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1
תחילת העבודה

פרק זה כולל:

סקירה כללית של המכשיר	 
תצורת המוצר	 
סקירת לוח הבקרה	 
הפעלת המכונה	 
תוכנות	 
דפי מידע	 
מאפייני ברירות המחדל	 
הגדרת גישה למדפסת	 
מידע נוסף	 
סיוע נוסף	 
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סקירה כללית של המכשיר

סקירה כללית של המכשיר

לפני השימוש במכשיר, הקדש מעט זמן להכרת האפשרויות והמאפיינים השונים.

WorkCentre 3025NI מבט מלפנים
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WorkCentre 3025NI מבט מאחור

סקירה כללית של המכשיר

1USB נקודת חיבור
נקודת חיבור הרשת2
3)EXT( שקע שלוחת קו הטלפון
שקע קו הטלפון4
כניסת כבל מתח5

תומך הפלט9כיסוי מזין המסמכים1
מגש הפלט10כיסוי מכוון מזין המסמכים2
כיסוי משטח הזכוכית של המסמכים11מגש הפלט של מזין המסמכים3
משטח הזכוכית של המסמכים12תומך פלט מזין המסמכים4
יחידת הסורק13לוח הבקרה5
כיסוי פנימי14ידית6
מחסנית הטונר15מגש נייר 71
ידית מגש הנייר8
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סקירה כללית של המכשיר

WorkCentre 3025BI מבט מלפנים

מגש הפלט7כיסוי מזין המסמכים1
משטח הזכוכית של המסמכים8לוח הבקרה2
יחידת הסורק9ידית3
כיסוי פנימי10מגש נייר 41
מחסנית הטונר11ידית מגש הנייר5
תומך הפלט6



Xerox® WorkCentre® 3025
מדריך למשתמש

16

WorkCentre 3025BI מבט מאחור

סקירה כללית של המכשיר

1USB נקודת חיבור
כניסת כבל מתח2
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תצורת המוצר

רכיבי המכשיר

WorkCentreרכיב
3025BI

WorkCentre
3025NI

סטנדרטילא ישיםמזין מסמכים אוטומטי )40 דפים(

סטנדרטיסטנדרטימגש נייר )150 דפים(

סטנדרטיסטנדרטימגש פלט )100 דפים(

סטנדרטיסטנדרטיהדפסה ישירה

AirPrint סטנדרטיסטנדרטירכיב

Google Cloud Print סטנדרטיסטנדרטירכיב

סטנדרטיסטנדרטיצילום

סטנדרטיסטנדרטיסריקה

סטנדרטילא ישיםפקס

לא ישיםלא ישיםדואר אלקטרוני

USB סטנדרטיסטנדרטיהתקן

)USB מארח( USB Hostלא ישיםלא ישים

סטנדרטילא ישיםהדפסת רשת

)Wi-Fi( סטנדרטיסטנדרטיאינטרנט אלחוטי

Wi-Fi DirectTM סטנדרטיסטנדרטירכיב
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סקירת לוח הבקרה
לוח הבקרה מורכב מתצוגה, לוח מקשים ולחצנים שעליהם יש ללחוץ על מנת לשלוט באפשרויות הזמינות במדפסת.

לוח הבקרה:
מציג את מצב הפעולה העדכני של המדפסת.	 
מספק גישה לצילום, הדפסה, סריקה ומאפייני הפקס.	 
מספק גישה לדפי מידע.	 
מעדכן מתי צריך להוסיף נייר, להחליף מוצרי צריכה ולפנות חסימות נייר.	 
מציג שגיאות ואזהרות.	 

סקירת לוח הבקרה 

תיאורלחצןמספר

1

צילום: הפעלת מצב צילום.

2
סריקה: הפעלת מצב סריקה.

3

מסך תצוגה: מציג את כל אפשרויות התכנות הזמינות ומידע כללי על 
המכשיר.

4

מצב המכשיר: גישה למידע על המכשיר, מידע על מצב המכשיר, מספר 
סידורי של המכשיר והדפסת מגוון דוחות.

