחץ על החץ שמאלה/ימינה לבחירת האפשרות  Onולחץ על .OK
הזן את כתובת הדואר האלקטרוני שלך ולחץ על .OK
הזן את כתובת הדואר האלקטרוני שאליה יש לשלוח פקסים ולחץ על .OK
לחץ על  Stop/Clearלחזרה למצב מוכן.
כל הפקסים שיישלחו מעתה ואילך יועברו לכתובת הדואר האלקטרוני שצוינה.

העברת פקסים שהתקבלו למכשיר פקס אחר
להגדרת המכשיר להעברת פקסים שהתקבלו למספר פקס אחר במשך פרק זמן
שצוין .כאשר פקס מתקבל במכשיר ,הוא מאוחסן בזיכרון .לאחר מכן ,המכשיר מחייג
את מספר הפקס שציינת ושולח את הפקס.
 .1לחץ על .Fax
 .2לחץ על  Menuעד להופעת האפשרות  Fax Featureבשורה התחתונה בתצוגה
ולחץ על .OK
 .3לחץ על החץ שמאלה/ימינה עד להופעת האפשרות  Forwardולחץ על .OK
 .4לחץ על  OKעם הופעת האפשרות .Fax
 .5לחץ על החץ שמאלה/ימינה עד להופעת האפשרות  Rcv. Forwardולחץ
על .OK
 .6לחץ על החץ שמאלה/ימינה עד להופעת האפשרות  Forwardולחץ על .OK
כדי להגדיר את המכשיר להדפסת פקס לאחר השלמת משימה של העברת פקס,
בחר .Forward&Print
 .7הזן את המספר של מכשיר הפקס שאליו יש לשלוח את הפקסים ולחץ על .OK
 .8הזן את שעת ההתחלה ולחץ על .OK
 .9הזן את שעת הסיום ולחץ על .OK
 .10לחץ על  Stop/Clearלחזרה למצב מוכן.
כל הפקסים שמתקבלים מעתה ואילך יועברו למכשיר הפקס שצוין.

העברת פקסים שהתקבלו לכתובת דואר אלקטרוני
באפשרותך להגדיר את המכשיר להעברת פקסים נכנסים לכתובת הדואר האלקטרוני
שהזנת.
 .1לחץ על .Fax
 .2לחץ על  Menuעד להופעת האפשרות  Fax Featureבשורה התחתונה בתצוגה
ולחץ על .OK
 .3לחץ על החץ שמאלה/ימינה עד להופעת האפשרות  Forwardולחץ על .OK
 .4לחץ על החץ שמאלה/ימינה עד להופעת האפשרות  E-mailולחץ על .OK
 .5לחץ על החץ שמאלה/ימינה עד להופעת האפשרות  Rcv. Forwardולחץ
על .OK
 .6לחץ על החץ שמאלה/ימינה עד להופעת האפשרות  Forwardולחץ על .OK
כדי להגדיר את המכשיר להדפסת פקס לאחר השלמת משימה של העברת פקס,
בחר .Forward&Print
 .7הזן את כתובת הדואר האלקטרוני שלך ולחץ על .OK
 .8הזן את כתובת הדואר האלקטרוני שאליה יש לשלוח פקסים ולחץ על .OK
 .9לחץ על  Stop/Clearלחזרה למצב מוכן.
כל הפקסים שיישלחו מעתה ואילך יועברו לכתובת הדואר האלקטרוני שצוינה.

הגדרת הפקס

אפשרות

שינוי האפשרויות של הגדרת הפקס

Dial Mode

המכשיר מספק אפשרויות שונות הניתנות לכוונון על-ידי המשתמש להגדרת מערכת
הפקס .באפשרותך לשנות את הגדרות ברירת המחדל בהתאם להעדפותיך וצרכיך.
כדי לשנות את אפשרויות הגדרת הפקס:
 .1לחץ על .Fax
 .2לחץ על  Menuעד להופעת האפשרות  Fax Setupבשורה התחתונה בתצוגה ולחץ
על .OK
 .3לחץ על החץ שמאלה/ימינה לבחירת האפשרות  Sendingאו  Receivingולחץ
על .OK
 .4לחץ על החץ שמאלה/ימינה עד להופעת פריט התפריט הרצוי ולאחר מכן לחץ
על .OK
 .5לחץ על החץ שמאלה/ימינה עד להופעת המצב הרצוי ,או הזן את הערך עבור
האפשרות שבחרת ,ולחץ על .OK
 .6במקרה הצורך ,חזור על שלבים  4עד .5
 .7לחץ על  Stop/Clearלחזרה למצב מוכן.

אפשרויות שליחה
אפשרות
Redial Times
Redial Term

המכשיר יכול לבצע חיוג חוזר אוטומטי למכשיר פקס
מרוחק אם המכשיר היה תפוס .באפשרותך להגדיר
מרווח בין ניסיון לניסיון.

Prefix Dial

באפשרותך להגדיר קידומת של עד חמש ספרות.
המכשיר מחייג מספר זה לפני התחלת כל חיוג אוטומטי
שהוא .הדבר שימושי לצורך גישה לרכזת .PABX

ECM Mode

מצב זה מסייע להתגבר על איכות קו ירודה ומבטיח
שפקסים שאתה שולח יישלחו באופן חלק לכל מכשיר
פקס אחר המצויד ב .ECM-שליחת פקס באמצעות
 ECMעשויה להימשך זמן רב יותר.

Send Report

באפשרותך להגדיר את המכשיר להדפסת דוח אישור
המראה אם השידור היה מוצלח ,כמה עמודים נשלחו,
ועוד .האפשרויות הזמינות הן  Off ,OnוOn-Error-
המודפס רק כאשר השידור לא היה מוצלח.

Image TCR

פונקציה זו מאפשרת למשתמשים לדעת אילו הודעות
פקס נשלחו באמצעות הצגת ההודעות שנשלחו בדוח
השידור.
העמוד הראשון בהודעה הופך לקובץ תמונה המודפס
בדוח השידור כך שמשתמשים יוכלו לראות אילו הודעות
נשלחו.
עם זאת ,לא ניתן להשתמש בפונקציה זו בעת שליחת
פקס ללא שמירת הנתונים בזיכרון.

בהתאם למדינה שבה אתה מתגורר ,ייתכן שהגדרה
זו לא תהיה זמינה .אם אינך יכול להגיע לאפשרות זו,
המאפיין אינו נתמך על-ידי המכשיר שברשותך.
באפשרותך להגדיר את מצב החיוג עבור המכשיר לחיוג
צלילים או חיוג מתקפי .אם יש ברשותך מערכת טלפון
ציבורית או מערכת מסוג רשת טלפון פרטית ),(PBX
ייתכן שיהיה עליך לבחור את האפשרות  .Pulseאם אינך
בטוח באיזה מצב חיוג עליך להשתמש ,היוועץ בחברת
הטלפונים המקומית.
אם אתה בוחר את האפשרות  ,Pulseייתכן שמאפיינים
מסוימים של מערכת הטלפון לא יהיו זמינים .חיוג למספר
פקס או טלפון עשוי להימשך זמן רב יותר.

אפשרויות קבלה
אפשרות

תיאור

Receive Mode

באפשרותך לבחור את מצב ברירת המחדל לקבלת
פקסים .לקבלת פרטים אודות קבלת פקסים בכל מצב,
ראה "שינוי מצבי קבלה" בעמוד .48

Ring to Answer

באפשרותך לציין את מספר הפעמים שהמכשיר יצלצל
לפני מענה לשיחה נכנסת.

תיאור
באפשרותך לציין את מספר הניסיונות לחיוג חוזר.
אם אתה מזין  ,0המכשיר לא יבצע חיוג חוזר.

תיאור

Stamp RCV
Name

אפשרות זו מאפשרת למכשיר להדפיס את מספר העמוד
ואת התאריך והשעה שבהם התקבל הפקס בחלק
התחתון של העמוד באופן אוטומטי.

Rcv Start Code

קוד זה מאפשר לך ליזום קבלת פקס מטלפון שלוחה
המחובר לשקע  EXTבגב המכשיר .אם אתה מרים את
טלפון השלוחה ושומע צלילי פקס ,הזן את הקוד .הקוד
הוגדר מראש על-ידי היצרן כ.*9*-

Auto Reduction

בעת קבלה של פקס המכיל עמודים באורך הנייר שבמגש
הנייר או ארוכים ממנו ,המכשיר יכול להקטין את גודל
מסמך המקור בהתאם לגודל הנייר שטעון במכשיר.
הפעל מאפיין זה אם ברצונך להקטין באופן אוטומטי את
גודלו של עמוד נכנס.
כאשר מאפיין זה מוגדר ל ,Off-המכשיר לא יכול להקטין
את גודל מסמך המקור כך שיתאים להדפסה על דף
אחד .מסמך המקור יחולק ויודפס בגודלו האמיתי על שני
דפים או יותר.

Discard Size

בעת קבלת פקס המכיל עמודים באורך הנייר הטעון
במכשיר או ארוכים ממנו ,באפשרותך להגדיר את
המכשיר להתעלם מאורך מסוים מקצה הפקס הנכנס.
המכשיר ידפיס את הפקס הנכנס על גיליון נייר אחד או
יותר ,למעט הנתונים שהיו במקטע שהוגדר להתעלמות.
כאשר הפקס הנכנס מכיל עמודים גדולים יותר מהנייר
הטעון שבמכשיר ,והאפשרות Auto Reduction
מופעלת ,המכשיר יקטין את הפקס כדי להתאים אותו
לגודל הנייר הקיים והפקס יועבר במלואו.
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אפשרות

תיאור

Junk Fax Setup

בהתאם למדינה שבה אתה מתגורר ,ייתכן שהגדרה זו
לא תהיה זמינה .בעת השימוש במאפיין זה ,המערכת
לא תקבל פקסים שנשלחו מתחנות מרוחקות שמספריהן
אוחסנו בזיכרון כמספרי פקס זבל .מאפיין זה שימושי
לחסימה של פקסים לא רצויים.
כאשר את מפעיל מאפיין זה ,באפשרותך לגשת
לאפשרויות שלהלן להגדרת מספרי פקס זבל.
•  :Addאפשרות להגדרה של עד  10מספרי פקס.
•  :Deleteאפשרות למחיקת מספר פקס הזבל הרצוי.
•  :Delete Allאפשרות למחיקת כל מספרי פקס
הזבל.

DRPD Mode

מצב זה מאפשר למשתמש להשתמש במספר טלפון
יחיד למענה לכמה מספרי טלפון שונים .בתפריט זה,
באפשרותך להגדיר את המכשיר לזיהוי דפוסי הצלצול
שיש לענות להם .לקבלת פרטים אודות מאפיין זה ,ראה
"קבלת פקסים במצב  "DRPDבעמוד .49

מספרי חיוג מהיר
באפשרותך לאחסן עד  240מספרי פקס הנמצאים בשימוש תדיר כמספרי חיוג מהיר.

רישום מספר חיוג מהיר
.1
.2
.3
.4

.5

.6
.7

עריכת מספרי חיוג מהיר

שינוי הגדרות ברירת המחדל של המסמך

.1

ניתן להגדיר את אפשרויות הפקס ,לרבות הרזולוציה והבהירות ,למצבים הנפוצים ביותר.
כאשר אתה שולח פקס ,נעשה שימוש בהגדרות ברירת המחדל אם אינך משנה אותן
באמצעות הלחצן והתפריט המתאימים.
 .1לחץ על .Fax
 .2לחץ על  Menuעד להופעת האפשרות  Fax Setupבשורה התחתונה בתצוגה ולחץ
על .OK
 .3לחץ על החץ שמאלה/ימינה עד להופעת האפשרות  Change Defaultולחץ על .OK
 .4לחץ על  OKעם הופעת האפשרות .Resolution
 .5לחץ על החץ שמאלה/ימינה עד להופעת הרזולוציה הרצויה ולאחר מכן לחץ על .OK
 .6לחץ על החץ שמאלה/ימינה עד להופעת האפשרות  Darknessולחץ על .OK
 .7לחץ על החץ שמאלה/ימינה עד להופעת מידת הבהירות הרצויה ולאחר מכן לחץ
על .OK
 .8לחץ על  Stop/Clearלחזרה למצב מוכן.

.2
.3
.4
.5
.6

הדפסה אוטומטית של דוח פקסים שנשלחו
באפשרותך להגדיר את המכשיר להדפסת דוח הכולל מידע מפורט אודות  50פעולות
התקשורת הקודמות ,כולל שעה ותאריכים.
 .1לחץ על .Fax
 .2לחץ על  Menuעד להופעת האפשרות  Fax Setupבשורה התחתונה בתצוגה ולחץ
על .OK
 .3לחץ על החץ שמאלה/ימינה עד להופעת האפשרות  Auto Reportולחץ על .OK
 .4לחץ על החץ שמאלה/ימינה עד להופעת האפשרות  Onולחץ על .OK
 .5לחץ על  Stop/Clearלחזרה למצב מוכן.

הגדרת פנקס כתובות
באפשרותך להגדיר פנקס כתובות הכולל את מספרי הפקס שנמצאים בשימוש תדיר.
המכשיר מספק את המאפיינים הבאים להגדרת פנקס כתובות:
• מספרי חיוג מהיר/קבוצתי
לפני שתתחיל לאחסן מספרי פקס ,ודא שהמכשיר נמצא במצב פקס.
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לחץ על .Fax
לחץ על  Address Bookעד להופעת האפשרות  New & Editבשורה
התחתונה בתצוגה ולחץ על .OK
לחץ על  OKעם הופעת האפשרות .Speed Dial
הזן מספר חיוג מהיר בין  0ל 239-ולחץ על .OK
אם כבר מאוחסן ערך תחת המספר שאתה בוחר ,השם מופיע בתצוגה כך
שבאפשרותך לשנותו .כדי להתחיל מחדש עם מספר חיוג מהיר אחר ,לחץ
על .Back
הזן את השם הרצוי ולחץ על .OK
לקבלת פרטים אודות אופן ההזנה של תווים אלפנומריים ,ראה "הזנת תווים
באמצעות לוח המקשים המספרי" בעמוד .28
הזן את מספר הפקס הרצוי ולחץ על .OK
לחץ על  Stop/Clearלחזרה למצב מוכן.
לחץ על  Address Bookעד להופעת האפשרות  New & Editבשורה
התחתונה בתצוגה ולחץ על .OK
לחץ על  OKעם הופעת האפשרות .Speed Dial
הזן את מספר החיוג המהיר שברצונך לערוך ולחץ על .OK
שנה את השם ולחץ על .OK
שנה את מספר הפקס ולחץ על .OK
לחץ על  Stop/Clearלחזרה למצב מוכן.

שימוש במספרי חיוג מהיר
כאשר עליך להזין מספר יעד בעת שליחת פקס ,הזן את מספר החיוג המהיר שבו
אחסנת את המספר הרצוי.
• עבור מספר חיוג מהיר בן ספרה אחת ) ,(0-9לחץ לחיצה ממושכת על לחצן
הספרה המתאים בלוח המקשים המספרי.
• עבור מספר חיוג מהיר בין שתיים או שלוש ספרות ,לחץ על מקש)י( הספרה
הראשונה )והשנייה ,במקרה הצורך( ולאחר מכן לחץ לחיצה ממושכת על מקש
הספרה האחרונה.
כמוכן ,באפשרותך לחפש רשומה בזיכרון באמצעות לחיצה על .Address Book
)ראה "חיפוש רשומה בפנקס הכתובות" בעמוד (.53

מספרי חיוג קבוצתי
אם לעתים קרובות עליך לשלוח את אותו מסמך למספר יעדים ,באפשרותך לקבץ
יעדים אלה ולהגדירם תחת מספר חיוג קבוצתי .לאחר מכן באפשרותך להשתמש
במספר חיוג קבוצתי כדי לשלוח מסמך לכל היעדים הכלולים בקבוצה .ניתן להגדיר
עד  0) 200עד  (199מספרי חיוג קבוצתי ,באמצעות מספרי החיוג המהיר הקיימים
של היעדים.

רישום מספר חיוג קבוצתי
 .1לחץ על .Fax
 .2לחץ על  Address Bookעד להופעת האפשרות  New & Editבשורה
התחתונה בתצוגה ולחץ על .OK
 .3לחץ על החץ שמאלה/ימינה עד להופעת האפשרות  Group Dialולחץ על .OK
 .4הזן מספר חיוג קבוצתי בין  0ל 199-ולחץ על .OK
 .5הזן מספר חיוג מהיר ולחץ על .OK
 .6אם פרטי החיוג המהיר מופיעים כהלכה ,לחץ על .OK
 .7לחץ על  OKעם הופעת האפשרות .Yes
 .8חזור על שלבים  5ו 6-כדי לכלול מספרי חיוג מהיר אחרים בקבוצה.
 .9לסיום ,לחץ על החץ שמאלה/ימינה לבחירת האפשרות  Noכתגובה לשאלה
? Another No.ולחץ על .OK
 .10לחץ על  Stop/Clearלחזרה למצב מוכן.

עריכת מספר חיוג קבוצתי
באפשרותך למחוק רשומה מסוימת מקבוצה או להוסיף מספר חדש לקבוצה
הנבחרת.
 .1לחץ על  Address Bookעד להופעת האפשרות  New & Editבשורה
התחתונה בתצוגה ולחץ על .OK
 .2לחץ על החץ שמאלה/ימינה עד להופעת האפשרות  Group Dialולחץ על .OK
 .3הזן את מספר החיוג הקבוצתי שברצונך לערוך ולחץ על .OK
 .4הזן את מספר החיוג המהיר שברצונך להוסיף או למחוק ולחץ על .OK
אם הזנת מספר חיוג מהיר חדש ,מופיע הכיתוב ?.Add
אם אתה מזין מספר חיוג מהיר שכבר מאוחסן בקבוצה ,מופיע הכיתוב ?.Delete
 .5לחץ על  OKכדי להוסיף או למחוק את המספר.
 .6לחץ על  OKעם הופעת האפשרות  Yesכדי להוסיף או למחוק מספרים נוספים
וחזור על שלבים  4ו.5-
 .7לסיום ,לחץ על החץ שמאלה/ימינה לבחירת האפשרות  Noכתגובה לשאלה
? Another No.ולחץ על .OK
 .8לחץ על  Stop/Clearלחזרה למצב מוכן.

.4

.5
.6
.7

בחר את האפשרות  Search Allכדי לחפש רשומה באמצעות סריקת כל
הרשומות בפנקס הכתובות.
בחר את האפשרות  Search IDכדי לחפש רשומה באמצעות האותיות
הראשונות של השם.
לחץ על החץ שמאלה/ימינה עד להופעת השם הרצוי ולאחר מכן לחץ על .OK
לחלופין ,הזן את האותיות הראשונות ולחץ על  .OKלחץ על החץ שמאלה/ימינה
עד להופעת השם הרצוי ולאחר מכן לחץ על .OK
לחץ על .OK
לחץ על  OKעם הופעת האפשרות  Yesכדי לאשר את המחיקה.
לחץ על  Stop/Clearלחזרה למצב מוכן.

הדפסת פנקס הכתובות
 .1באפשרותך לבדוק את הגדרות פנקס הכתובות באמצעות הדפסת רשימה.
 .2לחץ על  Address Bookעד להופעת האפשרות  Printבשורה התחתונה
בתצוגה.
 .3לחץ על  .OKתודפס רשימה המציגה את הגדרות לחצני החיוג המהיר ,כמו גם
את רשומות החיוג המהיר והחיוג הקבוצתי.

שימוש במספרי חיוג קבוצתי
כדי להשתמש ברשומת חיוג קבוצתי ,עליך לחפשה ולבחור אותה מהזיכרון.
כאשר אתה מתבקש להזין מספר פקס בעת שליחת פקס ,לחץ על .Address Book
ראה להלן.

חיפוש רשומה בפנקס הכתובות
קיימות שתי דרכים לחפש מספר בזיכרון .באפשרותך לסרוק ברציפות מ A-עד  Zאו
לערוך חיפוש באמצעות הזנת האותיות הראשונות של השם המשויך למספר.

חיפוש ברציפות ברחבי הזיכרון
.1
.2
.3
.4
.5

במקרה הצורך ,לחץ על .Fax
לחץ על  Address Bookעד להופעת האפשרות  Search & Dialבשורה
התחתונה בתצוגה ולחץ על .OK
לחץ על החץ שמאלה/ימינה עד להופעת קטגוריית המספרים הרצויה ולאחר מכן
לחץ על .OK
לחץ על  OKעם הופעת האפשרות .All
לחץ על החץ שמאלה/ימינה עד להופעת השם והמספר הרצויים .באפשרותך
לערוך חיפוש כלפי מעלה או כלפי מטה דרך כל הזיכרון בסדר אלפביתי.

