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זה פרסום מספקת LEXMARK INTERNATIONAL, INC. :המקומי החוק את סותרים שכאלה תנאים בה מדינה אף על חלה אינה הבאה הפסקה
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.עליך חלה אינה זו שהצהרה ייתכן לכן, מסוימות בטרנסקציות מכללא או מפורשת אחריות על ויתור מאפשרות אינן מסוימות

.יותר מאוחרות במהדורות ייכללו אלה שינויים; תקופתיים שינויים נערכים בזאת הכלול במידע. דפוס שגיאות או טכני דיוק חוסר לכלול עלול זה פרסום
.עת בכל להיעשות יכולים המתוארים בתוכניות או במוצרים שינויים או שיפורים

,למוצר הפנייה כל. פועל הוא בהן הארצות בכל לזמינים אותם להפוך מתכוון היצרן כי מרמזות אינן שירותים או תוכניות, למוצרים זה בפרסום הפניות
או תוכנית, מוצר בכל כחלופה להשתמש ניתן. אלה בשירות או בתוכנית, במוצר רק להשתמש שניתן לרמז או להצהיר מכוונת אינה שירות או, תוכנית
למעט, אחרים ושירותים תוכניות, מוצרים עם בשילוב פעולה של ואימות הערכה. קיים רוחני קניין כל מפרים שאינם, תפקודית מבחינה ערך שווי שירות
.המשתמש של באחריותו נמצאים, היצרן ידי על המצוינים אלה

.http://support.lexmark.com בכתובת בקר Lexmark של טכנית תמיכה לקבלת

.www.lexmark.com בכתובת בקר, והורדות מתכלים חומרים על מידע לקבלת
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Menu Map )תפריטים מפת(

Menu Map )תפריטים מפת(
:הערות

.המדפסת קושחת וברמת המדפסת בדגם בתלות להשתנות עשויים התפריטים•

לנציג פנה או http://support.lexmark.com/firmware אל עבור המדפסת קושחת עדכון על נוסף מידע לקבלת•
Lexmark.

Device )התקן(•Preferences )העדפות(

מרוחק הפעלה לוח•

•Notifications )הודעות(

•Power Management )צריכת ניהול
)חשמל

•Information Sent to Lexmark )מידע
)Lexmark אל שנשלח

•Accessibility )נגישות(

•Restore Factory Defaults )של המחדל ברירות שחזור
)היצרן

•Maintenance )תחזוקה(

הבית במסך גלויים סמלים•

•About This Printer )זו מדפסת אודות(

Print )הדפס(•Layout )פריסה(

•Finishing )גימור(

•Setup )הגדרה(

•Quality )איכות(

•Job Accounting )משימות דוח(

•XPS

•PDF

•PostScript

•PCL

•HTML

•Image )תמונה(

Paper )נייר(•Tray Configuration )מגש תצורת(

•Media Configuration )מדיה תצורת(

•Bin Configuration )סל תצורת(

Copy )העתקה(Copy Defaults )להעתקה מחדל ברירות(

Fax )פקס מצב•)פקס

אנלוגי פקס הגדרת•

פקס שרת הגדרת•

E‑mail )דואר
)אלקטרוני

•E‑mail Setup )אלקטרוני דואר הגדרת(

•E‑mail Defaults )של מחדל ברירות
)ל"דוא

•Web Link Setup )אינטרנט קישור הגדרת(

FTPFTP Defaults )של מחדל ברירות FTP(

USB Drive )כונן
USB(

•Flash Drive Scan )הבזק כונן סריקת(•Flash Drive Print )הבזק מכונן הדפסה(

Network/Ports
)יציאות/רשת(

•Network Overview )רשת סקירת(

•Wireless )אלחוטי(

•Ethernet

•TCP/IP

•IPv6

•SNMP

•IPSec

•802.1x

LPD תצורת•

•HTTP/FTP Settings )הגדרות HTTP/FTP(

•Parallel[x] ])x [מקבילי(

•ThinPrint

•USB

•Google Cloud Print
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Security )אבטחה(•Login Methods )כניסה שיטות(
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•Device )התקן(

•Print )הדפס(

דרך קיצורי•

•Fax )פקס(

•Network )רשת(

)המדריכים כל הדפסת( Print All Guides•עזרה

•Color quality guide )צבע איכות מדריך(
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•E‑mail Guide )ל"דוא מדריך(
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Device )התקן(

Preferences )העדפות(
תיאורבתפריט פריט

Display Language )תצוגה שפת(

]שפות רשימת[
.בתצוגה שמופיע הטקסט של השפה את להגדיר

שתצטרך ייתכן. המדפסות דגמי בכל זמינות השפות כל לא: הערה
.מסוימות שפות עבור מיוחדת חומרה להתקין

אזור/מדינה

]ארצות רשימת[

.לפעול הוגדרה שלך המדפסת שבה המדינה את זהה

Run Initial Setup )ראשונית הגדרה הפעלת(
On )מופעל(

Off )כבוי*(

.ההגדרה האשף את מפעיל

Keyboard )מקלדת(

Keyboard Type )מקלדת סוג(
]שפות רשימת[

.מקלדת כסוג שפה בחר

Displayed Information )מוצג מידע(

Display Text 1 )1 תצוגה טקסט(

Display Text 2 )2 תצוגה טקסט(
Custom Text 1 )1 אישית מותאם טקסט(

Custom Text 2 )2 אישית מותאם טקסט(

.הבית במסך שיופיע המידע ציון

Date and Time )ושעה תאריך(

Configure )תצורה הגדרת(
נוכחיים ושעה תאריך

ושעה תאריך של ידנית הגדר
Date Format )תאריך תבנית(

Time Format )שעה תבנית(

זמן אזור
UTC (GMT) Offset )קיזוז UTC )GMT((

DST Start )תחילת DST(
DST End )סיום DST(

DST Offset )קיזוז DST(
Network Time Protocol

NTP איפשור

NTP Server )שרת NTP(
אימות איפשור

Key ID )מפתח מזהה(

סיסמה

.במדפסת והשעה התאריך הגדרת

:הערות

UTC (GMT) Offset ,DST האפשרויות, המדפסות מדגמי בחלק•
Start ,End Start ו-DST Offset האינטרנט בשרת רק מופיעות

.המוטבע

Enable אם רק מופיעים והסיסמה המפתח מזהה•
Authentication )כמקש מוגדר) אימות אפשור MD5.

Paper Sizes )נייר גודלי(

U.S*.

Metric )מטרי(

.נייר גודלי של המידה יחידת הגדרת

קובעים הראשונית ההגדרה באשף שנבחרו האזור או הארץ: הערה
.הראשונית הנייר גודל הגדרת את

Screen Brightness )מסך בהירות(

20-100% )100(*

.התצוגה של הבהירות התאמת

.היצרן של המחדל ברירת הגדרת את מציינת ערך לצד (*) כוכבית: הערה

Device )9)התקן



תיאורבתפריט פריט

Flash Drive Access )הבזק לכונן גישה(

Enabled )זמין*(
Disabled )מנוטרל(

.ההבזק לכונן גישה אפשרות מתן

Allow Background Removal )רקע הסרת אפשר(

Off )כבוי(

On )פועל*(

,אלקטרוני דואר, פקס, העתקה במשימות התמונה רקע הסרת אפשור
FTP ,אל סריקה או USB.

Allow Custom Job Scans )מותאמות משימות סריקת התר
)אישית

Off )כבוי(

On )פועל*(

.אישית מותאמות מעבודות סריקה אפשור

One Page Flatbed Scanning )במשטח אחד עמוד סריקת
)סריקה

Off )כבוי*(

On )מופעל(

.פעם בכל אחד לדף הסורק מזכוכית ההעתקות את מגדיר

Quiet Mode )שקט מצב(

Off )כבוי*(
On )מופעל(

.מפיקה שהמדפסת הרעש כמות הגדרת

.המדפסת ביצועי את תאט לזמינה זו הגדרה הפיכת: הערה

Press Power Button )ההפעלה לחצן על לחיצה(

Do nothing )דבר תעשה אל(

Sleep )שינה*(

.ההפעלה לחצן על לוחץ המשתמש כאשר תגיב המדפסת אם קביעה

Output Lighting )פלט תאורת(

Off )כבוי(

On )פועל*(

.הפלט תאורת הפעלת

Screen Timeout )המסך של זמן פסק(

10-300 )60(*

יופיע שבתצוגה לפני שיחלוף, בשניות, סרק במצב הפעולה זמן את קבע
באופן המשתמש חשבון את תנתק שהמדפסת לפני או, הבית מסך

.אוטומטי

.היצרן של המחדל ברירת הגדרת את מציינת ערך לצד (*) כוכבית: הערה

מרוחק הפעלה לוח
תיאורבתפריט פריט

External VNC Connection )חיבור VNC חיצוני(

Don't Allow )תאפשר אל*(

Allow )אפשר(

להפעיל כדי חיצוני) VNC (וירטואלי רשת מחשוב לקוח לחבר למשתמשים מאפשר
.המרוחק הבקרה לוח את

אימות סוג

None )ללא*(
Standard Authentication )רגיל אימות(

.VNC של לקוח לשרת גישה בעת האימות סוג הגדרת

VNC Password )סיסמת VNC(ה לקוח אל להתחברות הסיסמה ציון-VNC.

.רגיל כאימות מוגדר האימות סוג כאשר רק מופיע זה תפריט פריט: הערה

.היצרן של המחדל ברירת הגדרת את מציינת ערך לצד (*) כוכבית: הערה
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Notifications )הודעות(
תיאורבתפריט פריט

ADF Loaded Beep )אוטומטי מסמכים מזין טעינת צפצוף(

Off )כבוי(

On )פועל*(

המסמכים במזין נייר טעינת בעת צליל השמעת אפשור
.האוטומטי

Alarm Control )התראות בקרת(

Off )כבוי(

Single )יחיד*(
Continuous )מתמשך(

כאשר ההתראה תושמע שבהן הפעמים מספר את קבע
.המשתמש של התערבות מצריכה המדפסת

שגיאה נורית
Off )כבוי*(

On )מופעל(

שגיאת מתרחשת כאשר תידלק החיווי שנורית הגדרה
.מדפסת

.המדפסת מדגמי בחלק רק מופיע זה תפריט פריט: הערה

Supplies )מתכלים חומרים(

Show Supply Estimates )מתכלים חומרים הערכות הצג(
Show estimates )הערכות הצג*(

Do not show estimates )הערכות תציג אל(

.המשוער מתכלים החומרים מצב הצגת

Supplies )מתכלים חומרים(

Cartridge Alarm )מחסנית התראת(
Off )כבוי*(

Single )יחיד(
Continuous )מתמשך(

Staple Alarm )סיכות התראת(
Off )כבוי*(

Single )יחיד(

Continuous )מתמשך(
Hole Punch Alarm )מחורר התראת(

Off )כבוי*(
Single )יחיד(

Continuous )מתמשך(

כאשר ההתראה תושמע שבהן הפעמים מספר את קבע
.להסתיים עומדים המתכלים החומרים

E‑mail Alerts Setup )קשר אנשי לרשימת ל"דוא התראות לשלוח המדפסת הגדרת)ל"דוא התראות הגדרת
.המשתמש של התערבות מצריכה המדפסת כאשר

Error Prevention )שגיאה מניעת(

Jam Assist )בחסימה סיוע(
Off )כבוי(

On )פועל*(

עמודים או ריקים עמודים אוטומטית להסיר המדפסת הגדרת
.חסימה ניקוי לאחר חלקיות הדפסות עם

Error Prevention )שגיאה מניעת(

Auto Continue )אוטומטי המשך(
Off )כבוי*(

On )מופעל(

באופן משימה להדפיס או לעבד להמשיך למדפסת אפשר
.מסוימים נוכחות מצבי ניקוי לאחר אוטומטי

.היצרן של המחדל ברירת הגדרת את מציינת ערך לצד (*) כוכבית: הערה
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תיאורבתפריט פריט

Error Prevention )שגיאה מניעת(

Auto Reboot )אוטומטי מחדש אתחול(
Auto Reboot )אוטומטי מחדש אתחול(

Reboot when idle )סרק במצב מחדש אתחול(
Reboot always )תמיד מחדש אתחול*(

Reboot never )לא לעולם מחדש אתחול(

מתרחשת כאשר מחדש אתחול לביצוע המדפסת הגדרת
.שגיאה

Error Prevention )שגיאה מניעת(

Auto Reboot )אוטומטי מחדש אתחול(
Max Auto Reboots )אוטומטיים מחדש אתחולים מקסימום(

1-20 )2(*

שהמדפסת האוטומטיים מחדש האתחולים מספר את הגדר
.לבצע יכולה

Error Prevention )שגיאה מניעת(

Auto Reboot )אוטומטי מחדש אתחול(
Auto Reboot Window )אוטומטי מחדש אתחול חלון(

1-525600 )720(*

תבצע שהמדפסת לפני שיחלפו השניות מספר את קבע
.אוטומטי מחדש אתחול

Error Prevention )שגיאה מניעת(

Auto Reboot )אוטומטי מחדש אתחול(
Auto Reboot Counter )אוטומטי מחדש אתחול מונה(

.מחדש האתחול מונה על בלבד לקריאה מידע הצג

Error Prevention )שגיאה מניעת(

Auto Reboot )אוטומטי מחדש אתחול(

Reset Auto Reboot Counter )אוטומטי מחדש אתחול מונה איפוס(
ביטול

Continue )המשך(

.אוטומטי מחדש אתחול מונה איפוס

Error Prevention )שגיאה מניעת(

Display Short Paper Error )קצר נייר שגיאת הצגת(
On )מופעל(

Auto‑clear )אוטומטי ניקוי*(

נייר שגיאת מתרחשת כאשר הודעה להציג המדפסת הגדרת
.קצר

.שנטען הנייר לגודל מתייחס קצר נייר: הערה

Error Prevention )שגיאה מניעת(

Page Protect )עמוד הגנת(
Off )כבוי*(

On )מופעל(

לפני בזיכרון כולו העמוד את לעבד המדפסת הגדרת
.הדפסתו

Jam Content Recovery )תוכן מחסימת התאוששות(
Jam Recovery )מחסימה התאוששות(

Off )כבוי(

On )מופעל(
Auto )אוטומטי*(

.שנתקעו עמודים מחדש תדפיס שהמדפסת קביעה

Jam Content Recovery )תוכן מחסימת התאוששות(

Scanner Jam Recovery )סורק מחסימת התאוששות(

Job level )משימה רמת(
Page level )עמוד רמת*(

בעיה פתרון לאחר סריקה משימת מחדש להפעיל כיצד ציין
.נייר חסימת של

.היצרן של המחדל ברירת הגדרת את מציינת ערך לצד (*) כוכבית: הערה

Device )12)התקן



Power Management )חשמל צריכת ניהול(
תיאורבתפריט פריט

Sleep Mode Profile )שינה מצב פרופיל(

Print with Display Off )כבויה תצוגה עם הדפסה(

Display on when printing )הדפסה בזמן דלוקה תצוגה(
Allow printing with display off )כשהתצוגה הדפסה אפשור

)*כבויה

.כבויה נותרת התצוגה כאשר מודפסת משימה

.המדפסת מדגמי בחלק רק מופיע זה תפריט פריט: הערה

Timeouts )זמן פסקי(

Sleep Mode )שינה מצב(

לפני סרק במצב תפעל שהמדפסת הזמן משך את להגדיר
.שינה במצב לפעול שתתחיל

לדגם בהתאם להשתנות עשוי המחדל ברירת ערך: הערה
.המדפסת

Timeouts )זמן פסקי(

Hibernate Timeout )מנוחה של זמן פסק(
Disabled )מנוטרל(

שעה 1
שעות 2
שעות 3

שעות 6

יום 1
ימים 2

*ימים 3
שבוע 1
שבועות 2

1 month )אחד חודש(

למצב תיכנס שהמדפסת עד שיחלוף הזמן משך את להגדיר
.מנוחה

Timeouts )זמן פסקי(

Hibernate Timeout on Connection )עם מנוחה למצב זמן פסק
)חיבור

Hibernate )מנוחה(
Do Not Hibernate )מנוחה מצב ללא*(

פעיל חיבור קיים אם גם מנוחה למצב המדפסת העברת
.Ethernet-ל

Eco-Mode )חיסכון מצב(

Off )כבוי*(

Energy )אנרגיה(
Energy/Paper )נייר/אנרגיה(

Paper )נייר(

.מיוחדת מדיה או נייר, באנרגיה השימוש את ממזער

Setting Eco‑Mode to Energy or Paper may: הערה
affect printer performance, but not print quality.

מתוזמנים חשמל צריכת מצבי
Schedules )זמנים לוחות(

.מנוחה או שינה למצב להיכנס המדפסת תזמון

.המדפסת מדגמי בחלק רק מופיע זה תפריט פריט: הערה

.היצרן של המחדל ברירת הגדרת את מציינת ערך לצד (*) כוכבית: הערה

Device )13)התקן



Information Sent to Lexmark )אל שנשלח מידע Lexmark(
תיאורבתפריט פריט

Information Sent to Lexmark )אל שנשלח מידע Lexmark(

Supplies and Page Usage (Anonymous) (מתכלים בחומרים שימוש
)אנונימי (ובעמודים

Device Performance (Anonymous) (התקן ביצועי) אנונימי(

Device Interaction (Anonymous) (ההתקן עם אינטראקציה) אנונימי(
None of the Above )שלעיל מהאפשרויות אחת אף(

בצורה Lexmark אל במדפסת השימוש פרטי שליחת
.אנונימית

במהלך שנבחר הערך הוא המחדל ברירת ערך: הערה
.הראשונית ההגדרה

Information Send Time )המידע שליחת שעת(

Start Time )התחלה שעת(

Stop Time )סיום שעת(

User Information ‑ Level )רמה - משתמש פרטי(

Anonymous Session Information Only )בלבד אנונימיים פעילות פרטי(
Session Information with Generic User Information )עם פעילות פרטי

)המשתמש על כללי מידע

Session Information with Actual User IDs )מזהי עם פעילות פרטי
)הממשיים המשתמש

Accessibility )נגישות(
תיאורבתפריט פריט

Duplicate Key Strike Interval )הקשות בין זמן מרווח
)מקשים על כפולות
0-5 )0(*

על כפולות מהקשות תתעלם המדפסת שבו, בשניות, הזמן מרווח את מגדיר
.המחוברת במקלדת מקשים

Key Repeat Initial Delay )חזרה של התחלתי עיכוב
)מקשים על

0.25-5 )1(*

על כפולה שהקשה לפני שיחלוף, בשניות, ההתחלתי העיכוב משך את מגדיר
.חוזרת כהקשה תיחשב מקשים

.למדפסת מחוברת מקלדת כאשר רק מופיע זה תפריט פריט: הערה

Key Repeat Rate )מקשים על חזרה קצב(

0.5-30 )30(*

.חוזרת להקשה בשנייה הלחיצות מספר את מגדיר

.למדפסת מחוברת מקלדת כאשר רק מופיע זה תפריט פריט: הערה

Prolong Screen Timeout )של זמן פסק הארכת
)המסך

Off )כבוי*(

On )מופעל(

הזמן פסק של העצר שעון את ולאפס מיקום באותו להישאר למשתמש מאפשר
.הבית למסך לחזור במקום מסתיימת כשפעילותו המסך של

Headphone Volume )אוזניות עוצמת(
1-10 )5(*

.האוזניות של הקול עוצמת התאמת

.למדפסת מחוברות אוזניות כאשר רק מופיע זה תפריט פריט: הערה

Enable Voice Guidance When Headphone Is
Attached )אוזניות כשמחוברות קולית הנחיה אפשר(

Off )כבוי*(

On )מופעל(

.למדפסת אוזניות כשמחוברות קולית הנחיה מאפשר

Speak Passwords/PINs )קודי/סיסמאות אמירת PIN(

Off )כבוי*(

On )מופעל(

.אישיים זיהוי קודי או סיסמאות בקול להקריא המדפסת את מגדיר

מחוברים רמקולים או אוזניות כאשר רק מופיע זה תפריט פריט: הערה
.למדפסת

.היצרן של המחדל ברירת הגדרת את מציינת ערך לצד (*) כוכבית: הערה

Device )14)התקן



תיאורבתפריט פריט

Speech Rate )דיבור קצב(

Very Slow )איטי מאוד(
Slow )איטי(

Normal) *רגיל(
Fast )מהיר(

Brže )יותר מהיר(
Very Fast )מאוד מהיר(

Rapid )מהיר(

Very Rapid )מאוד מהיר(
Fastest )מהיר הכי(

.הקולית ההדרכה של הדיבור קצב הגדרת

מחוברים רמקולים או אוזניות כאשר רק מופיע זה תפריט פריט: הערה
.למדפסת

.היצרן של המחדל ברירת הגדרת את מציינת ערך לצד (*) כוכבית: הערה

Restore Factory Defaults )היצרן של המחדל ברירות שחזור(
תיאורבתפריט פריט

Restore Settings )הגדרות שחזור(

Restore all settings )ההגדרות כל שחזור(

Restore printer settings )המדפסת הגדרות שחזור(
Restore network settings )הרשת הגדרות שחזור(

Restore fax settings )פקס הגדרות שחזור(
Restore app settings )יישום הגדרות שחזור(

.היצרן של מחדל ברירת הגדרות שחזור

.הראשונית ההגדרה במהלך שנבחר הערך הוא המחדל ברירת ערך: הערה

Maintenance )תחזוקה(

)תצורה( Configuration תפריט

תיאורבתפריט פריט

USB תצורת

USB PnP

1*
2

את לשפר כדי המדפסת של USB-ה התקן מנהל מצב שינוי
.אישי למחשב שלו התאימות

.המדפסת מדגמי בחלק רק מופיע זה תפריט פריט: הערה

USB Scan to Local )סריקת USB למקומי(

On )פועל*(

Off )כבוי(

)יחיד ממשק (פשוט USB כהתקן נספר USB התקן מנהל אם קובע
).ממשקים מספר (מורכב USB כהתקן או

USB תצורת

USB מהירות
Full )מלא(

Auto )אוטומטי*(

יכולות והשבתת מלאה במהירות תפעל USB-ה שיציאת הגדרה
.שלה הגבוהה המהירות

.המדפסת מדגמי בחלק רק מופיע זה תפריט פריט: הערה

.היצרן של המחדל ברירת הגדרת את מציינת ערך לצד (*) כוכבית: הערה

Device )15)התקן



תיאורבתפריט פריט

Tray Configuration )מגש תצורת(

Tray Linking )מגשים קישור(
*אוטומטית

Off )כבוי(

וגודל הנייר סוג שהגדרות המגשים את לקשר המדפסת הגדרת
.זהות שלהם הנייר

Tray Configuration )מגש תצורת(

מגש הכנסת הודעת הצגת
Off )כבוי*(

On )מופעל(

).מגש הכנסת( Tray Insert ההודעה הצגת

Tray Configuration )מגש תצורת(

A5 Loading )טעינת A5(
Short Edge )לרוחב(

Long Edge )ארוך קצה*(

.A5 בגודל נייר טוענים כאשר העמוד כיוון ציון

.המדפסת מדגמי בחלק רק מופיע זה תפריט פריט: הערה

Tray Configuration )מגש תצורת(

Paper Prompts )נייר הנחיות(
Auto )אוטומטי*(

Multipurpose Feeder )תכליתי-רב מזין(
Manual Paper )ידנית נייר הזנת(

Envelope Prompts )מעטפה הנחיות(
Auto )אוטומטי*(

Multipurpose Feeder )תכליתי-רב מזין(

Manual Envelope )ידנית מעטפה הזנת(

לטעון הנחיה מופיעה כאשר ימלא שהמשתמש הנייר מקור הגדרת
.מעטפה או נייר

מזין( Multipurpose Feeder האפשרות שתופיע כדי: הערה
עבור) מגירה( Cassette באפשרות בחר), תכליתי-רב

Configure MP )תכליתי-רב מזין הגדרת (בתפריט Paper )נייר.(

Tray Configuration )מגש תצורת(
Action for Prompts )להנחיות פעולה(

Prompt user )המשתמש את הנחה*(

Continue )המשך(
Use Current )בנוכחי השתמש(

או לנייר הקשורות החלפה הנחיות לזהות המדפסת הגדרת
.למעטפה

Reports )דוחות(

Menu Settings Page )תפריט הגדרות דף(

Event Log )אירועים יומן(
Event Log Summary )אירועים יומן סיכום(

תקינות בדיקת נתוני

ויומני מצבה, המדפסת של התפריט הגדרות על דוחות הדפסת
.אירועים

Supply Usage And Counters )מתכלים בחומרים שימוש
)ומונים

Clear Supply Usage History )בחומרים השימוש היסטוריית ניקוי
)מתכלים

העמודים מספר כגון, מתכלים בחומרים השימוש היסטוריית איפוס
.היצרן שקבע לרמה, שנותרו והימים