WorkCentre 3025NI סקירת לוח הבקרה
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סקירת לוח הבקרה 

תיאורלחצןמספר

5-6
17-18

תפריט: כניסה למצב תפריט ומאפשר גישה לאפשרויות והגדרות.
חצים: חצי הלמעלה ולמטה משמשים לגלילה בין האפשרויות הזמינות 

בתפריט הנבחר וכדי להגדיל או להקטין ערכים.
חזור: מחזיר את המשתמש לתפריט אחד מעל.

OK )אישור(: מאשר את הבחירה במסך.

7
ספר הכתובות: משמש לשמירת מספרי פקס או לאיתור מספרי פקס 

שמורים.

8
9

15

לוח מקשים: משמש להזנת אותיות ומספרים )תווים אלפאנומריים(.
השהה / חיוג חוזר: במצב המתנה משמש לחיוג חוזר של המספר 

האחרון. במצב עריכה משמש להוספת השהיה  למספר פקס.
מחק / בטל: מוחק/מבטל את ההקלדה האחרונה שהוזנה.

10
בטל הכל:מבטל את הבחירות האחרונות שבוצעו.

11
חיסכון באנרגיה: מעביר את המכשיר למצב חיסכון באנרגיה או למצב 

כבוי. לחץ שוב על הלחצן על מנת להפעיל מחדש את המכשיר הכבוי.

12
הפעלה/כיבוי: מפעיל או מכבה את המכשיר

13
עצור: לחיצה על ה'עצור' עוצרת את העבודה שמתבצעת. לחצן זה גם 

משמש ליציאה ממצב תפריט. אם התחברת למכשיר לחצן זה מציג את 
אפשרות ההתנתקות.

14
התחל: משמש להפעלת העבודה.

15
מחק / בטל: מוחק/מבטל את ההקלדה האחרונה שהוזנה.

16
 .com חיוג ידני: במצב פקס, פותח את קו הפקס. מוסיף את הסיומת

לכתובת דוא"ל.

19
נורת LED מצב / רשת אלחוטית: צבע נורת הLED מעידה על מצב 

עדכני של המכשיר.

20
פקס: מפעיל את מצב הפקס.
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סקירת לוח הבקרה 

תיאורלחצןמספר

1

צילום: הפעלת מצב צילום.

2

מסך תצוגה: מציג את כל אפשרויות התכנות הזמינות ומידע כללי על 
המכשיר.

3

מצב המכשיר: גישה למידע על המכשיר, מידע על מצב המכשיר, מספר 
סידורי של המכשיר והדפסת מגוון דוחות.

4-5
11-12

תפריט: כניסה למצב תפריט ומאפשר גישה לאפשרויות והגדרות.
חצים: חצי הלמעלה ולמטה משמשים לגלילה בין האפשרויות הזמינות 

בתפריט הנבחר וכדי להגדיל או להקטין ערכים.
חזור: מחזיר את המשתמש לתפריט אחד מעל.

OK )אישור(: מאשר את הבחירה במסך.

6
בטל הכל:מבטל את הבחירות האחרונות שבוצעו.

7
חיסכון באנרגיה: מעביר את המכשיר למצב חיסכון באנרגיה או למצב 

כבוי. לחץ שוב על הלחצן על מנת להפעיל מחדש את המכשיר הכבוי.

8
הפעלה/כיבוי: מפעיל או מכבה את המכשיר

WorkCentre 3025BI סקירת לוח הבקרה
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סקירת לוח הבקרה 

תיאורלחצןמספר

9
עצור: לחיצה על ה'עצור' עוצרת את העבודה שמתבצעת. לחצן זה גם 

משמש ליציאה ממצב תפריט. אם התחברת למכשיר לחצן זה מציג את 
אפשרות ההתנתקות.

10
התחל: משמש להפעלת העבודה.

13
נורת LED מצב / רשת אלחוטית: צבע נורת הLED מעידה על מצב 

עדכני של המכשיר.

14
סריקה: הפעלת מצב סריקה.
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הפעלת המכונה
מתג ההפעלה / כיבוי ממוקם בלוח הבקרה. נקודת כניסת החשמל ממוקמת בחלקה האחורי של המדפסת.