חיפוש באמצעות אות ראשונה ספציפית
.1
.2
.3
.4
.5
.6

במקרה הצורך ,לחץ על .Fax
לחץ על  Address Bookעד להופעת האפשרות  Search & Dialבשורה
התחתונה בתצוגה ולחץ על .OK
לחץ על החץ שמאלה/ימינה עד להופעת קטגוריית המספרים הרצויה ולאחר מכן
לחץ על .OK
לחץ על החץ שמאלה/ימינה עד להופעת האפשרות  IDולחץ על .OK
הזן את האותיות הראשונות של השם הרצוי ולחץ על .OK
לחץ על החץ שמאלה/ימינה עד להופעת השם הרצוי ולאחר מכן לחץ על .OK

מחיקת רשומה מפנקס הכתובות
באפשרותך למחוק רשומות מפנקס הכתובות בזו אחר זו.
 .1לחץ על  Address Bookעד להופעת האפשרות  Deleteבשורה התחתונה
בתצוגה ולחץ על .OK
 .2לחץ על החץ שמאלה/ימינה עד להופעת קטגוריית המספרים הרצויה ולאחר מכן
לחץ על .OK
 .3לחץ על החץ שמאלה/ימינה עד להופעת שיטת החיפוש הרצויה ולאחר מכן לחץ
על .OK
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שימוש בהתקן זיכרון מסוג USB
פרק זה מסביר כיצד להשתמש בהתקן זיכרון מסוג  USBבמכשיר שברשותך.
פרק זה כולל:
• אודות זיכרון USB
• חיבור התקן זיכרון מסוג USB
• סריקה להתקן זיכרון מסוג USB

•
•
•

הדפסה מתוך התקן זיכרון מסוג USB
גיבוי נתונים
ניהול זיכרון מסוג USB

הכנס התקן זיכרון מסוג  USBליציאת זיכרון ה USB-בחזית המכשיר.

אודות זיכרון USB
התקני זיכרון מסוג  USBקיימים במגוון של קיבולות זיכרון במטרה לספק לך יותר מקום
לאחסון מסמכים ,מצגות ,קובצי מוזיקה ווידאו שהורדת מהאינטרנט ,תמונות ברזולוציה
גבוהה ,או כל קובץ אחר שברצונך לאחסן או להעביר.
בעזרת התקן זיכרון מסוג  USBבאפשרותך לבצע את הפעולות הבאות באמצעות
המכשיר:
• לסרוק מסמכים ולשמור אותם בהתקן זיכרון מסוג .USB
• להדפיס נתונים המאוחסנים בהתקן זיכרון מסוג .USB
• לגבות רשומות מ Address Book/Phone Book-והגדרות מערכת של המכשיר
)בדגם  CLX-3170FN/CLX-3170FWבלבד(.
• לשחזר קבצים לזיכרון המכשיר )בדגם  CLX-3170FN/CLX-3170FWבלבד(.
• לאתחל את התקן הזיכרון מסוג .USB
• לבדוק את נפח הזיכרון זמין.

• אין להסיר התקן זיכרון מסוג  USBבשעה שהמכשיר מבצע פעולה ,או בזמן
שהוא כותב אל זיכרון ה USB-או קורא ממנו .האחריות עבור המכשיר אינה
מכסה נזק שנגרם כתוצאה משימוש שגוי של המשתמש.
• אם התקן הזיכרון מסוג  USBשברשותך כולל מאפיינים מסוימים ,כגון הגדרות
אבטחה והגדרות סיסמה ,ייתכן שהמכשיר לא יזהה את ההתקן באופן אוטומטי.
לקבלת פרטים אודות מאפיינים אלו ,עיין במדריך למשתמש של ההתקן.

חיבור התקן זיכרון מסוג USB
יציאת זיכרון ה USB-בחזית המכשיר מיועדת עבור התקני זיכרון מסוג USB V 1.1
ו .USB V 2.0-המכשיר תומך בהתקני זיכרון מסוג  USBעם  FAT16/FAT32וגודל
סקטור של  512סיביות.
היוועץ בנוגע למערכת הקבצים של התקן הזיכרון מסוג  USBשברשותך עם המשווק.
עליך להשתמש רק בהתקן זיכרון מסוג  USBמאושר בעל מחבר עם תקע מסוג א'.
ב

א

סריקה להתקן זיכרון מסוג USB
באפשרותך לסרוק מסמך ולשמור את התמונה הסרוקה בהתקן זיכרון מסוג .USB
ניתן לעשות זאת בשתי דרכים :באפשרותך לסרוק אל ההתקן תוך שימוש בהגדרות
ברירת המחדל ,או להתאים אישית הגדרות סריקה משלך.

סורק
.1
.2
יש להשתמש אך ורק בהתקן זיכרון מסוג  USBעם סיכוך מתכת.
.3
.4
.5
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הכנס התקן זיכרון מסוג  USBליציאת זיכרון ה USB-במכשיר.
טען מסמכי מקור עם הפנים כלפי מעלה ב ,ADF-או הנח מסמך מקור אחד עם הפנים
כלפי מטה על-גבי משטח הזכוכית של הסורק.
לקבלת פרטים אודות טעינת מסמך מקור ,ראה "טעינת מסמכי מקור" בעמוד .31
לחץ על .Scan/Email
לחץ על  OKעם הופעת האפשרות  Scan to USBבשורה התחתונה בתצוגה.
לחץ על  Color Start ,OKאו  Black Startעם הופעת הכיתוב .USB
ללא תלות בלחצן שעליו אתה לוחץ ,מצב הצבע נקבע בהתאם להתאמה האישית.
)ראה "התאמה אישית של הסריקה ל "USB-בעמוד (.55
המכשיר מתחיל לסרוק את מסמך המקור ולאחר מכן שואל אם ברצונך לסרוק
עמוד נוסף.

 .6לחץ על  OKעם הופעת האפשרות  Yesכדי לסרוק עמודים נוספים .טען מסמך מקור
ולחץ על  Color Startאו על .Black Start
ללא תלות בלחצן שעליו אתה לוחץ ,מצב הצבע נקבע בהתאם להתאמה האישית.
)ראה "התאמה אישית של הסריקה ל "USB-בעמוד (.55
אחרת ,לחץ על החץ שמאלה/ימינה לבחירת האפשרות  Noולחץ על .OK
לאחר השלמת הסריקה ,באפשרותך להסיר את התקן הזיכרון מסוג  USBמהמכשיר.

.3
.4
.5

התאמה אישית של הסריקה לUSB-
באפשרותך לציין את גודל התמונה ,תבנית הקובץ או מצב הצבע עבור כל עבודה של
סריקה ל.USB-
 .1לחץ על .Scan/Email
 .2לחץ על  Menuעד להופעת האפשרות  Scan Featureבשורה התחתונה בתצוגה
ולחץ על .OK
 .3לחץ על  OKעם הופעת האפשרות .USB Feature
 .4לחץ על החץ שמאלה/ימינה עד להופעת אפשרות ההגדרה הרצויה ולאחר מכן לחץ
על .OK
באפשרותך להגדיר את האפשרויות הבאות:
•  :Scan Sizeלהגדרת גודל התמונה.
•  :Original Typeלהגדרת סוג מסמך המקור.
•  :Resolutionלהגדרת הרזולוציה של התמונה.
•  :Scan Colorלהגדרת מצב הצבע .אם אתה בוחר את הערך  Monoבאפשרות
זו ,אין באפשרותך לבחור את הערך  JPEGב.Scan Format-
•  :Scan Formatלהגדרת תבנית הקובץ שבה יש לשמור את התמונה .עם
בחירת האפשרויות  TIFFאו  ,PDFניתן לבחור לסרוק עמודים מרובים .אם אתה
בוחר את הערך  JPEGבאפשרות זו ,אין באפשרותך לבחור את הערך Mono
ב.Scan Color-
 .5לחץ על החץ שמאלה/ימינה עד להופעת המצב הרצוי ולחץ על .OK
 .6חזור על שלבים  4ו 5-כדי להגדיר אפשרויות הגדרה נוספות.
 .7לסיום ,לחץ על  Stop/Clearלחזרה למצב מוכן.
באפשרותך לשנות את הגדרות ברירת המחדל לסריקה .לקבלת פרטים ,ראה "שינוי
הגדרות ברירת המחדל לסריקה" בעמוד .43

הדפסה מתוך התקן זיכרון מסוג USB
ניתן להדפיס ישירות קבצים המאוחסנים בהתקן זיכרון מסוג  .USBניתן להדפיס קובצי
 JPEG ,BMP ,TIFFו.PRN-
אפשרות ההדפסה הישירה תומכת בסוגי הקבצים הבאים:
•  :PRNרק קבצים שנוצרו באמצעות מנהל ההתקן המצורף למכשיר הם תואמים.
• ניתן ליצור קובצי  PRNבאמצעות בחירת תיבת הסימון 'הדפס לקובץ' בעת הדפסת
מסמך .המסמך יישמר כקובץ  ,PRNבמקום שתתבצע הדפסה על-גבי נייר .רק קובצי
 PRNהמיוצרים באופן זה ניתנים להדפסה ישירות מהתקן זיכרון מסוג .USB
ראה סעיף תוכנה כדי ללמוד כיצד ליצור קובץ .PRN
• BMP Uncompressed :BMP
• TIFF 6.0 Baseline :TIFF
• JPEG Baseline :JPEG

כדי להדפיס מסמך מתוך התקן זיכרון מסוג USB
 .1הכנס התקן זיכרון מסוג  USBליציאת זיכרון ה USB-במכשיר .אם התקן מסוג זה
כבר הוכנס ,לחץ על .Direct USB
המכשיר מזהה את ההתקן באופן אוטומטי וקורא את הנתונים המאוחסנים בו.
 .2לחץ על החץ שמאלה/ימינה עד להופעת הקובץ או התיקייה הרצויים ולאחר מכן לחץ
על .OK
אם האות  Dמופיעה לפני שם תיקייה ,התיקייה הנבחרת כוללת לפחות קובץ אחד או
תיקייה אחת.

.6

.7

אם בחרת קובץ ,דלג לשלב הבא.
אם בחרת תיקייה ,לחץ על החץ שמאלה/ימינה עד להופעת הקובץ הרצוי.
לחץ על החץ שמאלה/ימינה לבחירת מספר העותקים להדפסה או הזן את המספר.
לחץ על  Color Start ,OKאו  Black Startכדי להתחיל בהדפסת הקובץ הנבחר.
קיימים שני סוגי מצבים כדלקמן:
 OKאו  :Color Startהדפסה בצבע
•
 :Black Startהדפסה בשחור-לבן
•
לאחר הדפסת הקובץ ,תופיע בתצוגה השאלה אם ברצונך להדפיס משימה נוספת.
לחץ על  OKעם הופעת האפשרות  Yesכדי להדפיס עבודה נוספת וחזור על ההליך
משלב .2
אחרת ,לחץ על החץ שמאלה/ימינה לבחירת האפשרות  Noולחץ על .OK
לחץ על  Stop/Clearלחזרה למצב מוכן.

גיבוי נתונים
הנתונים בזיכרון המכשיר עלולים להימחק בטעות כתוצאה מהפסקת חשמל או
כשל באחסון .גיבוי מסייע לך להגן על רשומות פנקס הכתובות ועל הגדרות
המערכת באמצעות אחסונן כקובצי גיבוי בהתקן זיכרון מסוג USB
)בדגם  CLX-3170FN/CLX-3170FWבלבד(.

גיבוי נתונים
.1
.2
.3
.4
.5

.6
.7

הכנס את התקן הזיכרון מסוג  USBליציאת זיכרון ה USB-במכשיר.
לחץ על  Menuעד להופעת האפשרות  System Setupבשורה התחתונה בתצוגה
ולחץ על .OK
לחץ על  OKעם הופעת האפשרות .Machine Setup
לחץ על החץ שמאלה/ימינה עד להופעת האפשרות  Export Settingולחץ על .OK
לחץ על החץ שמאלה/ימינה עד להופעת האפשרות הרצויה.
•  :Address Bookלגיבוי כל הרשומות בפנקס הכתובות.
•  :Setup Dataלגיבוי כל הגדרות המערכת.
לחץ על  OKכדי להתחיל בגיבוי הנתונים.
הנתונים מגובים להתקן הזיכרון מסוג .USB
לחץ על  Stop/Clearלחזרה למצב מוכן.

שחזור נתונים
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

הכנס את התקן הזיכרון מסוג  USBשבו מאוחסנים נתוני הגיבוי ליציאת זיכרון
ה.USB-
לחץ על  Menuעד להופעת האפשרות  System Setupבשורה התחתונה בתצוגה
ולחץ על .OK
לחץ על  OKעם הופעת האפשרות .Machine Setup
לחץ על החץ שמאלה/ימינה עד להופעת האפשרות  Import Settingולחץ על .OK
לחץ על החץ שמאלה/ימינה עד להופעת סוג הנתונים הרצוי ולאחר מכן לחץ על .OK
לחץ על החץ שמאלה/ימינה עד להופעת הקובץ שמכיל את הנתונים שברצונך לשחזר
ולחץ על .OK
לחץ על  OKעם הופעת האפשרות  Yesכדי לשחזר את קובץ הגיבוי אל המכשיר.
לחץ על  Stop/Clearלחזרה למצב מוכן.

ניהול זיכרון מסוג USB
באפשרותך למחוק קובצי תמונה המאוחסנים בהתקן זיכרון מסוג  USBבזה אחר זה ,או
את כולם בו-זמנית באמצעות אתחול ההתקן.
לאחר מחיקת קבצים או אתחול התקן זיכרון מסוג  ,USBלא ניתן לשחזר את
הקבצים .לכן ,עליך לאשר שאין לך עוד צורך בנתונים לפני מחיקתם.
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מחיקת קובץ תמונה
.1
.2
.3
.4
.5

.6
.7

הכנס את התקן הזיכרון מסוג  USBליציאת זיכרון ה USB-במכשיר.
לחץ על .Direct USB
לחץ על החץ שמאלה/ימינה עד להופעת האפשרות  File Manageולחץ על .OK
לחץ על  OKעם הופעת האפשרות .Delete
לחץ על החץ שמאלה/ימינה עד להופעת הקובץ או התיקייה הרצויים ולאחר מכן לחץ
על .OK
אם האות  Dמופיעה לפני שם תיקייה ,התיקייה הנבחרת כוללת לפחות קובץ אחד
או תיקייה אחת.
אם בחרת קובץ ,גודל הקובץ יוצג בתצוגה למשך כ 2-שניות .עבור לשלב הבא.
אם בחרת תיקייה ,לחץ על החץ שמאלה/ימינה עד להופעת הקובץ שברצונך למחוק
ולחץ על .OK
לחץ על  OKעם הופעת האפשרות  Yesכדי לאשר את הבחירה.
לחץ על  Stop/Clearלחזרה למצב מוכן.

אתחול התקן זיכרון מסוג USB
.1
.2
.3
.4
.5
.6

הכנס את התקן הזיכרון מסוג  USBליציאת זיכרון ה USB-במכשיר.
לחץ על .Direct USB
לחץ על החץ שמאלה/ימינה עד להופעת האפשרות  File Manageולחץ על .OK
לחץ על החץ שמאלה/ימינה עד להופעת האפשרות  Formatולחץ על .OK
לחץ על  OKעם הופעת האפשרות  Yesכדי לאשר את הבחירה.
לחץ על  Stop/Clearלחזרה למצב מוכן.

הצגת המצב של זיכרון הUSB-
באפשרותך לבדוק מהו נפח הזיכרון הזמין לסריקה ושמירה של מסמכים.
 .1הכנס את התקן הזיכרון מסוג  USBליציאת זיכרון ה USB-במכשיר.
 .2לחץ על .Direct USB
 .3לחץ על החץ שמאלה/ימינה עד להופעת האפשרות  Check Spaceולחץ על .OK
נפח הזיכרון הזמין מופיע בתצוגה.
 .4לחץ על  Stop/Clearלחזרה למצב מוכן.
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תחזוקה
פרק זה מספק מידע אודות תחזוקת המכשיר ומחסנית הטונר.
פרק זה כולל:
• הדפסת דוחות
• ניקוי הזיכרון
• ניקוי המכשיר
• תחזוקת המחסנית
• החלפת מחסנית הטונר

•
•
•
•
•

הדפסת דוחות

דוח/רשימה

המכשיר יכול לספק דוחות שונים הכוללים מידע שימושי הדרוש לך.
הדוחות הבאים זמינים:
ייתכן שדוחות מסוימים לא יופיעו בתצוגה בהתאם לאביזרי ההעשרה או לדגם.
אם זה המצב ,הדוח אינו ישים עבור המכשיר שברשותך.
דוח/רשימה

Junk Fax Report

Network Info.

תיאור

Configuration

רשימה זו מציגה את מצב האפשרויות הזמינות לבחירת
המשתמש .באפשרותך להדפיס רשימה זו כדי לאשר את
השינויים שערכת לאחר שינוי הגדרות.

Supplies Info

רשימה זו מציגה את המצב הנוכחי של חומרים מתכלים
במכשיר.

Address Book

רשימה זו מציגה את כל מספרי הפקס וכתובות הדואר
האלקטרוני הנוכחיים המאוחסנים בזיכרון המכשיר.

Send Report

דוח זה מציג את מספר הפקס ,מספר העמודים ,משך
הזמן שחלף במהלך ביצוע העבודה ,מצב התקשורת
ותוצאות התקשורת עבור עבודת פקס ספציפית.
באפשרותך להגדיר את המכשיר להדפיס דוח
אישור שידור באופן אוטומטי לאחר כל עבודת פקס.
)ראה "אפשרויות שליחה" בעמוד (.51

Sent Report

דוח זה מציג מידע אודות פקסים והודעות דואר אלקטרוני
ששלחת לאחרונה.
באפשרותך להגדיר את המכשיר להדפסת דוח זה באופן
אוטומטי לאחר כל  50פעולות תקשורת) .ראה "אפשרויות
שליחה" בעמוד (.51

Fax RCV Report

דוח זה מציג מידע אודות הפקסים שקיבלת לאחרונה.

Schedule Jobs

רשימה זו מציגה את המסמכים הנוכחיים המאוחסנים
עבור פקסים מושהים יחד עם זמן ההתחלה והסוג של
כל פעולה.

החלפת יחידת ההדמיה
החלפת מכל פסולת הטונר
רכיבי תחזוקה
ניהול המכשיר מאתר האינטרנט
איתור המספר הסידורי של המכשיר

User Auth List

תיאור
רשימה זו מציגה את מספרי הפקס שצוינו כמספרי פקס
זבל .כדי להוסיף או למחוק מספרים מרשימה זו ,גש
לתפריט ) .Junk Fax Setupראה "אפשרויות קבלה"
בעמוד (.51
רשימה זו מציגה מידע אודות חיבור הרשת ותצורת
המכשיר.
רשימה זו מציגה משתמשים מורשים הרשאים להשתמש
בפונקציית הדואר האלקטרוני.

הדפסת דוח
.1
.2
.3

.4

לחץ על  Menuעד להופעת האפשרות  System Setupבשורה התחתונה בתצוגה
ולחץ על .OK
לחץ על החץ שמאלה/ימינה עד להופעת האפשרות  Reportולחץ על .OK
לחץ על החץ שמאלה/ימינה עד להופעת הדוח או הרשימה שברצונך להדפיס ולחץ על
.OK
כדי להדפיס את כל הדוחות והרשימות ,בחר .All Report
לחץ על  OKעם הופעת האפשרות  Yesכדי לאשר את ההדפסה.
המידע הנבחר מודפס.

כוונון ניגודיות הצבעים
תפריט הצבע מאפשר לך לכוונן את הגדרת הצבע.
 .1לחץ על  Menuעד להופעת האפשרות  System Setupבשורה התחתונה בתצוגה
ולחץ על .OK
 .2לחץ על  OKעם הופעת האפשרות .Maintenance
 .3לחץ על החץ שמאלה/ימינה עד להופעת האפשרות  Colorולחץ על .OK
 .4לחץ על החץ שמאלה/ימינה עד להופעת תפריט הצבע הרצוי בתצוגה ולחץ על .OK
•  :Custom Colorאפשרות לכוונון הניגודיות של כל צבע וצבע .האפשרות
 Defaultממטבת את הצבע באופן אוטומטי .האפשרות Manual Adjust
מאפשרת לך לכוונן באופן ידני את ניגודיות הצבעים עבור כל מחסנית.
ההגדרה  Defaultמומלצת לקבלת איכות הצבע המיטבית.
אם הזזת את המכשיר ,מומלץ מאוד להפעיל תפריט זה באופן ידני.
 .5לחץ על  Stop/Clearלחזרה למצב מוכן.
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ניקוי הזיכרון

ניקוי המכשיר

באפשרותך למחוק מידע השמור בזיכרון המכשיר באופן סלקטיבי.
בדגם  ,CLX-3170FN/CLX-3170FWלפני ניקוי הזיכרון ,יש לוודא שכל עבודות
הפקס הושלמו ,אחרת כל עבודות אלה יאבדו.
 .1לחץ על  Menuעד להופעת האפשרות  System Setupבשורה התחתונה בתצוגה
ולחץ על .OK
 .2לחץ על החץ שמאלה/ימינה עד להופעת האפשרות  Clear Settingולחץ על .OK
 .3לחץ על החץ שמאלה/ימינה עד להופעת הפריט שברצונך למחוק הרצויה.

לשמירה על איכות ההדפסה והסריקה ,פעל בהתאם להליכי הניקוי המפורטים להלן בכל
פעם שעליך להחליף את מחסנית הטונר או אם מתרחשות בעיות באיכות
ההדפסה והסריקה.
• ניקוי מארז המכשיר באמצעות חומרי ניקוי המכילים כמויות גדולות של אלכוהול,
חומרים ממיסים או חומרים חזקים אחרים עלול לגרום לשינויים בצבע או בצורה
של המארז.
• אם המכשיר או סביבתו התלכלכו בטונר ,מומלץ לנקותו באמצעות מטלית בד
או נייר לחה .אם אתה משתמש בשואב אבק ,הטונר המתפזר באוויר עלול
לגרום נזק.