Supply Usage And Counters )מתכלים בחומרים שימוש
)ומונים

Reset Maintenance Counter )תחזוקה מונה איפוס(

.חדשה תחזוקה ערכת התקנת לאחר המונה איפוס

Supply Usage And Counters )מתכלים בחומרים שימוש
)ומונים

Tiered Coverage Ranges )בשכבות כיסוי טווחי(

.המודפס הדף של הצבע כיסוי לכמות הטווח כוונון

.המדפסת מדגמי בחלק רק מופיע זה תפריט פריט: הערה

.היצרן של המחדל ברירת הגדרת את מציינת ערך לצד (*) כוכבית: הערה

Device )16)התקן



תיאורבתפריט פריט

Printer Emulations )המדפסת אמולציות(

PPDS Emulation )אמולציית PPDS(
Off )כבוי*(

On )מופעל(

.בו ולשימוש PPDS נתונים זרם לזיהוי המדפסת הגדרת

Fax Configuration )פקס צורת(

Fax Low Power Support )של מצומצמת חשמל בצריכת תמיכה
)פקס

Disable Sleep )שינה מצב השבתת(

Permit Sleep )שינה מצב אפשור(
Auto )אוטומטי*(

קובעת שהמדפסת פעם בכל שינה למצב לכניסה הפקס הגדרת
.זאת

Fax Configuration )פקס צורת(

Fax Storage Location )פקס אחסון מקום(

Disk )כונן(
NAND*

.הפקסים כל של האחסון מקום את קובע

.קשיח דיסק כשמותקן רק מופיע בתפריט זה פריט: הערה

Print Configuration )הדפסה תצורת(

Black Only Mode )בלבד שחור מצב(

Off )כבוי*(
On )מופעל(

.אפור בגווני צבעוני תוכן הדפסת

Print Configuration )הדפסה תצורת(

Color Trapping )צבע לכידת(
Off )כבוי(

1
2*

3

4

5

.במדפסת שגוי רישום על לפצות כדי המודפס הפלט שיפור

Print Configuration )הדפסה תצורת(

Font Sharpening )גופן חידוד(

0-150 )24(*

במסכים משתמשים שמתחתיו טקסט של נקודה גודל ערך הגדרת
.גופן נתוני הדפסת בעת גבוה תדר בעלי

ומטה נקודות 24 שגודלם הגופנים כל, 24 הוא הערך אם, לדוגמה
.גבוה בתדר במסכים ישתמשו

Device Operations )ההתקן תפעול(
Quiet Mode )שקט מצב(

Off )כבוי*(

On )מופעל(

.שקט במצב לפעולה המדפסת הגדרת

Device Operations )ההתקן תפעול(

Panel Menus )לוח תפריטי(

Off )כבוי(
On )פועל*(

.הבקרה לוח לתפריטי גישה מאפשר

Device Operations )ההתקן תפעול(

Custom Supply Levels )בהתאמה מתכלים חומרים רמות
)אישית

Off )כבוי*(
On )מופעל(

האינטרנט משרת ערכים ולערוך לקרוא printservice-ל אפשר
.המוטבע

.היצרן של המחדל ברירת הגדרת את מציינת ערך לצד (*) כוכבית: הערה

Device )17)התקן



תיאורבתפריט פריט

Device Operations )ההתקן תפעול(

Safe Mode )בטוח מצב(
Off )כבוי*(

On )מופעל(

להמשיך מנסה היא שבו, מיוחד במצב לפעול המדפסת הגדרת
הבעיות למרות, האפשרית המרבית הפונקציונליות מידת את ולהציע
.עליהן שידוע

ההדפסה ומנוע, כפעילה מוגדרת האפשרות כאשר, לדוגמה
גם צדדית-חד הדפסה מבצעת המדפסת, פעיל אינו צדדית-הדו

.צדדית-דו להדפסה מוגדרת כשהמשימה

Device Operations )ההתקן תפעול(

Minimum Copy Memory )מינימלי העתקה זיכרון(
80 MB*

100 MB

.הדפסה משימות לאחסון המינימלית הזיכרון הקצאת הגדרת

Device Operations )ההתקן תפעול(

Clear Custom Status )אישית מותאם מצב ניקוי(

מותאמות הודעות עבור המשתמש ידי-על שהוגדרו מחרוזות מחיקת
.חלופיות או מחדל כברירת שנקבעו אישית

Device Operations )ההתקן תפעול(

Clear all remotely‑installed messages )ההודעות כל ניקוי
)מרחוק בהתקנה

.מרחוק שהותקנו ההודעות מחיקת

Device Operations )ההתקן תפעול(

Automatically Display Error Screens )של אוטומטית הצגה
)שגיאה מסכי

Off )כבוי(

On )פועל*(

הבית במסך פעילות שאין אחרי בצג קיימות שגיאה הודעות הצגת
של הקצוב הזמן להגדרת השווה זמן פרק למשך המדפסת של

.המסך

Device Operations )ההתקן תפעול(

Honor orientation on fast path copy )הכיוון על שמירה
)מהירה בהעתקה

On )מופעל(
Off )כבוי*(

שבתפריט הכיוון בהגדרת להשתמש למדפסת אפשרות מתן
.מהירות העתקה משימות שליחת בעת ההעתקה

Device Operations )ההתקן תפעול(

Enable Optional Parallel Port )מקבילית יציאה אפשר
)אופציונלית

Off )כבוי*(
On )מופעל(

.אופציונלית מקבילית יציאה פעולת איפשור

המדפסת) מופעל( On היא המוגדרת כשהאפשרות: הערה
.מחדש מופעלת

Toner patch sensor setup )טונר תיקון חיישן הגדרת(

Calibration frequency preference )כיול תדירות העדפת(

Disabled )מנוטרל(
Fewest color adjustment )צבע כוונוני פחות הכי(

Fewer color adjustment )צבע כוונוני פחות(
Normal) *רגיל(

Better color accuracy )יותר טוב צבע דיוק(

Best color accuracy )ביותר הטוב הצבע דיוק(

על לשמור כדי הנכונה הטונר כמות את להניח המדפסת הגדרת
.הצבע עקביות

Toner patch sensor setup )טונר תיקון חיישן הגדרת(

Full calibration )מלא כיול(
.המלא הצבע כיול הרצת

Toner patch sensor setup )טונר תיקון חיישן הגדרת(

Print TPS information page )פרטי עמוד הדפסת TPS(
.הטונר תיקון חיישן כיול על מידע הכולל אבחון עמוד הדפסת

.היצרן של המחדל ברירת הגדרת את מציינת ערך לצד (*) כוכבית: הערה

Device )18)התקן



תיאורבתפריט פריט

App Configuration )יישום תצורת(

LES Applications )יישומי LES(
Off )כבוי(

On )פועל*(

)Lexmark Embedded Solutions )LES יישומי הפיכת
.לזמינים

:הערות

.המדפסות מדגמי בחלק רק זמין זה תפריט פריט•

אינה זו הגדרה), פועל( On היא המוגדרת כשהאפשרות•
.מובנים יישומים על משפיעה

Scanner Configuration )חיישן תצורת(

הסורק של ידני רישום

מהירה בדיקה הדפס

.מהירה לבדיקה מטרה עמוד הדפסת

.המטרה סביב אחיד המטרה בעמוד השוליים שמרווח ודא: הערה
.המדפסת שולי את לאפס צורך שיש ייתכן, אחיד לא המרווח אם

Scanner Configuration )חיישן תצורת(

הסורק של ידני רישום
Front ADF Registration )אוטומטי מסמכים מזין רישום

)קדמי
Rear ADF Registration )אוטומטי מסמכים מזין רישום

)אחורי

Flatbed Registration )סריקה משטח רישום(

לאחר האוטומטי המסמכים ומזין הסריקה משטח של ידני רישום
.הבקר לוח או הסורק זכוכית, האוטומטי המסמכים מזין החלפת

Scanner Configuration )חיישן תצורת(

Edge Erase )קצוות מחיקת(
Flatbed Edge Erase )הסריקה משטח קצוות מחיקת(

0-6 )3(*
ADF Edge Erase )האוטומטי המסמכים מזין קצוות מחיקת(

0-6 )3(*

סביב להדפסה מיועד שאינו האזור של, במילימטרים, הגודל הגדרת
.הסריקה במשטח או האוטומטי המסמכים במזין ההדפסה משימת

Scanner Configuration )חיישן תצורת(

ADF Deskew )האוטומטי המסמכים במזין הטיה ביטול(
ADF Mechanical Deskew )המסמכים במזין מכני הטיה ביטול

)האוטומטי

Off )כבוי(
On )מופעל(

Auto )אוטומטי*(

המסמכים מזין של מכני הטיה כוונון לביצוע המדפסת הגדרת
.האוטומטי

Scanner Configuration )חיישן תצורת(

Disabled Scanner )זמין לא סורק(
Enabled )זמין*(

Disabled )מנוטרל(
ADF Disabled )זמין לא אוטומטי מסמכים מזין(

.כהלכה פועל אינו הוא כאשר הסורק זמינות ביטול

Scanner Configuration )חיישן תצורת(

Tiff Byte Order )ב בתים סדר-Tiff(

CPU Endianness )ב בתים סדר-CPU*(
Little Endian )קטן בתים סדר(

Big Endian )גדול בתים סדר(

.TIFF בתבנית סריקה פלט של הבתים סדר קביעת

Scanner Configuration )חיישן תצורת(

Exact Tiff Rows Per Strip )שורות Tiff רצועה בכל מדויקות(
On )פועל*(

Off )כבוי(

בתבנית סריקה פלט של RowsPerStrip התגית ערך הגדרת
TIFF.

.היצרן של המחדל ברירת הגדרת את מציינת ערך לצד (*) כוכבית: הערה
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בשימוש שאינם פריטים מחיקת

תיאורבתפריט פריט

Memory Last Sanitized )אחרון זיכרון ניקוי(

Sanitize all information on nonvolatile memory )נדיף שאינו בזיכרון המידע כל ניקוי(

Erase all printer and network settings )והרשת המדפסת הגדרות כל מחיקת(
Erase all apps and app settings )היישומים והגדרות היישומים כל מחיקת(

Erase all shortcuts and shortcut settings )הדרך קיצורי והגדרות הדרך קיצורי כל מחיקת(

והיישומים ההגדרות כל ניקוי
של הקשיח בכונן שמאוחסנים
.המדפסת

Hard Disk Last Sanitized )הקשיח הדיסק של אחרון ניקוי(

Sanitize all information on hard disk )הקשיח בדיסק המידע כל ניקוי(
Erase downloads (Erase all macros, fonts, PFOs, etc) (.הורדות מחיקת) פקודות כל מחיקת

')וכו, PFO-ה, הגופנים, המאקרו

Erase buffered jobs )במאגר עבודות מחיקת(
Erase Held jobs )מופסקות עבודות מחיקת(

והעבודות ההורדות כל ניקוי
.הקשיח בדיסק שמאוחסנות

הבית במסך גלויים סמלים
Menu )תיאור)תפריט

הבית במסך גלויים סמלים

Copy )העתקה(
E‑mail )אלקטרוני דואר(

Fax )פקס(

מכלים חומרים/מצב
Job Queue )משימות תור(

Change Language )שפה החלפת(

Address Book )כתובות פנקס(

Bookmarks )סימניות(

Held Jobs )מופסקות משימות(
USB

FTP
Scan Profiles )סריקה פרופילי(

App Profiles )פרופילים הוספת(

.הבית במסך שיופיעו הסמלים ציון

.המדפסת לדגם בהתאם להשתנות עשויים הסמלים: הערה

About this Printer )זו מדפסת אודות(
תיאורבתפריט פריט

Asset Tag )קשר יצירת ופרטי מיקומה, המדפסת שם ציון)הנכס תגית.

Printer’s Location )המדפסת מיקום(

Contact )קשר יצירת(

Export Configuration File to USB )קובץ ייצוא
)USB-ל תצורה הגדרות

Export configuration files to a flash drive )תצורה הגדרת קובצי ייצוא
).הבזק לכונן

Export Compressed Logs to USB )יומן קובצי ייצוא
)USB-ל דחוסים

.הבזק לכונן דחוסים יומן קובצי ייצוא
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Print )הדפס(

Layout )פריסה(
תיאורבתפריט פריט

צדדים
1‑Sided )צדדי-חד*(

2‑Sided )צדדי-דו(

.צדיו משני או הדף של אחד צד על יבוצעו ההדפסות אם ציון

Flip Style )היפוך סגנון(

Long Edge )ארוך קצה*(
Short Edge )לרוחב(

.צדדית-דו הדפסה בעת ייכרך) הקצר או הארוך (הנייר של צד איזה קובע

כל את אוטומטית מסיטה המדפסת, הנבחרת באפשרות בתלות: הערה
.כראוי תיכרך שהעבודה כדי הדף על המודפס המידע

Blank Pages )ריקים עמודים(

Print )הדפס(

Do Not Print )תדפיס אל*(

.הדפסה במשימת שכלולים ריקים עמודים הדפסת

Collate )איסוף(

]*1,1,1,2,2,2 [מכובה

]1,2,1,2,1,2 [מופעל

הדפסת בעת במיוחד, רציף באופן בערימה הדפסה משימת של העמודים סידור
.המשימה של עותקים מספר

Separator Sheets )מפרידים גיליונות(

None )ללא*(
Between Copies )עותקים בין(

Between Jobs )משימות בין(
Between Pages )דפים בין(

.ההדפסה בעת ריקים הפרדה גיליונות הוספת

Separator Sheet Source )המפרידים הגיליונות מקור(

Tray [x) [מגש] x]) (1(*

Multipurpose Feeder )תכליתי-רב מזין(

.ההפרדה גיליונות של הנייר מקור את מציין

),תכליתי-רב מזין( Multipurpose Feeder האפשרות שתופיע כדי: הערה
מזין הגדרת( Configure MP עבור) מגירה( Cassette באפשרות בחר
).נייר( Paper בתפריט) תכליתי-רב

לגיליון עמודים
Off )כבוי*(

2 pages per side (2 צד בכל עמודים(
2 pages per side (3 צד בכל עמודים(

2 pages per side (4 צד בכל עמודים(

2 pages per side (6 צד בכל עמודים(
2 pages per side (9 צד בכל עמודים(

2 pages per side (12 צד בכל עמודים(

2 pages per side (16 צד בכל עמודים(

.נייר גיליון אחד צד על מרובים עמודים תמונות הדפסת

Pages per Side Ordering )בצד עמודים סידור(

Horizontal )אופקי*(

Reverse Horizontal )אופקית מסובב(
Vertical )אנכי(

Reverse Vertical )אנכית מסובב(

Pages per-ב משתמשים כאשר עמודים תמונות מספר של המיקום הגדרת
Side )צד בכל עמודים(

.בעמוד ובכיוונן העמודים תמונות במספר תלוי המיקום: הערה

.היצרן של המחדל ברירת הגדרת את מציינת ערך לצד (*) כוכבית: הערה
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תיאורבתפריט פריט

Pages per Side Orientation )צד בכל עמודים כיוון(

Auto )אוטומטי*(
לרוחב

לאורך

Pages-ב משתמשים כאשר עמודים מרובה מסמך של ההדפסה כיוון הגדרת
per Side )צד בכל עמודים.(

Pages per Side Border )צד בכל עמודים גבול(

None )ללא*(
Solid )אחיד(

Pages per Side-ב משתמשים כאשר עמוד תמונת כל על מסגרת הדפסת
).צד בכל עמודים(

Copies )עותקים(

1-9999 )1(*
.הדפסה משימת כל עבור ההעתקים מספר ציון

Print Area )להדפסה המיועד אזור(

Normal) *רגיל(
Fit to Page )לדף התאם(

Whole Page )שלם עמוד(

.נייר גיליון על להדפסה המיועד האזור הגדרת

.היצרן של המחדל ברירת הגדרת את מציינת ערך לצד (*) כוכבית: הערה

Finishing )גימור(
תיאורבתפריט פריט

Staple Job )הידוק משימת(

Off )כבוי*(
עליונה שמאלית פינה, אחד הידוק

שמאל, הידוקים 2

עליונה ימנית פינה, אחד הידוק
למעלה, הידוקים 2

תחתונה שמאלית פינה, אחד הידוק
למטה, הידוקים 2

תחתונה ימנית פינה, אחד הידוק
ימין, הידוקים 2

.ההדפסה משימות כל עבור ההידוק מקום ציון

.סיכות גימור יחידת מותקנת כאשר רק מופיע זה תפריט פריט: הערה

Staple Test )הידוק בדיקת(

Start )התחל(
.כהלכה פועלת הסיכות גימור יחידת אם בדיקה

.סיכות גימור יחידת מותקנת כאשר רק מופיע זה תפריט פריט: הערה

Hole Punch )מחורר(

Off )כבוי*(
On )מופעל(

Punch holes along the edge of the printed output.

.מחורר גימור יחידת, הידוק גימור יחידת מותקנת כאשר רק מופיע זה תפריט: הערה

Hole Punch Mode )מחורר מצב(

חורים 2

חורים 3
חורים 4

.המודפס הפלט עבור המחורר מצב הגדרת

:הערות

ברירת הגדרת היא" חורים 4. “היצרן של המחדל ברירת הגדרת היא" חורים 3, "ב"בארה•
.היצרן של הבינלאומית המחדל

.מחורר גימור יחידת, הידוק גימור יחידת מותקנת כאשר רק מופיע זה תפריט•

.היצרן של המחדל ברירת הגדרת את מציינת ערך לצד (*) כוכבית: הערה
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תיאורבתפריט פריט

Offset Pages )עמודים הזחת(

None )ללא*(
Between Copies )עותקים בין(

Between Jobs )משימות בין(

.הדפסה משימת של מהעותקים אחד כל או ההדפסה ממשימות אחת כל של הפלט הזחת

:הערות

כאשר הדפסה משימת של העתק כל מסיטה) עותקים בין( Between Copies האפשרות•
Collate האפשרות אם]. 1,2,1,2,1,2) [מופעל( On-כ מוגדרת) איסוף( Collate האפשרות

,תוסט המודפסים העמודים מקבוצות אחת כל], 1,1,1,2,2,2) [כבוי( Off-כ מוגדרת) איסוף(
.2 שמספרם העמודים וכל 1 שמספרם העמודים על למשל

•Between Jobs )בלי, ההדפסה משימת לכל הסטה מיקום אותו את מגדירה) משימות בין
.שהודפס העותקים למספר קשר

.סיכות גימור יחידת מותקנת כאשר רק מופיע זה תפריט פריט•

.היצרן של המחדל ברירת הגדרת את מציינת ערך לצד (*) כוכבית: הערה

Setup )הגדרה(
תיאורבתפריט פריט

Printer Language )מדפסת שפת(

PCL Emulation )אמולציית PCL(
PS Emulation )אמולציית PCL*(

.המדפסת שפת את מגדיר

עבודות מלשלוח תוכנה מונעת אינה המדפסת שפת של המחדל ברירת הגדרת: הערה
.אחרת מדפסת בשפת שמשתמשות הדפסה

Job Waiting )ממתינה משימה(

Off )כבוי*(

On )מופעל(

המשימות של הדפסה שתתאפשר כדי, מתכלים חומרים המצריכות הדפסה משימות שימור
.החסרים המתכלים החומרים את צריכות שאינן

.במדפסת קשיח דיסק מותקן כאשר רק מופיע בתפריט זה פריט: הערה

Job Hold Timeout )להפסקת זמן פסק
)משימה

0–255 )30(*

שתפסיק לפני המשתמש של להתערבות עד תמתין שהמדפסת, בשניות, הזמן משך את מגדיר
תור באותו אחרות משימות להדפיס ותמשיך זמינים שאינם משאבים שמצריכות משימות
.הדפסה

.במדפסת קשיח דיסק מותקן כאשר רק מופיע בתפריט זה פריט: הערה

Printer Usage )במדפסת שימוש(

Max Speed )מרבית מהירות(
Max Yield )מרבית תפוקה*(

.הדפסה בעת יותר גבוהה טונר ותפוקת יותר גבוהה הדפסה מהירות בין בחירה

Download Target )להורדה יעד(

RAM*

Disk )כונן(

שהורדו, מאקרו ופקודות גופנים כגון, הקבועים המשאבים כל את לשמור היכן מציין
.למדפסת

.במדפסת קשיח דיסק מותקן כאשר רק מופיע בתפריט זה פריט: הערה

Resource Save )במשאבים חיסכון(

Off )כבוי*(

On )מופעל(

מקבלת היא כאשר, מאקרו ופקודות גופנים כגון, שהורדו משאבים עם עושה המדפסת מה קובע
.הזמין מהזיכרון יותר שמצריכה משימה

:הערות

עד רק שהורדו משאבים שומרת המדפסת), כבוי( Off היא המוגדרת כשהאפשרות•
פעילה שאינה מדפסת לשפת המשויכים המשאבים. אחר למשהו נדרש שהזיכרון
.נמחקים

המשאבים כל את שומרת המדפסת), מופעל( On היא המוגדרת כשהאפשרות•
הודעות מציגה המדפסת הצורך בעת. שפות בין המעברים בכל שהורדו הקבועים
.קבועים משאבים למחוק במקום מלא שהזיכרון

Print All Order )הכל הדפס סדר(

Alphabetically )אלפביתי*(
Newest First )ראשון ביותר החדש(

Oldest First )ראשון ביותר הישן(

האפשרות נבחרת כאשר מודפסות סודיות ומשימות מופסקות משימות שבו הסדר את קובע
Print All )הכל הדפס.(

.היצרן של המחדל ברירת הגדרת את מציינת ערך לצד (*) כוכבית: הערה

Print )23)הדפס



Quality )איכות(
תיאורבתפריט פריט

Print Mode )הדפסה מצב(

לבן-שחור

Color )צבע*(

.המדפסת מצב הגדרת

Print Resolution )הדפסה רזולוציית(

4800 CQ

2400 Image Q
1200 dpi

),Image Q (הדפסה איכות), dpi' (לאינץ הדפסה בנקודות המודפס הפלט של הרזולוציה הגדרת
).CQ (צבע איכות או

.המדפסת לדגם בהתאם להשתנות עשויים הערכים: הערה

Toner Darkness )הטונר כהות(

*)5( 5 עד 1
.טקסט תמונות של הכהות או הבהירות קביעת

Halftone )טון חצי(

Normal) *רגיל(

Detail )פירוט(

.יותר חדים קצוות עם יותר רכים קווים שיכלול כך המודפס הפלט את לשפר

Color Saver )בצבע חיסכון(

Off )כבוי*(

On )מופעל(

.ותמונות גרפיקה להדפסת שימוש נעשה שבו הטונר כמות הפחתת

RGB Brightness )בהירות RGB(

*)0( 6 עד 6‑

.צבעוני פלט של והרוויחה הניגודיות, הבהירות כוונון

.CMYK צבע במפרטי שימוש נעשה שבהם קבצים על משפיעה אינה זו הגדרה: הערה

RGB Contrast )ניגודיות RGB(

*)0( 5 עד 0

RGB Saturation )רוויית RGB(

*)0( 5 עד 0

.היצרן של המחדל ברירת הגדרת את מציינת ערך לצד (*) כוכבית: הערה

Advanced Imaging )מתקדמת הדמיה(

תיאורבתפריט פריט

Color Balance )צבע איזון(

ציאן

*)0( 5 עד 5‑
מגנטה

*)0( 5 עד 5‑

צהוב
*)0( 5 עד 5‑

שחור
*)0( 5 עד 5‑

Reset Defaults )ברירת הגדרות איפוס
)המחדל

Start )התחל(

.מהצבעים אחד בכל בשימוש שנמצאת הטונר כמות התאמת

.היצרן של המחדל ברירת הגדרת את מציינת ערך לצד (*) כוכבית: הערה
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תיאורבתפריט פריט

Color Correction )צבע תיקון(

Off )כבוי(
Auto )אוטומטי*(

Manual )ידני(

.מסמכים להדפסת המשמשות הצבע הגדרות שינוי

:הערות

.מהחומרה הצבע תיקון את תקבל שהמדפסת קובעת) כבוי( Off האפשרות•

כל על שונים צבע פרופילי תחיל שהמדפסת קובעת) אוטומטי( Auto האפשרות•
.המודפס בעמוד מהאובייקטים אחד

או RGB הצבע המרות של אישית התאמה מאפשרת) ידני( Manual האפשרות•
CMYK המודפס בעמוד מהאובייקטים אחד בכל המבוצעות.