חבר את כבל המתח AC למכונה ולשקע החשמל. יש לחבר את כבל החשמל לשקע חשמל מוארק.. 1
המדפסת תתחבר לרשת אלחוטית, במידה ויש רשת אלחוטית זמינה,  כאשר המכשיר מופעל. יש לבצע תצורה . 2

של הרשת האלחוטית )Wi - Fi( לפני כן. ראה פרק התקנת והגדרת המכשיר להסבר. 
במידת הצורך חבר את כבל הרשת.. 3

הערה: מכשיר ה 3025NI לא יתחבר לרשת האלחוטית בזמן שכבל הרשת מחובר אליו.  
4 ..LINE על מנת לאפשר שליחת וקבלת פקסים יש לחבר את קו הטלפון לחיבור ה
לחץ על לחצן ההפעלה / כיבוי בלוח הבקרה.. 5

הערה: ייתכן ומספר אפשרויות לא יהיו נגישות, נגישות לאפשרויות אלו תלויה בתצורת )קונפיגורציה( המכונה  
      .)Ready( ואם המכונה במצב מוכן לפעולה           

הפעלת המכונה 

חסכון בחשמל

מכונה זו מכילה טכנולוגיה מתקדמת של חיסכון באנרגיה המפחיתה את צריכת החשמל כאשר המכונה לא בשימוש 
פעיל. כאשר המדפסת אינה מקבלת מידע למשך זמן ארוך מצב החסכון באנרגיה מופעל וצריכת החשמל מופחתת 

אוטומטית.

גישה למצב חיסכון באנרגיה:
לחץ על לחצן חיסכון באנרגיה.. 1
השתמש בלחצני החצים למעלה / למטה לבחירת מצב חיסכון באנרגיה ואז לחץ על OK )אישור(.       . 2
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הפעלת המכונה 

כיבוי המכונה

ישנן שתי דרכים לכיבוי המכונה:
לחץ על לחצן ההפעלה / כיבוי.	 
לחץ על לחצן החיסכון באנרגיה והשתמש בלחצני החצים למעלה / למטה לבחירת Power Down )כיבוי( 	 

ואז בחר OK )אישור(.

שימוש בלוח המקשים )ב WorkCentre 3025NI בלבד(

במהלך ביצוע משימות שונות, ייתכן ותצטרך להזין שמות ומספרים, לדוגמה, בעת ביצוע התקנת המכשיר, אתה מזין 
את שמך או שם החברה ואת מספר הפקס. בעת שמירת מספרי פקס בזיכרון תוכל להזין שמות מתאימים.

כאשר אתה מתבקש להזין אות, אתר את הלחצן המסומן באות הרצויה. לחץ על הלחצן עד שתופיע האות הנכונה . 1
בתצוגה.

 	.MNO לחץ על 6, המסומן בתווים ,O לדוגמה, כדי להזין את האות
בכל לחיצה לחיצה על 6, תופיע בתצוגה אות אחרת, M, N, O, m, n, o. ולבסוף 6. 	 

באפשרותך להזין תווים מיוחדים, כגון @ / . & + -. ראה תווי לוח המקשים. . 2
להזנת אותיות נוספות, חזור על שלב 1. במידה והאות הבאה מודפסת על . 3

     אותו לחצן, המתן 2 שניות בין הלחיצות, או העבר את הסמן על-ידי לחיצה 
     על לחצן החץ למטה ולאחר מכן לחץ שוב על הלחצן. הסמן יזוז ימינה והאות 

     הבאה תופיע בתצוגה. במידה וטעית במהלך הזנת מספר או שם, לחץ על 
     לחצן החץ למעלה על מנת למחוק את הספרה או האות האחרונה. לאחר מכן 

     הזן את האות או הספרה הנכונה.
בסיום הזנת כל התווים הרצויים, לחץ OK )אישור(.. 4
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הפעלת המכונה 

תווי לוח מקשים

מספרים, אותיות או תווים משויכיםמקש

11 ‘ . / @

2A B C a b c 2

3D E F d e f 3

4G H I g h i 4

5J K L j k l 5

6M N O m n o 6

7P Q R S p q r s 7

8T U V t u v 8

9W X Y Z w x y z 9
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הפעלת המכונה 

סקירת התפריטים

לוח הבקרה מספק גישה לתפריטים שונים. ניתן לגשת לתפריטים אלו על-ידי לחיצה על לחצן השירות המתאים, כגון, 
צילום, סריקה או פקס ולחצן התפריט.