ייתכן שתפריטים מסוימים לא יופיעו בתצוגה בהתאם לאביזרי ההעשרה או לדגם.
אם זה המצב ,הדוח אינו ישים עבור המכשיר שברשותך.
אפשרויות
All Settings
Fax Setup

לניקוי כל הנתונים המאוחסנים בזיכרון ולאיפוס כל ההגדרות
לערכי ברירת המחדל של היצרן.
לשחזור כל אפשרויות הפקס לערכי ברירת המחדל של
היצרן.

Copy Setup

לשחזור כל אפשרויות ההעתקה לערכי ברירת המחדל של
היצרן.

Scan Setup

לשחזור כל אפשרויות הסריקה לערכי ברירת המחדל של
היצרן.

System Setup

לשחזור כל אפשרויות המערכת לערכי ברירת המחדל של
היצרן.

Network
Address Book
Sent Report
Fax RCV Report
.4
.5
.6
.7

תיאור

נקה את מארז המכשיר באמצעות מטלית רכה ונטולת מוך .ניתן להשתמש במטלית לחה
מעט ,אולם יש להקפיד שמים לא יטפטפו על המכשיר או לתוכו.

ניקוי החלק הפנימי

במהלך ההדפסה ,מצטברים חלקיקי נייר ,טונר ואבק בתוך המכשיר .הצטברות זו עלולה
לגרום לבעיות באיכות ההדפסה ,כגון כתמי טונר או מריחות .ניקוי פנים המכשיר מונע או
מצמצם את הישנותן של בעיות אלה.
 .1כבה את המכשיר ונתק את כבל החשמל .המתן להתקררות המכשיר.
 .2באמצעות הידית ,פתח את המכסה הקדמי לרווחה.

לשחזור כל אפשרויות הרשת לערכי ברירת המחדל של
היצרן.
לניקוי כל מספרי הפקס וכתובות הדואר האלקטרוני
המאוחסנים בזיכרון.
לניקוי כל הרשומות של פקסים והודעות דואר אלקטרוני
שנשלחו.
לניקוי כל הרשומות של פקסים שהתקבלו.

לחץ על  OKעם הופעת האפשרות .Yes
לחץ על  OKפעם נוספת כדי לאשר את המחיקה.
חזור על שלבים  3עד  5כדי למחוק פריט נוסף.
לחץ על  Stop/Clearלחזרה למצב מוכן.
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ניקוי החלק החיצוני

 .3אחוז בידיות של מחסנית הטונר ומשוך כדי להסיר את המחסנית מתוך המכשיר.

 .4אחוז בידית של מכל פסולת הטונר ומשוך אותו אל מחוץ למכשיר.

 .5משוך את יחידת ההדמיה אל מחוץ למכשיר באמצעות החריץ הממוקם בחזית
יחידת ההדמיה.

 .6נקה אבק וטונר שנשפך באזור מחסניות הטונר והחלל סביב המחסניות באמצעות
מטלית יבשה ונטולת מוך.

• אם בגדיך מוכתמים בטונר ,נגב אותו במטלית יבשה ושטוף במים קרים .מים
חמים מקבעים את הטונר בבד.
• אם המכשיר או סביבתו מתלכלכים בטונר ,מומלץ להשתמש במטלית בד או נייר
לחה לצורך ניקוי .אם אתה משתמש בשואב אבק ,הטונר המתפזר באוויר עלול
להזיק לך.
לאחר הניקוי ,הנח למכשיר להתייבש לחלוטין.
 .7תוך אחיזה בחריץ שבחזית יחידת ההדמיה ,דחוף את יחידת ההדמיה לתוך המכשיר.

• אל תיגע במשטח הירוק שעל יחידת ההדמיה בידיך או באמצעות כל חומר אחר.
• היזהר לא לשרוט את פני השטח של יחידת ההדמיה.
• אם אתה משאיר את המכסה הקדמי פתוח למשך יותר ממספר דקות ,יחידת
ההדמיה עשויה להיחשף לאור .חשיפה זו תגרום נזק ליחידת ההדמיה .אם עליך
לעצור את ההתקנה מכל סיבה שהיא ,סגור את המכסה הקדמי.

 .8הכנס את מכל פסולת הטונר למקומו ולאחר מכן דחוף אותו כדי לוודא שהוא מיוצב
במקומו כהלכה.
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 .9החלק את מחסנית הטונר בחזרה לתוך המכשיר.

תחזוקת המחסנית
אחסון מחסניות טונר
לניצול מרבי של מחסנית הטונר ,זכור קווים מנחים אלה:
• אל תוציא את מחסנית הטונר מאריזתה עד לשימוש בה.
• אל תמלא מחדש את מחסנית הטונר .האחריות עבור המכשיר אינה מכסה נזקים
שנגרמו כתוצאה משימוש במחסנית שמולאה מחדש.
• אחסן מחסניות טונר בסביבה זהה לזו של המכשיר.
• למניעת נזק למחסנית הטונר ,אל תחשוף אותה לאור למשך יותר ממספר דקות.

אורך חיים משוער של המחסנית
אורך החיים והתפוקה של מחסנית הטונר תלוי בכמות הטונר הדרושה לעבודות ההדפסה.
הערך הממשי עשוי להשתנות בהתאם לצפיפות ההדפסה בדפים המודפסים ,ומספר
העמודים עשוי להיות מושפע מסביבת ההפעלה ,ממרווח הזמן בין הדפסות ,מסוג חומר
ההדפסה ומגודלו .אם אתה מדפיס כמות גדולה של גרפיקה ,ייתכן שיהיה עליך להחליף
את המחסנית בתדירות גבוהה יותר.
 .10התקן מחדש את כל החלקים במכשיר וסגור את המכסה הקדמי.
אם המכסה הקדמי לא סגור לחלוטין ,המכשיר לא יפעל.
 .11חבר את כבל החשמל והפעל את המכשיר.

ניקוי יחידת הסריקה
שמירה על ניקיון יחידת הסריקה מסייעת להבטיח איכות עותקים מיטבית .מומלץ לנקות
את יחידת הסריקה בתחילת כל יום ובמהלך היום ,לפי הצורך.
 .1הרטב קלות במים מטלית רכה ונטולת מוך או מגבת נייר.
 .2פתח את מכסה הסורק.
 .3נגב את משטח הזכוכית של הסורק ואת משטח הזכוכית של ה ADF-עד שהזכוכית
תהיה נקייה ויבשה.

פיזור הטונר מחדש
כאשר מפלס הטונר נמוך ,עלולים להופיע אזורים דהויים או בהירים .ייתכן שתמונות
צבעוניות יודפסו בצבעים שגויים כתוצאה מערבוב לקוי של צבעי טונר כאשר חסר טונר
באחת ממחסניות הטונר הצבעוניות .באפשרותך לשפר באופן זמני את איכות ההדפסה
על-ידי פיזור מחדש של הטונר.
• ייתכן שבתצוגה תופיע הודעה בנוגע לטונר המציינת שמפלס הטונר נמוך.
 .1באמצעות הידית ,פתח את המכסה הקדמי לרווחה.

 .2אחוז בידיות של מחסנית הטונר ומשוך כדי להסיר את המחסנית מתוך המכשיר.

 .4נגב את צידו התחתון של מכסה הסורק והגיליון הלבן עד שיהיה נקי ויבש.
 .5סגור את מכסה הסורק.
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 .3בעודך אוחז בשתי הידיות של מחסנית הטונר ,נער אותה באופן יסודי מצד לצד כדי
לפזר את הטונר באופן אחיד.

אם בגדיך מוכתמים בטונר ,נגב אותו במטלית יבשה ושטוף במים קרים.
מים חמים מקבעים את הטונר בבד.
 .4החלק את מחסנית הטונר בחזרה לתוך המכשיר.

 .1כבה את המכשיר והמתן מספר דקות עד שהמכשיר יצטנן.
 .2באמצעות הידית ,פתח את המכסה הקדמי לרווחה.

 .3אחוז בידיות של מחסנית הטונר ומשוך כדי להסיר את המחסנית מתוך המכשיר.

 .4הוצא מחסנית טונר חדשה מאריזתה.
 .5סגור את המכסה הקדמי .ודא שהמכסה סגור היטב.
אם המכסה הקדמי לא סגור לחלוטין ,המכשיר לא יפעל.

החלפת מחסנית הטונר
המכשיר משתמש בארבעה צבעים ומצויד במחסנית טונר שונה עבור כל צבע :צהוב ),(Y
אדום ) ,(Mכחול ) (Cושחור ).(K
הנורית  Statusוההודעה בנוגע לטונר המופיעה בתצוגה מציינות מתי יש להחליף כל אחת
ממחסניות הטונר.
בדגם  ,CLX-3170FN/CLX-3170FWפקסים נכנסים נשמרים בזיכרון.
בשלב זה ,יש להחליף את מחסנית הטונר .בדוק את סוג מחסנית הטונר המתאימה עבור
המכשיר) .ראה "חומרים מתכלים" בעמוד (.81

• אל תשתמש בחפצים חדים ,כגון סכין או מספריים ,כדי לפתוח את האריזה
של מחסנית הטונר .אתה עלול להזיק לפני השטח של מחסנית הטונר.
• למניעת נזק ,אל תחשוף את מחסנית הטונר לאור למשך יותר ממספר
דקות .במקרה הצורך ,כסה אותה בפיסת נייר כדי להגן עליה.
 .5בעודך אוחז בשתי הידיות של מחסנית הטונר ,נער אותה באופן יסודי מצד לצד כדי
לפזר את הטונר באופן אחיד.

תחזוקה_61

 .6הנח את מחסנית הטונר על משטח שטוח ,כפי שמוצג באיור ,והסר את נייר העטיפה
של מחסנית הטונר באמצעות הסרת הסרט.

החלפת יחידת ההדמיה
כאשר תוחלת החיים של יחידת ההדמיה הגיעה לקיצה ,מופיע במחשב חלון התוכנית
 ,Smart Panelלציון העובדה שיש להחליף את יחידת ההדמיה .אחרת ,המכשיר
מפסיק להדפיס.
 .1כבה את המכשיר והמתן מספר דקות עד שהמכשיר יצטנן.
 .2באמצעות הידית ,פתח את המכסה הקדמי לרווחה.

אם בגדיך מוכתמים בטונר ,נגב אותו במטלית יבשה ושטוף במים קרים.
מים חמים מקבעים את הטונר בבד.
 .7ודא שצבע מחסנית הטונר תואם לחריץ הצבע ולאחר מכן אחוז בידיות של מחסנית
הטונר .הכנס את המחסנית עד שתינעל במקומה.

 .3אחוז בידיות של מחסנית הטונר ומשוך כדי להסיר את המחסנית מתוך המכשיר.

 .8סגור את המכסה הקדמי .ודא שהמכסה נעול כהלכה ולאחר מכן הפעל את
המכשיר שוב.
אם המכסה הקדמי לא סגור לחלוטין ,המכשיר לא יפעל.

שליחת הודעה בנוגע למחסנית טונר חדשה
באפשרותך להגדיר את המכשיר לשלוח באופן אוטומטי פקס לחברת השירות או
למשווק שלך כדי ליידע אותם שנדרשת מחסנית טונר חדשה עבור המכשיר כאשר יש
להחליף את מחסנית הטונר .על המשווק להגדיר את מספר הפקס לפני השימוש
במאפיין זה ,אחרת המכשיר לא יוכל לשלוח הודעה למרות שהשירות הופעל
)בדגם  CLX-3170FN/CLX-3170FWבלבד(.
 .1לחץ על  Menuעד להופעת האפשרות  System Setupבשורה התחתונה בתצוגה
ולחץ על .OK
 .2לחץ על החץ שמאלה/ימינה עד להופעת האפשרות  Maintenanceולחץ על .OK
 .3לחץ על החץ שמאלה/ימינה עד להופעת האפשרות  Remote Serviceולחץ
על .OK
 .4הזן סיסמה ולחץ על .OK
 .5הזן שוב את הסיסמה ולחץ על .OK
 .6לחץ על החץ שמאלה/ימינה לבחירת האפשרות  Onולחץ על .OK
 .7לחץ על  Stop/Clearלחזרה למצב מוכן.
לאחר הפעלת מאפיין זה ,עליך להזין את הסיסמה בכל פעם שאתה מבטל או
מפעיל אותו.

_62תחזוקה

 .4אחוז בידית של מכל פסולת הטונר ומשוך אותו אל מחוץ למכשיר.

 .5משוך את יחידת ההדמיה אל מחוץ למכשיר באמצעות החריץ הממוקם בחזית
יחידת ההדמיה.

 .6הוצא יחידת הדמיה חדשה מאריזתה .הסר את התקני ההגנה משני צידי יחידת
ההדמיה ואת הנייר המגן על פני השטח של יחידת ההדמיה.

• אל תשתמש בחפצים חדים ,כגון סכין או מספרים ,כדי לפתוח את האריזה של
יחידת ההדמיה .אתה עלול להזיק לפני השטח של יחידת ההדמיה.
• היזהר לא לשרוט את פני השטח של יחידת ההדמיה.
• כדי למנוע נזק ,אל תחשוף את יחידת ההדמיה לאור למשך יותר ממספר דקות.
במקרה הצורך ,כסה אותה בפיסת נייר כדי להגן עליה.
 .7תוך אחיזה בחריץ שבחזית יחידת ההדמיה ,דחוף את יחידת ההדמיה לתוך המכשיר.

 .8הכנס את מכל פסולת הטונר למקומו ולאחר מכן דחוף אותו כדי לוודא שהוא מיוצב
במקומו כהלכה.

 .9החלק את מחסנית הטונר בחזרה לתוך המכשיר.

 .10סגור את המכסה הקדמי היטב.
אם המכסה הקדמי לא סגור לחלוטין ,המכשיר לא יפעל .ודא שמחסניות הטונר
מותקנות כהלכה .אם לפחות אחת ממחסניות הטונר אינה מותקנת כהלכה,
לא ניתן לסגור את המכסה הקדמי.
 .11הפעל את המכשיר.
כל אחת מהנוריות מהבהבת בסדר חוזר ונשנה .המתן כדקה וחצי עד שהמכשיר
יהיה מוכן.
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החלפת מכל פסולת הטונר
כאשר תוחלת החיים של מכל פסולת הטונר הגיעה לקיצה ,מופיע במחשב חלון התוכנית
 ,Smart Panelלציון העובדה שיש להחליף את מכל פסולת הטונר .אחרת ,המכשיר
מפסיק להדפיס.
 .1כבה את המכשיר והמתן מספר דקות עד שהמכשיר יצטנן.
 .2באמצעות הידית ,פתח את המכסה הקדמי לרווחה.

 .6הכנס את המכל החדש למקומו ולאחר מכן דחוף אותו כדי לוודא שהוא מיוצב
במקומו כהלכה.

 .7סגור את המכסה הקדמי היטב.

 .3אחוז בידית של מכל פסולת הטונר ומשוך אותו אל מחוץ למכשיר.

אם המכסה הקדמי לא סגור לחלוטין ,המכשיר לא יפעל .ודא שמחסניות הטונר
מותקנות כהלכה .אם לפחות אחת ממחסניות הטונר אינה מותקנת כהלכה ,לא
ניתן לסגור את המכסה הקדמי.
 .8הפעל את המכשיר.

רכיבי תחזוקה
כדי למנוע בעיות באיכות ההדפסה ובהזנת הנייר שמקורן ברכיבים שהתבלו ,וכדי
לשמר את המכשיר במצב עבודה מעולה ,יש להחליף את הפריטים הבאים לאחר מספר
העמודים שצוין ,או עם פקיעת התוקף של תוחלת החיים של כל פריט.
פריטים

הקפד להניח את מכל פסולת הטונר על-גבי משטח שטוח כדי שהטונר לא יישפך.
 .4הסר את מכסה המכל ,כפי שמוצג להלן ,והשתמש בו כדי לסגור את פתח מכל
פסולת הטונר.

תפוקה )בממוצע(

יחידת הFuser-

כ 100,000-עמודים בשחור-לבן או
 50,000עמודים בצבע

גלגלת ההעברה

כ 100,000-עמודים

רצועת ההעברה

כ 100,000-תמונות

גלגלת האיסוף

כ 50,000-עמודים

מומלץ מאוד שפעולת תחזוקה זו תבוצע על-ידי ספק שירות מוסמך ,המשווק או הקמעונאי
שממנו רכשת את המכשיר .האחריות אינה מכסה החלפה של רכיבי תחזוקה לאחר תום
תוחלת החיים שלהם.

בדיקת רכיבים הניתנים להחלפה

אין להטות או להפוך את המכל.
 .5הוצא מכל פסולת טונר חדש מאריזתו.
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אם אתה נתקל בבעיות תדירות של חסימות נייר או בעיות הדפסה ,בדוק את מספר
העמודים שהמכשיר הדפיס או סרק .במקרה הצורך ,החלף את הרכיבים הדרושים.
 .1לחץ על  Menuעד להופעת האפשרות  System Setupבשורה התחתונה בתצוגה
ולחץ על .OK
 .2לחץ על החץ שמאלה/ימינה עד להופעת האפשרות  Maintenanceולחץ על .OK
 .3לחץ על החץ שמאלה/ימינה עד להופעת האפשרות  Supplies Lifeולחץ על .OK
 .4לחץ על החץ שמאלה/ימינה עד להופעת הפריט הרצוי ולאחר מכן לחץ על .OK
•  :Supplies Infoלהדפסת דף המידע אודות החומרים המתכלים.
•  :Totalלהצגת המספר הכולל של עמודים שהודפסו.
•  :ADF Scanלהצגת מספר העמודים שנסרקו באמצעות ה.ADF-
•  :Platen Scanלהצגת מספר העמודים שנסרקו באמצעות משטח הזכוכית
של הסורק.
• :Tray1 Roller ,TransferRoller ,Fuser ,Transfer Belt ,Imaging Unit
להצגת מספר העמודים שהודפסו באמצעות כל פריט.

 .5אם בחרת להדפיס דף מידע אודות החומרים המתכלים ,לחץ על  OKלאישור.
 .6לחץ על  Stop/Clearלחזרה למצב מוכן.

ניהול המכשיר מאתר האינטרנט
אם חיברת את המכשיר לרשת והגדרת פרמטרי רשת מסוג  TCP/IPכהלכה ,באפשרותך
לנהל את המכשיר באמצעות שרת האינטרנט המוכלל של - Samsung
 .SyncThru™ Web Serviceהשתמש ב SyncThru™ Web Service-כדי:
• להציג מידע אודות המכשיר ולבדוק את מצבו הנוכחי.
• לשנות את פרמטרי ה TCP/IP-ולהגדיר פרמטרי רשת אחרים.
• לשנות את מאפייני המדפסת.
• להגדיר את המכשיר לשלוח הודעות דואר אלקטרוני כדי ליידע אותך אודות
מצב המכשיר.
• לקבל תמיכה עבור השימוש במכשיר.

כדי לגשת לSyncThru™ Web Service-
 .1הפעל דפדפן אינטרנט ,כגון  ,Internet Explorerמתוך .Windows
 .2הזן את כתובת ה IP-של המכשיר ) (http://xxx.xxx.xxx.xxxבשדה הכתובת והקש
 Enterאו לחץ על עבור אל.
אתר האינטרנט המוכלל של המכשיר נפתח.

איתור המספר הסידורי של המכשיר
כאשר אתה מתקשר לשירות או נרשם כמשתמש באתר האינטרנט של ,Samsung
ייתכן שתזדקק למספר הסידורי של המכשיר.
באפשרותך לבדוק מהו המספר הסידורי באמצעות ביצוע הפעולות הבאות:
 .1לחץ על  Menuעד להופעת האפשרות  System Setupבשורה התחתונה בתצוגה
ולחץ על .OK
 .2לחץ על החץ שמאלה/ימינה עד להופעת האפשרות  Maintenanceולחץ על .OK
 .3לחץ על החץ שמאלה/ימינה עד להופעת האפשרות  Serial Numberולחץ על .OK
 .4בדוק מהו המספר הסידורי של המכשיר.
 .5לחץ על  Stop/Clearלחזרה למצב מוכן.
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פתרון בעיות
פרק זה מספק מידע שימושי אודות הפעולות שיש לבצע במקרה שמתרחשת שגיאה.
פרק זה כולל:
• עצות למניעת חסימות נייר
• שחרור חסימות מסמכים )דגם  CLX-3170FN/CLX-3170FWבלבד(
• שחרור חסימות נייר

•
•

עצות למניעת חסימות נייר

 .3בעדינות ,משוך את הנייר שנתקע אל מחוץ ל.ADF-

הבנת הודעות התצוגה
פתרון בעיות אחרות

ניתן למנוע את מרבית חסימות הנייר על-ידי בחירת חומרי ההדפסה הנכונים.
כאשר מתרחשת חסימת נייר ,פעל על-פי השלבים המתוארים בעמוד .66
• פעל על-פי ההליכים בעמוד  .36ודא שהמכוונים ממוקמים כהלכה.
• אל תטען את המגש יתר על המידה .ודא שמפלס הנייר נמצא מתחת לסימון קיבולת
הנייר בחלק הפנימי של המגש.
• אל תסיר נייר מהמגש במהלך הדפסה.
• כופף ,נפנף ויישר את הנייר לפני טעינתו.
• אל תשתמש בנייר מקומט ,לח או מסולסל מאוד.
• אל תערבב סוגי נייר שונים במגש.
• השתמש רק בחומרי הדפסה מומלצים) .ראה "הגדרת גודל הנייר וסוגו" בעמוד (.37
• ודא שהצד של חומר ההדפסה שעליו מומלץ להדפיס פונה כלפי מעלה במגש
ובמזין הידני.