Color Samples )צבע דוגמאות(

Print Color Samples )דוגמאות הדפסת
)צבע

CMYK-ו RGB של הצבע המרת מטבלאות אחת כל עבור דוגמאות דפי להדפיס
.במדפסת שבשימוש

Color Adjust )צבע התאמת(

Start )התחל(

.המתקבל בתדפיס השונים הגוונים להתאמת המדפסת כיול

Spot צבע החלפת

Set Custom CMYK )הגדרת CMYK
)אישית בהתאמה

.מזוהים Spot צבעי לעשרים ספציפיים CMYK ערכי הקצאת

.המקורי המסמך של לאלה המודפס הפלט צבעי התאמתRGB החלפת

:הערות

Display‑True‑Black הצבעים בטבלת לבחור אותך מחייב זה תפריט פריט•
).שחור-אמת-תצוגה(

.המובנה האינטרנט בשרת רק מופיע זה תפריט פריט•

.היצרן של המחדל ברירת הגדרת את מציינת ערך לצד (*) כוכבית: הערה

Job Accounting )משימות דוח(
.במדפסת קשיח כונן מותקן כאשר רק מופיע תפריט: הערה

תיאורבתפריט פריט

Job Accounting )משימות דוח(

Off )כבוי*(

On )מופעל(

ההדפסה משימות של יומן תיצור המדפסת אם הגדרה
.המתקבלות

Accounting Log Frequency )דוח יומן תדירות(

יום מדי

שבוע מדי
*חודש מדי

.יומן קובץ תיצור המדפסת שבה התדירות ציון

Log Action at End of Frequency )תדירות בסוף יומן פעולת(

None )ללא*(

E‑mail Current Log )אלקטרוני בדואר נוכחי יומן שלח(
E‑mail & Delete Current Log )ומחק אלקטרוני בדואר נוכחי יומן שלח(

Post Current Log )נוכחי יומן שלח(
Post & Delete Current Log )ומחק נוכחי יומן שלח(

התכיפות סף כאשר תגיב המדפסת שבו האופן ציון
.פוקע

Accounting Log תחת שהוגדר הערך: הערה
Frequency )זו פעולה מתי קובע) דוח יומן תדירות

.מופעלת

.היצרן של המחדל ברירת הגדרת את מציינת ערך לצד (*) כוכבית: הערה
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תיאורבתפריט פריט

Log Near Full Level )מלאה כמעט יומן רמת(

Off )כבוי(
On )פועל*(

שהמדפסת לפני יומן קובץ של המקסימלי הגודל את מציין
יומן פעולת( Log Action at Near Full את מבצעת
).מלאה כמעט

Log Action at Near Full )מלאה כמעט יומן פעולת(

None )ללא*(

E‑mail Current Log )אלקטרוני בדואר נוכחי יומן שלח(
E‑mail & Delete Current Log )ומחק אלקטרוני בדואר נוכחי יומן שלח(

E‑mail & Delete Oldest Log )אלקטרוני בדואר ביותר הישן היומן את שלח
)ומחק

Post Current Log )נוכחי יומן שלח(

Post & Delete Current Log )ומחק נוכחי יומן שלח(
Post & Delete Oldest Log )ומחק ביותר הישן היומן את שלח(

Delete Current Log )נוכחי יומן מחק(

Delete Oldest Log )ביותר הישן היומן את מחק(
Delete All But Current )הנוכחי מלבד היומנים כל את מחק(

Delete All Logs )היומנים כל את מחק(

הקשיח הכונן כאשר המדפסת של התגובה אופן הגדרת
.מלא כמעט

יומן( Log Near Full ברמת שהוגדר הערך: הערה
.הפעולה מופעלת מתי קובע) מלא כמעט

Log Action at Near Full )מלאה כמעט יומן פעולת(

None )ללא*(
E‑mail & Delete Current Log )ומחק אלקטרוני בדואר נוכחי יומן שלח(

E‑mail & Delete Oldest Log )אלקטרוני בדואר ביותר הישן היומן את שלח
)ומחק

Post & Delete Current Log )ומחק נוכחי יומן שלח(

Post & Delete Oldest Log )ומחק ביותר הישן היומן את שלח(
Delete Current Log )נוכחי יומן מחק(

Delete Oldest Log )ביותר הישן היומן את מחק(

Delete All But Current )הנוכחי מלבד היומנים כל את מחק(
Delete All Logs )היומנים כל את מחק(

בכונן השימוש כאשר המדפסת של התגובה אופן הגדרת
).100MB (המקסימלית למגבלה מגיע

URL to Post Log (URL עבודה דוחות יומני תציג המדפסת שבו המקום הגדרת)יומן לשליחת.

E‑mail Address to Send Logs )יומני שולחת המדפסת שאליה ל"הדוא כתובת את מציין)יומנים לשליחת ל"דוא כתובת
.עבודה דוחות

Log File Prefix )היומן קובץ לשם התחילית הגדרת)יומן קובץ קידומת.

TCP/IP בתפריט המוגדר הנוכחי המארח שם: הערה
.יומן קובץ לקידומת המחדל כברירת משמש

.היצרן של המחדל ברירת הגדרת את מציינת ערך לצד (*) כוכבית: הערה

XPS
תיאורבתפריט פריט

שגיאה דפי הדפסת
Off )כבוי*(

On )מופעל(

.XML markup שגיאות כולל, שגיאות על מידע שכולל בדיקה עמוד הדפסת

Minimum Line Width )מינימלי שורה רוחב(

1-30 )2(*

.dpi 1200 של ברזולוציה המודפסת משימה כל של המינימלי הקו רוחב הגדרת

.היצרן של המחדל ברירת הגדרת את מציינת ערך לצד (*) כוכבית: הערה
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PDF
תיאורבתפריט פריט

Scale to Fit )לגודל התאם(

Off )כבוי*(

On )מופעל(

.הנייר לגודל בהתאם בעמוד התוכן של גודלו שינוי

Annotations )ביאורים(

Print )הדפס(

*תדפיס אל

.PDF-ה במסמך ביאורים יודפסו אם ציון

.היצרן של המחדל ברירת הגדרת את מציינת ערך לצד (*) כוכבית: הערה

PostScript
תיאורבתפריט פריט

Print PS Error )שגיאת הדפס PS(

Off )כבוי*(
On )מופעל(

.®PostScript-ה שגיאת את שמתאר עמוד הדפסת

שגיאה הודעת מדפיסה המדפסת, מופסק המשימה עיבוד שגיאה מתרחשת כאשר: הערה
.נמחקים ההדפסה משימת מרכיבי ושאר

Minimum Line Width )שורה רוחב
)מינימלי

1-30 )2(*

.המינימלי הקו רוחב הגדרת

:הערות

.ישירות בערך משתמשות dpi 1200 של ברזולוציה המודפסות משימות•

.מהערך בחצי משתמשות CQ 4800-ב המודפסות משימות•

PS נעילת אתחול מצב

Off )כבוי*(

On )מופעל(

.SysStart קובץ את נטרל

Image Smoothing )תמונה החלקת(

Off )כבוי*(
On )מופעל(

.נמוכה רזולוציה בעלות תמונות של והחדות הניגודיות שיפור

.ומעלה dpi 300 של רזולוציה בעלות תמונות על משפיעה אינה זו הגדרה: הערה

Font Priority )גופן קדימות(

Resident )בזיכרון קבוע*(
Flash/Disk )כונן/הבזק(

.גופנים אחר החיפוש סדר את קבע

:הערות

המבוקש הגופן את תחפש שהמדפסת קובעת) בזיכרון קבוע( Resident האפשרות•
.המדפסת של הקשיח בכונן או ההבזק בזיכרון שתחפש לפני בזיכרונה

המבוקש הגופן את תחפש שהמדפסת קובעת) כונן/הבזק( Flash/Disk האפשרות•
.המדפסת בזיכרון שתחפש לפני ההבזק ובזיכרון הקשיח בכונן

.המדפסת של קשיח כונן או הבזק זיכרון מותקנים כאשר רק מופיע זה תפריט פריט•

Wait Timeout )להמתנה זמן פסק(

Off )כבוי(
On )שניות 40)* (דולק(

.הדפסה משימת ביטול לפני נוספים לנתונים תמתין שהמדפסת הזמן משך הגדרת

.היצרן של המחדל ברירת הגדרת את מציינת ערך לצד (*) כוכבית: הערה
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PCL
תיאורבתפריט פריט

Font Source )גופנים מקור(

Resident )בזיכרון קבוע*(

Disk )כונן(
Download )הורדה(

Flash )הבזק זיכרון(
All )הכל(

).גופן שם( Font Name התפריט בפריט שמוצגים הגופנים מקור ציון

.סיסמה באמצעות מוגנות אינן ההבזק וכונן הקשיח הדיסק שאפשרויות ודא: הערה

Font Name )גופן שם(

]הזמינים הגופנים רשימת[
.שצוין הגופנים מקור מתוך גופן בחר

:הערות

•Courier היצרן של המחדל ברירת הגדרת היא.

.המדפסת לדגם בהתאם להשתנות עשויים הזמינים הגופנים•

Symbol Set )סמלים ערכת(
]הזמינים הסמלים ערכת רשימת[

.גופן שם לכל הסמלים ערכת את ציין

:הערות

•10U PC‑8 i 12. היצרן של המחדל ברירת הגדרת היאU PC‑850 ברירת הגדרת היא
.היצרן של הבינלאומית המחדל

.מיוחדים וסמלים פיסוק סימני, ומספריים אלפביתיים תווים של אוסף היא סמלים ערכת•
סמלים למשל כמו, מסוימות בתוכניות או השונות בשפות תומכות סמלים ערכות

.מדעי לטקסט מתמטיים

.המדפסת לדגם בהתאם להשתנות עשויות הזמינות הסמלים ערכות•

Pitch )גופן פסיעת(

0.08-100 )10(*

.קבוע ברוחב מדורגים בגופנים הגופן רוחב את מציין

:הערות

שניתן, קבוע ברוחב בגופן התווים למספר מתייחסת) גופן פסיעת( Pitch ההגדרה•
.אופקי הדפסה' באינץ להכניס

אין אך המסך על מופיע זה ערך, גובהם את להתאים ניתן שלא קבוע ברוחב בגופנים•
.לשנותו אפשרות

הדפסה כיוון

*לאורך הדפסה
לרוחב

.הדף על וגרפיקה טקסט של ההצבה כיוון את ציין

Lines per Page )לעמוד שורות(

1-255 )60(*
.עמוד כל על שמודפסות השורות מספר את מציין

:הערות

Lines per פי-על) אנכי שורות מרווח (השורות בין המרווח את מגדירה המדפסת•
Page )לעמוד שורות ,(Paper Size )נייר גודל (ו-Orientation )הדפסה כיוון.(

.לעמוד שורות שתגדיר לפני ההדפסה וכיוון הנייר גודל את ציין•

PCL5 מינימלי שורה רוחב

1-30 )2(*

.dpi 1200 של ברזולוציה המודפסת משימה כל של ההתחלתי המינימלי הקו רוחב הגדרת

PCLXL מינימלי שורה רוחב

1-30 )2(*

A4 Width )רוחב A4(

*מ"מ 198

מ"מ 203

.A4 בגודל נייר על הדפסה בעת הנייר רוחב הגדרת

תווים 80 להדפיס אפשר שיהיה כך הדף רוחב את קובעת מ"מ 203 האפשרות: הערה
.pitch (10 (גופן פסיעת בעלי

.היצרן של המחדל ברירת הגדרת את מציינת ערך לצד (*) כוכבית: הערה
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תיאורבתפריט פריט

Auto CR after LF )CR אחרי אוטומטי
LF(

Off )כבוי*(

On )מופעל(

).LF (שורה הזנת בקרת פקודת אחרי) CR (חדשה לשורה מעבר לבצע המדפסת הגדרת

הראשון למיקום הסמן את להעביר למדפסת המורה מנגנון הוא חדשה לשורה מעבר: הערה
.שורה באותה

Auto LF after CR )LF אחרי אוטומטי
CR(

Off )כבוי*(

On )מופעל(

).CR (חדשה לשורה מעבר בקרת פקודת אחרי) LF (שורה הזנת לבצע המדפסת הגדרת

הראשון למיקום הסמן את להעביר למדפסת המורה מנגנון הוא חדשה לשורה מעבר: הערה
.שורה באותה

Tray Renumber )המגשים מספור
)מחדש

Assign MP Feeder )מזין הקצאת
)תכליתי-רב

0-201 )200(*

Assign Tray [x) [מגש הקצה] x([
0-201 )200(*

Assign Manual Paper )נייר הקצה
)ידני

0-201 )200(*

Assign Manual Envelope )הקצה
)ידני-מעטפה

0-201 )200(*

נייר מקור בהקצאות שמשתמשים יישומים או הדפסה מנהלי מול שתפעל כך המדפסת הגדרת
.ולמזינים למגשים שונות

Tray Renumber )המגשים מספור
)מחדש

View Factory Defaults )ערכי את ראה
)היצרן של המחדל בברירת

Restore Defaults )ברירת ערכי שחזר
)מחדל

.מזין או מגש לכל שמוקצית היצרן של המחדל ברירת הגדרת של שחזור או הצגה

Print Timeout )בהדפסה זמן פסק(

Off )כבוי(
On )פועל*(

.מסוים זמן לפרק סרק במצב שנמצאה אחרי הדפסה משימת שתסיים המדפסת את להגדיר

90 היא היצרן של המחדל ברירת הגדרת), פועל( On-כ מוגדרת זו אפשרות כאשר: הערה
.שניות

.היצרן של המחדל ברירת הגדרת את מציינת ערך לצד (*) כוכבית: הערה

HTML
תיאורבתפריט פריט

Font Name )גופן שם(

*)Times] (גופנים רשימת[
.HTML מסמכי עבור שישמש הגופן הגדרת

Font Size )גופן גודל(

1-255 )12(*

.HTML מסמכי עבור שישמש הגופן גודל הגדרת

Scale )מידה קנה(

1–400% )100(*

.HTML מסמכי של מידה קנה שינוי

הדפסה כיוון
*לאורך הדפסה

לרוחב

.HTML במסמכי הדף כיוון הגדרת

.היצרן של המחדל ברירת הגדרת את מציינת ערך לצד (*) כוכבית: הערה
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תיאורבתפריט פריט

Margin Size )שוליים גודל(

*)19 (מ"מ 8-255

.HTML במסמכי הדף שולי גודל הגדרת

Backgrounds )רקע(
Do Not Print )תדפיס אל(

Print )הדפס*(

.HTML במסמכי ברקע גרפיקה או מידע הדפסת

.היצרן של המחדל ברירת הגדרת את מציינת ערך לצד (*) כוכבית: הערה

Image )תמונה(
תיאורבתפריט פריט

Auto Fit )אוטומטית התאמה(

Off )כבוי(
On )פועל*(

.תמונה עבור נייר וכיוון גודל של הזמינה ביותר הטובה ההגדרה בחירת

הגדרות את מחליף זה תפריט פריט), פועל( On היא המוגדרת כשהאפשרות: הערה
.תמונה של והכיוון המידה קנה

Invert )הפוך(

Off )כבוי*(

On )מופעל(

.לבן/שחור תמונות של טונליות-דו הופך

.JPEG או GIF התמונות לתבניות רלוונטי אינו זה תפריט פריט: הערה

Scaling )מידה קנה(

Best Fit )מיטבית התאמה*(

Anchor Top Left )עליונה שמאלית לפינה עגן(
Anchor Center )למרכז עגן(

Fit Height/Width )רוחב/גובה התאם(
Fit Height )גובה התאם(

Fit Width )רוחב התאם(

.להדפסה הניתן לאזור שתיכנס כך התמונה כוונון

הערך), פועל( On הוא) אוטומטית התאמה( Auto Fit בהגדרה הערך כאשר: הערה
).מיטבית התאמה( Best Fit- ל אוטומטי באופן הופך) מידה קנה( Scaling- ב

הדפסה כיוון
*לאורך הדפסה

לרוחב
לאורך היפוך

לרוחב היפוך

.הדף על וגרפיקה טקסט של ההצבה כיוון את ציין

.היצרן של המחדל ברירת הגדרת את מציינת ערך לצד (*) כוכבית: הערה
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Paper )נייר(

Tray Configuration )מגש תצורת(
תיאורבתפריט פריט

Default Source )מחדל ברירת מקור(

Tray [x) [מגש] x]) (1(*

Multipurpose Feeder )תכליתי-רב מזין(
Manual Paper )ידנית נייר הזנת(

Manual Envelope )ידנית מעטפה הזנת(

.ההדפסה משימות כל עבור הנייר מקור הגדרת

Configure כאשר רק מופיע) תכליתי רב מזין( Multipurpose Feeder הכיתוב: הערה
MP )תכליתי רב מזין הגדרת (כ נקבע-Cassette )מגירה.(

Paper Size/Type )נייר סוג/גודל(

Tray )מגש] (x[
Multipurpose Feeder )תכליתי-רב מזין(

Manual Paper )ידנית נייר הזנת(
Manual Envelope )ידנית מעטפה הזנת(

.נייר מקור בכל שנטענו הנייר סוג או הנייר גודל ציון

Substitute Size )חלופי גודל(
Off )כבוי(

Statement/A5

Letter/A4
11 x 17/A3

All Listed) *המפורטים כל(

נייר במקור טעון אינו המבוקש שהגודל במקרה שצוין נייר גודל להחליף המדפסת הגדרת
.כלשהו

:הערות

.הנדרש הנייר גודל את לטעון המשתמש את מנחה Off האפשרות•

בעת statement נייר על A5 בגודל מסמך מדפיסה Statement/A5 האפשרות•
.A5 טעינת בעת A5 בגודל נייר על statement בגודל ומשימות, statement טעינת

,letter טעינת בעת letter נייר על A4 בגודל מסמך מדפיסה Letter/A4 האפשרות•
.letter טעינת בעת A4 בגודל נייר על letter בגודל ומשימות

x 17 11 טעינת בעת x 17 11 על A3 בגודל מסמך מדפיסה x 17 11 האפשרות•
.x 17 11 טעינת בעת A3 בגודל נייר על x 17 11 בגודל משימות

.Letter/A4 את מחליפה) המפורטים כל( All Listed האפשרות•

Configure MP )הגדרת MP(

Cassette)*מחסנית(
Manual )ידני(

ראשון

.תכליתי הרב במזין שנטען הנייר את תאסוף המדפסת מתי קביעה

:הערות

הרב למזין מתייחסת המדפסת), מגירה( Cassette היא המוגדרת כשהאפשרות•
.מגש כאל תכליתי

תכליתי הרב למזין מתייחסת המדפסת), ידני( Manual היא המוגדרת כשהאפשרות•
.ידני מזין כאן

הרב מהמזין הנייר את אוספת המדפסת), ראשון( First היא המוגדרת כשהאפשרות•
.הנייר בגודל או הנדרש הנייר במקור תלות ללא, מתרוקן שהוא עד תכליתי

.היצרן של המחדל ברירת הגדרת את מציינת ערך לצד (*) כוכבית: הערה
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Media Configuration )מדיה תצורת(

Universal Setup )אוניברסלית הגדרה(

תיאורבתפריט פריט

מידה יחידות
ים'אינצ

מילימטרים

.האוניברסלי הנייר של המידה יחידת הגדרת

המחדל ברירת הגדרת הם מילימטרים. היצרן של המחדל ברירת הגדרת הן' אינץ יחידות, ב"בארה: הערה
.היצרן של הבינלאומית

לאורך בהדפסה רוחב
*)8.50' (אינץ 3-52

*)216 (מ"מ 76-1321

.האוניברסלי הנייר של לאורך ההדפסה אורך את קבע

לאורך בהדפסה גובה

*)14' (אינץ 3-52
*)356 (מ"מ 76-1321

.האוניברסלית המדיה של לאורך ההדפסה גובה את קבע

הזנה כיוון
*קצר קצה

Long Edge )לאורך(

.הארוך או הקצר הצד מכיוון הנייר את לאסוף המדפסת הגדרת

.הנתמך המרבי מהרוחב קצר ביותר הארוך הקצה אם רק מוצג) לאורך( Long Edge: הערה

.היצרן של המחדל ברירת הגדרת את מציינת ערך לצד (*) כוכבית: הערה

Custom Scan Sizes )אישית מותאמים סריקה גודלי(

תיאורבתפריט פריט

Custom Scan Size )אישית מותאם סריקה גודל] (x[

Set Name and Type )וסוג שם הגדרת(
Scan Size Name )סריקה גודל שם(

Width )רוחב(
*)8.50' (אינץ 8.50–1

*)216 (מ"מ 216–25
Height )גובה(

*)14' (אינץ 1-25

*)356 (מ"מ 25-635
הדפסה כיוון

*לאורך הדפסה

לרוחב
2 scans per side )2 צד לכל סריקות(

Off )כבוי*(
On )מופעל(

Assign a scan size name and configure the scan settings.
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מדיה סוגי

תיאורבתפריט פריט

Plain )רגיל(

Card Stock )כרטיסים(

שקף
ממוחזר

Glossy )מבריק(
Heavy Glossy )כבד מבריק(

Labels )מדבקות(

ויניל מדבקות
Bond

Envelope )מעטפה(
Rough Envelope )גסה מעטפה(

Letterhead )מכתבים נייר(
Preprinted )מראש מודפס נייר(

Colored Paper )צבעוני נייר(

Light )קל(
Heavy )כבד(

כותנה/מחוספס

Custom Type [x] )אישית מותאם סוג(

.שנטען הנייר של הפלט וסל הטעינה כיוון, המשקל, המרקם ציון

:הבאות האפשרויות מבין בחר
Texture )מרקם(

Smooth )חלק(

Normal )רגיל*(
Rough )גס(

Weight )משקל(
Light )קל(

Normal) *רגיל(

Heavy )כבד(
Loading Orientation )טעינה כיוון(

Off )כבוי(

1 sided printing only )בלבד צדדית-חד הדפסה(
Duplex )צדדית-דו הדפסה(

Send to Bin )לסל שליחה(

Disabled )מבוטל* (
Standard Bin )סטנדרטי סל(

]x[ סל

.היצרן של המחדל ברירת הגדרת את מציינת ערך לצד (*) כוכבית: הערה

Bin Configuration )סל תצורת(
תיאורבתפריט פריט

Output Bin )פלט סל(

Standard Bin )סטנדרטי סל*(

]x[ סל

.הפלט סל את מציין

Configure Bins )סלים הגדרת(

Mailbox )דואר תא*(
Link )קישור(

Link Optional )אופציונלי קישור(
Type Assignment )סוג הקצאת(

.הפלט סלי של הפעולה אופן הגדרת

:הערות

סל כל ושל הסטנדרטי הסל של בחירה מאפשרת הדואר תא אפשרות•
.בנפרד אחר אופציונלי

סל היו כאילו, לאלה אלה הפלט סלי כל את לקשר מאפשרת הקישור אפשרות•
.גדול אחד

גדול פלט כסל האופציונליים הסלים לכל מתייחסת אופציונלי קישור האפשרות•
.אחד

סלים ערכת או סל מקצה) סוג הקצאת( Type Assignment הגדרת•
.נייר סוג לכל מקושרים

Custom Bin Names )אישית בהתאמה סל שמות
)אישית

Standard Bin )סטנדרטי סל(

]x[ סל

.לסל שם הקצאת

.היצרן של המחדל ברירת הגדרת את מציינת ערך לצד (*) כוכבית: הערה
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Copy )העתקה(

Copy Defaults )להעתקה מחדל ברירות(
תיאורבתפריט פריט

Content Type )תוכן סוג(

Text )טקסט(

Text/Photo )תצלום/טקסט*(
Photo )תצלום(

Graphics )גרפיקה(

.המקורי המסמך לתוכן בהתאם הפלט תוצאת שיפור

Content Source )התוכן מקור(

ולבן שחור לייזר
Color Laser )צבע לייזר*(

Inkjet )דיו הזרקת(
Photo/Film )סרט/תצלום(

Magazine )עת-כתב(

Newspaper )עיתון(

Press )עיתונות(
Other )אחר(

.המקורי המסמך של המקור לאפיון בהתאם הפלט תוצאת שיפור

צדדים

1 sided to 1 sided )צדדי-לחד צדדי-חד*(
1 sided to 2 sided )צדדי-לדו צדדי-חד(

2 sided to 1 sided )צדדי-לחד צדדי-דו(
2 sided to 2 sided )צדדי-לחד צדדי-דו(

.המקור מסמך פי-על הסריקה פעילות אופן ציון

Separator Sheets )מפרידים גיליונות(

None )ללא*(

Between Copies )עותקים בין(
Between Jobs )משימות בין(

Between Pages )דפים בין(

.ההדפסה בעת ריקים הפרדה גיליונות להוסיף אם מציין

Separator Sheet Source )המפרידים הגיליונות מקור(

Tray [x) [מגש] x]) (1(*
Multipurpose Feeder )תכליתי-רב מזין(

.ההפרדה גיליונות של הנייר מקור את מציין

Color )צבע(

Off )כבוי(

On )פועל*(
Auto )אוטומטי(

.בצבע העתקים להדפיס האם מציין

לגיליון עמודים
Off )כבוי*(

2 Portrait pages (2 לאורך עמודים(
4 Portrait pages (4 לאורך עמודים(

2 Landscape pages (2 לרוחב עמודים(
4 Landscape pages (4 לרוחב עמודים(

.נייר גיליון של אחד צד על שיודפסו לעמוד התמונות מספר ציון

.היצרן של המחדל ברירת הגדרת את מציינת ערך לצד (*) כוכבית: הערה
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תיאורבתפריט פריט

Print Page Borders )עמוד גבולות הדפסת(

Off )כבוי*(
On )מופעל(

עמוד על עמודים מספר הדפסת בעת מהתמונות אחת כל סביב גבול הוספת
.יחיד

Collate )איסוף(

]1,1,1,2,2,2 [מכובה

]*1,2,1,2,1,2 [מופעל

.ברצף עותקים מספר הדפסת

“Copy from” Size )מ העתקה "גודל("-

]נייר גודלי רשימת[

.המקור מסמך של הנייר גודל הגדרת

:הערות

A4 האפשרות. היצרן של המחדל ברירת הגדרת היא Letter, ב"בארה•
.העולם רחבי עבור היצרן של המחדל ברירת הגדרת היא

.המדפסת לדגם בהתאם להשתנות עשוי זה תפריט פריט•

“Copy to” Source )אל העתקה "מקור("

Tray [x) [מגש] x]) (1(*

Multipurpose Feeder )תכליתי-רב מזין(
אוטומטית גודל התאמת

.ההעתקה משימת עבור הנייר מקור ציון

Temperature )טמפרטורה(

*)0( 4 עד 4‑

.יותר חמים או יותר קריר בגוון פלט להפיק אם מציין

Darkness )כהות(

*)0( 4 עד 4‑

.הסרוקה התמונה של הכהות כוונון

Number of Copies )העתקים מספר(
1-9999 )1(*

.ההעתקים מספר ציון

Header/Footer )תחתונה/עליונה כותרת(

למעלה שמאל

למעלה מרכז
למעלה ימין

למטה שמאל

למטה מרכז
למטה ימין

.המודפס בפלט תחתונה או עליונה כותרת החלת

הודעה שכבת

Confidential )סודי(
Copy )העתקה(

Draft )טיוטה(
Urgent )דחוף(

Custom )אישית מותאם(

Off )כבוי*(

.ההעתקה משימת של עמוד כל על שתודפס הטקסט שכבת את לציין

Custom Overlay )אישית מותאם שכבה טקסט הקלדת)אישית מותאמת שכבה.