אפשרויות התפריט הזמינות הן כדלקמן:

תפריט מצב המכונהתפריט הפקסתפריט סריקהתפריט צילום

 	 - Original Size
גודל המקור

 	Reduce/
Enlarge - הקטן 

/ הגדל
Sided 2 - דו 	 

צדדי
 	 Lighten /

Darken- הבהר / 
הכהה

 	 - Original Type
סוג המקור

 	 - Collation
סידור לוגי

Layout - פריסה	 
 	 Adjust

 Background
 - Suppression
כיוון הדחקת רקע

 - Scan to
סריקה ל:

 	PC
 	WSD

 	Lighten/Darken
          הבהר/הכהה

 	Resolution
          רזולוציה

 	                                                                   Original Size
          גודל המקור

 	Multi Send
          שליחה מרובה

 	Delay Send
          השהיית שליחה

 	Priority Send
          שליחה בעדיפות

 	Send Forward
          העבר פקס שנשלח

 	Receive Forward
          העבר פקס שהתקבל

 	Secure Receive
          קבלת פקס בטוחה

 	Add Page
          הוסף דף

 	Cancel Job
          ביטול עבודה

 	 Information
Pages - דפי מידע

 	 Feature Default
- ברירת המחדל של 

המאפיינים
 	 - Fax Setup

הקמת הגדרות 
הפקס

 	 System Setup
- הקמת הגדרות 

המערכת
Network - רשת	 

הערה: ייתכן ומספר אפשרויות לא יהיו נגישות, נגישות לאפשרויות אלו תלויה בתצורת )קונפיגורציה( המכונה ואם 
המכונה במצב מוכן לפעולה )Ready(. כמו כן, עבור חלק מהשרותים כגון הפקס ייתכן ותידרש לבצע בחירות או 

.)Menu( הגדרות הקמה נוספות לפני שתוכל לגשת לאפשרויות התפריט
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הפעלת המכונה 

תפריט מצב המכונה
לחצן Machine Status )מצב המכונה( מספק מידע לגבי המכונה וגישה להגדרות הקמה של המכונה. לאחר מיקום 

והתקנת המכונה מומלץ לשנות את ההגדרות של אפשרויות המאפיינים השונים בתוך סביבת ההדפסה על מנת 
להתאימם להעדפות והצרכים שלך. ייתכן ותידרש סיסמה על מנת לגשת ולשנות הגדרות אלו.

טבלה זו מראה את האפשרויות הזמינות עבור כל תפריט:

ברירת מחדל של דפי מידע
המאפיינים

הקמת הגדרות 
הפקס

הקמת הגדרות 
המערכת

 	 - Configuration
תצורה )קונפיגורציה(

Demo Page - דף 	 
דוגמה )דמו(

 	 Network
 - Configuration

תצורת הרשת
 	 Supplies

 - Information
מידע לגבי מוצרי 

אספקה
 	 Usage Counters

- מונים של השימוש
 	 -  Fax Received

פקס שהתקבל
Fax Sent  - פקס 	 

שנשלח
 	 Scheduled Jobs

- עבודות מתוכננות
 	 Fax

 - Confirmation
אישור פקס

Junk Fax - פקס 	 
זבל

 	 Copy
 - Defaults

ברירות המחדל 
של הצילום

 	 Fax Defaults
- ברירות 

המחדל של 
הפקס

 Enable/Disable   	
- אפשר / נטרל

	 Sending - שליחה
 - Receiving 	

קבלה
 - Manual TX/RX 	

TX/RX ידני

 	 Machine 
Setup - הקמת 
הגדרות המכונה

 	 Paper Setup 
- הקמת הגדרות 

הנייר
 	 Sound/Volume

- רמת צליל/קול
 	 Maintenance 

- תחזוקה

הערה: ייתכן ומספר אפשרויות תפריטים לא יהיו נגישות, נגישות לאפשרויות אלו תלויה בתצורת )קונפיגורציה( 
 .)Ready( המכונה ואם המכונה במצב מוכן לפעולה
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הפעלת המכונה 

תפריט חיבור לרשת

ניתן להגדיר את חיבור הרשת ע"י שימוש במסך התצוגה של המכונה. לפני כן צריך להיות בידיך את המידע הרלוונטי 
לגבי סוגי נהלי )פרוטוקול( הרשת וסוג מערכת ההפעלה של המחשב שאתה משתמש בו. יתכן ותידרש סיסמה על 
מנת לאפשר גישה ולשנות את ההגדרות המותקנות ברשת.ראה פרק התקנת והגדרת המכשיר להסבר על הקמת 

הרשת.