שחרור חסימות מסמכים
)בלבד  CLX-3170FN/CLX-3170FWדגם(
כאשר מסמך מקור נתקע בעת מעבר דרך ה ,ADF-הכיתוב ][Document Jam
מופיע בתצוגה.
 .1הסר כל דף שנותר ב.ADF-
 .2פתח את מכסה ה.ADF-

איור זה עשוי להיות שונה מהמכשיר שברשותך ,בהתאם לדגם.
 .4סגור את מכסה ה .ADF-לאחר מכן ,טען את כל הדפים שהסרת ,אם בכלל ,בחזרה
לתוך ה. ADF-
כדי למנוע חסימות מסמכים ,השתמש במשטח הזכוכית של הסורק עבור מסמכי
מקור עבים ,דקים או הכוללים מספר סוגי נייר.

הזנה שגויה ביציאה
 .1הסר את כל הדפים שנותרו ב.ADF-
 .2אחוז בנייר שהוזן באופן שגוי והסר אותו ממגש הפלט של המסמכים באמצעות
משיכתו בזהירות לימין בשתי הידיים.

 1מכסה הADF-

 .3טען את הדפים שהסרת בחזרה לתוך ה.ADF-
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שגיאת הזנה בגליל

 .2משוך את מגש  1אל מחוץ למכשיר.

 .1פתח את מכסה הסורק.
 .2אחוז בנייר שהוזן באופן שגוי והסר אותו מאזור ההזנה באמצעות משיכתו בזהירות
לימין בשתי הידיים.

 .3הסר את הנייר התקוע באמצעות משיכתו החוצה בעדינות בצורה ישרה.

 .3סגור את מכסה הסורק .לאחר מכן ,טען את הדפים שהסרת ,אם בכלל ,בחזרה
לתוך ה.ADF-

שחרור חסימות נייר
כאשר מתרחשת חסימת נייר ,מופיעה על מסך התצוגה הודעת אזהרה .עיין בטבלה
שלהלן כדי לאתר ולשחרר את חסימת הנייר.
מיקום החסימה

ראה

הודעה
Paper Jam 0
Open/Close Door

באזור הזנת הנייר ובתוך
המכשיר

ראה "במגש "1
בעמוד " ,67באזור יחידת
ה "Fuser-בעמוד .67

Paper Jam 1
Open/Close Door

בתוך המכשיר

ראה "במגש "1
בעמוד " ,67באזור יחידת
ה "Fuser-בעמוד .67

בתוך המכשיר ובאזור
הFuser-

ראה "במגש "1
בעמוד " ,67באזור יחידת
ה "Fuser-בעמוד .67

Paper Jam 2
Check Inside

אם הנייר לא זז כאשר אתה מושך אותו ,או שאינך רואה את הנייר באזור זה,
בדוק את אזור היציאה של הנייר) .ראה "באזור יציאת הנייר" בעמוד (.68
 .4הכנס את מגש  1לתוך המכשיר עד שיתייצב במקומו בנקישה .ההדפסה מתחדשת
באופן אוטומטי.

באזור יחידת הFuser-
אם נייר נתקע באזור יחידת ה ,Fuser-פעל בהתאם לשלבים שלהלן לשחרור הנייר.
 .1פתח את יחידת הסריקה.

ייתכן שהודעות מסוימות לא יופיעו בתצוגה בהתאם לאביזרי ההעשרה או לדגם.
על מנת להימנע מקריעת הנייר ,משוך החוצה לאט ובזהירות את הנייר שנתקע.
פעל על-פי ההוראות בסעיפים שלהלן כדי לשחרר את החסימה.

במגש 1
 .1פתח וסגור את המכסה הקדמי .הנייר התקוע ייפלט מהמכשיר באופן אוטומטי.
אם הנייר לא יוצא ,עבור לשלב הבא.
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 .2פתח את המכסה הפנימי.

באזור יציאת הנייר
 .1פתח וסגור את המכסה הקדמי .הנייר התקוע ייפלט מהמכשיר באופן אוטומטי.
 .2משוך את הנייר בעדינות ממגש הפלט.

 .3בעדינות ,הוצא את הנייר התקוע אל מחוץ למכשיר.

אין לגעת ביחידת ה Fuser-הממוקמת במכסה הפנימי .היא חמה ועלולה
לגרום לכוויות! טמפרטורת הפעולה של ה Fuser-היא  .180 °Cהיזהר בעת
הסרת נייר מהמכשיר.
 .4סגור את המכסה הפנימי.
 .5הורד את יחידת הסורק למטה בעדינות ובאיטיות עד שתיסגר לחלוטין .ודא שהיא
סגורה היטב.
היזהר שאצבעותיך לא ייתפסו!

אם אינך רואה את הנייר התקוע או אם אתה חש בהתנגדות בעת המשיכה ,עצור
ועבור לשלב הבא.
 .3פתח את המכסה האחורי.
 .4אם אתה רואה את הנייר התקוע ,משוך אותו כלפי מעלה בצורה ישרה .דלג לשלב .8

אם עדיין אינך רואה את הנייר ,עבור לשלב הבא.
 .5משוך את ידית ה Fuser-כלפי מעלה.

 1ידית הFuser-

אם יחידת הסורק לא סגורה לחלוטין ,המכשיר לא יפעל.
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 .6פתח את יחידת הסריקה.

 .9משוך את ידית ה Fuser-כלפי מטה.

 .7בעדינות ,הוצא את הנייר התקוע אל מחוץ למכשיר.

 .10סגור את המכסה האחורי .ההדפסה מתחדשת באופן אוטומטי.

 .8הורד את יחידת הסורק למטה בעדינות ובאיטיות עד שתיסגר לחלוטין .ודא שהיא
סגורה היטב.
היזהר שאצבעותיך לא ייתפסו!
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הבנת הודעות התצוגה

הודעה

הודעות מופיעות בתצוגת לוח הבקרה לציון מצב המכשיר או קיום שגיאות .עיין בטבלה
שלהלן כדי להבין את משמעות ההודעות וכדי לתקן את הבעיה בעת הצורך.
ההודעות ומשמעותן מפורטות בסדר אלפביתי.
• אם ההודעה לא מופיעה בטבלה ,בצע כיבוי והפעלה מחדש ונסה לבצע את
העבודה פעם נוספת .אם הבעיה נמשכת ,פנה לקבלת שירות.
• בעת פנייה לשירות ,מומלץ לספק לנציג השירות את התוכן של הודעת התצוגה.
•

 xxxמציין את סוג המדיה.
הודעה
][COMM. Error

משמעות

פתרונות מוצעים

המכשיר נתקל בבעיית
תקשורת.

בקש מהשולח לנסות שוב.

מסמך המקור שנטען
נתקע ב.ADF-

שחרר את החסימה) .ראה
"שחרור חסימות מסמכים
)דגם CLX-3170FN/
 CLX-3170FWבלבד("
בעמוד (.66

המכשיר קיבל פקס
הרשום כפקס זבל.

נתוני הפקס שהתקבל
יימחקו.
אשר מחדש את הגדרת
פקס הזבל.
)ראה "אפשרויות קבלה"
בעמוד (.51

][Line Error

המכשיר אינו מצליח
להתחבר למכשיר הפקס
הנמען או שאיבד קשר
כתוצאה מבעיה בקו
הטלפון.

נסה שוב .אם הבעיה
נמשכת ,המתן כשעה עד
לפתרון הבעיה בקו ונסה
שוב.
לחלופין ,הפעל את מצב
) .ECMראה "אפשרויות
שליחה" בעמוד (.51

][No Answer

מכשיר הפקס הנמען לא
עונה ,גם לאחר מספר
ניסיונות של חיוג חוזר.

נסה שוב .ודא שהמכשיר
הנמען פועל.

בוצעה לחיצה על
 Stop/Clearבמהלך
פעולה.

נסה שוב.

זיכרון המכשיר התמלא
במהלך ניסיון לאחסן
מסמך מקור בזיכרון.

כדי לבטל את עבודת הפקס,
לחץ על הלחצן  OKכדי
לאשר את האפשרות .Yes
אם ברצונך לשלוח בפקס
את העמודים שאוחסנו
בהצלחה ,לחץ על הלחצן
 OKכדי לאשר את
האפשרות .No
יהיה עליך לשלוח את
העמודים הנותרים מאוחר
יותר ,כאשר יתפנה מקום
בזיכרון.

][Document Jam

][Incompatible

][Stop Pressed

?Cancel
► ◄ Yes
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משמעות

פתרונות מוצעים

Connection Error

החיבור עם שרת
ה SMTP-נכשל.

בדוק את הגדרות השרת
ואת כבל הרשת.

Data Read Fail
Check USB Mem.

הזמן הסתיים בעת
קריאת הנתונים.

נסה שוב.

Data Write Fail
Check USB Mem.

האחסון בזיכרון הUSB-
נכשל.

בדוק את נפח זיכרון
ה USB-הזמין.

Door Open

המכסה הקדמי או
האחורי אינו סגור היטב.

סגור את המכסה עד
שיינעל במקומו.

Enter Again

הזנת פריט שאינו זמין.

הזן שוב את הפריט הנכון.

אין תמיכה בתבנית
הקובץ שנבחרה.

השתמש בתבנית הקובץ
הנכונה.

ניסית לבחור מספר
מיקום קבוצתי כאשר
ניתן להשתמש במספר
מיקום יחיד בלבד ,למשל
במקרה של הוספת
מיקומים עבור פעולה של
שליחה למספר גורמים.

השתמש במספר חיוג
מהיר ,או חייג מספר באופן
ידני באמצעות לוח המקשים
המספרי.

Install Toner
▼

מחסנית הטונר אינה
מותקנת.

התקן את מחסנית הטונר.

Invalid Toner
▼

מחסנית הטונר
שהתקנת אינה
מיועדת עבור המכשיר
שברשותך.

התקן מחסנית טונר מקורית
של  ,Samsungהמיועדת
עבור המכשיר.

IP Conflict

כתובת ה IP-של הרשת
שהגדרת נמצאת
בשימושו של מישהו
אחר.

בדוק את כתובת הIP-
ואפס אותה במקרה הצורך.
)ראה "הגדרת הרשת"
בעמוד (.24

Line Busy

מכשיר הפקס הנמען לא
ענה או שהקו כבר תפוס.

נסה שוב לאחר מספר
דקות.

Mail Exceeds
Server Support

גודל הדואר עולה על
הגודל המרבי הנתמך
על-ידי שרת ה.SMTP-

חלק את הדואר למספר
מקטעים או הקטן את
הרזולוציה.

Main Motor
Locked

יש בעיה במנוע הראשי.

פתח וסגור את המכסה
הקדמי.

הזיכרון מלא.

מחק עבודות פקס מיותרות
ובצע את השידור מחדש
כאשר יהיה ברשותך יותר
זיכרון .לחלופין ,פצל את
השידור למספר פעולות.

File Format
Not Supported
Group Not
Available

Memory Full

הודעה

משמעות

פתרונות מוצעים

Network Error

יש בעיה ברשת.

פנה למנהל הרשת שלך.

Not Assigned

לא הוקצה מספר ללחצן
החיוג המהיר או מספר
החיוג המהיר שבו ניסית
להשתמש.

הזן את המספר באופן ידני
באמצעות לוח המקשים
המספרי ,או אחסן את
המספר או הכתובת.

One Page is
Too Large

נתוני עמוד יחיד חורגים
מעבר לגודל שהוגדר
עבור הדואר.

הקטן את הרזולוציה ונסה
שוב.

אתה נמצא בפעולה
Add Page/Cancel
 Jobאך אין עבודות
מאוחסנות.

בדוק אם עבודות מתוזמנות
כלשהן מופיעות בתצוגה.

מגש הפלט של המכשיר
מלא בנייר.

הסר נייר.

Paper Jam 0
Open/Close Door

אירעה חסימת נייר
באזור ההזנה של
המגש.

שחרר את החסימה.
)ראה "במגש "1
בעמוד (.67

Paper Jam 1
Open/Close Door

התרחשה חסימת נייר
באזור יציאת הנייר.

שחרר את החסימה.
)ראה "באזור יחידת
ה "Fuser-בעמוד (.67

Paper Jam 2
Check Inside

אירעה חסימת נייר
באזור ה Fuser-או סביב
מחסנית הטונר.

שחרר את החסימה.
)ראה "באזור יציאת הנייר"
בעמוד (.68

Replace Toner
▼

הודעה זו מוצגת בין מצב
 Toner Emptyומצב
.Toner Low

החלף את מחסנית הטונר
במחסנית חדשה.
)ראה "החלפת מחסנית
הטונר" בעמוד (.61

Replace
][xxx

תוקף תוחלת החיים של
הרכיב פג לחלוטין.

החלף את הרכיב ברכיב
חדש .פנה לשירות.

Replace
[xxx] Soon

תוקף תוחלת החיים של
הרכיב יפוג בקרוב.

ראה "בדיקת רכיבים
הניתנים להחלפה"
בעמוד  64ופנה לשירות.

תוקף תוחלת החיים
של מכל פסולת הטונר
פג והמדפסת תפסיק
להדפיס עד שיותקן
מכל פסולת טונר חדש
במכשיר.

החלף את מכל פסולת
הטונר במכל חדש.
)ראה "החלפת מכל פסולת
הטונר" בעמוד (.64

המכשיר ממתין במשך
פרק זמן מוגדר לפני
ביצוע ניסיון חוזר לחייג
לתחנה שהייתה תפוסה
קודם לכן.

באפשרותך ללחוץ על OK
כדי לבצע חיוג חוזר באופן
מיידי ,או על Stop/Clear
כדי לבטל את פעולת החיוג
החוזר.

יחידת הסריקה אינה
סגורה כהלכה.

סגור את יחידת הסריקה
עד שתינעל במקומה.

Operation
Not Assigned

Out-Bin Full

Replace/Install
Waste Toner Tank

?Retry Redial

Scan Unit Open

הודעה
Scanner locked

משמעות

פתרונות מוצעים

מודול הסורק נעול.

בטל את נעילת הסורק
ולחץ על .Stop/Clear

Send Error
)(AUTH

יש בעיה באימות
.SMTP

קבע את תצורת הגדרות
האימות.

Send Error
)(DNS

יש בעיה ב.DNS-

קבע את תצורת הגדרות
ה.DNS-

Send Error
)(POP3

יש בעיה ב.POP3-

קבע את תצורת ההגדרה
של .POP3

Send Error
)(SMTP

יש בעיה ב.SMTP-

שנה לשרת הזמין.

Send Error
)(Wrong Config

יש בעיה בכרטיס ממשק
רשת.

קבע כהלכה את תצורת
כרטיס ממשק הרשת
שברשותך.

Toner Empty
▼

הטונר במחסנית
אזל .המכשיר מפסיק
להדפיס.
לחץ על  OKכדי להחליף
את הודעת השגיאה
ל Continue ,Stop-או
.Black Only

באפשרותך לבחור מבין
האפשרויות ,Stop
 Continueאו Black
 Onlyבעזרת החץ
שמאלה/ימינה.
אם אתה בוחר את
האפשרות  Stopבאמצעות
לחיצה על  OKבלוח
הבקרה ,המכשיר מפסיק
להדפיס .אם אתה בוחר
את האפשרות ,Continue
המכשיר ממשיך להדפיס,
אך אין ערובה לאיכות.
אם אתה בוחר את
האפשרות ,Black Only
המכשיר מדפיס את
הנתונים בשחור-לבן.
במקרה זה ,מאפיין
ההדפסה בשחור-לבן
מוגדר מראש במאפייני
המדפסת.
בעת ביצוע העתקה ,הלחצן
 Black Startיהיה פעיל
רק במצב זה.
אם אינך בוחר אפשרות
כלשהי ,המכשיר יפעל
כאילו נבחרה האפשרות
.Stop
החלף את מחסנית
הטונר במחסנית חדשה.
)ראה "החלפת מחסנית
הטונר" בעמוד (.61

► ◄ Stop
אם מחסנית הטונר
השחור ריקה,
ההודעה Black
 Onlyלא מופיעה.

Toner Exhausted
▼

תוחלת החיים של
מחסנית הטונר שעליה
מצביע החץ הגיעה
לקיצה.

הודעה זו מופיעה כאשר
מחסנית הטונר ריקה
לחלוטין ,והמכשיר מפסיק
להדפיס .החלף את
מחסנית הטונר המתאימה
במחסנית מקורית של
.Samsung
)ראה "החלפת מחסנית
הטונר" בעמוד (.61
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משמעות

הודעה

פתרונות מוצעים

Toner Low
▼

מחסנית הטונר
המתאימה כמעט ריקה
לחלוטין.

הוצא את מחסנית הטונר
ונער אותה היטב .פעולה
זו מאפשרת לך להמשיך
בהדפסה באופן זמני.

Transfer Belt
Error

יש בעיה ברצועת
ההעברה של המכשיר.

נתק את כבל החשמל
וחבר אותו שוב .אם הבעיה
נמשכת ,פנה לשירות.

Tray 1
Paper Empty

אין נייר במגש.

טען נייר במגש.

גודל הנייר המוגדר
במאפייני המדפסת לא
תואם לנייר שאתה טוען.

טען במגש את הנייר
המתאים.

Tray 1
Paper Mismatch

הזנת נייר
מצב
נייר נתקע במהלך
הדפסה.
גיליונות נייר צמודים
זה לזה.

שחרר את חסימת הנייר) .ראה "עצות למניעת חסימות
נייר" בעמוד (.66
•

ודא שאין יותר מדי נייר במגש .קיבולת המגש היא
עד  150גיליונות נייר ,בהתאם לעובי הנייר.
ודא שאתה משתמש בסוג הנייר הנכון.
)ראה "הגדרת גודל הנייר וסוגו" בעמוד (.37
הסר את הנייר מהמגש וכופף או נפנף אותו.
תנאי לחות עשויים לגרום לגיליונות נייר מסוגים
מסוימים להידבק זה לזה.

•

ייתכן שערימת הנייר במגש הזנת הנייר כוללת נייר
מסוגים שונים .טען נייר מסוג ,גודל ומשקל אחד
בלבד.
אם השימוש במספר גיליונות ביחד גרם לחסימת נייר,
שחרר את החסימה) .ראה "עצות למניעת חסימות
נייר" בעמוד (.66

•
•

הסר את כל המכשולים מתוך המכשיר.
הנייר לא נטען כהלכה .הוצא את הנייר מהמגש וטען
אותו שוב כהלכה.
יש יותר מדי נייר במגש .הוצא נייר עודף מהמגש.
הנייר עבה מדי .השתמש אך ורק בנייר התואם
לדרישות המפרטים של המכשיר) .ראה "בחירת
חומרי הדפסה" בעמוד (.32
אם מסמך מקור אינו מוזן לתוך המכשיר ,ייתכן שיש
צורך להחליף את רפידת הגומי של ה.ADF-
פנה לנציג שירות.

•

יש יותר מדי נייר במגש .הוצא נייר עודף מהמגש.
אם אתה מדפיס על-גבי חומרי הדפסה מיוחדים,
השתמש במזין הידני.
אתה משתמש בסוג נייר שאינו מתאים .השתמש אך
ורק בנייר התואם לדרישות המפרטים של המכשיר.
)ראה "בחירת חומרי הדפסה" בעמוד (.32
ייתכן שיש פסולת בתוך המכשיר .פתח את המכסה
הקדמי והוצא את הפסולת.
אם מסמך מקור אינו מוזן לתוך המכשיר ,ייתכן שיש
צורך להחליף את רפידת הגומי של ה.ADF-
פנה לנציג שירות.

•
•
•

לא ניתן להזין מספר
גיליונות נייר ביחד.

•

פתרון בעיות אחרות
בטבלה שלהלן מפורטים מספר מצבים שעשויים להתרחש ,יחד עם פתרונות מומלצים.
פעל לפי הפתרונות המוצעים עד לתיקון הבעיה .אם הבעיה נמשכת ,פנה לשירות.

פתרונות מוצעים

לא ניתן להזין נייר
למכשיר.

•
•
•

מתרחשות חסימות
נייר חוזרות ונשנות.

•
•
•

מעטפות מתעקמות או
לא מוזנות כהלכה.
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ודא שמכווני הנייר מותאמים לשני צידי המעטפות.

בעיות הדפסה
מצב
המכשיר אינו
מדפיס.

מצב
גורם אפשרי

פתרונות מוצעים

אין אספקת חשמל
למכשיר.

בדוק את חיבורי כבל החשמל.
בדוק את מתג ההפעלה ואת
מקור החשמל.

המכשיר לא נבחר
כמדפסת ברירת
המחדל.

בחר את Samsung CLX-3170
 Seriesכמדפסת ברירת המחדל
ב.Windows-

בדוק אם התנאים הבאים מתקיימים במכשיר:
• המכסה הקדמי אינו סגור .סגור את המכסה.
• התרחשה חסימת נייר .שחרר את חסימת הנייר.
)ראה "שחרור חסימות נייר" בעמוד (.67
• לא נטען נייר .טען נייר) .ראה "טעינת נייר" בעמוד (.36
• מחסנית הטונר אינה מותקנת .התקן את מחסנית הטונר.
• אם מתרחשת שגיאת מערכת ,פנה לנציג השירות שלך.
הכבל המחבר בין
המחשב והמכשיר אינו
מחובר כהלכה.

נתק את כבל המדפסת וחבר
אותו מחדש.

הכבל המחבר בין
המחשב והמכשיר
פגום.

אם ניתן ,חבר את הכבל למחשב
אחר הפועל כהלכה והדפס
עבודה .כמו כן ,באפשרותך
לנסות להשתמש בכבל מדפסת
אחר.

הגדרת היציאה שגויה.