.היצרן של המחדל ברירת הגדרת את מציינת ערך לצד (*) כוכבית: הערה
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Advanced Imaging )מתקדמת הדמיה(

תיאורבתפריט פריט

Color Balance )צבע איזון(

*)0( 4 עד 4‑

.מהצבעים אחד בכל בשימוש שנמצאת הטונר כמות התאמת

Color Dropout )צבע השמטת(

None )ללא*(

Red )אדום(
Green )ירוק(

Blue )כחול(

Default Red Threshold )אדום מחדל ברירת סף(

0–255 )128(*

Default Green Threshold )ירוק מחדל ברירת סף(
0–255 )128(*

Default Blue Threshold )כחול מחדל ברירת סף(
0–255 )128(*

.זה צבע עבור ההשמטה הגדרת וכוונון סריקה במהלך להשמיט שיש הצבע ציון

Auto Color Detect )אוטומטי צבע זיהוי(

Color Sensitivity )צבע רגישות(

1-9 )5(*
Area Sensitivity )אזור רגישות(

1-9 )5(*

.המקורי מהמסמך מזהה שהמדפסת הצבע כמות הגדרת

Contrast )ניגודיות(

*לתוכן מיטבי
0

1
2

3
4

5

.הפלט של הניגודיות את מציין

Background Removal )רקע הסרת(

Background Detection )רקע זיהוי(
Content‑based) *תוכן-מבוסס(

Fixed )קבוע(
Level )רמה(

*)0( 4 עד 4‑

.הסרוקה בתמונה הנראה הרקע כמות את מתאים

זיהוי את הגדר, המקורי מהמסמך הרקע צבע את להסיר ברצונך אם: הערה
זיהוי את הגדר, מתצלום תמונה של רעש להסיר ברצונך אם. תוכן-כמבוסס הרקע
.כקבוע הרקע

Auto Center )אוטומטי מרכוז(

Off )כבוי*(

On )מופעל(

.העמוד באמצע התוכן יישור

Mirror Image )ראי תמונת(

Off )כבוי*(

On )מופעל(

.המקור מסמך של ראי תמונת יוצר

Negative Image )תשליל תמונת(

Off )כבוי*(
On )מופעל(

.המקור מסמך של תשליל תמונת יוצר

.היצרן של המחדל ברירת הגדרת את מציינת ערך לצד (*) כוכבית: הערה

Copy )36)העתקה



תיאורבתפריט פריט

Shadow Detail )הצללה פרט(

*)0( 4 עד 4‑

.נסרקת בתמונה הנראית הצל פרטי כמות את מתאים

Scan Edge to Edge )לקצה מקצה סריקה(
Off )כבוי*(

On )מופעל(

.המקור מסמך של לקצה-מקצה סריקה אפשר

Sharpness )חדות(

1-5 )3(*

.שנסרקת תמונה של החדות התאמת

.היצרן של המחדל ברירת הגדרת את מציינת ערך לצד (*) כוכבית: הערה

ניהול פקדי

תיאורבתפריט פריט

בצבע העתקים אפשר
Off )כבוי(

On )פועל*(

.בצבע העתקים הדפסת

Allow priority copies )להעתקות עדיפות אפשר(

Off )כבוי(

On )פועל*(

.מסמך או עמוד להעתיק כדי הדפסה משימת של הפסקה

Custom Job Scanning )אישית בהתאמה משימה סריקת(

Off )כבוי*(
On )מופעל(

Turn on scanning of custom jobs by default.

Allow Save as Shortcut )דרך כקיצור שמירה אפשר(

Off )כבוי(

On )פועל*(

.דרך כקיצורי אישית מותאמות העתקה הגדרות שמירת

Sample Copy )לדוגמה העתק הדפס)לדוגמה העתק.

.היצרן של המחדל ברירת הגדרת את מציינת ערך לצד (*) כוכבית: הערה

Copy )37)העתקה



Fax )פקס(

פקס מצב
תיאורבתפריט פריט

פקס מצב
Analog )אנלוגי*(

Fax Server )פקס שרת(
Disabled )מנוטרל(

.פקס מצב בחירת

.היצרן של המחדל ברירת הגדרת את מציינת ערך לצד (*) כוכבית: הערה

אנלוגי פקס הגדרת

כלליות פקס הגדרות

תיאורבתפריט פריט

Fax Name )שלך הפקס מכשיר זיהוי)פקס שם.

Fax Number )שלך הפקס מספר זיהוי)פקס מספר.

Fax ID )פקס מזהה(

Fax Name )פקס שם(
Fax Number )פקס מספר*(

.שלך הפקס מספר או הפקס שם על הפקס נמעני יידוע

Enable Manual Fax )ידני פקס אפשר(

Off )כבוי*(

On )מופעל(

.ידנית בצורה פקס למצב המדפסת הגדרת

:הערות

.טלפון ושפופרת קו מפצל מצריכה זו הגדרה•

מספר של ולחיוג נכנסת פקס משימת על למענה רגיל טלפון בקו השתמש•
.פקס

.במקלדת 0-ו # במקשים גע, הידני הפקס פונקציית אל ישירות לעבור כדי•

Memory Use )בזיכרון שימוש(

All receive )קבלה רק(
Mostly receive )קבלה בעיקר(

Equal )שווה*(
Mostly send )שיגור בעיקר(

All send )שיגור רק(

.בפקס לשימוש המוקצה הפנימי הטלפון זיכרון כמות הגדרת

.פקס וכשלי זיכרון חוצץ של מצבים מונעת זו הגדרה: הערה

Cancel Faxes )פקסים ביטול(

Allow )אפשר*(
Don't Allow )תאפשר אל(

.הדפסתם סיום לפני נכנסים פקסים ביטול או, שידורם לפני יוצאים פקסים ביטול

Caller ID )מזוהה שיחה(

Off )כבוי(

On )פועל*(
Alternate )חלופית(

.הפקס את ששולח האדם של הטלפון מספר הצגת

.היצרן של המחדל ברירת הגדרת את מציינת ערך לצד (*) כוכבית: הערה

Fax )38)פקס



תיאורבתפריט פריט

Fax Number Masking )פקס מספר מיסוך(

Off )כבוי*(
משמאל

מימין

.יוצא פקס מספר למיסוך התבנית ציון

Digits to mask )למיסוך ספרות(

0-58 )0(*

.יוצא פקס במספר למסך שיש הספרות מספר את מציין

קווי בחיבור איתור אפשור
Off )כבוי(

On )פועל*(

.למדפסת מחובר מסוים טלפון קו אם קביעה

.שיחה כל ולפני המדפסת הדלקת בעת מתבצע הזיהוי: הערה

שגוי בשקע קו זיהוי אפשור

Off )כבוי*(
On )מופעל(

.במדפסת הנכונה ליציאה מחובר מסוים טלפון קו אם קביעה

.שיחה כל ולפני המדפסת הדלקת בעת מתבצע הזיהוי: הערה

בשימוש בשלוחה תמיכה אפשור
Off )כבוי(

On )פועל*(

באותו, אחר טלפון כגון, אחר התקן של בשימושו נמצא מסוים טלפון קו אם קביעה
.קו

.המדפסת הדלקת לאחר רציף פיקוח תחת נתונה זו הגדרה: הערה

Optimize Fax Compatibility )אופטימיזציית
)פקס תאימות

הפקס למכשירי אופטימלית לתאימות המדפסת של הפקס פונקציונליות הגדרת
.האחרים

.היצרן של המחדל ברירת הגדרת את מציינת ערך לצד (*) כוכבית: הערה

Fax Send Settings )פקס שליחת הגדרות(

תיאורבתפריט פריט

Resolution )רזולוציה(

*רגילה

Fine )טובה(
מאד עדינה

במיוחד עדינה

.הסרוקה התמונה של הרזולוציה הגדרת

.זיכרון יותר ומצריכה הפקס שידור זמן את מאריכה יותר גבוהה רזולוציה: הערה

מקור גודל

]נייר גודלי רשימת[

.המקור מסמך של הנייר גודל ציון

.היצרן של המחדל ברירת הגדרת) ב"בארה מעורבים גדלים( .Mixed Sizes is the U.S: הערה
.העולם רחבי עבור היצרן של המחדל ברירת הגדרת היא A4 האפשרות

Orientation )כיוון(

Portrait )לאורך(

Landscape )לרוחב(

.המקור מסמך של הנייר כיוון את מציין

Sides (Duplex) )צדדי-דו (צדדים((

Off )כבוי*(
Long Edge )לאורך(

Short Edge )לרוחב(

.צדדי-דו מסמך סריקת בעת והגרפיקה הטקסט של הנייר כיוון ציון

Content Type )תוכן סוג(

Text )טקסט*(
Text/Photo )תצלום/טקסט(

Photo )תצלום(
Graphics )גרפיקה(

.המקורי המסמך לתוכן בהתאם הפלט תוצאת שיפור

.היצרן של המחדל ברירת הגדרת את מציינת ערך לצד (*) כוכבית: הערה

Fax )39)פקס



תיאורבתפריט פריט

Content Source )התוכן מקור(

ולבן שחור לייזר
Color Laser )צבע לייזר*(

Inkjet )דיו הזרקת(
Photo/Film )סרט/תצלום(

Magazine )עת-כתב(
Newspaper )עיתון(

Press )עיתונות(

Other )אחר(

.המקורי המסמך של המקור לאפיון בהתאם הפלט תוצאת שיפור

Darkness )כהות(

1–9 )5(*

.הסרוקה התמונה של הכהות כוונון

Behind a PABX )מאחורי PABX(

Off )כבוי*(

On )מופעל(

.החיוג צליל לזיהוי להמתין מבלי פקס למספר תחייג שהמדפסת קביעה

רשת היא) Private Automated Branch Exchange ,PABX (אוטומטית פרטית מרכזת: הערה
.חיצוניים למתקשרים קווים מספר להציע יחיד גישה למספר המאפשרת טלפוניה

Dial Mode )חיוג מצב(

Tone )צלילים*(
Pulse )מתקפים(

.יוצאים או נכנסים פקסים עבור החיוג מצב ציון

.היצרן של המחדל ברירת הגדרת את מציינת ערך לצד (*) כוכבית: הערה

Advanced Imaging )מתקדמת הדמיה(

תיאורבתפריט פריט

Color Balance )צבע איזון(

*)0( 4 עד 4‑

.מהצבעים אחד כל עבור בשימוש שתהיה הטונר כמות התאמת

Color Dropout )צבע השמטת(

None )ללא*(

Red )אדום(
Green )ירוק(

Blue )כחול(

Default Red Threshold )אדום מחדל ברירת סף(

0-255 )128(*

Default Green Threshold )ירוק מחדל ברירת סף(
0-255 )128(*

Default Blue Threshold )כחול מחדל ברירת סף(
0-255 )128(*

.זה צבע עבור ההשמטה הגדרת וכוונון סריקה במהלך להשמיט שיש הצבע ציון

Contrast )ניגודיות(

Best for Content )לתוכן מיטבי*(
0

1
2

3

4

5

.הפלט של הניגודיות את מציין

.היצרן של המחדל ברירת הגדרת את מציינת ערך לצד (*) כוכבית: הערה

Fax )40)פקס



תיאורבתפריט פריט

Background Removal )רקע הסרת(

*)0( 4 עד 4‑

.הסרוקה בתמונה הנראה הרקע כמות את מתאים

Mirror Image )ראי תמונת(
Off )כבוי*(

On )מופעל(

.המקור מסמך של ראי תמונת יוצר

Negative Image )תשליל תמונת(

Off )כבוי*(
On )מופעל(

.המקור מסמך של תשליל תמונת יוצר

Shadow Detail )הצללה פרט(

*)0( 4 עד 4‑
.נסרקת בתמונה הנראית הצל פרטי כמות את מתאים

Scan Edge to Edge )לקצה מקצה סריקה(

Off )כבוי*(
On )מופעל(

.המקור מסמך של לקצה-מקצה סריקה אפשר

Sharpness )חדות(

1-5 )3(*
.שנסרקת תמונה של החדות את קובע

Temperature )טמפרטורה(

*)0( 4 עד 4‑

.יותר אדום או יותר כחול בגוון פלט להפיק אם מציין

.היצרן של המחדל ברירת הגדרת את מציינת ערך לצד (*) כוכבית: הערה

ניהול פקדי

תיאורבתפריט פריט

Automatic Redial )אוטומטי חוזר חיוג(

0–9 )5(*
מכשירי של הפעילות רמות פי-על החוזר החיוג ניסיונות מספר כוונון
.הנמענים הפקס

Redial Frequency )חוזר חיוג תדירות(

*)3 (דקות 200–1

הסיכוי את להעלות כדי החוזר החיוג ניסיונות בין הזמן משך הארכת
.בהצלחה הפקס לשליחת

Enable ECM )אפשר ECM(

Off )כבוי(
On )פועל*(

)Error Correction Mode ,ECM (שגיאות תיקון מצב הפעלת
.פקס משימות עבור

אשר, הפקס שידור בתהליך שגיאות ומתקן מזהה ECM: הערה
.ירודה אות ועוצמת הטלפון בקו מרעש כתוצאה נגרמות

Enable Fax Scans )פקס סריקות אפשר(

Off )כבוי(
On )פועל*(

.במדפסת שנסרקים מסמכים של בפקס שיגור

Driver to Fax )לפקס התקן מנהל(

Off )כבוי(

On )פועל*(

.פקס לשלוח המדפסת התקן למנהל מאפשר

Allow Save as Shortcut )דרך כקיצור שמירה אפשר(

Off )כבוי(

On )פועל*(

.במדפסת דרך כקיצורי פקס מספרי שמירת

.היצרן של המחדל ברירת הגדרת את מציינת ערך לצד (*) כוכבית: הערה

Fax )41)פקס



תיאורבתפריט פריט

Max Speed )מרבית מהירות(

33600*
14400

9600
4800

2400

.פקס לשליחת המרבית המהירות הגדרת

ADF הטיית התאמת

Off )כבוי*(
On )מופעל(

.הצידה ושנוטות האוטומטי המסמכים במזין שנסרקו תמונות תיקון

Custom Job Scanning )אישית בהתאמה משימה סריקת(

Off )כבוי*(

On )מופעל(

.מחדל כברירת אישית בהתאמה משימה סריקת אפשור

Scan Preview )סריקה לפני הצגה(

Off )כבוי*(
On )מופעל(

.שנסרקו מסמכים של מקדימות תצוגות אפשור

Enable Color Fax Scans )צבעוני פקס סריקות אפשר(

Off by default )מחדל כברירת כבוי*(
On by default )מחדל כברירת פועל(

Never use )לעולם תשתמש אל(
Always use )תמיד השתמש(

.בפקס צבע סריקות אפשור

Auto Convert Color Faxes to Mono Faxes )המרה
)לבן-בשחור לפקסים צבעוניים מפקסים אוטומטית

Off )כבוי(

On )פועל*(

.ולבן לשחור היוצאים הצבעוניים הפקסים כל המרת

Confirm Fax Number )פקס מספר אישור(

Off )כבוי*(
On )מופעל(

.הפקס מספר את יאשר שהמשתמש בקשה

Dial Prefix )חיוג קידומת הגדרת)חיוג קידומת.

חיוג קידומת כללי
]x[ קידומת כלל

.חיוג לקידומת כלל יוצר

.היצרן של המחדל ברירת הגדרת את מציינת ערך לצד (*) כוכבית: הערה

Fax Receive Settings )פקס קבלת הגדרות(

תיאורבתפריט פריט

Fax Job Waiting )ממתינה פקס משימת(

None )ללא*(
Toner )טונר(

Toner and Supplies )מתכלים וחומרים טונר(

זמינים שאינם ספציפיים מקורות שמבקשות פקס עבודות מסיר
.ההדפסה מתור

Rings to Answer )למענה עד צלצולים(

1-25 )3(*

.נכנס לפקס למענה עד הצלצולים מספר הגדרת

.היצרן של המחדל ברירת הגדרת את מציינת ערך לצד (*) כוכבית: הערה

Fax )42)פקס



תיאורבתפריט פריט

Auto Reduction )אוטומטית הקטנה(

Off )כבוי(
On )פועל*(

.העמוד לגודל בהתאם הנכנס הפקס של גודלו שינוי

Paper Source )נייר מקור(

Tray )מגש] (x[

Multipurpose Feeder )תכליתי-רב מזין(
Auto )אוטומטי*(

.נכנס פקס להדפסת הנייר מקור הגדרת

Sides (Duplex) )צדדי-דו (צדדים((

Off )כבוי*(

On )מופעל(

.הנייר צדי שני על הדפסה

Separator Sheets )מפרידים גיליונות(

Off )כבוי*(

Before Job )משימה לפני(
After Job )משימה אחרי(

.ההדפסה בעת ריקים הפרדה גיליונות להוסיף אם מציין

Separator Sheet Source )המפרידים הגיליונות מקור(

Tray [x) [מגש] x]) (1(*

Multipurpose Feeder )תכליתי-רב מזין(

.ההפרדה גיליונות של הנייר מקור את מציין

Output Bin )פלט סל(

Standard Bin )סטנדרטי סל*(
]x[ סל

.שמתקבלים פקסים עבור הפלט סל ציון

Fax Footer )פקס של תחתונה כותרת(

On )מופעל(

Off )כבוי*(

מתוך פקס עמוד כל של התחתון בחלקו השיגור פרטי את מדפיס
.שהתקבל הפקס

Fax Footer Time Stamp )של תחתונה בכותרת שעה חותמת
)פקס

Receive )קבל*(

Print )הדפס(

הפקס מתוך פקס עמוד כל של התחתון בחלקו שעה חותמת הדפסת
.שהתקבל

ניקוב
Off )כבוי*(

חורים 2
חורים 3

חורים 4

.המודפס הפלט קצה לאורך חורים ניקוב

,הידוק גימור יחידת מותקנת כאשר רק מופיע זה תפריט: הערה
.מחורר גימור יחידת

Staple )מהדק(

Off )כבוי*(

1 staple )אחת סיכה(
2 Staples) 2 סיכות(

.המודפס הפלט עבור בסיכות ההידוק אפשרות הגדרת

גימור יחידת מותקנת כאשר רק מופיע זה תפריט פריט: הערה
.סיכות

פקסים הפסקת

מופסק פקס מצב
Off )כבוי*(

Always On )תמיד מופעל(
Manual )ידני(

Scheduled )מתוזמן(

.שישוחררו עד שהתקבלו פקסים הדפסת עצירת

.היצרן של המחדל ברירת הגדרת את מציינת ערך לצד (*) כוכבית: הערה

Fax )43)פקס



ניהול פקדי

תיאורבתפריט פריט

Enable Fax Receive )פקס קבלת אפשר(

Off )כבוי(
On )פועל*(

.פקסים לקבלת המדפסת הגדרת

Enable Color Fax Receive )בצבע פקסים קבלת אפשר(

Off )כבוי(

On )פועל*(

.בצבע פקסים לקבלת המדפסת הגדרת

Enable Caller ID )מזוהה שיחה אפשר(

Off )כבוי(

On )פועל*(

.הנכנס הפקס את ששולח המספר הצגת

Block No Name Fax )שם ללא פקסים חסימת(

Off )כבוי*(
On )מופעל(

או תחנה מזהה ציון ללא מהתקנים הנשלחים נכנסים פקסים חסימת
.פקס מזהה

אסורים פקסים רשימת

Add Banned Fax )אסור פקס הוספת(

.לחסום שברצונך הטלפון מספרי ציון

Answer On )ב מענה(:

All Rings )הצלצולים כל*(
Single Ring Only )בלבד יחיד צלצול(

Double Ring Only )בלבד כפול צלצול(
Triple Ring Only )בלבד משולש צלצול(

Single or Double Rings Only )בלבד כפול או יחיד צלצול(
Single or Triple Rings Only )בלבד משולש או יחיד צלצול(

Double or Triple Rings Only )בלבד משולש או כפול צלצול(

.נכנסים פקסים עבור מובחנת צלצול תבנית הגדרת

Auto Answer )אוטומטי מענה(

Off )כבוי(

On )פועל*(

.אוטומטית פקסים לקבלת המדפסת הגדרת

Manual Answer Code )ידני מענה קוד(

0–9 )9(*
לקבל להתחיל כדי הטלפון של הספרות מקשי בלוח קוד ידנית הזן
.פקס

:הערות

למדפסת משותף הטלפון קו כאשר רק מופיע זה תפריט פריט•
.טלפון ולמכשיר

לקבלת המדפסת את מגדיר כשאתה רק מופיע זה תפריט פריט•
.ידני באופן פקסים

Fax Forwarding )פקס העברת(

Print )הדפס(

Print and Forward )והעברה הדפסה(
Forward )העברה*(

.שהתקבל פקס יועבר שבו האופן

Forward to )אל העברה(

Destination [x) [יעד] x([

סוג
Shortcut Number )דרך קיצור מספר(

.שיתקבל פקס יועבר לאן צין

.היצרן של המחדל ברירת הגדרת את מציינת ערך לצד (*) כוכבית: הערה

Fax )44)פקס



תיאורבתפריט פריט

Confirmation E‑mail )הצליחה פקס העברת כאשר אישור ל"דוא שליחת)אלקטרוני בדואר אישור.

שיתוף ליעדי או FTP-ל העברה בעת רק נשלח ל"הדוא: הערה
.ברשת

Max Speed )מרבית מהירות(

33600*

14400
9600

4800
2400

.פקס לשידור המרבית המהירות הגדרת

.היצרן של המחדל ברירת הגדרת את מציינת ערך לצד (*) כוכבית: הערה

Fax Cover Page )ד)פקס של שער עמוד

תיאורבתפריט פריט

Fax Cover Page )פקס של שער עמוד(

Off by Default )מחדל כברירת כבוי*(

On by default )מחדל כברירת פועל(
לעולם תשתמש אל

תמיד השתמש

.הפקס של השער עמוד עבור ההגדרות קביעת

'אל 'שדה הכללת

Off )כבוי*(
On )מופעל(

'מאת 'שדה הכללת

Off )כבוי*(

On )מופעל(

מתוך

Include Message Field )הודעה שדה הכללת(

Off )כבוי*(
On )מופעל(

Message )ההודעה:(

Include Logo )לוגו הכללת(

Off )כבוי*(

On )מופעל(

]x[ תחתונה כותרת כלילת

Off )כבוי*(

On )מופעל(

]x[ תחתונה כותרת

.היצרן של המחדל ברירת הגדרת את מציינת ערך לצד (*) כוכבית: הערה

Fax )45)פקס



Fax Log Settings )פקס יומן הגדרות(

תיאורבתפריט פריט

Transmission Log )שיגור יומן(

Print log )יומן הדפס*(

Do Not Print Log )יומן תדפיס אל(
Print only for error )שגיאה עבור רק הדפס(

.שידור שגיאת או שהצליח פקס שידור עבור יומן הדפסת

Receive Error Log )קבלה שגיאות יומן(

Print Never )פעם אף תדפיס אל*(

Print on Error )שגיאה כשיש הדפס(

.פקס בקבלת כשלים עבור יומן הדפסת

Auto Print Logs )יומנים של אוטומטית הדפסה(
On )פועל*(

Off )כבוי(

.הפקס פעילות כל הדפסת

Log Paper Source )ליומן נייר מקור(

Tray [x) [מגש] x]) (1(*
Multipurpose Feeder )תכליתי-רב מזין(

.יומנים להדפסת שמשמש הנייר מקור ציון

Logs Display )יומנים תצוגת(

Remote Fax Name )מרוחק פקס שם*(

Dialed Number )שחוייג מספר(

.הרחוק הפקס מספר או שם לפי השולח זיהוי

Enable Job Log )משימות יומן אפשר(
On )פועל*(

Off )כבוי(

.הפקס משימות כל של סיכום הצגת

Enable Call Log )שיחות יומן אפשר(

On )פועל*(
Off )כבוי(

.הפקס של החיוגים היסטוריית סיכום הצגת

Log Output Bin )ליומן פלט סל(

Standard Bin )סטנדרטי סל*(

]x[ סל

.המודפסים היומנים עבור הפלט סל ציון

.היצרן של המחדל ברירת הגדרת את מציינת ערך לצד (*) כוכבית: הערה

Speaker Settings )רמקול הגדרות(

תיאורבתפריט פריט

Speaker Mode )רמקול מצב(

Always Off )תמיד כבוי(
Always On )תמיד מופעל(

On until Connected )חיבור עד מופעל*(

.הפקס של הרמקול מצב הגדרת

Speaker Volume )רמקול עוצמת(
Low )נמוכה(

High )גבוה*(

.הפקס של הרמקול עוצמת כוונון

Ringer Volume )צלצול עוצמת(

Off )כבוי(
On )פועל*(

.לזמינה הצלצול עוצמת הפיכת

.היצרן של המחדל ברירת הגדרת את מציינת ערך לצד (*) כוכבית: הערה

Fax )46)פקס



פקס שרת הגדרת

כלליות פקס הגדרות

תיאורבתפריט פריט

To Format )פקס נמען ציין)אל תבנית.

לפני (#) המספר סימן את הקלד, הפקס במספר להשתמש ברצונך אם: הערה
.מספר

Reply Address )פקס למשלוח לתשובה כתובת ציין)לתשובה כתובת.