היכנס לתפריט הרשת דרך לחצן ה Machine Status )מצב המכונה(. בתפריט הרשת האפשרויות הבאות זמינות 
לך:

 	TCP/IP )IPv4(
 	TCP/IP )IPv6(
Ethernet -אתרנט )רשת מקומית(	 
Wi - Fi - רשת אלחוטית	 
Protocol Manager - מנהל הנהלים )פרוטוקול(	 
Network Configuration - תצורת הרשת   	 
Clear settings - נקה הגדרות	 

לחילופין, תוכל להתקין את הגדרות הרשת ע"י שימוש בשירות האינטרנטי CentreWare Internet Services תחת 
לשונית Properties )מאפיינים( < Network Settings )הגדרות רשת(.
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תוכנות

תוכנות
לאחר מיקום, חיבור והקמת הגדרות המכונה עליך להתקין את את תוכנות המדפסת והסורק. התוכנות הנדרשות 

עבור Windows ו- Macintosh נמצאות בתקליטור המסופק ביחד עם המכונה, תוכנות נוספות ניתנות להורדה 
.www.xerox.com מהאתר
התוכנות הבאות זמינות:

תוכןמערכת הפעלהתקליטור 
 Printer Software

תוכנת המדפסת
Windows 	 מנהל התקן המדפסת: השתמש במנהל התקן המדפסת על מנת Printer Driver

למצא את מאפייני המדפסת במלואם. מנהלי התקן XPS מסופקים.
MFP PC Fax : השתמש בתוכנה זו לשליחת פקס ישירות מהמחשב.	 
 	    Windows -ו TWAIN מנהל התקן הסורק: מנהלי התקן מסוג Scanner Driver

Image Acquisition )WIA זמינים עבור סריקת מסמכים מהמכונה שברשותך.
Xerox Easy Document Creator: משמש להתאמת הגדרות הסריקה 	 

ולהתחלת תהליך הסריקה ישירות מהמחשב. חלון התצוגה המקדימה מאפשר לך 
לראות תצוגה מקדימה של הסריקה ולבצע התאמות לפי הצורך ולשמר הגדרות 

מועדפות כמועדפים והוספה לרשימת ההגדרות המוגדרים מראש.
)Xerox Easy Print Manager )EPM: מאחד בנוחיות מירבית גישה להגדרות 	 

 ,Scan to PC, Fax to PC ,המכשיר, סביבת הדפסה/סריקה, הגדרות/פעולות
 CentreWare Internet -ו Xerox Scan Assistant ופתיחת אפליקציות כגון

Locations במקום אחד.

      הערה: התחברות למערכת נדרשת על מנת לשנות הגדרות מדפסת.

Xerox Easy Wireless Setup: בזמן התקנת המדפסת תוכל להשתמש בתוכנת 	 
ה Wireless Setting Program שהותקנה אוטומטית ביחד עם מנהל ההתקן 

)דרייבר( על מנת לבצע תצורה להגדרות הרשת האלחוטית. 
SetIP Program: תוכנת שירות המאפשרת לך לבחור ממשק רשת ולבצע תצורה 	 

.TCP/IP ידנית לכתובות לשימוש עם נהלי ה
 Printer Software

תוכנת המדפסת
Linux 	 מנהל התקן המדפסת: השתמשת במנהל התקן המדפסת על מנת Printer Driver

למצא את מאפייני המדפסת במלואם.
Scanner Driver מנהל התקן הסורק: מנהל התקן מסוג SANE זמין עבור סריקת 	 

מסמכים במכונה שלך.
 