בדוק את הגדרת המדפסת
ב Windows-כדי לוודא שעבודת
ההדפסה נשלחת ליציאה
הנכונה .אם המחשב מצויד
במספר יציאות ,ודא שהמכשיר
מחובר ליציאה הנכונה.

ייתכן שתצורת
המכשיר אינה מוגדרת
כהלכה.

בדוק את מאפייני המדפסת כדי
לוודא שכל הגדרות ההדפסה
נכונות.

ייתכן שמנהל ההתקן
של המדפסת אינו
מותקן כהלכה.

תקן את תוכנת המדפסת.
ראה סעיף תוכנה.

המכשיר אינו פועל
כהלכה.

בדוק אם בתצוגת לוח הבקרה
של המכשיר מופיעה הודעה
בנוגע לשגיאת מערכת.

המסמך גדול מדי ואין
מספיק שטח בדיסק
הקשיח של המחשב
על מנת לאפשר
הדפסה.

הגדל את השטח הפנוי בדיסק
הקשיח והדפס שוב את המסמך.

גורם אפשרי

פתרונות מוצעים

המכשיר בוחר את
חומרי ההדפסה
ממקור נייר שגוי.

ייתכן שהגדרת מקור
הנייר במאפייני
המדפסת שגויה.

ביישומי תוכנה רבים ,הגדרת
מקור הנייר נמצאת בכרטיסייה
נייר דק בחלון מאפייני המדפסת.
בחר את מקור הנייר המתאים.
עיין במסך העזרה של מנהל
התקן המדפסת.

ההדפסה איטית
ביותר.

ייתכן שהעבודה
מורכבת מאוד.

צמצם את מידת המורכבות של
העמוד או נסה לכוונן את הגדרות
איכות ההדפסה.

ייתכן שהגדרת כיוון
העמוד שגויה.

שנה את כיוון העמוד ביישום
שבו אתה משתמש.
עיין במסך העזרה של מנהל
התקן המדפסת.

גודל הנייר שנטען אינו
תואם להגדרות גודל
הנייר.

ודא שגודל הנייר המוגדר במנהל
התקן המדפסת תואם לגודל
הנייר הטעון במגש.
לחלופין ,ודא שגודל הנייר
בהגדרות מנהל התקן המדפסת
תואם לנייר שנבחר בהגדרות
היישום שבו אתה משתמש.

כבל המדפסת רופף
או פגום.

נתק את הכבל וחבר אותו שוב.
נסה להדפיס שוב עבודת הדפסה
שהודפסה בעבר בהצלחה.
אם ניתן ,חבר את הכבל ואת
המכשיר למחשב אחר ונסה
להדפיס עבודת הדפסה שכבר
הודפסה בעבר בהצלחה .לבסוף,
נסה להשתמש בכבל מדפסת
חדש.

נבחר מנהל התקן
מדפסת שגוי.

בדוק בתפריט בחירת המדפסות
של היישום שבו אתה משתמש
שנבחר המכשיר הנכון.

יישום התוכנה אינו
פועל כהלכה.

נסה להדפיס עבודה מיישום
אחר.

מערכת ההפעלה אינה
פועלת כהלכה.

צא מ Windows-ואתחל את
המחשב .כבה את המכשיר
והפעל אותו שוב.

מחסנית הטונר פגומה
או ריקה.

במקרה הצורך ,פזר מחדש
את הטונר) .ראה "פיזור הטונר
מחדש" בעמוד (.60
במקרה הצורך ,החלף את
מחסנית הטונר.

ייתכן שהקובץ כולל
עמודים ריקים.

בדוק את הקובץ כדי לוודא שאינו
כולל עמודים ריקים.

ייתכן שרכיבים
מסוימים ,למשל הבקר
או לוח האם ,פגומים.

פנה לנציג שירות.

חצי מהעמוד ריק.

המכשיר מדפיס,
אך הטקסט שגוי,
משובש או חלקי.

דפים מודפסים,
יוצאים ריקים.
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מצב

פתרונות מוצעים

גורם אפשרי

הדפסת קובץ ה PDF-כתמונה
עשויה לפתור את הבעיה .הפעל
את האפשרות הדפס כתמונה
באפשרויות ההדפסה של מוצר
.Acrobat

המדפסת מדפיסה
קובץ  PDFבאופן
שגוי .חסרים
מספר פריטי
גרפיקה ,טקסט או
איורים.

אי-התאמה בין קובץ
ה PDF -ומוצרי
.Acrobat

המכשיר פולט
ריח מוזר במהלך
השימוש הראשוני.

השמן המשמש להגנה
על ה Fuser-מתנדף.

הריח ייעלם לאחר הדפסתם של
כ 100-עמודים בצבע .זו בעיה
חולפת.

איכות ההדפסה
של צילומים אינה
טובה .התמונות
אינן ברורות.

רזולוציית הצילום
נמוכה מאוד.

הקטן את גודל הצילום .אם אתה
מגדיל את גודל הצילום ביישום
התוכנה ,הרזולוציה תרד עוד
יותר.

לפני הדפסה,
המכשיר פולט
אדים בסמוך
למגש הפלט.

שימוש בנייר לח עלול
לגרום לפליטת אדים
במהלך ההדפסה.

זו אינה בעיה .המשך בהדפסה.

הדפסת קובץ PDF
כתמונה נמשכת זמן
ארוך יותר.

מצב
כתמי טונר

AaBbCc
AaBbCc
AaBbCc
AaBbCc
AaBbCc
אזורים ריקים

AaBbCc
AaBbCc
AaBbCc
AaBbCc
AaBbCc

בעיות באיכות ההדפסה
אם פנים המכשיר מלוכלך או שנייר נטען שלא כהלכה ,ייתכן שתבחין בירידה באיכות
ההדפסה .עיין בטבלה שלהלן כדי לפתור את הבעיה.
מצב
הדפסה בהירה או
דהויה
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פתרונות מוצעים
אם מופיע על-גבי העמוד פס לבן אנכי או אזור דהוי:
• מפלס הטונר נמוך .ייתכן שתוכל להאריך מעט
את תוחלת החיים של מחסנית הטונר.
)ראה "החלפת מחסנית הטונר" בעמוד (.61
אם פעולה זו אינה משפרת את איכות ההדפסה,
התקן מחסנית טונר חדשה.
• ייתכן שהנייר אינו תואם למפרטי הנייר ,למשל
נייר לח או מחוספס מדי) .ראה "בחירת חומרי
הדפסה" בעמוד (.32
• אם העמוד כולו בהיר ,רזולוציית ההדפסה
הוגדרה לערך נמוך מדי .כוונן את רזולוציית
ההדפסה .עיין במסך העזרה של מנהל התקן
המדפסת.
• שילוב של חלקים דהויים או כתמים עשוי להצביע
על כך שיש לנקות את מחסנית הטונר.
• ייתכן ששטח הפנים של רכיב ה LSU-שבמכשיר
מלוכלך .נקה את ה LSU-ופנה לנציג שירות.

פתרונות מוצעים
•
•

ייתכן שהנייר אינו תואם למפרטי הנייר ,למשל נייר
לח או מחוספס מדי) .ראה "בחירת חומרי הדפסה"
בעמוד (.32
ייתכן שיש לנקות את נתיב הנייר.
)ראה "ניקוי החלק הפנימי" בעמוד (.58

אם מופיעים על-גבי העמוד באופן אקראי אזורים
דהויים ,בדרך כלל מעוגלים:
• ייתכן שגיליון נייר אחד פגום .נסה להדפיס את
העבודה פעם נוספת.
• תכולת הלחות של הנייר אינה אחידה ,או שיש
אזורים לחים על פני שטח הנייר .נסה להשתמש
בנייר מתוצרת שונה) .ראה "בחירת חומרי
הדפסה" בעמוד (.32
• חבילת הנייר פגומה .תהליכי הייצור עלולים
לגרום לאזורים מסוימים לדחות את הטונר .נסה
להשתמש בסוג נייר אחר או בנייר מתוצרת שונה.
• שנה את אפשרות המדפסת ונסה שוב .עבור
אל מאפייני המדפסת ,לחץ על הכרטיסייה נייר
והגדר את סוג הנייר לנייר עבה .לקבלת פרטים,
ראה סעיף תוכנה.
אם הליכים אלה אינם פותרים את הבעיה ,פנה לנציג
שירות.

נקודות לבנות

נקודות לבנות מופיעות על העמוד:
• הנייר מחוספס מדי והרבה לכלוך מהנייר נופל
לתוך הרכיבים הפנימיים במכשיר .לכן ,ייתכן
שרצועת ההעברה מלוכלכת .נקה את פנים
המכשיר .פנה לנציג שירות.
• ייתכן שיש לנקות את נתיב הנייר .פנה לנציג
שירות.

קווים אנכיים

אם מופיעים על-גבי העמוד קווים שחורים אנכיים:
• קרוב לוודאי שהתוף במחסנית הטונר נשרט.
הסר את מחסנית הטונר והתקן מחסנית חדשה.
)ראה "החלפת מחסנית הטונר" בעמוד (.61
אם מופיעים על-גבי העמוד קווים לבנים אנכיים:
• ייתכן ששטח הפנים של רכיב ה LSU-שבמכשיר
מלוכלך .נקה את ה LSU-ופנה לנציג שירות.

מצב
רקע צבעוני או שחור

מריחות טונר

פתרונות מוצעים
אם צל הרקע של ההדפסה הופך כהה מדי:
• השתמש בנייר קל יותר) .ראה "בחירת חומרי
הדפסה" בעמוד (.32
• בדוק את סביבת ההפעלה של המכשיר :תנאי
לחות נמוכה מדי )יובש( או גבוהה מדי )למעלה
מ 80%-לחות יחסית( עשויים להגביר את מידת
ההצללה.
• הסר את מחסנית הטונר הישנה והתקן מחסנית
חדשה) .ראה "החלפת מחסנית הטונר"
בעמוד (.61
•
•
•

נקה את פנים המכשיר) .ראה "ניקוי החלק
הפנימי" בעמוד (.58
בדוק את סוג הנייר ואיכותו) .ראה "בחירת חומרי
הדפסה" בעמוד (.32
הסר את מחסנית הטונר והתקן מחסנית חדשה.
)ראה "החלפת מחסנית הטונר" בעמוד (.61

פגמים אנכיים
חוזרים

אם מופיעים על-גבי העמוד המודפס סימנים חוזרים
במרווחים שווים:
• ייתכן שמחסנית הטונר פגומה .אם מופיע
על-גבי העמוד סימן חוזר ,הדפס גיליון ניקוי
מספר פעמים כדי לנקות את המחסנית .לאחר
ההדפסה ,אם אתה ממשיך להיתקל באותן
בעיות ,הסר את מחסנית הטונר והתקן חדשה.
)ראה "החלפת מחסנית הטונר" בעמוד (.61
• ייתכן שרכיבים מסוימים במכשיר הוכתמו בטונר.
אם הפגמים מופיעים על-גבי צידו האחורי של
הדף ,סביר להניח שהבעיה תיפתר מעצמה
לאחר הדפסת מספר עמודים נוספים.
• ייתכן שמכלול הדבקת הדיו ) (fusingפגום.
פנה לנציג שירות.

כתמים מפוזרים
ברקע

כתמים מפוזרים ברקע נובעים מחלקיקי טונר
המתפזרים באופן אקראי על-גבי העמוד המודפס.
• ייתכן שהנייר לח מדי .נסה להשתמש בחבילת
נייר אחרת .אל תפתח חבילות נייר עד לשימוש
בהן ,כדי שהנייר לא יספוג לחות רבה מדי.
• אם הכתמים המפוזרים מופיעים ברקע של
מעטפה מודפסת ,שנה את פריסת ההדפסה כדי
למנוע הדפסה על פני שטחים החופפים לקיפולים
בצד השני של המעטפה .הדפסה
על-גבי הקיפולים עשויה לגרום לבעיות.
• אם כתמים מפוזרים מכסים את כל הרקע של
השטח המודפס בעמוד ,כוונן את רזולוציית
ההדפסה ביישום התוכנה או במאפייני המדפסת.

A

מצב
תווים משובשים

פתרונות מוצעים
•

אם תווים מופיעים באופן משובש וכצורות חלולות,
ייתכן שהנייר חלק מדי .נסה להשתמש בנייר אחר.
)ראה "בחירת חומרי הדפסה" בעמוד (.32
אם התווים מופיעים באופן משובש ועם אפקט של
גלים ,ייתכן שיש לתקן את יחידת הסורק .לקבלת
שירות ,פנה לנציג שירות.

•
•

ודא שהנייר נטען כהלכה.
בדוק את סוג הנייר ואיכותו) .ראה "בחירת חומרי
הדפסה" בעמוד (.32
ודא שהנייר )או כל חומר הדפסה אחר( נטען
בצורה נכונה ,ושמכווני הנייר אינם צמודים מדי
לערימת הנייר או רחוקים מדי ממנה.

•
•

ודא שהנייר נטען כהלכה.
בדוק את סוג הנייר ואיכותו .הן טמפרטורה גבוהה
והן לחות גבוהה עשויות לגרום לנייר להסתלסל.
)ראה "בחירת חומרי הדפסה" בעמוד (.32
הפוך את ערימת הנייר בתוך המגש .בנוסף,
נסה לסובב את הנייר שבמגש ב 180-מעלות.

•
•

ודא שהנייר נטען כהלכה.
בדוק את סוג הנייר ואיכותו) .ראה "בחירת חומרי
הדפסה" בעמוד (.32
הפוך את ערימת הנייר בתוך המגש .בנוסף,
נסה לסובב את הנייר שבמגש ב 180-מעלות.

•

בדוק שאין דליפת טונר .נקה את פנים המכשיר.
)ראה "ניקוי החלק הפנימי" בעמוד (.58

•

עמוד נטוי

AaBbC
AaBbCcc
AaBbC
AaBbCcc
AaBbCc
עמוד מסולסל או גלי

•

•

קמטים או קפלים

•

גב הדפים המודפסים
מלוכלך
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מצב
עמודים בצבע או
שחור מלא

A
טונר חופשי על-גבי
העמוד

פתרונות מוצעים

מצב

•

ייתכן שמחסנית הטונר לא הותקנה כהלכה.
הוצא את מחסנית הטונר והחזר אותה למקומה.
ייתכן שמחסנית הטונר פגומה ויש להחליפה.
הסר את מחסנית הטונר והתקן מחסנית חדשה.
)ראה "החלפת מחסנית הטונר" בעמוד (.61
ייתכן שהמכשיר זקוק לתיקון .פנה לנציג שירות.

תמונה לא ידועה
מופיעה שוב ושוב
על-גבי העמודים
הבאים או שמופיעים
טונר משוחרר,
הדפסה בהירה או
זיהום.

•

נקה את פנים המכשיר) .ראה "ניקוי החלק
הפנימי" בעמוד (.58
בדוק את סוג הנייר ואיכותו) .ראה "בחירת חומרי
הדפסה" בעמוד (.32
הסר את מחסנית הטונר והתקן מחסנית חדשה.
)ראה "החלפת מחסנית הטונר" בעמוד (.61
אם הבעיה נמשכת ,ייתכן שהמכשיר זקוק לתיקון.
פנה לנציג שירות.

•
•

•

•

A
פסים אופקיים

AaBbCc
AaBbCc
AaBbCc
AaBbCc
AaBbCc
סלסול
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סביר להניח שנעשה שימוש במדפסת בגובה של
 1,000מטרים ומעלה.
הגובה הרב עשוי להשפיע על איכות ההדפסה
ולגרום לטונר משוחרר או להדפסה בהירה.
באפשרותך להגדיר אפשרות זו בתוכנית
תוכנת עזר להגדרות מדפסת או בכרטיסייה
מדפסת במאפיינים של מנהל התקן המדפסת.
)ראה "כוונון גובה" בעמוד (.27

בעיות בהעתקה

•

פערים בתווים

פתרונות מוצעים

פערים בתווים הם חלקים לבנים בתווים שאמורים
להיות שחורים:
• אם אתה משתמש בשקפים ,נסה להשתמש
בסוג שקפים אחר .בשל הרכב השקפים ,פערים
מסוימים בתווים הם תופעה רגילה.
• ייתכן שאתה מדפיס על-גבי הצד הלא מתאים של
הנייר .הסר את הנייר והפוך אותו.
• ייתכן שהנייר אינו תואם למפרטי הנייר.
)ראה "בחירת חומרי הדפסה" בעמוד (.32
אם מריחות או קווים שחורים אופקיים ישרים מופיעים
על-גבי העמוד:
• ייתכן שמחסנית הטונר אינה מותקנת כהלכה.
הוצא את מחסנית הטונר והחזר אותה למקומה.
• ייתכן שמחסנית הטונר פגומה .הסר את מחסנית
הטונר והתקן מחסנית חדשה) .ראה "החלפת
מחסנית הטונר" בעמוד (.61
• אם הבעיה נמשכת ,ייתכן שהמכשיר זקוק לתיקון.
פנה לנציג שירות.
אם העמוד המודפס מסולסל ,או שהנייר אינו מוזן
לתוך המכשיר:
• הפוך את ערימת הנייר בתוך המגש .בנוסף,
נסה לסובב את הנייר שבמגש ב 180-מעלות.
• שנה את אפשרות המדפסת ונסה שוב .עבור
אל מאפייני המדפסת ,לחץ על הכרטיסייה נייר
והגדר את סוג הנייר לנייר דק .לקבלת פרטים,
ראה סעיף תוכנה.

מצב
העותקים בהירים מדי
או כהים מדי.
מריחות ,קווים ,סימנים
או כתמים מופיעים
על-גבי העותקים.

העותק נטוי.

פתרונות מוצעים
Use Darkness to darken or lighten the
background of the copies.
•

If defects are on the original,
press Darkness to lighten the
background of your copies.
אם אין פגמים במסמך המקור ,נקה את יחידת
הסורק) .ראה "ניקוי יחידת הסורק" בעמוד (.60

•

ודא שמסמך המקור מונח כשהוא פונה כלפי מטה
על משטח הזכוכית של הסורק או כלפי מעלה
ב.ADF-
ודא שהנייר עבור העותק נטען כהלכה.

•

•
מודפסים עותקים
ריקים.
התמונה נמחקת
מהעותק בקלות.

מתרחשות חסימות נייר
חוזרות ונשנות בעת
העתקה.

ודא שמסמך המקור מונח כשהוא פונה כלפי מטה על
משטח הזכוכית של הסורק או כלפי מעלה ב.ADF-
•

החלף את הנייר במגש הנייר בנייר מתוך חבילה
חדשה.
באזורים ששוררת בהם לחות גבוהה ,אל תשאיר
נייר במכשיר לפרקי זמן ארוכים.

•

נפנף את ערימת הנייר ולאחר מכן הפוך אותה
במגש הנייר .החלף את הנייר במגש באספקת
נייר חדשה .במקרה הצורך ,בדוק/כוונן את מכווני
הנייר.
ודא שהנייר הוא במשקל מתאים.
מומלץ  75 -גרם/מ"ר.
לאחר שחרור חסימת נייר ,בדוק אם נותרו
גיליונות או פיסות נייר במכשיר.

•

ייתכן שמסמכי המקור מכילים תמונות ,אזורים
בצבע מלא ,או פסים עבים .לדוגמה ,מסמכי
המקור עשויים להיות טפסים ,ידיעונים ,ספרים או
מסמכים אחרים הצורכים כמות טונר רבה יותר.
ייתכן שמתבצעים הפעלה וכיבוי תכופים של
המכשיר.
ייתכן שמכסה המסמכים הושאר פתוח במהלך
יצירת העותקים.

•

•
•

הטונר במחסנית אזל
לפני הפקת כמות
העותקים המצופה.

•
•

בעיות פקס )דגם  CLX-3170FN/CLX-3170FWבלבד(

בעיות בסריקה
מצב
הסורק אינו פועל.

פתרונות מוצעים
•

הקפד להניח את מסמך המקור המיועד לסריקה
כשהוא פונה כלפי מטה על משטח הזכוכית של
הסורק ,או כלפי מעלה ב.ADF-
ייתכן שאין די זיכרון זמין עבור שמירת המסמך
שברצונך לסרוק .נסה להשתמש בפונקציית
הסריקה המקדימה כדי לראות אם הבעיה נפתרת.
נסה להשתמש ברזולוציית סריקה נמוכה יותר.
בדוק שכבל ה USB-מחובר כהלכה.
ודא שכבל ה USB-אינו פגום .החלף את הכבל
בכבל אחר שאתה בטוח בתקינותו .במקרה הצורך,
החלף את הכבל.
בדוק שתצורת הסורק מוגדרת כהלכה .בדוק את
הגדרת הסריקה בSmarThru Configuration-
ביישום שבו ברצונך להשתמש ,כדי לוודא שעבודת
הסורק נשלחת ליציאה הנכונה.

•

בדוק אם המכשיר נמצא במהלך הדפסה של
נתונים .במקרה כזה ,סרוק את המסמך לאחר
הדפסת הנתונים.
סריקת פריטים גרפיים איטית יותר מאשר
סריקת טקסט.
מהירות התקשורת מואטת במצב סריקה בשל
כמות הזיכרון הרבה הנחוצה לניתוח ושחזור
התמונה הסרוקה .הגדר את המחשב למצב
מדפסת  ECPבאמצעות הגדרת ה .BIOS-הדבר
יסייע להגביר את המהירות .לקבלת פרטים אודות
אופן הגדרת ה ,BIOS-עיין במדריך למשתמש של
המחשב.