Subject )וההודעה הפקס נושא את ציין)נושא.

Message )ההודעה(

Enable Analog Receive )אנלוגית קבלה אפשר(

Off )כבוי*(
On )מופעל(

.אנלוגיים פקסים לקבלת המדפסת הגדרת

.היצרן של המחדל ברירת הגדרת את מציינת ערך לצד (*) כוכבית: הערה

פקס שרת ל"דוא הגדרות

תיאורבתפריט פריט

Primary SMTP Gateway )שער SMTP ה כתובת הקלדת)ראשי-IP ה שרת של המארח שם או-Simple Mail
Transfer Protocol )SMTP (ל"דוא לשליחת.

Primary SMTP Gateway Port )שער יציאת SMTP ראשי(

1-65535 )25(*
.הראשי SMTP-ה שרת של היציאה מספר הזנת

Secondary SMTP Gateway )שער SMTP ה כתובת הקלדת)משני-IP ה שרת של המארח שם או-SMTP או המשני
.כגיבוי המשמש

Secondary SMTP Gateway Port )שער יציאת SMTP משני(

1-65535 )25(*

המשמש או המשני SMTP-ה שרת של השרת יציאת מספר הזנת
.כגיבוי

SMTP Timeout )זמן פסק SMTP(

5-30 )30(*

כאשר פעולתה את תפסיק שהמדפסת לפני שיחלוף הזמן את הגדר
.מגיב לא SMTP-ה שרת

Reply Address )פקס למשלוח לתשובה כתובת ציין)לתשובה כתובת.

Always use SMTP default Reply Address )תמיד השתמש
)SMTP-ב מחדל כברירת שנקבעה לתשובה בכתובת

Off )כבוי(

On )פועל*(

.פקס משלוח לצורך SMTP של לתשובה הכתובת ציון

SSL/TLS- ב שימוש

Disabled )מבוטל* (
ומתן משא

נדרש

.מוצפן קישור באמצעות פקס לשלוח אם ציין

Require Trusted Certificate )מהימן אישור דרוש(

Off )כבוי(
On )פועל*(

.SMTP-ה לשרת גישה בעת מהימן אישור ציין

.היצרן של המחדל ברירת הגדרת את מציינת ערך לצד (*) כוכבית: הערה

Fax )47)פקס



תיאורבתפריט פריט

SMTP שרת אימות

No authentication required )אימות נדרש לא*(
Login / Plain )רגיל/כניסה(

NTLM
CRAM‑MD5

Digest‑MD5
Kerberos 5

.SMTP-ה לשרת לגישה האימות סוג הגדרת

ההתקן ידי-על המופעל ל"דוא
None )ללא*(

ההתקן של SMTP באישורי השתמש

.ההתקן ידי-על שמופעל ל"דוא עבור נדרשים האישורים אם ציין

המשתמש ידי-על המופעל ל"דוא

None )ללא*(
ההתקן של SMTP באישורי השתמש

להפעלה משתמש ובסיסמת במזהה השתמש

להפעלה ובסיסמה ל"דוא בכתובת השתמש
מהמשתמש בקש

.המשתמש ידי-על שמופעל ל"דוא עבור נדרשים האישורים אם ציין

Use Active Directory Device Credentials )השתמש
)Active Directory של התקן באישורי
Off )כבוי(

On )פועל*(

משתמשים הרשאות באמצעות SMTP-ה לשרת התחברות אפשר
.קבוצתיים ויעדים

Device Useridלשרת התחברות לצורך והסיסמה המשתמש מזהה את ציין
.SMTP-ה

Device Password

Kerberos 5 REALMשל האימות פרוטוקול עבור התחום את ציין Kerberos 5.

NTLM Domainהאבטחה פרוטוקול עבור התחום שם את ציין NTLM.

Disable "SMTP server not set up" error )שגיאת השבתת
")הוגדר לא SMTP שרת"

Off )כבוי*(

On )מופעל(

".הוגדר לא SMTP שרת "השגיאה הודעת את מסתיר

.היצרן של המחדל ברירת הגדרת את מציינת ערך לצד (*) כוכבית: הערה

פקס שרת של סריקה הגדרות

תיאורבתפריט פריט

Image Format )תמונה תבנית(

TIFF ).tif(
PDF ).pdf*(

XPS ).xps(
TXT ).txt(

RTF ).rtf(
DOCX .)docx(

.הסרוקה התמונה עבור הקובץ תבנית ציון

.היצרן של המחדל ברירת הגדרת את מציינת ערך לצד (*) כוכבית: הערה

Fax )48)פקס



תיאורבתפריט פריט

Content Type )תוכן סוג(

Text )טקסט(
Text/Photo )תצלום/טקסט*(

Photo )תצלום(
Graphics )גרפיקה(

.המקורי המסמך לתוכן בהתאם הפלט תוצאת שיפור

Content Source )התוכן מקור(

ולבן שחור לייזר

Color Laser )צבע לייזר*(
Inkjet )דיו הזרקת(

Photo/Film )סרט/תצלום(
Magazine )עת-כתב(

Newspaper )עיתון(

Press )עיתונות(
Other )אחר(

.המקורי המסמך של המקור לאפיון בהתאם הפלט תוצאת שיפור

Fax Resolution )פקס רזולוציית(

*רגילה

Fine )טובה(
מאד עדינה

במיוחד עדינה

.הפקס רזולוציית הגדרת

Darkness )כהות(

1–9 )5(*

.הפלט כהות הגדרת

הדפסה כיוון
*לאורך הדפסה

לרוחב

.הדף על וגרפיקה טקסט של ההצבה כיוון את ציין

מקור גודל

]נייר גודלי רשימת[

.המקור מסמך של הנייר גודל הגדרת

:הערות

•Mixed Sizes is the U.S. )היצרן של המחדל ברירת הגדרת) ב"בארה מעורבים גדלים.
.העולם רחבי עבור היצרן של המחדל ברירת הגדרת היא A4 האפשרות

.המדפסת לדגם בהתאם להשתנות עשויה זו הגדרה•

עמודים מרובה TIFF-ב שימוש
Off )כבוי(

On )פועל*(

.מרובים עמודים של TIFF וקובצי יחיד עמוד של TIFF קובצי בין בחירה

.היצרן של המחדל ברירת הגדרת את מציינת ערך לצד (*) כוכבית: הערה

Fax )49)פקס



E-mail )ל"דוא(

E‑mail Setup )אלקטרוני דואר הגדרת(
תיאורבתפריט פריט

Primary SMTP Gateway )שער SMTP ה כתובת הקלדת)ראשי-IP שרת של המארח שם או SMTP לשליחת
.ל"דוא

Primary SMTP Gateway Port )שער יציאת SMTP ראשי(

1-65535 )25(*
.הראשי SMTP-ה שרת של היציאה מספר הזנת

Secondary SMTP Gateway )שער SMTP ה כתובת הקלדת)משני-IP ה שרת של המארח שם או-SMTP או המשני
.כגיבוי המשמש

Secondary SMTP Gateway Port )שער יציאת SMTP משני(

1-65535 )25(*

המשמש או המשני SMTP-ה שרת של השרת יציאת מספר הזנת
.כגיבוי

SMTP Timeout )זמן פסק SMTP(

*)30 (שניות 5-30

כאשר פעולתה את תפסיק שהמדפסת לפני שיחלוף הזמן את הגדר
.מגיב לא SMTP-ה שרת

Reply Address )ל"בדוא לתשובה כתובת ציין)לתשובה כתובת.

Always use SMTP default Reply Address )תמיד השתמש
)SMTP-ב מחדל כברירת שנקבעה לתשובה בכתובת

On )פועל*(

Off )כבוי(

בשרת מחדל כברירת שנקבעה לתשובה בכתובת תמיד השתמש
SMTP.

SSL/TLS- ב שימוש

Disabled )מבוטל* (
ומתן משא

נדרש

.מוצפן קישור באמצעות ל"דוא לשלוח אם ציין

Require Trusted Certificate )מהימן אישור דרוש(

Off )כבוי(
On )פועל*(

.SMTP-ה לשרת גישה בעת מהימן אישור דרוש

SMTP שרת אימות

No authentication required )אימות נדרש לא*(

Login / Plain )רגיל/כניסה(
NTLM

CRAM‑MD5
Digest‑MD5

Kerberos 5

.SMTP-ה לשרת לגישה האימות סוג הגדרת

ההתקן ידי-על המופעל ל"דוא

None )ללא*(
ההתקן של SMTP באישורי השתמש

.ההתקן ידי-על שמופעל ל"דוא עבור נדרשים האישורים אם ציין

המשתמש ידי-על המופעל ל"דוא
None )ללא*(

ההתקן של SMTP באישורי השתמש
להפעלה משתמש ובסיסמת במזהה השתמש

להפעלה ובסיסמה ל"דוא בכתובת השתמש

מהמשתמש בקש

.המשתמש ידי-על שמופעל ל"דוא עבור נדרשים האישורים אם ציין

.היצרן של המחדל ברירת הגדרת את מציינת ערך לצד (*) כוכבית: הערה

E-mail )50)ל"דוא



תיאורבתפריט פריט

Use Active Directory Device Credentials )השתמש
)Active Directory של התקן באישורי
Off )כבוי(

On )פועל*(

משתמשים הרשאות באמצעות SMTP-ה לשרת התחברות אפשר
.קבוצתיות והקצאות

Device Useridלשרת התחברות לצורך והסיסמה המשתמש מזהה את ציין
.SMTP-ה

Device Password

Kerberos 5 REALMשל האימות פרוטוקול עבור התחום את ציין Kerberos 5.

NTLM Domainהאבטחה פרוטוקול עבור התחום שם את ציין NTLM.

Disable "SMTP server not set up" error )שגיאת השבתת
")הוגדר לא SMTP שרת"

Off )כבוי*(

On )מופעל(

".הוגדר לא SMTP שרת "השגיאה הודעת את מסתיר

.היצרן של המחדל ברירת הגדרת את מציינת ערך לצד (*) כוכבית: הערה

E‑mail Defaults )ל"דוא של מחדל ברירות(
תיאורבתפריט פריט

Subject )וההודעה ל"הדוא נושא את ציין)נושא.

Message )ההודעה(

File Name )הסרוקה לתמונה שם מציין)קובץ שם.

תבנית

PDF ).pdf*(
TIFF ).tif(

JPEG ).jpg(
XPS ).xps(

TXT ).txt(
RTF ).rtf(

DOC .)docx(

.הסרוקה התמונה עבור הקובץ תבנית ציון

Global OCR Settings )הגדרות OCR גלובליות(

Recognized Languages )מזוהות שפות(

Auto Rotate )אוטומטי סיבוב(
Despeckle )כתמים ניקוי(

Auto Contrast Enhance )אוטומטי ניגודיות שיפור(

).OCR (אופטי תווים לזיהוי ההגדרות קביעת

.כלשהו OCR פתרון והתקנת רכשת אם רק יוצג זה תפריט פריט: הערה

.היצרן של המחדל ברירת הגדרת את מציינת ערך לצד (*) כוכבית: הערה

E-mail )51)ל"דוא



תיאורבתפריט פריט

PDF הגדרות

PDF גרסת
1.3

1.4
1.5*

1.6
1.7

Archival Version )ארכיונית גרסה(

A‑1a*
A‑1b

Highly Compressed )גבוהה דחיסה רמת(
Off )כבוי*(

On )מופעל(

Secure )מאובטח(
Off )כבוי*(

On )מופעל(
Searchable )לחיפוש ניתן(

Off )כבוי*(

On )מופעל(

)PDF/A (ארכיוני
Off )כבוי*(

On )מופעל(

.הנסרקת התמונה של PDF-ה תבנית הגדרת

Content Type )תוכן סוג(
Text )טקסט(

Text/Photo )תצלום/טקסט*(

Photo )תצלום(
Graphics )גרפיקה(

.המקורי המסמך לתוכן בהתאם הפלט תוצאת שיפור

Content Source )התוכן מקור(

Black and White Laser) *ולבן שחור לייזר(

Color Laser )צבע לייזר(
Inkjet )דיו הזרקת(

Photo/Film )סרט/תצלום(
Magazine )עת-כתב(

Newspaper )עיתון(

Press )עיתונות(
Other )אחר(

.המקורי למסמך בהתאם הפלט תוצאת שיפור

Color )צבע(

לבן-שחור

אפור
Color )צבע*(

Auto )אוטומטי(

.תמונה סריקת בעת הצבע ציון

.היצרן של המחדל ברירת הגדרת את מציינת ערך לצד (*) כוכבית: הערה
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תיאורבתפריט פריט

Resolution )רזולוציה(

75 dpi
150 dpi*

200 dpi
300 dpi

400 dpi
600 dpi

.הסרוקה התמונה של הרזולוציה הגדרת

Darkness )כהות(
*)0( 4 עד 4-

.הסרוקה התמונה של הכהות כוונון

הדפסה כיוון
*לאורך הדפסה

לרוחב

.הדף על וגרפיקה טקסט של ההצבה כיוון את ציין

מקור גודל

]נייר גודלי רשימת[

.המקור מסמך של הנייר גודל הגדרת

.מעורבים גדלים היא היצרן של המחדל ברירת הגדרת: הערה

צדדים
Off )כבוי*(

Long Edge )לאורך(
Short Edge )לרוחב(

.צדדי-דו מסמך סריקת בעת והגרפיקה הטקסט של הנייר כיוון ציון

.היצרן של המחדל ברירת הגדרת את מציינת ערך לצד (*) כוכבית: הערה

Advanced Imaging )מתקדמת הדמיה(

תיאורבתפריט פריט

Color Balance )צבע איזון(
*)0( 4 עד 4-

.מהצבעים אחד בכל בשימוש שנמצאת הטונר כמות התאמת

Color Dropout )צבע השמטת(

Color Dropout )צבע השמטת(

None )ללא*(
Red )אדום(

Green )ירוק(
Blue )כחול(

Default Red Threshold )אדום מחדל ברירת סף(

0–255 )128(*
Default Green Threshold )ירוק מחדל ברירת סף(

0–255 )128(*
Default Blue Threshold )כחול מחדל ברירת סף(

0–255 )128(*

.זה צבע עבור ההשמטה הגדרת וכוונון סריקה במהלך להשמיט שיש הצבע ציון

Auto Color Detect )אוטומטי צבע זיהוי(

Color Sensitivity )צבע רגישות(

1-9 )5(*
Area Sensitivity )אזור רגישות(

1-9 )5(*

.המקורי מהמסמך מזהה שהמדפסת הצבע כמות הגדרת

מוגדרת) צבע( Color האפשרות כאשר רק מופיע זה תפריט פריט: הערה
).אוטומטי( Auto-כ

.היצרן של המחדל ברירת הגדרת את מציינת ערך לצד (*) כוכבית: הערה
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תיאורבתפריט פריט

JPEG איכות

Best for content )לתוכן מיטבי*(
5-95

.JPEG בתבנית נסרקת תמונה של האיכות הגדרת

:הערות

.התמונה איכות את מפחית אך, הקובץ גודל את מקטין 5•

.גדול קובץ יוצר אך, ביותר הטובה התמונה איכות את מספק 95•

Contrast )ניגודיות(

Best for content )לתוכן מיטבי*(

0
1

2
3

4

5

.הפלט של הניגודיות את מציין

Background Removal )רקע הסרת(

Background Detection )רקע זיהוי(

Content‑based) *תוכן-מבוסס(
Fixed )קבוע(

Level )רמה(

*)0( 4 עד 4‑

.הסרוקה בתמונה הנראה הרקע כמות את מתאים

זיהוי את הגדר, המקורי מהמסמך הרקע צבע את להסיר ברצונך אם: הערה
את הגדר, מתצלום תמונה של רעש להסיר ברצונך אם. תוכן-כמבוסס הרקע
.כקבוע הרקע זיהוי

Mirror Image )ראי תמונת(

Off )כבוי*(
On )מופעל(

.המקור מסמך של ראי תמונת יוצר

Negative Image )תשליל תמונת(

Off )כבוי*(
On )מופעל(

.המקור מסמך של תשליל תמונת יוצר

Shadow Detail )הצללה פרט(

*)0( 4 עד 4‑
.נסרקת בתמונה הנראית הצל פרטי כמות את מתאים

Scan Edge to Edge )לקצה מקצה סריקה(

Off )כבוי*(
On )מופעל(

.המקור מסמך של לקצה-מקצה סריקה אפשר

Sharpness )חדות(

1-5 )3(*
.שנסרקת תמונה של החדות התאמת

Temperature )טמפרטורה(

*)0( 4 עד 4‑

.יותר חמים או יותר קריר בגוון פלט להפיק אם מציין

Blank Pages )ריקים עמודים(

Blank Page Removal )ריק דף הסרת(
Blank Page Sensitivity )ריק דף רגישות(

.ריקים דפים לכלול אם מציין

.היצרן של המחדל ברירת הגדרת את מציינת ערך לצד (*) כוכבית: הערה
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ניהול פקדי

תיאורבתפריט פריט

Max E‑mail size )מקסימלי ל"דוא גודל(

0-65535 )0(*

.ל"דוא כל עבור המותר הקובץ גודל הגדרת

מגודל חורגת ל"דוא הודעת כאשר שולחת שהמדפסת שגיאה הודעת צייןגודל שגיאת הודעת
.לה המותר הקובץ

.תווים 1024 עד להזין ניתן: הערה

Limit Destinations )תחומים שמות של מוגדרת לרשימה רק ל"דוא שליחת הגבל)יעד מגבלות.

.התחומים בין להפרדה בפסיק השתמש: הערה

העתק לי שלח
Never appears )לעולם מופיע לא*(

On by default )מחדל כברירת פועל(
Off by default )מחדל כברירת כבוי(

Always On )תמיד מופעל(

.לעצמך ל"הדוא של עותק שליחת

Limit E‑mail Recipients )ל"דוא נמעני הגבלת(

Off )כבוי*(
On )מופעל(

.ל"הדוא נמעני מספר הגבלת

:cc:/bcc-ב שימוש

Off )כבוי*(

On )מופעל(

.ל"בדוא מוסתר ועותק עותק שליחת אפשר

עמודים מרובה TIFF-ב שימוש
On )פועל*(

Off )כבוי(

.מרובים עמודים של TIFF וקובצי יחיד עמוד של TIFF קובצי בין בחירה

TIFF דחיסת

LZW*
JPEG

.TIFF קובצי עבור דחיסה אפשרות הגדרת

Text Default )לטקסט מחדל ברירת(

5-95 )75(*
.שנסרקת תמונה על הטקסט איכות הגדרת

Text/Photo Default )תצלום/לטקסט מחדל ברירת(

5-95 )75(*

.שנסרקת תמונה על הצילום או הטקסט איכות הגדרת

Photo Default )לתצלום מחדל ברירת(

5-95 )50(*

.שנסרקת תמונה על צילום איכות הגדרת

ל"דוא סיבית עומק
1  סיבית

*סיביות  8

באמצעות תצלום/טקסט במצב יותר קטנים בנפחים קבצים הפקת מאפשר
.אחת סיבית של תמונה

)צבע( Color האפשרות כאשר רק רלוונטי זה תפריט פריט: הערה
).אפור( Gray-כ מוגדרת

Transmission Log )שיגור יומן(

Print log )יומן הדפס*(

Do Not Print Log )יומן תדפיס אל(
Print only for error )שגיאה עבור רק הדפס(

.שהצליח ל"דוא שידור עבור יומן הדפסת

Log Paper Source )ליומן נייר מקור(

Tray [x) [מגש] x]) (1(*

Multipurpose Feeder )תכליתי-רב מזין(

.יומנים להדפסת שמשמש הנייר מקור ציון

.היצרן של המחדל ברירת הגדרת את מציינת ערך לצד (*) כוכבית: הערה
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תיאורבתפריט פריט

Custom Job Scanning )בהתאמה משימה סריקת
)אישית

Off )כבוי*(

On )מופעל(

.מחדל כברירת אישית בהתאמה משימות של סריקה הפעלת

.קשיח דיסק כשמותקן רק מופיע בתפריט זה פריט: הערה

Scan Preview )סריקה לפני הצגה(

Off )כבוי(
On )פועל*(

.בתצוגה הסריקה של המקדימה התצוגה הצגת

.במדפסת קשיח דיסק מותקן כאשר רק מופיע בתפריט זה פריט: הערה

Allow Save as Shortcut )דרך כקיצור שמירה אפשר(

Off )כבוי(

On )פועל*(

.דרך כקיצורי ל"דוא כתובות שומר

Save As Shortcut הלחצן), כבוי( Off למצב היא כשההגדרה: הערה
.ל"הדוא יעד במסך מופיע אינו) דרך כקיצור שמירה(

E‑mail Images Sent As )בתור נשלחות ל"דוא תמונות(

Attachment )מצורף קובץ*(
Web Link )אינטרנט קישור(

.ל"בדוא התמונות את לשלוח כיצד ציין

Reset E-mail Information After Sending )פרטי איפוס
)שליחה לאחר ל"דוא

Off )כבוי(

On )פועל*(

.ל"דוא שליחת לאחר ל"הדוא של המחדל ברירת פרטי שחזור

.היצרן של המחדל ברירת הגדרת את מציינת ערך לצד (*) כוכבית: הערה

Web Link Setup )אינטרנט קישור הגדרת(
תיאורבתפריט פריט

.אינטרנט כקישור ל"דוא לשליחת המדפסת הגדרתשרת

כניסה

סיסמה

נתיב

File Name )קובץ שם(

Web Link )אינטרנט קישור(
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FTP

FTP Defaults )של מחדל ברירות FTP(
תיאורבתפריט פריט

תבנית
PDF ).pdf*(

TIFF ).tif(
JPEG ).jpg(

XPS ).xps(

TXT ).txt(
RTF ).rtf(

DOCX .)docx(

.הסרוקה התמונה עבור הקובץ תבנית ציון

.המדפסת לדגם בהתאם להשתנות עשויים התפריט פריטי: הערה

Global OCR Settings )הגדרות OCR גלובליות(

Recognized Languages )מזוהות שפות(
Auto Rotate )אוטומטי סיבוב(

Despeckle )כתמים ניקוי(
Auto Contrast Enhance )אוטומטי ניגודיות שיפור(

).OCR (אופטי תווים לזיהוי ההגדרות קביעת

.כלשהו OCR פתרון והתקנת רכשת אם רק יוצג זה תפריט: הערה

PDF הגדרות

PDF גרסת

1.3
1.4

1.5*
1.6

1.7

Archival Version )ארכיונית גרסה(
A‑1a*

A‑1b
Secure )מאובטח(

Off )כבוי*(
On )מופעל(

)PDF/A (ארכיוני

Off )כבוי*(
On )מופעל(

.הנסרקת התמונה עבור PDF-ה תבנית הגדרת

Content Type )תוכן סוג(

Text )טקסט(

Text/Photo )תצלום/טקסט*(
Graphics )גרפיקה(

Photo )תצלום(

.המקורי המסמך לתוכן בהתאם הפלט תוצאת שיפור

.היצרן של המחדל ברירת הגדרת את מציינת ערך לצד (*) כוכבית: הערה
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תיאורבתפריט פריט

Content Source )התוכן מקור(

ולבן שחור לייזר
Color Laser )צבע לייזר*(

Inkjet )דיו הזרקת(
Photo/Film )סרט/תצלום(

Magazine )עת-כתב(
Newspaper )עיתון(

Press )עיתונות(

Other )אחר(

.המקורי המסמך של המקור לאפיון בהתאם הפלט תוצאת שיפור

Color )צבע(

לבן-שחור
אפור

Color )צבע*(
Auto )אוטומטי(

.תמונה סריקת בעת הצבע ציון

Resolution )רזולוציה(

75 dpi

150 dpi*
200 dpi

300 dpi
400 dpi

600 dpi

.הסרוקה התמונה של הרזולוציה הגדרת

Darkness )כהות(

*)0( 4 עד 4-

.הסרוקה התמונה של הכהות כוונון

הדפסה כיוון

*לאורך הדפסה
לרוחב

.הדף על וגרפיקה טקסט של ההצבה כיוון את ציין

מקור גודל
]נייר גודלי רשימת[

.המקור מסמך של הנייר גודל הגדרת

:הערות

היא A4 האפשרות. היצרן של המחדל ברירת הגדרת היא Letter, ב"בארה•
.העולם רחבי עבור היצרן של המחדל ברירת הגדרת

.המדפסת לדגם בהתאם להשתנות עשויים התפריט פריטי•

צדדים

Off )כבוי*(
Long Edge )לאורך(

Short Edge )לרוחב(

.צדדי-דו מסמך סריקת בעת והגרפיקה הטקסט של הנייר כיוון ציון

File Name )הסרוקה התמונה שם את מציין)קובץ שם.