•

ייתכן שמתבצעת עבודת העתקה או הדפסה.
לאחר השלמת עבודה זו ,נסה לבצע שוב את
העבודה שלך.
היציאה שנבחרה נמצאת בשימוש .הפעל מחדש
את המחשב ונסה שוב.
ייתכן שכבל המדפסת לא מחובר כהלכה או
שהמכשיר כבוי.
מנהל ההתקן של הסורק לא הותקן ,או שסביבת
ההפעלה לא הוגדרה כהלכה.
ודא שהמחשב מחובר כהלכה ומופעל ,ולאחר מכן
הפעל מחדש את המחשב.
ייתכן שכבל ה USB-לא מחובר כהלכה או
שהמכשיר כבוי.

•

•
•
•

היחידה סורקת באיטיות
רבה.

•
•

מופיעה הודעה על-גבי
מסך המחשב:
• "לא ניתן להגדיר
את ההתקן למצב
החומרה הרצוי".
• "תוכנית אחרת
משתמשת בתוכנה".
• "היציאה מוגדרת
כמבוטלת".
• "הסורק עסוק
בקבלה או הדפסה
של נתונים.
עם השלמת העבודה
הנוכחית ,נסה שוב".
• "ידית לא חוקית".
• "הסריקה נכשלה".

•
•
•
•
•

בעיות עם מנהל סריקה Samsung
מצב
לא ניתן להשתמש
בתוכנית
מנהל סריקה
.Samsung

פתרונות מוצעים
בדוק את מערכת ההפעלה .מערכות ההפעלה
הנתמכות הן .Windows 2000/XP/Vista

פתרונות מוצעים

מצב
המכשיר אינו פועל ,לא
מופיע דבר בתצוגה
והלחצנים אינם פועלים.

•
•

נתק את כבל החשמל וחבר אותו שוב.
ודא שיש אספקת חשמל לשקע החשמל.

אין צליל חיוג.

•
•

ודא שקו הטלפון מחובר כהלכה.
בדוק ששקע הטלפון בקיר פועל על-ידי חיבור
טלפון אחר.

המכשיר אינו מחייג
כהלכה את המספרים
המאוחסנים בזיכרון.

ודא שהמספרים מאוחסנים בזיכרון כהלכה.
הדפס רשימה של פנקס הטלפונים ,ראה עמוד .53
•

ודא שהנייר אינו מקומט ושאתה מכניס אותו בצורה
נכונה .ודא שמסמך המקור הוא בגודל הנכון ,לא
עבה מדי או דק מדי.
ודא שה ADF-סגור היטב.
ייתכן שיש להחליף את רפידת הגומי של ה.ADF-
פנה לנציג שירות.

מסמך המקור אינו מוזן
לתוך המכשיר.

פקסים אינם מתקבלים
באופן אוטומטי.

•
•
•

יש להגדיר את מצב הקבלה ל.Fax-
ודא שיש נייר במגש.
בדוק אם מופיעות בתצוגה הודעות שגיאה.
אם כן ,טפל בבעיה.

המכשיר לא שולח
פקסים.

•

ודא שמסמך המקור נטען ב ADF-או על-גבי
משטח הזכוכית של הסורק.
הכיתוב  Sendingאמור להופיע בתצוגה.
בדוק אם מכשיר הפקס שאליו אתה שולח את
הפקס יכול לקבלו.

•
•

ייתכן שיש בעיות במכשיר הפקס השולח.
רעשים בקו הטלפון עשויים לגרום לשגיאות
בשורות הפקס.
בדוק את המכשיר באמצעות העתקת מסמך.
ייתכן שמחסנית הטונר ריקה .החלף את מחסנית
הטונר .ראה עמוד .61

•
•

הפקס הנכנס מכיל
אזורים ריקים או שהוא
באיכות נמוכה.

•
•

•
•

חלק מהמילים בפקס
הנכנס מופיעות
מתוחות.

התרחשה חסימת מסמך זמנית במכשיר
הפקס השולח.

מופיעים קווים על
מסמכי המקור שאתה
שולח.

בדוק אם יש סימנים על יחידת הסריקה ונקה אותה.
)ראה "ניקוי יחידת הסורק" בעמוד (.60

המכשיר מחייג מספר
אולם החיבור למכשיר
הפקס האחר נכשל.

ייתכן שמכשיר הפקס האחר כבוי ,שחסר בו נייר
או שאין ביכולתו לענות לשיחות נכנסות .פנה אל
המפעיל של מכשיר הפקס האחר ובקש ממנו לפתור
את הבעיה.

פקסים אינם מאוחסנים
בזיכרון.

ייתכן שאין די מקום בזיכרון כדי לאחסן את הפקס.
אם בתצוגה מופיעה ההודעה  ,Memory Fullמחק
מהזיכרון את כל הפקסים שאינם נחוצים עוד ולאחר
מכן נסה לאחסן את הפקס פעם נוספת.
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מצב
אזורים ריקים מופיעים
בחלק התחתון של כל
עמוד או כל עמוד שני,
ורק פס קטן של טקסט
מופיע למעלה.

פתרונות מוצעים
ייתכן שבחרת אפשרויות שגויות עבור הגדרות הנייר.
לקבלת פרטים אודות הגדרות הנייר ,ראה "בחירת
חומרי הדפסה" בעמוד .32

בעיות נפוצות בLinux-
מצב
המכשיר אינו מדפיס.

פתרונות מוצעים
•

בעיות נפוצות בWindows-
מצב

פתרונות מוצעים

ההודעה "הקובץ נמצא
בשימוש" מופיעה
במהלך ההתקנה.

צא מכל יישומי התוכנה .הסר את כל התוכנות
מהקבוצה "הפעלה" והפעל מחדש את .Windows
התקן מחדש את מנהל התקן המדפסת.

מופיעות ההודעות
"שגיאת הגנה
כללית"" ,חריגת ,"OE
" "Spool32או "פעולה
לא חוקית".

סגור את כל היישומים האחרים ,אתחל את Windows
ונסה להדפיס שוב.

מופיעות ההודעות
"ההדפסה נכשלה",
"אירעה שגיאת פסק
זמן של מדפסת".

הודעות אלה עשויות להופיע במהלך ההדפסה.
פשוט המתן עד שהמכשיר יסיים את ההדפסה.
אם ההודעה מופיעה במצב מוכן או לאחר השלמת
עבודת ההדפסה ,בדוק את החיבור ובדוק אם אירעה
שגיאה.

•

•

לקבלת מידע נוסף אודות הודעות שגיאה ב ,Windows-עיין בתיעוד של מערכת
 Microsoft Windowsהמצורף למחשב.

•

•

מספר תמונות צבע
מודפסות כולן שחורות.
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בדוק אם מנהל התקן המדפסת מותקן במערכת.
פתח את תוכנית קביעת התצורה של
 Unified Driver Configuratorועבור אל הכרטיסייה
 Printersבחלון  Printers configurationכדי
להתבונן ברשימת המדפסות הזמינות .ודא שהמכשיר
מופיע ברשימה .אם לא ,הפעל את האשף
 Add new printerכדי להגדיר את המכשיר.
בדוק אם המדפסת מופעלת .פתח את
 Printers configurationובחר את המכשיר
מרשימת המדפסות .בדוק את התיאור בחלונית
 .Selected printerאם המצב מכיל את המחרוזת
") ,"(stoppedלחץ על לחצן  .Startלאחר מכן,
המדפסת אמורה לחזור לפעולה רגילה .ייתכן שמצב
" "stoppedיופעל עם התרחשות בעיות מסוימות
בהדפסה .לדוגמה ,ייתכן שמדובר בניסיון להדפיס
מסמך כאשר יישום סריקה מסוים עושה שימוש
ביציאה.
בדוק שהיציאה אינה תפוסה .מכיוון שהרכיבים
הפונקציונליים של התקן ) MFPמדפסת וסורק(
חולקים את אותו ממשק קלט/פלט )יציאה( ,ייתכן
מצב של גישה בו-זמנית של יישום "צרכן" אחר
לאותה יציאה .כדי למנוע התנגשויות אפשריות,
השליטה על ההתקן מוענקת רק ליישום אחד בכל
פעם .ה"צרכן" האחר יקבל את התגובה
" ."device busyעליך לפתוח את תצורת היציאה
ולבחור את היציאה המוקצית למדפסת שברשותך.
בחלונית  ,Selected portבאפשרותך לראות אם
היציאה נמצאת בשימוש של יישום אחר .במקרה
כזה ,עליך להמתין לסיום העבודה הנוכחית או
ללחוץ על הלחצן  ,Release portאם אתה בטוח
שהיישום ששלח את העבודה אינו פועל כהלכה.
בדוק אם ליישום שבו אתה משתמש יש אפשרויות
הדפסה מיוחדות ,כגון " ."oraw-אם האפשרות
" "oraw-צוינה בפרמטר של שורת הפקודה ,הסר
אותה כדי להדפיס כהלכה .בממשק
 ,Gimp front-endבחר "<- "print
" "Setup printerוערוך את פרמטר שורת הפקודה
בפריט הפקודה.
לגרסת (Common Unix Printing System) CUPS
המופצת עם  (cups-1.1.21) SuSE Linux 9.2יש
בעיה עם הדפסה באמצעות פרוטוקול IPP
) .(Internet Printing Protocolהשתמש
ב socket printing-במקום ב,IPP-
או התקן גרסה חדשה יותר של CUPS
) cups-1.1.22ואילך(.

זה באג מוכר ב) Ghostscript-עד גרסה 7.05
של  (GNU Ghostscriptכשבסיס מרחב הצבעים
של המסמך הוא באינדקס מרחב צבעים ומוחלף
באמצעות מרחב צבעים  .CIEמכיוון שPostScript-
משתמש במרחב צבעים  CIEעבור Color Matching
 ,Systemעליך לשדרג את  Ghostscriptבמערכת
שלך ל GNU Ghostscript-גרסה  7.06ואילך לכל
הפחות .ניתן למצוא את גרסאות Ghostscript
העדכניות ביותר בכתובת .www.ghostscript.com

מצב

פתרונות מוצעים

מספר תמונות צבע
מודפסות בצבע בלתי
צפוי.

זהו באג מוכר ב) Ghostscript-עד גרסה
 7.xxשל  (GNU Ghostscriptכשמרחב צבע הבסיס
של המסמך הוא באינדקס מרחב צבעים RGB
וההמרה מתבצעת באמצעות מרחב צבעים .CIE
מכיוון ש PostScript-משתמש במרחב צבעים CIE
עבור  ,Color Matching Systemעליך לשדרג את
 Ghostscriptבמערכת שלך לGNU Ghostscript-
גרסה  xx.8ואילך לכל הפחות .ניתן למצוא את
גרסאות  Ghostscriptהעדכניות ביותר בכתובת
.www.ghostscript.com

המכשיר לא מדפיס
עמודים שלמים והפלט
מודפס עד מחצית
העמוד בלבד.

זו בעיה מוכרת שמתרחשת בעת שימוש במדפסת
צבעונית בגרסה  8.51או מוקדמת יותר של
 ,Ghostscriptבמערכת הפעלה  Linux OSשל
 64סיביות ,ומדווחת לbugs.ghostscript.com-
כ.Ghostscript Bug 688252-
הבעיה נפתרה ב AFPL Ghostscript v. 8.52-ואילך.
על מנת לפתור בעיה זו ,הורד את הגרסה האחרונה
של  AFPL Ghostscriptמהכתובת
http://sourceforge.net/projects/ghostscript/
והתקן אותה.

לא ניתן לסרוק
באמצעות ממשק
.Gimp front-end

• בדוק אם ממשק  Gimp front-endכולל את
האפשרות " "Xsane: Device dialog.בתפריט
" ."Acquireאם לא ,עליך להתקין במחשב את
התוספת  Xsaneעבור  .Gimpבאפשרותך
למצוא את חבילת התוספת  Xsaneעבור Gimp
בתקליטור ההפצה של  Linuxאו בדף הבית של
 .Gimpלקבלת מידע מפורט ,עיין בעזרה עבור
תקליטור ההפצה של  Linuxאו עבור יישום ממשק
.Gimp front-end
אם ברצונך להשתמש ביישום סריקה אחר ,עיין בעזרה
עבור אותו יישום.

בעת הדפסת מסמך,
מופיעה השגיאה
"Cannot open port
".device file

הימנע מלשנות פרמטרים של עבודות הדפסה
)לדוגמה ,באמצעות  (LPR GUIבמהלך הדפסה.
בגרסאות מסוימות של שרת  ,CUPSמשימת
ההדפסה מופסקת בכל פעם שמתבצע שינוי
באפשרויות ההדפסה ,והמערכת מנסה להתחיל את
העבודה מחדש .מכיוון ש Unified Linux Driver-נועל
את היציאה במהלך ההדפסה ,הפסקה פתאומית של
מנהל ההתקן שומרת על היציאה נעולה ולא זמינה
לקבלת עבודות הדפסה נוספות .במקרה כזה ,נסה
לשחרר את היציאה.

מצב
המכשיר לא מופיע
ברשימת הסורקים.

פתרונות מוצעים
•
•

•

בדוק אם המכשיר מחובר למחשב .ודא שהמכשיר
מופעל ומחובר כהלכה ליציאת ה.USB-
בדוק אם מנהל התקן הסורק עבור המכשיר
מותקן במערכת .פתח את תוכנית קביעת התצורה
 ,Unified Driver Configuratorעבור אל
 Scanners configurationולאחר מכן לחץ על
 .Driversודא שבחלון מופיע מנהל התקן בעל שם
המתאים למכשיר שברשותך .בדוק שהיציאה אינה
תפוסה .מכיוון שהרכיבים הפונקציונליים של התקן
) MFPמדפסת וסורק( חולקים את אותו ממשק
קלט/פלט )יציאה( ,ייתכן מצב של גישה בו-זמנית
של יישום "צרכן" אחר לאותה יציאה .כדי למנוע
התנגשויות אפשריות ,השליטה על ההתקן מוענקת
רק ליישום אחד בכל פעם .ה"צרכן" האחר יקבל את
התגובה " ."device busyבעיה מסוג זה עלולה
להתרחש בעת הפעלת הליך הסריקה עם הופעת
תיבת ההודעות המתאימה.
כדי לזהות את מקור הבעיה ,עליך לפתוח תצורת
יציאות ולבחור את היציאה המוקצית לסורק.
סמל היציאה  /dev/mfp0מתייחס ל LP:0-המוצג
באפשרויות הסורק /dev/mfp1 ,מתייחס לLP:1-
וכן הלאה .יציאות  USBמוגדרות החל
מ ,/dev/mfp4-ולפיכך סורק ביציאה USB:0
מקביל ל ,/dev/mfp4-וכן הלאה ברצף .בחלונית
 ,Selected portבאפשרותך לראות אם היציאה
נמצאת בשימוש של יישום אחר .במקרה כזה ,עליך
להמתין להשלמת העבודה הנוכחית או ללחוץ על
הלחצן  ,Release portאם אתה בטוח שהיישום
הנוכחי השולט ביציאה אינו פועל כהלכה.
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מצב
המכשיר אינו סורק.

פתרונות מוצעים
•
•
•

בדוק אם נטען מסמך במכשיר.
בדוק אם המכשיר מחובר למחשב .אם מופיעה
שגיאת קלט/פלט במהלך סריקה ,ודא שהמכשיר
מחובר כהלכה.
בדוק שהיציאה אינה תפוסה .מכיוון שהרכיבים
הפונקציונליים של התקן ) MFPמדפסת וסורק(
חולקים את אותו ממשק קלט/פלט )יציאה( ,ייתכן
מצב של גישה בו-זמנית של יישום "צרכן" אחר
לאותה יציאה .כדי למנוע התנגשויות אפשריות,
השליטה על ההתקן מוענקת רק ליישום אחד בכל
פעם .ה"צרכן" האחר יקבל את התגובה
" ."device busyדבר זה עשוי להתרחש בעת
התחלת תהליך הסריקה עם הופעת ההודעה
המתאימה.
כדי לזהות את מקור הבעיה ,עליך לפתוח תצורת
יציאות ולבחור את היציאה המוקצית לסורק.
סמל היציאה  /dev/mfp0מתייחס ל LP:0-המוצג
באפשרויות הסורק /dev/mfp1 ,מתייחס לLP:1-
וכן הלאה .יציאות  USBמוגדרות החל
מ ,/dev/mfp4-ולפיכך סורק ביציאה USB:0
מקביל ל ,/dev/mfp4-וכן הלאה ברצף .בחלונית
 ,Selected portבאפשרותך לראות אם היציאה
נמצאת בשימוש של יישום אחר .במקרה כזה ,עליך
להמתין להשלמת העבודה הנוכחית או ללחוץ על
הלחצן  ,Release portאם אתה בטוח שהיישום
הנוכחי השולט ביציאה אינו פועל כהלכה.

לקבלת מידע נוסף אודות הודעות שגיאה ב ,Linux-עיין במדריך למשתמש של
 Linuxהמצורף למחשב.

בעיות נפוצות בMacintosh-
מצב
המדפסת מדפיסה קובץ
 PDFבאופן שגוי .חסרים
מספר פריטי גרפיקה,
טקסט או איורים.

פתרונות מוצעים
אי-תאימות בין קובץ ה PDF-ומוצרי :Acrobat
הדפסת קובץ ה PDF-כתמונה עשויה לפתור
את הבעיה .הפעל את האפשרות
הדפס כתמונה באפשרויות ההדפסה של
מוצר .Acrobat
הדפסת קובץ  PDFכתמונה נמשכת זמן
ארוך יותר.

המסמך הודפס ,אך עבודת
ההדפסה לא נמחקה
ממנגנון ההדפסה ברקע
ב.Mac OS 10.3.2-

עדכן את מערכת ההפעלה שלך למערכת
 .Mac OS 10.3.3ואילך.

כמה מהאותיות לא נראות
כהלכה בהדפסת עמוד
השער.

בעיה זו נגרמת מכיוון שמערכת  Mac OSלא
יכולה ליצור את הגופן במהלך ההדפסה של
עמוד השער .האלפבית באנגלית והמספרים
נראים כהלכה בעמוד השער.

לקבלת מידע נוסף אודות הודעות שגיאה ב ,Mac OS-עיין במדריך למשתמש של
 Mac OSהמצורף למחשב.
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הזמנת חומרים מתכלים ואביזרים
פרק זה מספק מידע אודות רכישת מחסניות ואביזרים עבור המכשיר.
פרק זה כולל:
• חומרים מתכלים

•

אופן הרכישה

הרכיבים או המאפיינים האופציונליים עשויים להשתנות ממדינה למדינה .היוועץ
בנציג המכירות כדי לדעת אם הרכיב הרצוי זמין במדינה שבה אתה נמצא.

חומרים מתכלים
כאשר אוזל הטונר ,באפשרותך להזמין את מחסנית טונר מהסוג הבא עבור המכשיר:
סוג
מחסנית טונר
עם תפוקה
ממוצעת

תפוקה ממוצעת
•

•

יחידת הדמיה
מכל פסולת
טונר

א

תפוקה ממוצעת רציפה של
מחסנית להדפסה בשחור:
 1,500עמודים רגילים
)שחור-לבן(
תפוקה ממוצעת רציפה של
מחסנית להדפסה בצבע:
 1,000עמודים רגילים
)צהוב/מגנטה/ציאן(

כ 24,000-תמונות
ב

כ 2,500-תמונות )תמונה בכיסוי
של  5%בצבע מלא(

מק"ט
) CLT-K409Sשחור(
) CLT-C409Sציאן(
) CLT-M409Sמגנטה(
) CLT-Y409Sצהוב(

CLT-R409S
CLT-W409S

א .ערך תפוקה מוצהר בהתאם לתקן .ISO/IEC 19798
ב .ספירות תמונה מבוססות על צבע אחד בכל עמוד .אם אתה מדפיס מסמכים בצבע
מלא )ציאן ,מגנטה ,צהוב ,שחור( ,תוחלת החיים של הפריט יורדת ב.25%-
בעת רכישה של מחסניות הדפסה חדשות או חומרים מתכלים אחרים ,יש לבצע
את הרכישה באותה מדינה שבה נרכש המכשיר .אחרת ,מחסניות הטונר או
החומרים המתכלים האחרים לא יהיו תואמים למכשיר מכיוון שתצורת מחסניות
ההדפסה ושאר החומרים המתכלים משתנה בהתאם למדינה.

אופן הרכישה
כדי להזמין חומרים מתכלים או אביזרים מורשים של חברת  ,Samsungפנה למשווק
 Samsungהמקומי או לקמעונאי שממנו רכשת את המכשיר ,או בקר בכתובת
 www.samsungprinter.comובחר את המדינה/אזור שבהם אתה נמצא כדי לקבל מידע
אודות פניה לתמיכה הטכנית.

הזמנת חומרים מתכלים ואביזרים_81

מפרטים
פרק זה מדריך אותך בנוגע למפרטי המכשיר ,כגון המאפיינים השונים.
פרק זה כולל:
• מפרטים כלליים
• מפרטי המדפסת
• מפרטי הסורק

•
•

מפרטים כלליים

פריט

הסמל * מציין מאפיין אופציונלי בהתאם למכשיר שברשותך.
פריט
קיבולת

ADFא

עד  15גיליונות במשקל  75גרם /מ"ר

גודל מסמך
בADF-
קיבולת קלט נייר

מגש 150 :גיליונות של נייר רגיל במשקל  75גרם/מ"ר

קיבולת פלט נייר

פנים כלפי מטה 100 :גיליונות של נייר במשקל  75גרם/מ"ר

מתח חשמל

 AC 90 - 140 Vאו AC 189 - 264 V
עיין בתווית הדירוג שעל המכשיר לקבלת פרטי המתח ,התדר
)הרץ( וסוג הזרם המתאימים עבור המכשיר.