.היצרן של המחדל ברירת הגדרת את מציינת ערך לצד (*) כוכבית: הערה

Advanced Imaging )מתקדמת הדמיה(

תיאורבתפריט פריט

Color Balance )צבע איזון(

*)0( 4 עד 4-
.הסריקה בפלט מהצבעים אחד כל עבור בשימוש שתהיה הטונר כמות התאמת

.היצרן של המחדל ברירת הגדרת את מציינת ערך לצד (*) כוכבית: הערה
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תיאורבתפריט פריט

Color Dropout )צבע השמטת(

Color Dropout )צבע השמטת(
None )ללא*(

Red )אדום(
Green )ירוק(

Blue )כחול(
Default Red Threshold )אדום מחדל ברירת סף(

0–255 )128(*

Default Green Threshold )ירוק מחדל ברירת סף(
0–255 )128(*

Default Blue Threshold )כחול מחדל ברירת סף(
0–255 )128(*

.זה צבע עבור ההשמטה הגדרת וכוונון סריקה במהלך להשמיט שיש הצבע ציון

Auto Color Detect )אוטומטי צבע זיהוי(
Color Sensitivity )צבע רגישות(

1-9 )5(*

Area Sensitivity )אזור רגישות(
1-9 )5(*

.המקורי מהמסמך מזהה שהמדפסת הצבע כמות הגדרת

מוגדרת) צבע( Color האפשרות כאשר רק מופיע זה תפריט פריט: הערה
).אוטומטי( Auto-כ

JPEG איכות

Best for content )לתוכן מיטבי*(

5-95

.JPEG בתבנית תמונה של האיכות הגדרת

:הערות

.התמונה איכות את מפחית אך, הקובץ גודל את מקטין 5•

.גדול קובץ יוצר אך, ביותר הטובה התמונה איכות את מספק 90•

Contrast )ניגודיות(

Best for content )לתוכן מיטבי*(

0
1

2
3

4

5

.הפלט של הניגודיות את מציין

Background Removal )רקע הסרת(

Background Detection )רקע זיהוי(
Content‑based) *תוכן-מבוסס(

Fixed )קבוע(
Level )רמה(

*)0( 4 עד 4‑

.הסרוקה בתמונה הנראה הרקע כמות את מתאים

זיהוי את הגדר, המקורי מהמסמך הרקע צבע את להסיר ברצונך אם: הערה
את הגדר, מתצלום תמונה של רעש להסיר ברצונך אם. תוכן-כמבוסס הרקע
.כקבוע הרקע זיהוי

Mirror Image )ראי תמונת(

Off )כבוי*(
On )מופעל(

.המקור מסמך של ראי תמונת יוצר

Negative Image )תשליל תמונת(

Off )כבוי*(

On )מופעל(

.המקור מסמך של תשליל תמונת יוצר

Shadow Detail )הצללה פרט(
*)0( 4 עד 4‑

.נסרקת בתמונה הנראית הצל פרטי כמות את מתאים

.היצרן של המחדל ברירת הגדרת את מציינת ערך לצד (*) כוכבית: הערה
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תיאורבתפריט פריט

Scan Edge to Edge )לקצה מקצה סריקה(

Off )כבוי*(
On )מופעל(

.המקור מסמך של לקצה-מקצה סריקה אפשר

Sharpness )חדות(

1-5 )3(*
.שנסרקת תמונה של החדות התאמת

Temperature )טמפרטורה(

*)0( 4 עד 4‑

.יותר חמים או יותר קריר בגוון פלט להפיק אם מציין

Blank Pages )ריקים עמודים(

ריק דף הסרת
Blank Page Sensitivity )ריק דף רגישות(

.ריקים דפים לכלול אם מציין

.היצרן של המחדל ברירת הגדרת את מציינת ערך לצד (*) כוכבית: הערה

ניהול פקדי

תיאורבתפריט פריט

Text Default )לטקסט מחדל ברירת(

5-95 )75(*
.שנסרקת תמונה על הטקסט איכות הגדרת

Text/Photo Default )תצלום/לטקסט מחדל ברירת(

5-95 )75(*
.שנסרקת תמונה על הצילום או הטקסט איכות הגדרת

Photo Default )לתצלום מחדל ברירת(

5-95 )50(*

.שנסרקת תמונה על צילום איכות הגדרת

עמודים מרובה TIFF-ב שימוש

On )פועל*(
Off )כבוי(

.מרובים עמודים של TIFF וקובצי יחיד עמוד של TIFF קובצי בין בחירה

TIFF דחיסת

LZW*
JPEG

.TIFF קובצי עבור דחיסה אפשרות הגדרת

Transmission Log )שיגור יומן(

Print Log )יומן הדפס*(

Do Not Print Log )יומן תדפיס אל(
Print only for error )שגיאה עבור רק הדפס(

.שהצליח FTP-ל סריקה שידור עבור יומן הדפסת

Log Paper Source )ליומן נייר מקור(

Tray [x) [מגש] x]) (1(*

Multipurpose Feeder )תכליתי-רב מזין(

.FTP יומני להדפסת שמשמש הנייר מקור ציון

FTP- ל סיבית עומק
1 סיבית

*סיביות 8

באמצעות תצלום/טקסט במצב יותר קטנים בנפחים קבצים הפקת מאפשר
.אחת סיבית של תמונות

)צבע( Color האפשרות כאשר רק רלוונטי זה תפריט פריט: הערה
).אפור( Gray-כ מוגדרת

Custom Job Scanning )אישית בהתאמה משימה סריקת(

Off )כבוי*(
On )מופעל(

Turn on scanning of custom jobs by default.

.קשיח דיסק כשמותקן רק מופיע בתפריט זה פריט: הערה

.היצרן של המחדל ברירת הגדרת את מציינת ערך לצד (*) כוכבית: הערה
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תיאורבתפריט פריט

Scan Preview )סריקה לפני הצגה(

Off )כבוי(
On )פועל*(

.בתצוגה הסריקה של מקדימה תצוגה הצגת

.קשיח דיסק כשמותקן רק מופיע בתפריט זה פריט: הערה

Allow Save as Shortcut )דרך כקיצור שמירה אפשר(

Off )כבוי(

On )פועל*(

.דרך כקיצורי אישית מותאמות FTP הגדרות שומר

.היצרן של המחדל ברירת הגדרת את מציינת ערך לצד (*) כוכבית: הערה
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USB Drive )כונן USB(

Flash Drive Scan )הבזק כונן סריקת(
תיאורבתפריט פריט

תבנית
PDF ).pdf*(

TIFF ).tif(
JPEG ).jpg(

XPS ).xps(

.הסרוקה התמונה עבור הקובץ תבנית ציון

.המדפסת לדגם בהתאם להשתנות עשויות ההגדרות: הערה

Global OCR Settings )הגדרות OCR גלובליות(

Recognized Languages )מזוהות שפות(
Auto Rotate )אוטומטי סיבוב(

Despeckle )כתמים ניקוי(
Auto Contrast Enhance )אוטומטי ניגודיות שיפור(

).OCR (אופטי תווים לזיהוי ההגדרות קביעת

.כלשהו OCR פתרון והתקנת רכשת אם רק יוצג זה תפריט: הערה

PDF הגדרות
PDF גרסת

1.3

1.4
1.5*

1.6
1.7

Archival Version )ארכיונית גרסה(

A‑1a*
A‑1b

Secure )מאובטח(
Off )כבוי*(

On )מופעל(

)PDF/A (ארכיוני
Off )כבוי*(

On )מופעל(

.הנסרקת התמונה עבור PDF-ה תבנית הגדרת

Content Type )תוכן סוג(

Text )טקסט(
Text/Photo )תצלום/טקסט*(

Graphics )גרפיקה(
Photo )תצלום(

.המקורי המסמך לתוכן בהתאם הפלט תוצאת שיפור

Content Source )התוכן מקור(

ולבן שחור לייזר

Color Laser )צבע לייזר*(
Inkjet )דיו הזרקת(

Photo/Film )סרט/תצלום(
Magazine )עת-כתב(

Newspaper )עיתון(

Press )עיתונות(
Other )אחר(

.המקורי המסמך של המקור לאפיון בהתאם הפלט תוצאת שיפור

.היצרן של המחדל ברירת הגדרת את מציינת ערך לצד (*) כוכבית: הערה
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תיאורבתפריט פריט

Color )צבע(

לבן-שחור
אפור

Color )צבע*(
Auto )אוטומטי(

.תמונה סריקת בעת הצבע ציון

Resolution )רזולוציה(

75 dpi

150 dpi*
200 dpi

300 dpi
400 dpi

600 dpi

.הסרוקה התמונה של הרזולוציה הגדרת

Darkness )כהות(

1-9 )5(*
.הסרוקה התמונה של הכהות כוונון

הדפסה כיוון

*לאורך הדפסה
לרוחב

.הדף על וגרפיקה טקסט של ההצבה כיוון את ציין

מקור גודל
]נייר גודלי רשימת[

.המקור מסמך של הנייר גודל הגדרת

:הערות

היא A4 האפשרות. היצרן של המחדל ברירת הגדרת היא Letter, ב"בארה•
.העולם רחבי עבור היצרן של המחדל ברירת הגדרת

.המדפסת לדגם בהתאם להשתנות עשוי זה תפריט פריט•

צדדים

Off )כבוי*(
ארוך קצה

קצר קצה

.צדדי-דו מסמך סריקת בעת והגרפיקה הטקסט של הנייר כיוון ציון

File Name )הסרוקה התמונה שם את מציין)קובץ שם.

.היצרן של המחדל ברירת הגדרת את מציינת ערך לצד (*) כוכבית: הערה

Advanced Imaging )מתקדמת הדמיה(

תיאורבתפריט פריט

Color Balance )מהצבעים אחד כל עבור בשימוש שתהיה הטונר כמות התאמת)צבע איזון.

.היצרן של המחדל ברירת הגדרת את מציינת ערך לצד (*) כוכבית: הערה
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תיאורבתפריט פריט

Color Dropout )צבע השמטת(

Color Dropout )צבע השמטת(
None )ללא*(

Red )אדום(
Green )ירוק(

Blue )כחול(
Default Red Threshold )אדום מחדל ברירת סף(

0–255 )128(*

Default Green Threshold )ירוק מחדל ברירת סף(
0–255 )128(*

Default Blue Threshold )כחול מחדל ברירת סף(
0–255 )128(*

.זה צבע עבור ההשמטה הגדרת וכוונון סריקה במהלך להשמיט שיש הצבע ציון

Auto Color Detect )אוטומטי צבע זיהוי(
Color Sensitivity )צבע רגישות(

1-9 )5(*

Area Sensitivity )אזור רגישות(
1-9 )5(*

.המקורי מהמסמך מזהה שהמדפסת הצבע כמות הגדרת

מוגדרת) צבע( Color האפשרות כאשר רק מופיע זה תפריט פריט: הערה
).אוטומטי( Auto-כ

JPEG איכות

Best for content )לתוכן מיטבי*(

5-95

.JPEG בתבנית תמונה של האיכות הגדרת

:הערות

.התמונה איכות את מפחית אך, הקובץ גודל את מקטין 5•

.גדול קובץ יוצר אך, ביותר הטובה התמונה איכות את מספק 90•

Contrast )ניגודיות(

Best for content )לתוכן מיטבי*(

0
1

2
3

4

5

.הפלט של הניגודיות את מציין

Background Removal )רקע הסרת(

Background Detection )רקע זיהוי(
Content‑based) *תוכן-מבוסס(

Fixed )קבוע(
Level )רמה(

*)0( 4 עד 4‑

.הסרוקה בתמונה הנראה הרקע כמות את מתאים

זיהוי את הגדר, המקורי מהמסמך הרקע צבע את להסיר ברצונך אם: הערה
את הגדר, מתצלום תמונה של רעש להסיר ברצונך אם. תוכן-כמבוסס הרקע
.כקבוע הרקע זיהוי

Mirror Image )ראי תמונת(

Off )כבוי*(
On )מופעל(

.המקור מסמך של ראי תמונת יוצר

Negative Image )תשליל תמונת(

Off )כבוי*(

On )מופעל(

.המקור מסמך של תשליל תמונת יוצר

Shadow Detail )הצללה פרט(
*)0( 4 עד 4‑

.נסרקת בתמונה הנראית הצל פרטי כמות את מתאים

.היצרן של המחדל ברירת הגדרת את מציינת ערך לצד (*) כוכבית: הערה
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תיאורבתפריט פריט

Scan Edge to Edge )לקצה מקצה סריקה(

Off )כבוי*(
On )מופעל(

.המקור מסמך של לקצה-מקצה סריקה אפשר

Sharpness )חדות(

1-5 )3(*
.שנסרקת תמונה של החדות התאמת

Temperature )טמפרטורה(

*)0( 4 עד 4‑

.יותר חמים או יותר קריר בגוון פלט להפיק אם מציין

Blank Pages )ריקים עמודים(

ריק דף הסרת
Blank Page Sensitivity )ריק דף רגישות(

.ריקים דפים לכלול אם מציין

.היצרן של המחדל ברירת הגדרת את מציינת ערך לצד (*) כוכבית: הערה

ניהול פקדי

תיאורבתפריט פריט

Text Default )לטקסט מחדל ברירת(

5-95 )75(*
.שנסרקת תמונה על הטקסט איכות הגדרת

Text/Photo Default )תצלום/לטקסט מחדל ברירת(

5-95 )75(*
.שנסרקת תמונה על הצילום או הטקסט איכות הגדרת

Photo Default )לתצלום מחדל ברירת(

5-95 )75(*

.שנסרקת תמונה על צילום איכות הגדרת

עמודים מרובה TIFF-ב שימוש

On )פועל*(
Off )כבוי(

.מרובים עמודים של TIFF וקובצי יחיד עמוד של TIFF קובצי בין בחירה

TIFF דחיסת

LZW*
JPEG

.TIFF קובצי של הדחיסה הגדרת

Scan Bit Depth )סריקה סיבית עומק(

1 סיבית

*סיביות 8

באמצעות תצלום/טקסט במצב יותר קטנים בנפחים קבצים הפקת מאפשר
.אחת סיבית של תמונות

מוגדרת) צבע( Color האפשרות כאשר רק רלוונטי זה תפריט פריט: הערה
).אפור( Gray-כ

Custom Job Scanning )בהתאמה משימה סריקת
)אישית

Off )כבוי*(

On )מופעל(

Turn on scanning of custom jobs by default.

.קשיח דיסק כשמותקן רק מופיע בתפריט זה פריט: הערה

Scan Preview )סריקה לפני הצגה(
Off )כבוי(

On )פועל*(

.בתצוגה הסריקה של מקדימה תצוגה הצגת

.קשיח דיסק כשמותקן רק מופיע בתפריט זה פריט: הערה

.היצרן של המחדל ברירת הגדרת את מציינת ערך לצד (*) כוכבית: הערה
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Flash Drive Print )הבזק מכונן הדפסה(
תיאורבתפריט פריט

Number of Copies )העתקים מספר(

1-9999 )1(*
.העותקים מספר הגדרת

Paper Source )נייר מקור(

Tray [x) [מגש] x]) (1(*
Multipurpose Feeder )תכליתי-רב מזין(

Manual Paper )ידנית נייר הזנת(
Manual Envelope )ידנית מעטפה הזנת(

.ההפרדה גיליונות של הנייר מקור ציון

Color )צבע(

Off )כבוי(

On )פועל*(

.בצבע להדפיס אם מציין

Collate )איסוף(

)1,1,1) (2,2,2*(
)1,2,3) (1,2,3(

.ברצף עותקים מספר הדפסת

Sides (Duplex) )צדדי-דו (צדדים((

1‑Sided )צדדי-חד*(

2‑Sided )צדדי-דו(

.להדפיס יש הנייר של צד איזה על מציין

Staple )מהדק(

Off )כבוי*(

עליונה שמאלית פינה, אחד הידוק
שמאל, הידוקים 2

עליונה ימנית פינה, אחד הידוק
למעלה, הידוקים 2

תחתונה שמאלית פינה, אחד הידוק

למטה, הידוקים 2
תחתונה ימנית פינה, אחד הידוק

ימין, הידוקים 2

.ההדפסה משימות כל עבור ההידוק מקום ציון

.סיכות גימור יחידת מותקנת כאשר רק מופיע זה תפריט פריט: הערה

Hole Punch )מחורר(

Off )כבוי*(
On )מופעל(

Punch holes along the edge of the printed output.

מחורר של נתמכת גימור יחידת מותקנת כאשר רק מופיע זה תפריט: הערה
.שונים במיקומים וסיכות

Hole Punch Mode )מחורר מצב(

חורים 2

חורים 3
חורים 4

.המודפס הפלט עבור המחורר מצב הגדרת

:הערות

"חורים 4. “היצרן של המחדל ברירת הגדרת היא" חורים 3, "ב"בארה•
.היצרן של הבינלאומית המחדל ברירת הגדרת היא

מחורר של נתמכת גימור יחידת מותקנת כאשר רק מופיע זה תפריט•
.שונים במיקומים וסיכות

Offset Pages )עמודים הזחת(

None )ללא*(

Between Copies )עותקים בין(
Between Jobs )משימות בין(

משימת של מהעותקים אחד כל או ההדפסה ממשימות אחת כל של הפלט הזחת
.הדפסה

.היצרן של המחדל ברירת הגדרת את מציינת ערך לצד (*) כוכבית: הערה
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תיאורבתפריט פריט

Duplex Binding )צדדית-דו כריכה(

Long Edge )ארוך קצה*(
Short Edge )לרוחב(

על ההדפסה וכיוון, הצדדים משני המודפסים עמודים של הכריכה אופן הגדרת
.בחזיתו ההדפסה לכיוון ביחס הגיליון גב

:הערות

•Long Edge )הדף של הארוך הקצה לאורך לכריכה מתייחס) לאורך
הדפסה בכיוון עליון וקצה לאורך הדפסה בכיוון ימני/שמאלי קצה(

).לרוחב

הקצר הקצה לאורך לכריכה מתייחסת) לרוחב( Short Edge האפשרות•
הדפסה בכיוון שמאלי וקצה לאורך הדפסה בכיוון עליון קצה (הדף של

).לרוחב

לגיליון עמודים
Off )כבוי*(

2‑Up
3‑Up

4‑Up
6‑Up

9‑Up

12‑Up
16‑Up

.נייר גיליון אחד צד על מרובים עמודים תמונות הדפסת

Pages per Side Ordering )בצד עמודים סידור(

Horizontal )אופקי*(

Reverse Horizontal )אופקית מסובב(
Reverse Vertical )אנכית מסובב(

Vertical )אנכי(

Pages per-ב משתמשים כאשר עמודים תמונות מספר של המיקום הגדרת
Side )צד בכל עמודים(

.בעמוד ובכיוונן העמודים תמונות במספר תלוי המיקום: הערה

Pages per Side Orientation )צד בכל עמודים כיוון(

Auto )אוטומטי*(
לרוחב

לאורך

Pages-ב משתמשים כאשר עמודים מרובה מסמך של ההדפסה כיוון הגדרת
per Side )צד בכל עמודים.(

Pages per Side Border )צד בכל עמודים גבול(

None )ללא*(
Solid )אחיד(

Pages per Side-ב משתמשים כאשר עמוד תמונת כל על מסגרת הדפסת
).צד בכל עמודים(

Separator Sheets )מפרידים גיליונות(

Off )כבוי*(
Between Copies )עותקים בין(

Between Jobs )משימות בין(
Between Pages )דפים בין(

.ההדפסה בעת ריקים הפרדה גיליונות להוסיף אם מציין

Separator Sheet Source )הגיליונות מקור
)המפרידים

Tray [x) [מגש] x]) (1(*

Multipurpose Feeder )תכליתי-רב מזין(

.ההפרדה גיליונות של הנייר מקור את מציין

),תכליתי-רב מזין( Multipurpose Feeder האפשרות שתופיע כדי: הערה
מזין הגדרת( Configure MP עבור) מגירה( Cassette באפשרות בחר
).נייר( Paper בתפריט) תכליתי-רב

Blank Pages )ריקים עמודים(

*תדפיס אל
Print )הדפס(

.הדפסה במשימת ריקים דפים לכלול אם מציין

.היצרן של המחדל ברירת הגדרת את מציינת ערך לצד (*) כוכבית: הערה

USB Drive )כונן USB)67



Network/Ports )יציאות/רשת(

Network Overview )רשת סריקת(
תיאורבתפריט פריט

Active Adapter )פעיל מתאם(

Auto )אוטומטי*(

]רשת כרטיסי רשימת[

.הרשת של החיבור אופן ציון

Network Status )המדפסת רשת של החיבור מצב הצגת)רשת מצב.

במדפסת הרשת מצב הצגת

Off )כבוי(
On )פועל*(

בצג הרשת מצב הצגת

Speed, Duplex )כעת הפעיל הרשת כרטיס של המהירות הצגת)צדדי-דו, מהירות.

IPv4ה כתובת הצגת-IPv4.

All IPv6 Addresses )ה כתובות כל-IPv6(ה כתובות כל הצגת-IPv6.

הדפסה שרת איפוס

Start )התחל(

.למדפסת הפעילים הרשת חיבורי כל איפוס

.הרשת של התצורה הגדרות כל את מסירה זו הגדרה: הערה

Network Job Timeout )רשת למשימת זמן פסק(

Off )כבוי(

On )שניות 90)* (דולק(

.ברשת הדפסה משימת תבטל שהמדפסת לפני שיחלוף הזמן הגדרת

מבוא עמוד
Off )כבוי(

On )פועל*(

.מבוא עמוד הדפס

.היצרן של המחדל ברירת הגדרת את מציינת ערך לצד (*) כוכבית: הערה

Wireless )אלחוטי(
.אלחוטית רשת במתאם המצוידות במדפסות או אלחוטית לרשת המחוברות במדפסות רק זמין זה תפריט: הערה

תיאורבתפריט פריט

אלחוטי חיבור הגדרת

Network Name )רשת שם(

רשת מצב
Infrastructure )תשתית*(

Ad hoc )הוק-אד(

אלחוטית אבטחה מצב
Disabled )מבוטל* (

WEP
WPA2/WPA - Personal

WPA2 - Personal
802.1x - Radius

.תתחבר המדפסת שאליה האלחוטית הרשת הגדרת
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תיאורבתפריט פריט

Wi Fi Protected Setup

WPS Auto Detect )זיהוי WPS אוטומטי(
Off )כבוי(

On )פועל*(

Start Push Button שיטת

Start PIN Method )עם התחלה שיטת
PIN(

.רשת אבטחת ומאפשר אלחוטית רשת מגדיר

:הערות

על לחיצה ידי-על אלחוטית לרשת המדפסת את מחברת Start Push Button שיטת•
.נתון זמן פרק בתוך) אלחוטי נתב (הגישה בנקודת והן במדפסת הן לחצנים

PIN קוד הזנת ידי-על אלחוטית לרשת המדפסת את מחברת Start PIN שיטת•
.הגישה נקודת של האלחוטית ובהגדרה במדפסת

רשת מצב

BSS סוג
Infrastructure )תשתית*(

Ad hoc )הוק-אד(

מועדף ערוץ מספר
Auto )אוטומטי*(

1–11

.הרשת מצב את מציין

).הוק-אד( Ad hoc-כ מוגדר BSS-ה סוג אם רק מופיע המועדף הרשת מספר: הערה

Enable Wi‑Fi Direct )איפשור Wi‑Fi
Direct(

On )מופעל(

Off )כבוי*(

.Wi-Fi להתקני ישירות להתחבר המדפסת הגדרת

תאימות

802.11b/g
802.11b/g/n*

802.11a/b/g/n
802.11a/n

802.11a/b/g/n/ac

.האלחוטית הרשת עבור האלחוטי הסטנדרד את מציין

Enable ההגדרה כאשר רק לבחירה ניתנים 802.11a/n-ו 802.11a/b/g/n: הערה
Wi‑Fi Direct )איפשור Wi‑Fi Direct (מושבתת.

אלחוטית אבטחה מצב

Disabled )מבוטל* (
WEP

WPA2/WPA-Personal
WPA2-Personal

.אלחוטיים להתקנים המדפסת לחיבור האבטחה סוג הגדרת

WEP אימות מצב

Auto )אוטומטי*(

Open )פתוח(
Shared )משותף(

.המדפסת תשתמש שבו) WEP (האלחוטית ההצפנה פרוטוקול סוג הגדרת

.WEP הוא המוגדר האלחוטית האבטחה מצב כאשר רק מופיע זה תפריט פריט: הערה

.מאובטח אלחוטי לחיבור WEP סיסמת ציוןWEP מפתח הגדרת

PSK-WPA הצפנת מצב

AES
).Wi-Fi Protected Access )WPA באמצעות אלחוטית אבטחה איפשור

הוא המוגדר האלחוטית האבטחה מצב כאשר רק מופיע זה תפריט פריט: הערה
WPA2/WPA-Personal או WPA2-Personal.

.מאובטח אלחוטי לחיבור הסיסמה הגדרתמראש בשיתוף מפתח הגדרת

WPA2-PSK הצפנת מצב

AES

.WPA2 דרך אלחוטית אבטחה איפשור

הוא המוגדר האלחוטית האבטחה מצב כאשר רק מופיע זה תפריט פריט: הערה
WPA2/WPA-Personal או WPA2-Personal.

802.1x הצפנת מצב

WPA+

WPA2*

.802.1x תקן באמצעות אלחוטית אבטחה איפשור

802.1x הוא המוגדר האלחוטית האבטחה מצב כאשר רק מופיע זה תפריט פריט: הערה
- Radius.
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תיאורבתפריט פריט

רשת כתובת

UAA
LAA

.הרשת כתובת את מציג

PCL Smartswitch

On )פועל*(

Off )כבוי*(

ללא, זאת דורשת הדפסה כשמשימת PCL להדמיית אוטומטי למעבר המדפסת הגדרת
.המדפסת של המחדל ברירת לשפת קשר

נתונים בוחנת אינה המדפסת אז, כבויה PCL SmartSwitch האפשרות אם: הערה
)הגדרה( Setup בתפריט המצוינת המדפסת של המחדל ברירת בשפת ומשתמש נכנסים

PS Smartswitch

On )פועל*(

Off )כבוי*(

קשר ללא, זאת דורשת הדפסה כשמשימת PS להדמיית אוטומטי למעבר המדפסת הגדרת
.המדפסת של המחדל ברירת לשפת

נתונים בוחנת אינה המדפסת אז, כבויה PS SmartSwitch האפשרות אם: הערה
)הגדרה( Setup בתפריט המצוינת המדפסת של המחדל ברירת בשפת ומשתמש נכנסים

NPA מצב

Auto )אוטומטי*(

Off )כבוי(

בהתאם כיוונית-דו תקשורת עבור שנדרש מיוחד עיבוד לבצע המדפסת את מגדיר
.NPA פרוטוקול ידי-על המוגדרות למוסכמות

.מחדש מופעלת המדפסת ההגדרה שינוי לאחר: הערה

במאגר משימה אחסון

On )מופעל(
Off )כבוי*(

.הדפסה לפני המדפסת של הקשיח בכונן הדפסה עבודות זמנית שמור

.קשיח דיסק כשמותקן רק מופיע בתפריט זה פריט: הערה

Mac Binary PS

Auto )אוטומטי*(

On )מופעל(
Off )כבוי(

.Macintosh binary PostScript של הדפסה עבודות לעיבוד המדפסת את מגדיר

:הערות

.raw binary PostScript מסוג הדפסה עבודות מעבדת) מופעל( On האפשרות•

.הסטנדרטי הפרוטוקול באמצעות הדפסה משימות מסננת) כבוי( Off האפשרות•

Ethernet
תיאורבתפריט פריט

Network Speed )פעיל רשת מתאם של המהירות הצגת)רשת מהירות.

IPv4

DHCP איפשור

On )פועל*(
Off )כבוי(

).Dynamic Host Configuration Protocol )DHCP איפשור

תצורה על ומידע IP כתובות לחלק לשרת שמאפשר סטנדרטי פרוטוקול הוא DHCP: הערה
.דינאמי באופן

IPv4

Set Static IP Address )הגדרת
)סטטית IP כתובת

IP Address )כתובת IP(
Netmask )רשת מסיכת(

Gateway )שער(

.המדפסת של הסטטית IP-ה כתובת הגדרת

רשת כתובת
UAA

LAA

Locally Administered: המדפסת של) Media Access Control )MAC-ה כתובות הצגת
Address )LAA (ו-Universally Administered Address )UAA.(

.ידנית בצורה המדפסת של LAA- ה כתובת את לשנות באפשרותך: הערה

.היצרן של המחדל ברירת הגדרת את מציינת ערך לצד (*) כוכבית: הערה
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תיאורבתפריט פריט

PCL SmartSwitch

Off )כבוי(
On )פועל*(

קשר ללא, זאת דורשת הדפסה כשמשימת PCL להדמיית אוטומטי למעבר המדפסת הגדרת
.המדפסת של המחדל ברירת לשפת

נכנסים נתונים בוחנת אינה המדפסת אז, כבויה PCL SmartSwitch האפשרות אם: הערה
)הגדרה( Setup בתפריט המצוינת המדפסת של המחדל ברירת בשפת ומשתמש

PS SmartSwitch

Off )כבוי(
On )פועל*(

קשר ללא, זאת דורשת הדפסה כשמשימת PS להדמיית אוטומטי למעבר המדפסת הגדרת
.המדפסת של המחדל ברירת לשפת

נכנסים נתונים בוחנת אינה המדפסת אז, כבויה PS SmartSwitch האפשרות אם: הערה
)הגדרה( Setup בתפריט המצוינת המדפסת של המחדל ברירת בשפת ומשתמש

במאגר משימה אחסון
Off )כבוי(

On )פועל*(

ההדפסה לפני המדפסת של הקשיח בדיסק הדפסה משימות זמנית מאחסן

:הערות

.קשיח דיסק כשמותקן רק מופיע בתפריט זה פריט•

.המדפסת מדגמי בחלק רק מופיע זה תפריט פריט•

Mac Binary PS

Auto )אוטומטי*(

On )מופעל(
Off )כבוי(

.Macintosh binary PostScript של הדפסה עבודות לעיבוד המדפסת את מגדיר

:הערות

.raw binary PostScript מסוג הדפסה עבודות מעבדת) מופעל( On האפשרות•

.הסטנדרטי הפרוטוקול באמצעות הדפסה משימות מסננת) כבוי( Off האפשרות•

Energy Efficient Ethernet
)Ethernet אנרגטית יעיל(

Off )כבוי(

On )פועל*(

.Ethernet מרשת נתונים מקבלת אינה המדפסת כאשר האנרגיה צריכת את להפחית

.היצרן של המחדל ברירת הגדרת את מציינת ערך לצד (*) כוכבית: הערה

TCP/IP
.הדפסה לשרתי המחוברות במדפסות או רשת במדפסות רק מופיע זה תפריט: הערה

תיאורבתפריט פריט

TCP/IP של הנוכחי המארח שם את הגדרמארח שם הגדרת

Domain Name )התחום שם הגדרת)תחום שם.

.המדפסת מדגמי בחלק רק מופיע זה תפריט פריט: הערה

Allow DHCP/BOOTP to update NTP server )אפשר
)NTP שרת לעדכן DHCP/BOOTP-ל

Off )כבוי(

On )פועל*(

של NTP-ה הגדרות את לעדכן BOOTP-וה DHCP-ה ללקוחות מאפשר
.המדפסת

Zero Configuration Name )רשת עבור שירות שם מציין)תצורה שם אפס zero configuration.

.המדפסת מדגמי בחלק רק מופיע זה תפריט פריט: הערה

Enable Auto IP )אפשור IP אוטומטי(

Off )כבוי(

On )פועל*(

.אוטומטית בצורה IP כתובת הקצאת

DNS Server Address )שרת כתובת DNS(ה שרת כתובת ציון-Domain Name System )DNS (הנוכחית.

.היצרן של המחדל ברירת הגדרת את מציינת ערך לצד (*) כוכבית: הערה
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תיאורבתפריט פריט

לגיבוי DNS-ה שרת כתובות ציוןDNS גיבוי שרת כתובת

DNS 2 גיבוי שרת כתובת

DNS 3 גיבוי שרת כתובת

Domain Search Order )בתחומים שנמצאים ומשאביה המדפסת לאיתור תחומים שמות רשימת ציון)בתחום חיפוש סדר
.ברשת שונים

.המדפסת מדגמי בחלק רק מופיע זה תפריט פריט: הערה

DDNS איפשור
Off )כבוי(

On )פועל*(

.הדינאמי DNS-ה הגדרות עדכון

DDNS TTLה הגדרות ציון-DDNS הנוכחיות.

Default TTL )TTL מחדל כברירת שנקבע(

DDNS Refresh Time )רענון שעת DDNS(

Enable mDNS )אפשר mDNS(

Off )כבוי(

On )פועל*(

.מרובב לשידור DNS הגדרות עדכון

WINS Server Address )שרת כתובת WINS(עבור שרת כתובת ציון Windows Internet Name Service )WINS.(

BOOTP איפשור

Off )כבוי*(
On )מופעל(

.למדפסת IP כתובת להקצות BOOTP-ל אפשרות מתן

.TCP-ה חיבורי עבור IP כתובת ציוןמוגבלת שרתים רשימת

:הערות

.IP-ה כתובות בין להפרדה בפסיק השתמש•

.IP כתובות 50 עד להוסיף ניתן•

Restricted Server List Options )רשימת אפשרויות
)מוגבלת שרתים

Block All Ports )היציאות כל חסימת*(

Block Printing Only )בלבד הדפסה חסימת(
Block Printing and HTTP Only )הדפסה חסימת

)בלבד HTTPS-ו

.המדפסת פונקציונליות אל לגשת יוכלו ברשימה IP-ה כתובות כיצד ציין

MTUמקסימלית שידור יחידת פרמטר ציין) MTU (ה חיבורי עבור-TCP.

Raw Print Port )הדפסה יציאת RAW(

1-65535 )9100(*

.ברשת המחוברות מדפסות עבור raw יציאת מספר ציין

Outbound Traffic Maximum Speed )תנועה מהירות
)מרבית יוצאת

Off )כבוי*(

On )מופעל(

.לזמין המדפסת של המקסימלי ההעברה קצב את הפוך

Enhanced TLS Security )אבטחת TLS משופרת(

Off )כבוי*(
On )מופעל(

.הנתונים ושלמות המדפסת פרטיות שיפור

.היצרן של המחדל ברירת הגדרת את מציינת ערך לצד (*) כוכבית: הערה
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IPv6
.הדפסה לשרתי המחוברות במדפסות או רשת במדפסות רק מופיע זה תפריט: הערה

תיאורבתפריט פריט

IPv6 איפשור

Off )כבוי(

On )פועל*(

.במדפסת IPv6 את מאפשר

DHCPv6 איפשור

Off )כבוי*(
On )מופעל(

.במדפסת DHCPv6 את מאפשר

Stateless Address Autoconfiguration )של אוטומטית תצורה הגדרת
)מצב ללא כתובת
Off )כבוי(

On )פועל*(

IPv6 כתובות הגדרת ערכי לקבל הרשת מתאם הגדרת
.נתב ידי על המסופקים אוטומטיים

DNS Server Address )שרת כתובת DNS(ה שרת כתובו ציון-DNS.

Manually Assigned IPv6 Address )כתובת IPv6 ה כתובת הקצאת)ידנית בהקצאה-IPv6.

Manually Assigned IPv6 Router )נתב IPv6 ה נתב הקצאת)ידנית בהקצאה-IPv6.

Address Prefix )כתובת קידומת(

0-128 )64(*

.הכתובת קידומת ציון

All IPv6 Addresses )ה כתובות כל-IPv6(ה כתובות כל הצגת-IPv6.

All IPv6 Router Addresses )ה נתב כתובות כל-IPv6(ה כתובות כל הצגת-IPv6 הנתב של.

.היצרן של המחדל ברירת הגדרת את מציינת ערך לצד (*) כוכבית: הערה

SNMP
.הדפסה לשרתי המחוברות במדפסות או רשת במדפסות רק מופיע זה תפריט: הערה

תיאורבתפריט פריט

SNMP 2-ו 1 גרסאותc

Enabled )מאופשר(
Off )כבוי(

On )פועל*(
Allow SNMP Set )ערכת אפשור SNMP(

Off )כבוי(
On )פועל*(

Enable PPM MIB )הפיכת PPM MIC לזמין(

Off )כבוי(
On )פועל*(

SNMP קהילת

Simple Network Management של 2c-ו 1 גרסאות הגדרת
Protocol )SNMP (ויישומים הדפסה מנהלי להתקנת.

.היצרן של המחדל ברירת הגדרת את מציינת ערך לצד (*) כוכבית: הערה
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תיאורבתפריט פריט

SNMP 3 גרסה

Enabled )מאופשר(
Off )כבוי(

On )פועל*(
Set Read/Write Credentials )כתיבה/קריאה הרשאות הגדרת(

User Name )משתמש שם(

סיסמה
Set Read‑only Credentials )בלבד קריאה הרשאות הגדרת(

User Name )משתמש שם(
סיסמה

Authentication Hash )קוד Hash לאימות(
MD5

SHA1*

Minimum Authentication Level )המינימלית האימות רמת(
No Authentication, No Privacy )פרטיות ללא, אימות ללא(

Authentication, No Privacy )פרטיות ללא, אימות(
Authentication, Privacy )פרטיות, אימות*(

Privacy Algorithm )פרטיות אלגוריתם(

DES

AES‑128*

אבטחת של ולעדכון להתקנה SNMP של 3 גרסה הגדרת
.המדפסת

.היצרן של המחדל ברירת הגדרת את מציינת ערך לצד (*) כוכבית: הערה

IPSec
.הדפסה לשרתי המחוברות במדפסות או רשת במדפסות רק מופיע זה תפריט: הערה

תיאורבתפריט פריט

Enable IPSec )הפיכת IPSec לזמין(
Off )כבוי*(

On )מופעל(

.לזמין) Internet Protocol Security )IPSec הפיכת

Base Configuration )בסיס תצורת(

Default )מחדל ברירת*(
תאימות

Secure )מאובטח(

.IPSec של הבסיס תצורת הגדרת

Enable IPSec האפשרות כאשר רק מופיע זה תפריט פריט: הערה
).מופעל( On-כ מוגדרת) IPSec אפשר(

IPSec Device Certificate )התקן אישור IPSec(אישור ציון IPSec.

מוגדרת הבסיס תצורת כאשר רק מופיע זה תפריט פריט: הערה
).תאימות( Compatibility-כ

.היצרן של המחדל ברירת הגדרת את מציינת ערך לצד (*) כוכבית: הערה
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תיאורבתפריט פריט

Pre‑Shared Key Authenticated Connections
)מראש בשיתוף מאומתים מפתח חיבורי(

Host [x) [מארח] x([

Address )כתובת(

Key )מפתח(

.המדפסת של המאומתים החיבורים הגדרת

Enable Job Log האפשרות כאשר רק מופיעים זה תפריט פריטי: הערה
).מופעל( On-כ מוגדרת) משימות יומן אפשר(

Certificate Authenticated Connections )חיבורים
)אישור עם מאומתים

Host [x] Address[/subnet[

Address[/subnet[

.היצרן של המחדל ברירת הגדרת את מציינת ערך לצד (*) כוכבית: הערה

802.1x
.הדפסה לשרתי המחוברות במדפסות או רשת במדפסות רק מופיע זה תפריט: הערה

תיאורבתפריט פריט

Active )פעיל(

Off )כבוי*(
On )מופעל(

.גישה מתן לפני אימות המחייבות לרשתות להצטרף למדפסת מאפשר

.המוטבע האינטרנט לשרת לגשת יש זה תפריט פריט של ההגדרות את לקבוע כדי: הערה

.היצרן של המחדל ברירת הגדרת את מציינת ערך לצד (*) כוכבית: הערה

LPD תצורת
.הדפסה לשרתי המחוברות במדפסות או רשת במדפסות רק מופיע זה תפריט: הערה

תיאורבתפריט פריט

LPD זמן פסק

*)90 (שניות 0-65535
)Line Printer Daemon )LPD שרת של ההמתנה לעצירת הזמן פסק ערך את הגדר

.תקפות לא או תלויות הדפסה משימות עבור מוגבלת בלתי לתקופה

LPD של מבוא עמוד

Off )כבוי*(

On )מופעל(

.LPD של ההדפסה משימות כל עבור מבוא עמוד הדפסת

בין להפרדה המשמש, הדפסה משימת של הראשון העמוד הוא מבוא עמוד: הערה
.ההדפסה משימת בקשת של היוצר ולזיהוי הדפסה משימות

LPD Trailer Page )עוקב עמוד LPD(

Off )כבוי*(

On )מופעל(

.LPD של ההדפסה משימות כל עבור עוקב עמוד הדפסת

.הדפסה משימת של האחרון העמוד הוא עוקב עמוד: הערה

LPD Carriage Return Conversion
)LPD של חדשה לשורה מעבר המרת(

Off )כבוי*(

On )מופעל(

.לזמין חדשה לשורה מעבר המרת הפיכת

למיקום הסמן את להעביר למדפסת המורה מנגנון הוא חדשה לשורה מעבר: הערה
.שורה באותה הראשון

.היצרן של המחדל ברירת הגדרת את מציינת ערך לצד (*) כוכבית: הערה
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HTTP/FTP Settings )הגדרות HTTP/FTP(
.הדפסה לשרתי המחוברות במדפסות או רשת במדפסות רק מופיע זה תפריט: הערה

תיאורבתפריט פריט

Enable HTTP Server )שרת אפשר HTTP(

Off )כבוי(

On )פועל*(

.וניהולה המדפסת על פיקוח לצורך המובנה האינטרנט לשרת גישה

HTTPS איפשור

Off )כבוי(
On )פועל*(

HyperText Transfer Protocol Secure פרוטוקול של ההגדרות קביעת
)HTTPS.(

Enable FTP/TFTP )אפשר DDNS/mDNS(

Off )כבוי(

On )פועל*(

.FTP באמצעות קבצים שליחת

Local Domains )לשרתי תחומים שמות ציון)מקומיים תחומים HTTP ו-FTP.

HTTP Proxy IP Address )כתובת IP של HTTP
Proxy(

.FTP-ו HTTP שרת של ההגדרות קביעת

:הערות

.HTTP עבור היצרן של המחדל ברירת הגדרת היא 80•

.FTP עבור היצרן של המחדל ברירת הגדרת היא 21•

FTP Proxy IP Address )כתובת IP של FTP
Proxy(

HTTP Default IP Port )יציאת IP שנקבעה
)HTTP עבור מחדל כברירת

HTTPS Device Certificate )התקן אישור
HTTPS(

FTP Default IP Port )יציאת IP כברירת שנקבעה
)FTP עבור מחדל

Timeout for HTTP/FTP Requests )קצוב זמן
)HTTP/FTP לבקשות

*)30 (שניות 299–1

.ייעצר לשרת שהחיבור עד שיעבור הזמן ציון

Retries for HTTP/FTP Requests)ניסיונות
)HTTP/FTP לבקשות חוזרים

1-299 )3(*

.HTTP/FTP-ה לשרת להתחברות החוזרים הניסיונות מספר הגדרת

.היצרן של המחדל ברירת הגדרת את מציינת ערך לצד (*) כוכבית: הערה

Parallel[x] ])x [מקבילי(
.מותקן אופציונלי מקבילי כרטיס כאשר רק מופיע זה תפריט: הערה

כדי:ב השתמש

PCL SmartSwitch

On )פועל*(

Off )כבוי(

טורית יציאה דרך שהתקבלה הדפסה כשמשימת PCL לאמולציית אוטומטי למעבר המדפסת הגדרת
.המדפסת של המחדל ברירת לשפת קשר ללא, זאת דורשת

נכנסים נתונים בוחנת אינה המדפסת אז, כבויה PCL SmartSwitch האפשרות אם: הערה
)הגדרה( Setup בתפריט המצוינת המדפסת של המחדל ברירת בשפת ומשתמש

.היצרן של המחדל ברירת הגדרת את מציינת ערך לצד (*) כוכבית: הערה
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כדי:ב השתמש

PS SmartSwitch

On )פועל*(
Off )כבוי(

טורית יציאה דרך שהתקבלה הדפסה כשמשימת PS לאמולציית אוטומטי למעבר המדפסת הגדרת
.המדפסת של המחדל ברירת לשפת קשר ללא, זאת דורשת

ומשתמש נכנסים נתונים בוחנת אינה המדפסת אז, כבויה PS SmartSwitch האפשרות אם: הערה
)הגדרה( Setup בתפריט המצוינת המדפסת של המחדל ברירת בשפת

NPA Mode )מצב NPA(

On )מופעל(
Off )כבוי(

Auto )אוטומטי*(

המוגדרות למוסכמות בהתאם כיוונית-דו תקשורת עבור שנדרש מיוחד עיבוד לבצע המדפסת את מגדיר
.NPA פרוטוקול ידי-על

.מחדש מופעלת המדפסת ההגדרה שינוי לאחר: הערה

Advanced Status )מצב
)מתקדם
On )פועל*(

Off )כבוי(

.המקבילית היציאה באמצעות כיוונית-דו תקשורת אפשר

Protocol )פרוטוקול(

Standard )רגילה(

Fastbytes*

.המקבילית היציאה פרוטוקול את מציין

Honor Init

On )מופעל(

Off )כבוי*(

מהמחשב המגיעות חומרה אתחול בקשות לכבד המדפסת הגדרת

רבים מחשבים. המקבילית מהיציאה Init האות הפעלת ידי-על אתחול מבקש המחשב: הערה
.מופעל שהמחשב פעם בכל Init האות את מפעילים

Parallel Mode 2 )2 מקבילי מצב(

On )מופעל(
Off )כבוי*(

.פעימה של המאסף או המוביל בקצה נדגמים המקבילי החיבור נתוני אם קביעה

Mac Binary PS

On )מופעל(

Off )כבוי(
Auto )אוטומטי*(

.Macintosh binary PostScript של הדפסה עבודות לעיבוד המדפסת את מגדיר

:הערות

.raw binary PostScript מסוג הדפסה עבודות מעבדת) מופעל( On האפשרות•

.הסטנדרטי הפרוטוקול באמצעות הדפסה משימות מסננת) כבוי( Off האפשרות•

.חיצוני הדפסה שרת עבור הרשת כתובת פרטי את מגדירENA כתובת

.USB יציאת דרך חיצוני הדפסה לשרת מחוברת המדפסת אם רק זמין בתפריט זה פריט: הערה

.חיצוני הדפסה שרת עבור הרשת מסיכת פרטי את מגדירENA רשת מסיכת

.USB יציאת דרך חיצוני הדפסה לשרת מחוברת המדפסת אם רק זמין בתפריט זה פריט: הערה

ENA Gateway )שער ENA(חיצוני הדפסה שרת עבור הרשת שער פרטי את מגדיר.

.USB יציאת דרך חיצוני הדפסה לשרת מחוברת המדפסת אם רק זמין בתפריט זה פריט: הערה

.היצרן של המחדל ברירת הגדרת את מציינת ערך לצד (*) כוכבית: הערה

ThinPrint
תיאורבתפריט פריט

Enable ThinPrint )הפיכת ThinPrint לזמין(

Off )כבוי(
On )פועל*(

.ThinPrint באמצעות הדפסה

.היצרן של המחדל ברירת הגדרת את מציינת ערך לצד (*) כוכבית: הערה
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תיאורבתפריט פריט

יציאה מספר

4000-4999 )4000(*

.ThinPrint-ה שרת עבור היציאה מספר הגדרת

Bandwidth (bits/sec) (פס רוחב) שנייה/סיביות((
100-1000000 )0(*

.ThinPrint בסביבת הנתונים שידור מהירות הגדרת

Packet Size (kbytes) (מנה גודל) בתים-קילו((

0-64000 )0(*
.נתונים לשידור המנה גודל הגדרת

.היצרן של המחדל ברירת הגדרת את מציינת ערך לצד (*) כוכבית: הערה

USB
.המדפסת מדגמי בחלק רק מופיע זה תפריט: הערה

תיאורבתפריט פריט

PCL SmartSwitch

Off )כבוי(

On )פועל*(

דורשת USB יציאת דרך שהתקבלה הדפסה כשמשימת PCL לאמולציית למעבר המדפסת הגדרת
.המדפסת של המחדל ברירת לשפת קשר ללא, זאת

נכנסים נתונים בוחנת אינה המדפסת אז, כבויה PCL SmartSwitch האפשרות אם: הערה
)הגדרה( Setup בתפריט המצוינת המדפסת של המחדל ברירת בשפת ומשתמש

PS SmartSwitch

Off )כבוי(

On )פועל*(

,זאת דורשת USB יציאת דרך שהתקבלה הדפסה כשמשימת PS לאמולציית למעבר המדפסת הגדרת
.המדפסת של המחדל ברירת לשפת קשר ללא

ומשתמש נכנסים נתונים בוחנת אינה המדפסת אז, כבויה PS SmartSwitch האפשרות אם: הערה
)הגדרה( Setup בתפריט המצוינת המדפסת של המחדל ברירת בשפת

במאגר משימה אחסון
Off )כבוי*(

On )מופעל(

ההדפסה לפני המדפסת של הקשיח בדיסק הדפסה משימות זמנית מאחסן

.קשיח דיסק כשמותקן רק מופיע בתפריט זה פריט: הערה

Mac Binary PS

On )מופעל(
Auto )אוטומטי*(

Off )כבוי(

.Macintosh binary PostScript של הדפסה עבודות לעיבוד המדפסת את מגדיר

:הערות

PostScript הדפסה עבודות תעבד המדפסת) – מופעל( On היא המוגדרת כשהאפשרות•
.Macintosh של ההפעלה במערכת המשתמשים ממחשבים גולמי במצב בינאריות

ממחשבים הדפסה משימות תעבד המדפסת) – אוטומטי( Auto היא המוגדרת כשהאפשרות•
.Macintosh או Windows הפעלה במערכות המשתמשים

תוך PostScript הדפסת עבודות תסנן המדפסת) - כבוי( Off היא המוגדרת כשהאפשרות•
.סטנדרטי בפרוטוקול שימוש

Enable USB Port )הפיכת
)לזמינה USB יציאת

Off )כבוי(

On )פועל*(

.לזמינה הסטנדרטית USB-ה יציאת הפיכת

.היצרן של המחדל ברירת הגדרת את מציינת ערך לצד (*) כוכבית: הערה
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Google Cloud Print
תיאורבתפריט פריט

Registration )הרשמה(

Register )הרשמה(
.Google Cloud server-ב המדפסת רישום

Options )אפשרויות(

Enable Google Cloud Print )הפיכת Google Cloud Print לזמין(
Off )כבוי(

On )פועל*(

.שלך Google מחשבון ישירות הדפסה

Options )אפשרויות(

Enable Local Discovery )לזמין מקומי גילוי הפיכת(
Off )כבוי(

On )פועל*(

.נתונים לשידור יותר גדול פס רוחב אפשור

Options )אפשרויות(

Enable SSL Peer Verification )עמית אימות הפיכת SSL לזמין(
Off )כבוי(

On )פועל*(

Google לחשבון להתחבר העמית אישור של האימות בדיקת
.שלך

Options )אפשרויות(

Always Print as Image )כתמונה תמיד הדפס(
Off )כבוי*(

On )מופעל(

.תמונה בקובצי הסרוק הפלט שמירת

.היצרן של המחדל ברירת הגדרת את מציינת ערך לצד (*) כוכבית: הערה
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Security )אבטחה(