צריכת חשמל

• מצב הפעלה ממוצע :פחות מ450 W-
• מצב מוכן :פחות מ160 W-
• מצב חיסכון בחשמל :פחות מ17 W-

רמת

• מצב מוכן :פחות מ27 dBA-
• מצב הדפסה :פחות מ48 dBA-
• מצב העתקה :פחות מ52 dBA-

זמן התחממות

פחות מ 35-שניות

סביבת הפעלה

טמפרטורה15-32.5 °C :
לחות 10-80% :לחות יחסית

תצוגה

 16תווים  2 xשורות

תוחלת חיים של
מחסנית טונרג

שחור

תפוקה ממוצעת רציפה של מחסנית
להדפסה בשחור 1,500 :עמודים רגילים
)דגמי  CLX-3170 Seriesמופצים עם
מחסנית טונר ראשונית להפקת 1,000
עמודים(.

צבע
)צהוב/מגנטה/
ציאן(

תפוקה ממוצעת רציפה של מחסנית
להדפסה בצבע 1,000 :עמודים רגילים
)דגמי  CLX-3170 Seriesמופצים עם
מחסנית טונר ראשונית להפקת 700
עמודים(.

תפוקת יחידת
ההדמיהד

כ 24,000-תמונות

זיכרון

) 128 MBלא ניתן להרחבה(
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ממדים חיצוניים
)ג  xע  xר(

תיאור

• רוחב 174 :עד  216מ"מ
• אורך 128 :עד  356מ"מ

רעשב

מפרטי מכשיר ההעתקה
מפרטי הפקסימיליה )דגם  CLX-3170FN/CLX-3170FWבלבד(

תיאור
CLX-3170/
CLX-3170N

 415 x 349 x 318.4מ"מ

CLX-3170FN/
CLX-3170FW

 415 x 373 x 341.7מ"מ

משקל
)כולל חומרים
מתכלים(

•
•

 15.6 :CLX-3170/CLX-3170Nק"ג
 16.6 :CLX-3170FN/CLX-3170FWק"ג

משקל האריזה

•
•

נייר 5.8 :ק"ג
פלסטיק 1.8 :ק"ג

מחזור עבודה

עד  20,000תמונותה )בחודש(

טמפרטורת
הדבקת דיו
)(Fusing

180 °C

א .דגם  CLX-3170FN/CLX-3170FWבלבד.
ב .רמת לחץ קול.ISO 7779 ,
ג .ערך תפוקה מוצהר בהתאם לתקן  .ISO/IEC 19798מספר העמודים יכול
להשתנות בהתאם לסביבת ההפעלה ,המרווחים בין ההדפסות ,סוג חומרי
ההדפסה וגודל חומרי ההדפסה.
ד .עשוי להיות מושפע מסביבת ההפעלה ,אביזרי ההעשרה ,המרווחים בין
ההדפסות ,סוג חומרי ההדפסה וגודל חומרי ההדפסה.
ה .ספירות תמונה מבוססות על צבע אחד בכל עמוד .אם אתה מדפיס מסמכים בצבע
מלא )שחור ,ציאן ,מגנטה ,צהוב( ,תוחלת החיים של הפריט יורדת ב.25%-

מפרטי הסורק

מפרטי המדפסת
תיאור

פריט
שיטת הדפסה
מהירות הדפסה

הדפסה צבעונית עם קרן לייזר
א

•
•

זמן להדפסת עמוד
ראשון

שחור-לבן :עד  16עמודים לדקה ) 17 ;(A4עמודים לדקה
)(Letter
צבע :עד  4עמודים לדקה ) 4 ;(A4עמודים לדקה )(Letter

שחור-
לבן

•
•

ממצב מוכן :פחות מ 14 -שניות
מאתחול קר :פחות מ 45 -שניות

צבע

•
•

ממצב מוכן :פחות מ 26 -שניות
מאתחול קר :פחות מ 57 -שניות

רזולוציית הדפסה

 2,400 x 600 dpi classלכל היותר

שפת מדפסת

SPL-C

תאימות למערכות
הפעלהב

•
•

2000/XP/2003/Vista :Windows
,Red Hat 8.0 ~ 9.0, Mandrake 9.2 ~ 10.1 :Linux
Fedora Core 1 ~ 4 ,SuSE 8.2 ~ 9.2
Universal Mac ,Mac OS X 10.3 ~ 10.5 :Macintosh

•
•
•

High speed USB 2.0
) Ethernet 10/100 Base TXסוג מוכלל(
רשת  LANאלחוטית מסוג IEEE 802.11b/g
)דגם  CLX-3170FWבלבד(

•
ממשק

א .המהירות מושפעת ממערכת ההפעלה ,ביצועי המחשב ,תוכנות היישומים ,שיטות
החיבור ,סוג חומרי ההדפסה ,גודל חומרי ההדפסה ומורכבות עבודת ההדפסה.
ב .בקר בכתובת  www.samsungprinter.comכדי להוריד את גרסת התוכנה
העדכנית ביותר.

תיאור

פריט
תאימות

תקן /TWAINתקן WIA

שיטת סריקה

 CISצבעוני

רזולוציה

אופטית :עד 1,200 x 1,200 dpi
משופרת :עד 4,800 x 4,800 dpi

אורך סריקה
אפקטיבי

משטח הזכוכית של הסורק 216 :מ"מ
 348 :ADFמ"מ

רוחב סריקה
אפקטיבי

 216מ"מ לכל היותר

עומק סיביות )צבע(

 24סיביות

עומק סיביות
)שחור-לבן(

 1סיבית עבור מצב שחור-לבן
 8סיביות עבור גווני אפור

מפרטי מכשיר ההעתקה
פריט
מהירות

העתקהא

רזולוציית
העתקה

טווח זום

תיאור
•
•

שחור-לבן :עד  16עותקים לדקה ) 17 ;(A4עותקים לדקה
)(Letter
צבע :עד  4עותקים לדקה ) 4 ;(A4עותקים לדקה )(Letter

סריקה

עד ) 600 x 300טקסט ,טקסט/תמונה,
באמצעות משטח הזכוכית(
עד ) 600 x 600תמונה ,באמצעות משטח
הזכוכית של הסורק(
עד ) 300 x 300טקסט ,טקסט/תמונה,
תמונה ,באמצעות ה(ADF-

הדפסה

עד ) 600 x 600טקסט ,טקסט/תמונה(
עד ) 1,200 x 1,200תמונה ,באמצעות
משטח הזכוכית של הסורק(
עד ) 600 x 600תמונה ,באמצעות ה(ADF-

•
•

משטח הזכוכית של הסורק25%-400% :
25%-100% :ADF

א .מהירות ההעתקה מבוססת על עיקרון 'מסמך אחד ,עותקים מרובים'.

מפרטים_83

מפרטי הפקסימיליה
)בלבד  CLX-3170FN/CLX-3170FWדגם(
בהתאם לדגם המכשיר ,ייתקן שאין תמיכה במאפיין הפקס.
תיאור

פריט
תאימות

ITU-T G3

קו טלפון מתאים

רשת טלפון ציבורית ממותגת ) (PSTNאו מאחורי מרכזת
מיתוג פרטית אוטומטית )(PABX

קידוד נתונים

 Tx) MH/MR/MMR/JBIG/JPEGבלבד(

מהירות מודם

33.6 Kbps

מהירות שידור

עד  3שניות/עמוד

אורך מסמך מרבי

משטח הזכוכית של הסורק 356 :מ"מ
משטח הזכוכית של מזין המסמכים האוטומטי 356 :מ"מ

רזולוציה

203 x 98 dpi :Standard
203 x 196 dpi :Fine
) 300 x 300 dpi :Super Fineקבלה בלבד(

זיכרון

2 MB

גווני ביניים

 256רמות

חיוג אוטומטי

חיוג מהיר )עד  200מספרים(

א

א .רזולוציה סטנדרטית ,(JBIG) MMR ,מהירות מודם מרבית ,שלב " "Cלפי
 – ITU-Tתרשים מס' .ECM ,Memory Tx ,1
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מילון מונחים
מילון המונחים הבא יסייע לך להכיר את המוצר באמצעות הבנת המונחים
ששימושם שכיח בתחום ההדפסה והם מוזכרים במדריך למשתמש זה.

אינטראנט
רשת פרטית שמשתמשת בפרוטוקולי אינטרנט ,חיבור לרשת ,ולעיתים במערכת
הטלקומוניקציה הציבורית ,כדי לשתף באופן מאובטח חלק מן המידע של הארגון
או פעולות עם עובדי הארגון .לפעמים המונח מתייחס לשירות הנגיש ביותר ,אתר
האינטרנט הפנימי.

איסוף
איסוף הוא תהליך הדפסת עבודות מרובות עותקים בסדרות .כאשר נבחרת אפשרות
האיסוף ,המכשיר מדפיס סדרה שלמה לפני הדפסת עותקים נוספים.

ברירת מחדל
הערך או ההגדרה שלפיו או לפיה מתבצעות הפעולות במצב של הוצאת המכשיר
מאריזתו ,לאחר איפוס או הפעלה מחדש.

דו"ח אישור שידור

כיסוי
מונח מתחום ההדפסה המתייחס למידת השימוש בטונר בהדפסה .למשל ,כיסוי של
 5%משמעו שכ 5%-תמונה או טקסט יכסו עמוד בגודל  .A4כך שאם על עמוד המקור
יש תמונה מסובכת או טקסט רב ,הכיסוי יהיה גבוה יותר ובו זמנית ,השימוש בטונר
יהיה בהתאם לכיסוי.

כתובת IP
כתובת  ,IPראשי תיבות של ) Internet Protocolפרוטוקול אינטרנט( ,היא כתובת
המורכבת ממספר ייחודי שבו משתמשים התקנים שונים כדי להזדהות ולתקשר
ביניהם על הרשת ,תוך שימוש בתקן של פרוטוקול אינטרנט.

כתובת MAC
ראשי תיבות של  .Media Access Controlכתובת זו היא מזהה ייחודי המוטבע על
כרטיס הרשת .כתובת  MACהיא מזהה ייחודי בעל  48סיביות ומורכבת מ 12 -תווים
הקסדצימליים המסודרים בזוגות )למשל  .(00-00-0c-34-11-4eכתובת זו מקודדת
בד"כ על ידי היצרן בכרטיס הרשת  ,NICומסייעת לנתבים המנסים לאתר מכשירים
על רשתות גדולות.

לוח בקרה

דו"ח המספק פרטים על כל העברה כגון מצב עבודה ,תוצאות העברה ,ומספר
העמודים שנשלחו .ניתן להגדיר הדפסת דו"ח זה לאחר כל עבודה או רק לאחר
העברה שנכשלה.

לוח בקרה הוא איזור שטוח ובד"כ אנכי ,שעליו מוצגים כלי בקרה וניטור .נמצא בד"כ
בחזית המכשיר.

דיסק קשיח

מדפסת סיכות

כונן הדיסק הקשיח הוא התקן אחסון לא-דליק השומר נתונים בעלי קידוד דיגיטלי על
משטחים בעלי ציפוי מגנטי המסתובבים במהירות.

מדפסת סיכות היא סוג מדפסת מחשב בעלת ראש הדפסה שרץ הלוך וחזור על
העמוד ומדפיס נקישות על הנייר דרך סרט בד ספוג דיו ,בדומה למכונת כתיבה.

הדמיה

מודול DIMM

הדמיה )אמולציה( היא טכנולוגיה המאפשרת למכשיר מסוים להפיק תוצאות זהות
למכשיר אחר.

מודל  ,DIMMראשי תיבות של ) Dual Inline Memory Moduleמודול דו טורי(,
הוא מעגל מודפס קטן המכיל זיכרון .מודול זה מאחסן עליו את כל הנתונים של
המכשיר כגון נתוני הדפסה ,נתוני פקסים נכנסים ועוד.

רכיב ההדמיה משכפל את הפונקציות של מערכת אחת במערכת אחרת ,כך
שהמערכת השנייה מתנהגת כמו המערכת הראשונה .ההדמיה מתמקדת בשכפול
התנהגות חיצונית שהיא ההפך מסימולציה ,שמשמעה חיקוי של מודל אבסטרקטי
במערכת ,בהתחשב במצבו הפנימי ,בד"כ.

הדפסה דו-צדדית )דופלקס(
מנגנון שהופך את גיליון הנייר באופן אוטומטי כך שהמכשיר יכול להדפיס )או לסרוק(
משני צידי הנייר .מדפסת המצוידת באפשרות להדפסה דו-צדדית )דופלקס( יכולה
להדפיס משני צידי הנייר.

התקן צמוד-מטענים (CCD) -
התקן צמוד-מטענים  (CCD)-הוא החומרה שמאפשרת את פעולת הסריקה .מנגנון
הנעילה של התקן צמוד-מטענים משמש גם להחזיק את מודול ההתקן צמוד-
המטענים כדי למנוע נזק כלשהו בזמן הזזת המכשיר.

מודם
התקן המאפנן אות בתמסורת כדי לקודד מידע ולהופכו לדיגיטלי ,ומפריד את המסר
המאופנן כדי לפענח את קידוד המידע שהועבר.

מחזור עבודה
מחזור עבודה הוא כמות העמודים החודשית שאינה משפיעה על ביצועי המדפסת .
בדרך כלל למדפסת יש תוחלת חיים מוגבלת כגון מספר עמודים לשנה .תוחלת החיים
משמעה קיבולת הפלט הממוצעת ,בד"כ במסגרת תקופת האחריות .למשל ,אם
מחזור העבודה הוא  48,000עמודים לחודש בהתבסס על  20ימי עבודה ,המדפסת
מוגבלת להדפסת  2,400עמודים ליום.

מחסנית טונר

חומרי הדפסה כגון נייר ,מעטפות ,מדבקות ושקפים שניתנים לשימוש במדפסת,
סורק ,פקס או מעתיק.

סוג של בקבוק המכיל טונר שנמצא במכשיר כגון מדפסת .הטונר הוא אבקה
המשמשת במדפסות לייזר ומעתיקים ,שיוצרת את הטקסט והתמונות על הנייר
המודפס .את הטונר ניתן להמסה על ידי החום של יחידת ההיתוך ) (fuserשגורם לו
להתקבע אל סיבי הנייר.

חצאי גוונים

מנהל התקן המדפסת

סוג של תמונה המחקה סולם גוני אפור על ידי שינוי מספר הנקודות .אזורים בעלי צבע
רב מורכבים ממספר רב של נקודות ,ואזורים בהירים מורכבים ממספר קטן של נקודות.

תוכנית שנועדה לשלוח פקודות ולהעביר נתונים מן המחשב אל המדפסת.

חומרי הדפסה

יחידת ) Fuserיחידת היתוך(
יחידת היתוך היא הרכיב במדפסת הלייזר שממיס את הטונר על חומר ההדפסה.
היחידה מורכבת מגלגלת חימום וגלגלת גיבוי .לאחר שהטונר מועבר לנייר ,יחידת
ההיתוך מפיקה חום ולחץ כדי להבטיח קיבוע של הטונר על הנייר .זו הסיבה לכך
שהנייר יוצא חם ממדפסת הלייזר.

מסמכי מקור
הדוגמה הראשונה של מסמך ,תמונה או טקסט וכו' שאותה יש להעתיק ,לשכפל ,לתרגם
כדי ליצור מסמכים נוספים ,אך היא עצמה אינה העתק ואינו תוצר של שכפול שכזה.

נורית
התקן מוליך למחצה המציין את מצב המכשיר.
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נתיב UNC

CSV

נתיב  ,UNCראשי תיבות של  ,Uniform Naming Conventionהוא דרך הגישה
הסטנדרטית לשיתוף ברשת במערכת  Window NTומוצרי  Microsoftאחרים.
התבנית של נתיב  UNCהיא:
>\\<servername>\<sharename>\<Additional directory

) CSVערכים מופרדים בפסיק( ,סוג תבנית קובץ המשמשת לחילוף נתונים בין
יישומים הנבדלים זה מזה .האופן בו משתמשת תוכנת  Microsoft Excelבתבנית
קובץ זו ,הפך אותה למעין סטנדרט בתעשייה ,גם בפלטפורמות שאינן .Microsoft

סולם גוני אפור
כשממירים תמונות צבע לסולם גוני אפור ,גוונים של אפור מייצגים חלקים בהירים או
כהים בתמונה; הצבעים מיוצגים על ידי גוונים שונים של אפור.

 - DADFמזין מסמכים אוטומטי להדפסה דו-צדדית
מזין מזמכים אוטומטי להדפסה דו צדדית Duplex Automatic Document) -
 - (Feeder - DADFהוא מנגנון שמזין והופך את גיליון המקור באופן אוטומטי כך
שהמכשיר יכול לבצע את הפעולה משני צדי הנייר.

סימן מים

DHCP

סימן מים הוא תמונה או תבנית ניתנת לזיהוי על נייר וניתן לראותו רק כשהנייר מוחזק
לכיוון האור .סימני המים נכנסו לשימוש לראשונה בבולוניה ,איטליה בשנת ;1282
יצרני הנייר השתמשו בהם כדי לזהות את המוצר שלהם ,וכמו כן הם הופיעו על בולי
דואר ,שטרות כסף ומסמכים ממשלתיים אחרים כדי למנוע זיופים.

 ,DHCPראשי תיבות של ) Dynamic Host Configuration Protocolפרוטוקול
תצורה למחשב מארח דינמי( ,הוא פרוטוקול רשת לקוח-שרת .שרת הDHCP-
מספק פרמטרים מסוימים לתצורה לבקשת לקוח ה DHCP -המארח .בד"כ מדובר
במידע הנדרש על ידי הלקוח המארח כדי להתחבר לרשת ה .IP-פרוטוקול זה מספק
כמו כן מנגנון להקצאת כתובת  IPלמחשב מארח.

עומק סיביות
מונח מתחום הגרפיקה הממוחשבת שמתאר את מספר הסיביות המשמשות לייצוג
צבעו של פיקסל אחד בודד בתמונה בתבנית של מפת סיביות .עומק צבע גבוה יותר
נותן קשת רחבה יותר של צבעים שונים .ככול שמספר הסיביות עולה ,מספר הצבעים
האפשריים נעשה גדול מדי למפת צבעים .צבע של סיבית אחת נקרא בדרך כלל
מונוכרום או שחור-לבן.

עמודים לדקה )(PPM
מידה להגדרת מהירות המדפסת ,כלומר מספר העמודים שהמדפסת יכולה להדפיס
בדקה אחת.

DNS
 ,DNSראשי תיבות של ) Domain Name Serverשרת שמות תחום( ,מהווה
מערכת המאחסנת מידע הקשור לשמות תחום ) (Domain nameבבסיס נתונים
מבוזר על רשתות ,כגון האינטרנט.

DPI
 ,DPIראשי תיבות של ) Dots Per Inchנקודות לאינץ'( ,היא מידת רזולוציה לסריקה
ולהדפסה .בדרך כלל DPI ,גבוה יותר משמעו רזולוציה גבוהה יותר ,פרטים ברורים
יותר על תמונה וקובץ כבד יותר.

פרוטוקול

DRPD

הסכם או תקן שמבקר או מאפשר קשר ,תקשורת והעברת נתונים בין שני מחשבי קצה.

) Distinctive Ring Pattern Detectionזיהוי סוג צלצול למספרים שונים על אותו קו(.
 Distinctive Ringהוא שירות חברת טלפונים המאפשר למשתמש להשתמש בקו טלפון
יחיד לענות על כמה מספרי טלפון שונים.

ממשק למנהל התקן המאפשר לתוכנה לתקשר עם מנהל ההתקן באמצעות שיחות
מערכת קלט/פלט ,המפשטות את המשימות.

ECM

קובץ PRN
רזולוציה
חדות התמונה הנמדדת בנקודות לאינץ' ) .(Dots per Inch- DPIככל שה DPI-גבוה
יותר ,הרזולוציה גבוהה יותר.

תמונות לדקה )(IPM
תמונות לדקה ) ,(IPMראשי תיבות של  ,Image Per Minuteהיא דרך למדידת
מהירות המדפסת .ערך התמונות לדקה מציין כמה גליונות בעלי צד אחד להדפסה
יכולה המדפסת לסיים בדקה אחת.

 - ADFמזין מסמכים אוטומטי
מזין מסמכים אוטומטי ) (Automatic Document Feeder - ADFהוא מנגנון שמזין
גיליונות נייר באופן אוטומטי כדי שהמדפסת תוכל לקרוא חלק מכמות נייר מסוימת
באופן מיידי.

AppleTalk
 AppleTalkהיא חבילת פרוטוקולים קניינית שפותחה על ידי  Apple, Incלמחשבים
המחוברים לרשת תקשורת .היא נכללה ב (1984) Macintosh-המקורי ואת מקומה
תופסת היום ב Apple -תקשורת .TCP/IP

BMP
תבנית גרפית של מפת סיביות נעשה שימוש פנימי בתת-המערכת הגרפית )(GDI
של  ,Microsoft Windowsוהיא משמשת בדרך כלל כתבנית קובץ גרפית פשוטה
בפלטפורמה זו.

BOOTP
פרוטוקול  Bootstrapפרוטוקול רשת שבו משתמש לקוח רשת כדי לקבל את כתובת
ה IP -שלו באופן אוטומטי .הדבר נעשה בתהליך ה bootstrap -למחשבים או
למערכות ההפעלה המותקנות עליהם .שרתי ה BOOTP-מקצים את כתובת הIP-
מאוסף כתובות לכל לקוח BOOTP .מאפשר ל'תחנות עבודה ללא כונן' לקבל כתובת
 IPלפני טעינת מערכת הפעלה מתקדמת כלשהי.
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 ,ECMראשי תיבות של מצב תיקון שגיאות ,הוא מצב העברה אופציונלי המובנה
במכשירי פקס או מודם פקס המסווגים כ . Class 1-מצב זה מגלה ומתקן באופן
אוטומטי שגיאות בהעברת הפקס שנגרמות לעיתים על ידי רעשים בקו הטלפון.

Ethernet
 Ethernetהיא טכנולוגיית תקשורת מחשבים מבוססת-מסגרת לרשתות תקשורת
מקומיות ) .(LANהיא מגדירה חיווט והעברת אותות בשכבה הפיזית ,ותבניות
מסגרת ופרוטוקולים בשכבת ה MAC)/data link)-על מודל ה .OSI-נכנסת בד"כ
לתקן  .IEEE 802٫3היא הפכה לטנולוגיית ה LAN-הנפוצה ביותר משנות ה 90-ועד
היום.

EtherTalk
חבילת פרוטוקולים שפותחו על ידי  Apple Computerלרשתות מחשבים.
היא נכללה ב (1984) Macintosh-המקורי ואת מקומה תופסת היום בApple -
תקשורת .TCP/IP

FDI
כרטיס  ,FDIראשי תיבות של  ,Foreign Device Interfaceהוא כרטיס המותקן
בתוך המכשיר כדי לאפשר פעולות דרך התקן של גורם שלישי כגון התקן הפועל ע"י
מטבעות או קורא כרטיסים .התקנים אלה מאפשרים שירות הדפסה בתשלום על
המכשיר שלך.

FTP
 ,FTPראשי תיבות של ) File Transfer Protocolפרוטוקול העברת קבצים(,
הוא פרוטוקול נפוץ לחילופי קבצים על כל רשת שתומכת בפרוטוקול TCP/IP
)כגון האינטרנט או האינטראנט(.

) Gatewayשער(
קשר בין רשתות מחשבים ,או בין רשת מחשבים וקו טלפון .זוכה לפופולריות רבה
מכיוון שמדובר במחשב או ברשת שמאפשרים גישה למחשב או רשת אחרים.

IEEE

MMR

 ,IEEEראשי תיבות של Institute of Electrical and Electronics Engineers
)אגודת מהנדסי חשמל ואלקטרוניקה( .ארגון מקצועי בינלאומי ללא מטרות רווח
שמטרתו לקדם את הטכנולוגיה הקשורה בחשמל ובאלקטרוניקה.

ראשי תיבות של  .Modified Modified READשיטת דחיסה המומלצת על
ידי .ITU-T T.6

IEEE 1284
תקן  1284ליציאה מקבילית שפותח על ידי ה) IEEE -אגודת מהנדסי חשמל
ואלקטרוניקה( .המונח " "1284-Bמתייחס לסוג מחבר ספציפי בקצה הכבל המקבילי
שמתחבר לציוד ההיקפי )למדפסת ,למשל(.

IPP
 ,IPPראשי תיבות של ) Internet Printing Protocolפרוטוקול אינטרנט להדפסה(,
מגדיר פרוטוקול סטנדרטי להדפסה וכמו כן לניהול עבודות הדפסה ,גודל חומרי
הדפסה ,רזולוציה וכו' .ניתן להשתמש בו מקומית או באינטרנט למאות מדפסות,
לבקרת גישה לתמיכה ,אימות וקידוד ,וכך להפוך אותו לפתרון הדפסה בטוח יותר
ובעל עוצמה רבה יותר מפתרונות קודמים.

IPX/SPX
 IPX/SPהם ראשי תיבות של Internet Packet Exchange/Sequenced Packet
 .Exchangeזהו פרוטוקול רשת שבו משתמשת מערכת הפעלה של Novell
 .NetWareהפרוטוקולים  IPXו SPX-מאפשרים שירותי התחברות לרשת הדומים
ל ,TCP/IP-כשפרוטוקול  IPXדומה ל IP-ו SPX -דומה ל .TCP-פרוטוקול IPX/SPX
נועד בראש ובראשונה לרשתות תקשורת מקומיות ) (LANוהוא פרוטוקול יעיל מאוד
למטרה זו )ביצועיו עוברים את ביצועי  TCP/IPברשת תקשורת מקומית(.

ISO
 ,ISOארגון התקינה הבינלאומי ,ראשי תיבות של The International
 ,Organization for Standardizationהוא גוף בינלאומי לקביעת תקנים המורכב
מנציגים ממכוני תקנים מקומיים ברחבי העולם .גוף זה קובע תקנים תעשייתיים
ומסחריים בעולם כולו.

ITU-T
איגוד הטלקומוניקציה הבינלאומי ,ראשי תיבות של The International
 ,Telecommunication Unionהוא גוף בינלאומי שהוקם כדי ולקבוע תקנים וכללים
בינלאומיים בתחום הרדיו והטלקומוניקציה .משימותיו העיקריות כוללות תקינה,
הקצאת גלי רדיו וארגון הסדרים לקשרים בין מדינות שונות כדי לאפשר שיחות טלפון
בינלאומיות .האות  Tבצירוף  ITU-Tמייצגת את המילה טלקומוניקציה.

ITU-T No. 1 chart
טבלת בדיקה שתוקננה על ידי  ITU-Tלהעברות פקסימיליה.

JBIG
ראשי תיבות של  .Joint Bi-level Image Experts Groupתבנית לדחיסת קובצי
תמונה מבלי לאבד דיוק או איכות .נועדה לדחיסת תמונות בינריות ,במיוחד לשם
משלוח בפקס ,אך ניתן לשימוש גם על תמונות אחרות.

JPEG
ראשי תיבות של  .Joint Photographic Experts Groupהשיטה הסטנדרטית
הנפוצה ביותר לדחיסת צילומים .תבנית הקובץ שבה משתמשים לאחסון והעברת
צילומים ברשת האינטרנט.

MR
ראשי תיבות של  .Modified Readשיטת דחיסה המומלצת על ידי ,ITU-T T.4
המקודדת את השורה הנסרקת הראשונה באמצעות  .MHהשורה הבאה מושווית
לראשונה ,ההבדלים מוגדרים ולאחר מכן מוקדדים ומועברים.

NetWare
מערכת הפעלה לרשת שפתוחה על ידי  .Novellהמערכת השתמשה בהתחלה
בריבוי משימות ארגוניות כדי להריץ מספר שירותים על מחשב אישי ,ופרוטוקולי
הרשת התבססו על הפרוטוקול המקורי של  .Xerox XNSכיום  NetWareתומכת
ב TCP/IP-וב.IPX/SPX-

OPC
ראשי תיבות של  .Organic Photo Conductorמנגנון שיוצר תמונה וירטואלית
המיועדת להדפסה באמצעות קרן לייזר המופקת ממדפסת הלייזר ,והיא בדרך כלל
ירוקה או סגולה ובעלת צורת גליל.
יחידת החשיפה של התוף מתבלה באיטיות במשך השימוש במדפסת ולכן יש
להחליפה כראוי כדי למנוע שריטות.

OSI
מודל  ,OSIראשי תיבות של  ,Open Systems Interconnectionפותח על ידי ארגון
ה .ISO -מודל שכבתי זה מהווה גישה סטנדרטית ,מודולרית לתכנון רשת שמחלק
ואת הפונקציות שלה לשבע שכבות תפקודיות ,ניתנות לניהול ועצמאיות .השכבות
מסודרות מן העליונה לתחתונה והן :יישום ,הצגה ,שיחה ,תעבורה ,רשת ,קו ,פיזית.

PABX
ראשי תיבות של  .private automatic branchמרכזת מיתוג פרטית אוטומטית
הפועלת בתוך ארגון פרטי.

PCL
ראשי תיבות של  Printer Command Languageכלומר ,שפת בקרה למדפסת
שהיא סוג של שפת תיאור עמוד ) (Page Description Language- PDLשפותחה
על ידי  HPכפרוטוקול מדפסת והפכה לסטנדרט בתעשייה .שפת  PCLפותחה
במקורה למדפסות הזרקת הדיו הראשונות ויצאה ברמות שונות למדפסות תרמיות,
מדפסת סיכות ומדפסות עמוד.

PDF
ראשי תיבות של  .Portable Document Formatתבנית קובץ קניינית שפותחה על
ידי חברת  Adobe Systemsלשימוש במסמכים דו-מימדיים שאינה תלוית התקן
ואינה תלוית רזולוציה.

PostScript
 (PS) PostScriptהיא שפת תיאור עמוד להדפסה ושפת תכנות שנועדה בעיקר
לתחומי האלקטרוניקה והפקת הדפוס השולחנית השפה מועברת לשלב התרגום כדי
לייצר תמונה.

PS

LDAP

ראה PostScript

ראשי תיבות של  .Lightweight Directory Access Protocolפרוטוקול רשת שנועד
לשאילתות ושינויים בשירותי ספרייה הפועל על .TCP/IP

PSTN

MFP
ראשי תיבות של  .Multi Function Peripheralמכשיר משרדי הכולל את הפנוקציות
הבאות במכשיר פיזי אחד -מדפסת ,מעתיק ,פקס ,סורק וכו'.

MH
ראשי תיבות של  .Modified Huffmanשיטת דחיסה להורדת כמות הנתונים שיש
להעביר בין מכשירי הפקסימיליה בזמן העברת קובץ תמונה ,בהתאם להמלצת
 .ITU-T T.4מכיוון שרוב מכשירי הפקס מורכבים מחללים לבנים ,הדבר מוריד את
זמן ההעברה עבור רוב המסמכים.

רשת טלפון ציבורית ממותגת ) (Public-Switched Telephone Networkהיא
מערכת רשתות הטלפון הציבוריות העולמיות בעלות מיתוג מעגלי ,שהן באישור
תעשייתי ,ומנותבות בד"כ דרך לוח המיתוג.

SMB
ראשי תיבות של  .Server Message Blockפרוטוקול רשת שמיושם בעיקר לשם
שיתוף קבצים ,מדפסות ,יציאה מקבילית ,וצורות תקשורת שונות בין נקודות שידור
ברשת .פרוטוקול  SMBמספק כמו כן מנגנון תקשורת מאומת.
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SMTP
פרוטוקול ) SMTPראשי תיבות של  (Simple Mail Transfer Protocolהוא
הסטנדרט להעברת דואר אלקטרוני באינטרנט .זהו פרוטוקול פשוט יחסית ,מבוסס
טקסט ,שבו מצויין נמען אחד או יותר של ההודעה ולאחר מכן מועבר טקסט ההודעה.
זהו פרוטוקול לקוח-שרת ,שבו הלקוח מעביר דואר אלקטרוני לשרת.

) Subnet Maskמסיכת רשת משנה(
מסיכת רשת משנה מגדירה ,בשילוב עם כתובת הרשת ,איזה חלק של הכתובת הוא
כתובת הרשת ואיזה חלק הוא כתובת המארח.

TCP/IP
פרוטוקול ) Transmission Control Protocol (TCPופרוטקול Internet Protocol
) ;(IPחבילת פרוטוקולי תקשורת שמהוות את הבסיס עליהן מושתתת רשת
האינטרנט ורוב הרשתות המסחריות.

TIFF
ראשי תיבות של  .Tagged Image File Formatתבנית קובץ תמונה על בסיס
תבנית מפת סיביות ברזולוציה משתנה .תבנית  TIFFמתארת נתוני תמונה שמגיעים
בד"כ מסורק .תמונות  TIFFמכילות תוויות ומילות מפתח להגדרת התכונות של
התמונה שבקובץ .ניתן להשתמש בתבנית גמישה ונטולת-פלטפורמה זו עבור
צילומים שנעשו בידי ישומים שונים לעיבוד תמונה.

TWAIN
תקן תעשייה לסורקים ותוכנה .השימוש בסורק תואם TWAIN-עם תוכנה
תואמת ,TWAIN -מאפשר להפעיל את הסריקה מתוך התוכנה; לכידת תמונה בAPI-
למערכות הפעלה  Microsoft Windowsו.Apple Macintosh-

URL
כתובת  ,URLראשי תיבות של  ,Uniform Resource Locatorהיא הכתובת
הגלובלית של מסמכים ומשאבים באינטרנט .המרכיב הראשון בכתובת מציין את
הפרוטוקול שבו צריך להשתמש ,המרכיב השני של הכתובת מציין את כתובת הIP-
או את שם התחום ) (domain nameשבהם ממוקמים המשאבים.

USB
ראשי תיבות של  .Universal Serial Busממשק שפותח על ידי
 ,USB Implementers Forum, Inc.כדי לחבר מחשבים לציוד היקפי.
בניגוד ליציאה המקבילית ,יציאת  USBמיועדת לחיבור בו זמני של יציאת USB
אחת אל התקני ציוד היקפי רבים.

WIA
ראשי תיבות של  .Windows Imaging Architectureארכיטקטורת הדמיה
שהוכנסה במקור למערכות הפעלה  Windows Meו .Windows XP -ניתן להפעיל
סריקה ממערכות הפעלה אלה באמצעות סורק תואם.WIA-
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הודעה אודות מחסנית טונר חדשה ,שליחה 62

כ

החלפת רכיבים
מחסנית טונר 61

כוונון

העברת פקסים 50

כותרת פקס ,הגדרה 46

העתקה
 2או  4עמודים בגיליון 39
שכפול 39
בהירות 38
הגדרת ברירת מחדל ,שינוי 38
מחיקת רקע 40
העתקת תעודת זהות 39
סוג מסמך מקור 38
כרזה 39
פסק זמן ,הגדרה 40

ל

גובה 27

לוח בקרה 19

מ
מאפייני העתקה מיוחדים 39

מצבי קבלה 48

21 Status
נייר
שינוי הגודל 35
שחרור חסימה 67
טעינה במגש 36 1
ניקוי
פנים המכשיר 58
מארז המכשיר 58
יחידת סריקה 60

ס
סוג נייר
הגדרה 37
סריקה

מגש
כוונון הרוחב והאורך 35
מזהה המכשיר ,הגדרה 46

הגדרת ברירת מחדל ,שינוי 43
לדואר אלקטרוני 42
זיכרון  flashמסוג 54 USB
אינדקס_89

ע

ת

עוצמת קול ,כוונון
צלצול 28
רמקול 28

תאריך ושעה ,הגדרה 27
תווים ,הזנה 28

עוצמת הקול של הרמקול 28

תחזוקה
רכיבי תחזוקה 64
מחסנית טונר 60

פנקס כתובות
מספרי חיוג קבוצתי 52
מספרי חיוג מהיר 52

תמונת רקע ,כוונון 40

פ

פנקס כתובות ,שימוש 43
פקס מושהה 48
פקס עם עדיפות 48

צ
צליל הרמקול 28
צליל התראה 28
צלילי מקשים 28
צלילים ,הגדרה 27
צלצול 28

ק
קבלת פקס
במצב 49 Ans/Fax
במצב 49 DRPD
במצב 49 Fax
במצב קבלה מאובטחת 49
במצב 49 Tel

ר
רשת
הגדרה 24

ש
שימוש
29 SetIP
שליחה וקבלה של פקסים
הגדרות ברירת מחדל ,שינוי 52
פקסים מושהים 48
הגדרת הפקס 51
העברת פקסים 50
שליחת פקסים למספר יעדים 47
פקסים עם עדיפות 48
קבלת פקסים 48
שליחת פקסים 47
שליחת פקס
באופן אוטומטי 47
שליחת פקסים למספר יעדים 47
שפת תצוגה ,שינוי 27
_90אינדקס

תעודת זהות20 ,19 ,
תעודת זהות ,העתקה מיוחדת 39

contact SAMSUNG worldwide
If you have any comments or questions regarding Samsung products, contact the Samsung customer care center.
COUNTRY

CUSTOMER CARE
CENTER

WEB SITE

COUNTRY

CUSTOMER CARE
CENTER

WEB SITE

ARGENTINE

0800-333-3733

www.samsung.com/ar

INDIA

www.samsung.com/in/

AUSTRALIA

1300 362 603

www.samsung.com/au

3030 8282
1800 110011

AUSTRIA

0800-SAMSUNG (726-7864) www.samsung.com/at

INDONESIA

0800-112-8888

www.samsung.com/id

BELGIUM

0032 (0)2 201 24 18

www.samsung.com/be

ITALIA

800-SAMSUNG(7267864)
800-048989

www.samsung.com/it

BRAZIL

0800-124-421
4004-0000

www.samsung.com/br

JAMAICA

1-800-234-7267

www.samsung.com/latin

CANADA

1-800-SAMSUNG (7267864) www.samsung.com/ca

JAPAN

0120-327-527

www.samsung.com/jp

CHILE

800-726-7864 (SAMSUNG)

www.samsung.com/cl

LATVIA

800-7267

www.samsung.com/lv/
index.htm

CHINA

800-810-5858
010- 6475 1880

www.samsung.com.cn

LITHUANIA

8-800-77777

www.samsung.com/lt

COLOMBIA

01-8000-112-112

www.samsung.com/co

LUXEMBURG

0035 (0)2 261 03 710

www.samsung.com/be

COSTA RICA

0-800-507-7267

www.samsung.com/latin

MALAYSIA

1800-88-9999

www.samsung.com/my

CZECH
REPUBLIC

844 000 844

www.samsung.com/cz

MEXICO

01-800-SAMSUNG
(7267864)

www.samsung.com/mx

DENMARK

70 70 19 70

www.samsung.com/dk

ECUADOR

1-800-10-7267

www.samsung.com/latin

EL SALVADOR

800-6225

www.samsung.com/latin

ESTONIA

800-7267

www.samsung.ee

KAZAHSTAN

8-10-800-500-55-500

www.samsung.kz

KYRGYZSTAN

00-800-500-55-500

FINLAND

030-6227 515

www.samsung.com/fi

FRANCE

3260 SAMSUNG or
08 25 08 65 65 (i 0,15/min)

www.samsung.com/fr

GERMANY

01805 - 121213
(i 0,14/min)

GUATEMALA

Distributor pro Českou republiku : Samsung Zrt., česka
organizační sloka Vyskočilova 4, 14000 Praha 4

NETHERLANDS 0900 20 200 88 (i 0,10/min)

www.samsung.com/nl

NEW ZEALAND 0800SAMSUNG(726-7864)

www.samsung.com/nz

NORWAY

815-56 480

www.samsung.com/no

PANAMA

800-7267

www.samsung.com/latin

PHILIPPINES

1800-10-SAMSUNG
(7267864)

www.samsung.com/ph

POLAND

0 801 801 881
022-607-93-33

www.samsung.com/pl

PORTUGAL

80 8 200 128

www.samsung.com/pt

PUERTO RICO

1-800-682-3180

www.samsung.com/latin

REP. DOMINICA 1-800-751-2676

www.samsung.com/latin

www.samsung.de

REPUBLIC OF
IRELAND

0818 717 100

www.samsung.com/uk

1-800-299-0013

www.samsung.com/latin

RUSSIA

8-800-555-55-55

www.samsung.ru

HONG KONG

3698 4698

www.samsung.com/hk

SINGAPORE

1800-SAMSUNG (7267864)

www.samsung.com/sg

HUNGARY

06-80-SAMSUNG (7267864) www.samsung.com/hu

SLOVAKIA

0800-SAMSUNG (726786)

www.samsung.com/sk

SOUTH AFRICA 0860 726 7864 (SAMSUNG)
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www.samsung.com/za

COUNTRY

CUSTOMER CARE
CENTER

WEB SITE

SPAIN

902 10 11 30

www.samsung.com/es

SWEDEN

0771-400 200

www.samsung.com/se

SWITZERLAND 0800-7267864

www.samsung.com/ch/

TAIWAN

0800-329-999

www.samsung.com/tw

THAILAND

1800-29-3232
02-689-3232

www.samsung.com/th

TRINIDAD &
TOBAGO

1-800-7267-864

www.samsung.com/latin

TURKEY

444 77 11

www.samsung.com.tr

U.A.E

800-SAMSUNG (7267864)

www.samsung.com/mea

U.K

0870 SAMSUNG (7267864)

www.samsung.com/uk

U.S.A.

1-800-SAMSUNG (7267864) www.samsung.com

UKRAINE

8-800-502-0000

www.samsung.ua

UZBEKISTAN

8-800-120-0400

www.samsung.com.uz

VENEZUELA

0-800-100-5303

www.samsung.com/latin

VIETNAM

1 800 588 889

www.samsung.com/vn
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 © 2007 Samsung Electronics Co., Ltd.כל הזכויות שמורות.
מדריך למשתמש זה מסופק למטרות מידע בלבד .כל המידע הכלול במדריך זה כפוף לשינויים ללא הודעה מראש.
חברת  Electronics Samsungאינה אחראית לנזקים ישירים או עקיפים שמקורם במדריך למשתמש זה או הקשורים לשימוש בו.
•
•
•
•
•

 Samsungוהסמל של  Samsungהם סימנים מסחריים של .Samsung Electronics Co., Ltd.
 ,Windows ,Microsoftו Vista Windows-הם סימנים מסחריים או סימנים מסחריים רשומים של חברת .Microsoft
® UFSTו MicroType™-הם סימנים מסחריים רשומים של .Monotype Imaging Inc.
 LaserWriter ,TrueTypeו Macintosh-הם סימנים מסחריים של .Apple Computer, Inc.
כל שמות המותגים או שמות המוצרים האחרים הם סימנים מסחריים של החברות והארגונים המתאימים.

REV 1.00