Login Methods )כניסה שיטות(

הרשאות ניהול

תיאורבתפריט פריט

Function Access )לפונקציות גישה(

Modify Address Book )כתובות פנקס שינוי(
Create Profiles )פרופילים יצירת(

Manage Bookmarks )סימניות ניהול(
Flash Drive Print )הבזק מכונן הדפסה(

Flash Drive Color Printing )הבזק מכונן צבע הדפסת(
Held Jobs Access )שמורות למשימות גישה(

User Profiles )משתמשים פרופילי(

Cancel jobs at the Device )בהתקן משימות בטל(
Change Language )שפה החלפת(

Internet Printing Protocol (IPP) (באינטרנט הדפסה פרוטוקול) IPP((
B/W Print )ל/ש הדפסת(

Color Print )צבע הדפסת(

.המדפסת לפונקציות הגישה בקרת

Administrative Menus )אדמיניסטרטיביים תפריטים(

)אבטחה( Security תפריט
)יציאות/רשת( Network/Ports תפריט

Paper Menu )נייר תפריט(
Reports Menu )דוחות תפריט(

Function Configuration Menus )פונקציה תצורת תפריטי(
Supplies Menu )מתכלים חומרים תפריט(

אפשרויות כרטיס תפריט

SE Menu )תפריט PictBridge(

)התקן( Device תפריט

.המדפסת לתפריטי הגישה בקרת

Device Management )התקן ניהול(

Remote Management )מרחוק ניהול(

Firmware Updates )קושחה עדכוני(
Apps Configuration )ליישומים תצורה הגדרת(

Operator Panel Lock )הפעלה לוח נעילת(

Import/Export All Settings )ההגדרות כל ייצוא/ייבוא(

בשימוש שאינם פריטים מחיקת

.המדפסת של הניהול לאפשרויות הגישה בקרת

Apps )יישומים(

New Apps )חדשים יישומים(

Slideshow )שקופיות תצוגת(
Change Wallpaper )טפט החלפת(

Screen Saver )מסך שומר(
Forms and Favorites )ומועדפים טפסים(

Eco‑Settings )חיסכון הגדרות(

.המדפסת ליישומי הגישה בקרת

ליישומים בהתאם להשתנות עשויה הרשימה: הערה
.המוטבע האינטרנט בשרת שזמינים
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מקומיים חשבונות

תיאורבתפריט פריט

Manage Groups/Permissions )הרשאות/קבוצות ניהול(

קבוצה הוספת

Import Access Controls )גישה בקרות ייבוא(
Function Access )לפונקציות גישה(

Administrative Menus )אדמיניסטרטיביים תפריטים(
Device Management )התקן ניהול(

Apps )יישומים(

All Users )המשתמשים כל(
Import Access Controls )גישה בקרות ייבוא(

Function Access )לפונקציות גישה(
Administrative Menus )אדמיניסטרטיביים תפריטים(

Device Management )התקן ניהול(
Apps )יישומים(

Admin )מערכת מנהל(

ליישומים, לפונקציות משתמש או קבוצה של גישה על שליטה
.המדפסת של האבטחה ולהגדרות

Add User )משתמש הוספת(

User Name/Password )סיסמה/משתמש שם(

User Name )משתמש שם(
סיסמה

PIN

.המדפסת פונקציות אל הגישה לניהול מקומיים חשבונות יצירת

User Name/Password Accounts )סיסמה/משתמש שם חשבונות(

Add User )משתמש הוספת(

User Name Accounts )משתמש שם חשבונות(

Add User )משתמש הוספת(

Password Accounts )סיסמה חשבונות(

Add User )משתמש הוספת(

PIN Accounts )חשבונות PIN(

Add User )משתמש הוספת(

Schedule USB Devices )התקני תזמון USB(
תיאורבתפריט פריט

Schedules )זמנים לוחות(

Add New Schedule )חדש זמנים לוח הוספת(
.USB-ה ליציאות גישה תזמון

Security Audit Log )אבטחה ביקורת יומן(
תיאורבתפריט פריט

Enable Audit )ביקורת אפשור(

Off )כבוי*(
On )מופעל(

מערכת וביומן המאובטח הביקורת ביומן האירועים תיעוד
.מרוחק

.היצרן של המחדל ברירת הגדרת את מציינת ערך לצד (*) כוכבית: הערה
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תיאורבתפריט פריט

Enable Remote Syslog )מרוחק מערכת יומן אפשור(

Off )כבוי*(
On )מופעל(

.מרוחק לשרת הביקורת יומני שליחת

Remote Syslog Server )המרוחק המערכת יומן של והיציאה השרת ציון)מרוחק מערכת יומן שרת.

Remote Syslog Port )מרוחק מערכת יומן יציאת(

1-65535 )514(*

Remote Syslog Method )מרוחק מערכת יומן שיטת(

Normal UDP (UDP רגיל*(

Stunnel

ביומן הרשומים האירועים לשידור מערכת יומן שיטת ציון
.מרוחק לשרת

Remote Syslog Facility )מרוחק מערכת יומן אפשרות(

0 ‑ Kernel Messages )ליבה הודעות(

1 ‑ User‑Level Messages )המשתמש ברמת הודעות(
2 ‑ Mail System )דואר מערכת(

3 ‑ System Daemons )מערכת שרת תוכנות(
4 ‑ Security/Authorization Messages )אבטחה/אישור הודעות*(

5 ‑ Messages Generated Internally by Syslogs )המופקות הודעות
)מערכת יומני ידי-על אוטומטית

6 ‑ Line Printer Subsystem )בשורה מדפסות של משנה מערכת(

7 ‑ Network News Subsystem )רשת חדשות של משנה מערכת(

8 ‑ UUCP Subsystem )של משנה מערכת UUCP(
9 ‑ Clock Daemon )שעון של שרת תוכנת(

10 ‑ Security/Authorization Messages )אבטחה/אישור הודעות*(
11 ‑ FTP Daemon )של שרת תוכנת FTP(

12 ‑ NTP Subsystem )של משנה מערכת NTP(

13 ‑ Log Audit )יומן ביקורת(
14 ‑ Log Alert )יומן התראת(

15 ‑ Clock Daemon )שעון של שרת תוכנת(
16 ‑ Local Use 0 )0 מקומי שימוש) (local0(

17‑ Local Use 1 )1 מקומי שימוש )local1(
18 ‑ Local Use 2 )2 מקומי שימוש) (local2(

19 ‑ Local Use 3 )3 מקומי שימוש) (local3(

20 ‑ Local Use 4 )4 מקומי שימוש) (local4(

21 ‑ Local Use 5 )5 מקומי שימוש) (local5(
22 ‑ Local Use 6 )6 מקומי שימוש) (local6(

23 ‑ Local Use 7 )7 מקומי שימוש) (local7(

שליחת בעת משתמשת המדפסת שבו מתקן קוד ציון
.מרוחק לשרת יומן אירועי

לרישום אירועים חומרת

0 ‑ Emergency )חירום(
1 ‑ Alert )התראה(

2 ‑ Critical )קריטי(
3 ‑ Error )שגיאה(

4 ‑ Warning )אזהרה*(
5 ‑ Notice )הודעה(

6 ‑ Informational )למידע(

7 ‑ Debug )באגים ניפוי(

.ואירועים הודעות לרישום העדיפות רמת רף ציון

:הערות

‑ 7. ביותר הגבוהה החומרה דרגת היא' חירום '‑ 0•
.ביותר הנמוכה היא' באגים ניפוי'

.נרשמות שמעליה אלו וכל שנבחרה החומרה דרגת•
רושמת Warning ‑ 4 באפשרות בחירה, לדוגמה

.4 עד 0 החומרה רמות את

.היצרן של המחדל ברירת הגדרת את מציינת ערך לצד (*) כוכבית: הערה
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תיאורבתפריט פריט

המרוחק המערכת ביומן רשומים לא אירועים

Off )כבוי*(
On )מופעל(

,שלהם החומרה ברמת תלות ללא, האירועים כל שליחת
.המרוחק לשרת

Admin's e‑mail address )למנהל הרשומים האירועים על ל"דוא הודעת שליחת)המנהל של ל"דוא כתובת
.המערכת

E‑mail log cleared alert )נוקה ל"דוא יומן התראת(

Off )כבוי*(

On )מופעל(

רישום מחיקת בעת מערכת למנהל ל"דוא הודעת שליחת
.ביומן

E‑mail log wrapped alert )נעטף ל"דוא יומן התראת(

Off )כבוי*(

On )מופעל(

היומן כאשר המערכת למנהל ל"דוא הודעת שליחת
.ביותר הישנים הרישומים את להחליף ומתחיל מתמלא

Log full behavior )מלאה התנהגות רשום(

Wrap over oldest entries )ביותר הישנים הרישומים גבי על עטוף*(
E‑mail log then delete all entries )את מחק מכן ולאחר ל"בדוא יומן שלח

)הרישומים כל

הזיכרון את ממלא היומן כאשר ביומן אחסון בעיות פתרון
.עבורו שהוקצה

E‑mail % full alert )מלא ל"דוא % התראת(

Off )כבוי*(
On )מופעל(

ממלא היומן כאשר מערכת למנהל ל"דוא הודעת שליחת
.עבורו שהוקצה הזיכרון את

% full alert level )מלא % התראת(

1–99 )90%(*

E‑mail log exported alert )ל"דוא יומן ייצוא התראת(

Off )כבוי*(
On )מופעל(

.יומן ייצוא בעת מערכת למנהל ל"דוא הודעת שליחת

E‑mail log settings changed alert )ל"דוא יומן הגדרות שינוי התראת(

Off )כבוי*(

On )מופעל(

האפשרות כאשר מערכת למנהל ל"דוא הודעת שליחת
Enable Audit )מוגדרת) ביקורת אפשור.

Log line endings )יומן שורות סופי(

LF (\n*(
CR (\r(

CRLF (\r\n(

.שורה כל של הסוף את יסיים היומן קובץ שבו האופן ציון

Digitally sign exports )יצוא דיגיטלית חתום(
Off )כבוי*(

On )מופעל(

היומן מקובצי אחד לכל דיגיטלית חתימה הוספת
.המיוצאים

Clear Log )יומן ניקוי(

Start )התחל(

.הביקורת יומני כל מחיקת

Export Log )יומן ייצוא(

Syslog (RFC 5424(
Syslog (RFC 3164(

CSV

.הבזק לכונן אבטחה יומן ייצוא

.היצרן של המחדל ברירת הגדרת את מציינת ערך לצד (*) כוכבית: הערה
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Login Restrictions )כניסה מגבלות(
תיאורבתפריט פריט

Login failures )כניסה כשלי(

1-10 )3(*
.שיינעל לפני למשתמש המותרים הכושלים הכניסה ניסיונות מספר ציון

Failure time frame )כשל זמן מסגרת(

*)5 (דקות 1-60

.יינעל שהמשתמש ועד הכושלים הכניסה ניסיונות בין הזמן מסגרת ציון

Lockout time )נעילה זמן(
*)5 (דקות 1-60

.הנעילה משך ציון

Web Login Timeout )באינטרנט לכניסה זמן פסק(

*)10 (דקות 1-120
.המשתמש של אוטומטי ניתוק שיתבצע לפני מרוחקת בכניסה העיכוב ציון

.היצרן של המחדל ברירת הגדרת את מציינת ערך לצד (*) כוכבית: הערה

Confidential Print Setup )חסויה הדפסה הגדרת(
תיאורבתפריט פריט

שגוי PIN קוד מקס

2–10

.חוקי לא PIN להזין ניתן שבהן הפעמים מספר הגדרת

:הערות

.זו הגדרה מכבה' אפס 'ערך•

זה PIN- ו משתמש שם עבור ההדפסה משימות, למגבלה הגעה לאחר•
.נמחקות

.קשיח דיסק כשמותקן רק מופיע בתפריט זה פריט•

Confidential Job Expiration )חסויה משימה תפוגת(

Off )כבוי*(

1 Hour )1 שעה(
4 Hours (4 שעות(

24 Hours (24 שעות(
1 Week )1 שבוע(

.חסויים מסמכים של הדפסה למשימות התפוגה מועד הגדרת

:הערות

נמצאות חסויות הדפסה משימות כאשר משתנה זה תפריט פריט אם•
הדפסה משימות של התפוגה מועד, הקשיח בכונן או המדפסת בזיכרון
.החדש המחדל ברירת לערך משתנה אינו אלה

של בזיכרון שנשמרות החסויות המשימות כל, כבויה המדפסת אם•
.יימחקו המדפסת

Repeat Job Expiration )חוזרת משימה תפוגת(

Off )כבוי*(
1 Hour )1 שעה(

4 Hours (4 שעות(
4 Hours (24 שעות(

1 Week )1 שבוע(

.לחזור ברצונך שעליה הדפסה משימת של התפוגה מועד הגדרת

Verify Job Expiration )משימה תפוגת אימות(

Off )כבוי*(

1 Hour )1 שעה(
4 Hours (4 שעות(

4 Hours (24 שעות(
1 Week )1 שבוע(

לצורך המשתמש עבור עותק תדפיס המדפסת שבו התפוגה מועד הגדרת
.העותקים שאר הדפסת לפני, איכותו בדיקת

.היצרן של המחדל ברירת הגדרת את מציינת ערך לצד (*) כוכבית: הערה
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תיאורבתפריט פריט

Reserve Job Expiration )שמורה משימה תפוגת(

Off )כבוי*(
1 Hour )1 שעה(

4 Hours (4 שעות(
4 Hours (24 שעות(

1 Week )1 שבוע(

במועד להדפסה הדפסה משימות תאחסן המדפסת שבו התפוגה מועד הגדרת
.יותר מאוחר

Require All Jobs to be Held )כל של שמירה דרוש
)המשימות

Off )כבוי*(

On )מופעל(

.ההדפסה משימות כל את לשמור המדפסת הגדרת

.היצרן של המחדל ברירת הגדרת את מציינת ערך לצד (*) כוכבית: הערה

Disk Encryption )דיסק הצפנת(
.במדפסת קשיח כונן מותקן כאשר רק מופיע תפריט: הערה

תיאורבתפריט פריט

Status )מצב(

Enabled )מאופשר(

Disabled )מנוטרל(

.אפשרית הדיסק הצפנת אם קובע

Start encryption )שלה הקשיח הכונן או המדפסת גניבת של במקרה רגישים נתונים אובדן מניעת)הצפנה התחל.

חשובים נתונים גבה הצורך במידת. הקשיח בכונן התכנים כל את ימחק כונן הצפנת איפשור: הערה
.ההצפנה תחילת לפני במדפסת

Erase Temporary Data Files )זמניים נתונים מסמכי מחק(
תיאורבתפריט פריט

Stored in onboard memory )טעון בזיכרון מאוחסן(

Off )כבוי*(
On )מופעל(

.המדפסת בזיכרון המאוחסנים הקבצים כל מחיקת

Stored on hard disk )הקשיח בכונן מאוחסן(

1 Pass Erase )1 בהעברה מחיקה*(

3 Pass Erase )העברות 3-ב מחיקה(
7 Pass Erase )העברות 7-ב מחיקה(

.המדפסת של הקשיח בדיסק שמאוחסנים הקבצים כל מחיקת

.היצרן של המחדל ברירת הגדרת את מציינת ערך לצד (*) כוכבית: הערה

Solutions LDAP Settings )הגדרות LDAP פתרונות של(
כדי:ב השתמש

Follow LDAP Referrals )הפניות אחר מעקב LDAP(

Off )כבוי*(
On )מופעל(

.בתחום השונים בשרתים מחובר משתמש חשבון חיפוש
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כדי:ב השתמש

LDAP אישור אימות

*לא
Yes )כן(

.LDAP אישורי של אימות איפשור

Mobile Services Management )ניידים שירותים ניהול(
כדי:ב השתמש

AirPrint

Print )הדפס(
Scan )סריקה(

Fax )פקס(

.AirPrint תוכנת של בתכונה פונקציות לאפשר

שונות
תיאורבתפריט פריט

Protected Features )מוגנות תכונות(
Show) *הצג(

Sakrij

בהרשאת תלות ללא), FAC (לפונקציות הגישה בקרת ידי-על שמוגנות התכונות כל הצגת
.למשתמש שיש האבטחה

אותם משבית או מסוימים ופונקציות לתפריטים הגישה את מנהל FAC: הערה
.לחלוטין

Print Permission )הדפסה הרשאת(

Off )כבוי*(
On )מופעל(

.ההדפסה לפני להתחבר למשתמש מאפשר

Default Print Permission Login )כניסת
)הדפסה להרשאת מחדל ברירת

.הדפסה להרשאת המחדל ברירת כניסת הגדרת

Security Reset Jumper )איפוס מגשר
)אבטחה

Enable “Guest” access )גישת הפיכת
)*לזמינה" אורח"

השפעה ללא

.אבטחה איפוס במגשר השימוש של ההשפעה ציון

:הערות

.הבקרה בלוח מנעול סמל ליד ממוקם המגשר•

.מחוברים שאינם למשתמשים מלאה גישה בקרת מספק" אורח "גישת איפשור•

תצורת על השפעה אין שלאיפוס פירושה) השפעה ללא( No Effect האפשרות•
.המדפסת של האבטחה

Minimum Password Length )סיסמה אורך
)מינימלי

0-32 )0(*

.בסיסמה המותר המינימלי התווים מספר ציון

.היצרן של המחדל ברירת הגדרת את מציינת ערך לצד (*) כוכבית: הערה
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Reports )דוחות(

Menu Settings Page )תפריט הגדרות דף(
תיאורבתפריט פריט

Menu Settings Page )המדפסת תפריטי את המכיל דוח הדפסת)תפריט הגדרות דף.

Device )התקן(
תיאורבתפריט פריט

Device Information )המדפסת על מידע הכולל דוח הדפסת)התקן פרטי.

Device Statistics )המתכלים החומרים מצב ועל במדפסת השימוש על דוח הדפסת)ההתקן סטטיסטיקת.

Profile List )במדפסת המאוחסנים הפרופילים רשימת הדפסת)פרופילים רשימת.

Asset Report )המדפסת של הדגם ושם הסידורי המספר את הכולל דוח הדפסת)נכס דוח.

Print )הדפס(
תיאורבתפריט פריט

Print Fonts )גופנים הדפסת(

PCL Fonts )גופני PCL(
PS Fonts )גופני PostScript(

.המדפסת משפות אחת בכל שזמינים הגופנים על ומידע הדפסה דוגמאות

Print Directory )המדפסת של הקשיח בכונן או הבזק בכונן שמאוחסנים המשאבים הדפסת)ספריות רשימת הדפסת.

.המדפסת של קשיח כונן או הבזק זיכרון מותקנים כאשר רק מופיע זה תפריט פריט: הערה

דרך קיצורי
תיאורבתפריט פריט

All Shortcuts )במדפסת השמורים הדרך קיצורי את המפרט דוח הדפסת)הדרך קיצורי כל.

Fax Shortcuts )לפקס דרך קיצורי(

Copy Shortcuts )להעתקה דרך קיצורי(

E‑mail Shortcuts )ל"לדוא דרך קיצורי(

FTP Shortcuts )ל דרך קיצורי-FTP(

Network Folder Shortcuts )רשת לתיקיית דרך קיצורי(
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Fax )פקס(
תיאורבתפריט פריט

Fax Job Log )יומן
)פקס משימות

.שהושלמו האחרונות הפקס משימות 200 על דוח הדפסת

למצב מוגדרת) משימות יומן אפשר( Enable Job Log האפשרות כאשר רק מופיע זה תפריט פריט: הערה
On )מופעל.(

Fax Call Log )שיחות יומן
)פקס

.שנחסמו והשיחות שהתקבלו הפקסים, האחרונים הפקס ניסיונות 100 על דוח הדפסת

למצב מוגדרת) משימות יומן אפשר( Enable Job Log האפשרות כאשר רק מופיע זה תפריט פריט: הערה
On )מופעל.(

Network )רשת(
תיאורבתפריט פריט

Network Setup Page )המדפסת של האלחוטית התקשורת הגדרות ואת המוגדרת הרשת את שמציג דף הדפסת)רשת הגדרת דף.

.הדפסה לשרתי המחוברות במדפסות או רשת במדפסות רק מופיע זה תפריט פריט: הערה
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עזרה

עזרה
תיאורבתפריט פריט

Print All Guides )המדריכים כל הדפסת)המדריכים כל הדפסת

Color quality guide )צבע איכות בעיות פתרון על מידע מספק)צבע איכות מדריך

Connection Guide )(מקומי באופן המדפסת חיבור אודות מידע מספק)התחברות מדריך USB (רשת דרך או

Copy Guide )ההגדרות וקביעת מסמכים העתקת אודות מידע מספק)העתקה מדריך

E‑mail Guide )ההגדרות וקביעת אלקטרוני דואר שליחת אודות מידע מספק)ל"דוא מדריך

ההגדרות וקביעת פקס שליחת אודות מידע מספקפקס מדריך

Scan Guide )ההגדרות וקביעת מסמך סריקת אודות מידע מספק)סריקה מדריך

המדפסת אודות מידע מספקמידע מדריך

Media Guide )הדפסה מדיית של מיוחדים וסוגים נייר טעינת אודות מידע מספק)למדיה מדריך

Moving Guide )המדפסת של משלוח או מיקום, העברה על מידע מספק)העברה מדריך

Print Quality Guide )ההדפסה באיכות בעיות פתרון אודות מידע מספק)הדפסה איכות מדריך

מתכלים חומרים הזמנת אודות מידע מספקמתכלים לחומרים מדריך
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בעיות פתרון

בעיות פתרון
תיאורבתפריט פריט

Print Quality Test Pages )ההדפסה באיכות פגמים ותיקון לזיהוי דוגמה עמודי הדפסת)הדפסה איכות בדיקת דפי.
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אינדקס

M
Menu Map )7 ) תפריטים מפת

P
Print Quality Test Pages )דפי

90 ) הדפסה איכות בדיקת

ת
 תפריט

802.1x  75
Accessibility )14 ) נגישות

Bin Configuration )33 ) סל תצורת
Confidential Print Setup )הגדרת

84 ) חסויה הדפסה
Copy Defaults )מחדל ברירות

34 ) להעתקה
Custom Scan Sizes )סריקה גודלי

32 ) אישית מותאמים
Device )87 ) התקן

E‑mail Defaults )של מחדל ברירות
51 ) ל"דוא

E‑mail Setup )דואר הגדרת
50 ) אלקטרוני

Erase Temporary Data Files
85 ) זמניים נתונים מסמכי מחק(

Ethernet  70
Fax )88 ) פקס

Fax Cover Page )של שער עמוד
45 ) פקס

Fax Log Settings )יומן הגדרות
46 ) פקס

Fax Receive Settings )הגדרות
42 ) פקס קבלת

Fax Send Settings )הגדרות
39 ) פקס שליחת

Finishing )22 ) גימור
Flash Drive Print )מכונן הדפסה

66 ) הבזק
Flash Drive Scan )כונן סריקת

62 ) הבזק
FTP Defaults )של מחדל ברירות

FTP ( 57
Google Cloud Print  79

HTML  29
HTTP/FTP Settings )הגדרות

HTTP/FTP ( 76
Image )30 ) תמונה

IPSec  74
IPv6  73

Job Accounting )25 ) משימות דוח
Layout )21 ) פריסה

Login Restrictions )מגבלות
84 ) כניסה

Menu Settings Page )הגדרות דף
87 ) תפריט

Mobile Services Management
86 ) ניידים שירותים ניהול(

Network )88 ) רשת
Network Overview )סריקת

68 ) רשת
Notifications )11 ) הודעות

Parallel[x] ])x [76 ) מקבילי
PCL  28
PDF  27

PostScript  27
Power Management )צריכת ניהול

13 ) חשמל
Preferences )9 ) העדפות

Print )87 ) הדפס
Quality )24 ) איכות

Security Audit Log )ביקורת יומן
81 ) אבטחה

Setup )23 ) הגדרה
SNMP  73

Solutions LDAP Settings
85 ) פתרונות של LDAP הגדרות(

Speaker Settings )הגדרות
46 ) רמקול

TCP/IP  71
ThinPrint  77

Tray Configuration )תצורת
31 ) מגש

Universal Setup )הגדרה
32 ) אוניברסלית

USB  78
Web Link Setup )קישור הגדרת

56 ) אינטרנט
XPS  26

47  פקס שרת של ל"דוא הגדרות
48  פקס שרת של סריקה הגדרות
47 ,38  כלליות פקס הגדרות
81  מקומיים חשבונות

10  מרוחק הפעלה לוח
20  בשימוש שאינם פריטים מחיקת
38  פקס מצב

80  הרשאות ניהול
33  מדיה סוגי
89  עזרה
90  בעיות פתרון
87  דרך קיצורי
86  שונות
15 ) תצורה( Configuration תפריט
LPD  75 תצורת
סקירת( Network Overview תפריט
68 ) רשת

TCP/IP  71 תפריט
תקשורת( Wireless תפריט

68 ) אלחוטית
x [ 76 [מקבילי תפריט
7  מדפסת תפריטי

 תפריטים
About this Printer )מדפסת אודות

20 ) זו
Disk Encryption )הצפנת

85 ) דיסק
Information Sent to Lexmark

Lexmark ( 14 אל שנשלח מידע(
Restore Factory Defaults )שחזור

15 ) היצרן של המחדל ברירות
Schedule USB Devices )תזמון

USB ( 81 התקני
Wireless )68 ) אלחוטי

20  הבית במסך גלויים סמלים
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