.www.xerox.com זמינה רק באתר Linux הערה: תוכנת      

 Printer Software
תוכנת המדפסת

Unix 	 מנהל התקן המדפסת: השתמשת במנהל התקן המדפסת על מנת Printer Driver
למצא את מאפייני המדפסת במלואם.

.www.xerox.com זמינה רק באתר Unix הערה: תוכנת      

 Printer Software
תוכנת המדפסת

Macintosh 	 מנהל התקן המדפסת: השתמש במנהל התקן המדפסת על מנת Printer Driver
למצא את מאפייני המדפסת במלואם.

Scanner Driver מנהל התקן הסורק: מנהל התקן מסוג TWAIN זמין עבור 	 
סריקת מסמכים מהמכונה שברשותך.

SetIP Program: תוכנת שירות המאפשרת לך לבחור ממשק רשת ולבצע תצורה 	 
.TCP/IP ידנית לכתובות לשימוש עם נהלי ה

Scan and Fax Manager: תוכנת שירות זו מאפשרת לך לבצע תצורה עבור 	 
MFP PC Fax והגדרות סריקה.

(

http://www.xerox.com
http://www.xerox.com
http://www.xerox.com


Xerox® WorkCentre® 3025
מדריך למשתמש

29

דפי מידע
אפשרות זו מאפשרת למשתמש להדפיס את הדוחות הבאים:

דפי מידע

תיאורדוח
Configuration

תצורה )קונפיגורציה(
דוח זה מספק מידע לגבי הגדרות הקמת המכונה שלך, כולל המספר הסידורי של המכונה, כתובת 

IP, אפשרויות מותקנות וגירסת התוכנות.

Demo Page
 דף דוגמה )דמו(

דף הדוגמה מודפס על מנת לבדוק את איכות ההדפסה.

Supplies Info
מידע לגבי מוצרי אספקה

מדפיס את דף המידע לגבי מוצרי הצריכה.

Fax Sent
פקס שנשלח

דוח זה מראה מידע לגבי הפקסים ששלחת לאחרונה.

הערה: המכונה מדפיסה דוח זה לאחר כל 50 התקשרויות.

Fax Received
פקס שהתקבל

דוח זה מראה מידע לגבי הפקסים שקבלת לאחרונה.

Fax Confirmation
אישור פקס

דוח זה מודפס עבור שידור פקס יחיד.

Scheduled Jobs
עבודות מתוכננות

רשימה זו מראה את המסמכים שכרגע שמורים עבור שליחה מושהית ביחד עם זמן ההתחלה וסוג 
כל פעולה.

Junk Fax
פקס זבל

רשימה זו מראה את מספרי הפקס המוגדרים כ"זבל".על מנת להוסיף או למחוק מספרים, גש 
.)Junk Fax Setup Menu( לתפריט הקמת הגדרות פקס זבל

Usage Counter
מונה של השימוש

רשימה זו מראה את מספר ההטבעות/הדמיות שנעשו במכונה. רשימה זו כוללת:
סה"כ הטבעות שבוצעו	 
הטבעות שבוצעו בשחור	 
הטבעות תחזוקה שבוצעו	 
גיליונות	 

הדפסת דוחות
ניתן להדפיס דוחות שונים על מנת לספק מידע לגבי המכונה שלך:

בחר את לחצן Menu )תפריט( על לוח הבקרה.. 1
2 .          OK מידע( ובחר( Information על מנת לגלול לתפריט )למעלה/למטה( Up/Down לחץ על חצי ה

)אישור(.
לחץ על חצי ה Up/Down )למעלה/למטה( עד שהדוח שנחוץ לך מוצג ואז בחר על OK )אישור(.. 3
בחר OK )אישור( על מנת להדפיס את הדוח.. 4
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מאפייני ברירות המחדל
המכונה מספקת הגדרות ברירת מחדל לצילום ופקס על מנת שתוכל לבצע בחירות מהירות וקלות עבור העבודה. 

ניתן לשנות את ברירות המחדל ע"י בחירה בלחצן Machine Status )מצב המכונה( בלוח הבקרה ובלחצני החצים  
לבחירת Feature Defaults )אפיון ברירות המחדל(. ייתכן ותידרש סיסמה על מנת לגשת ולשנות את הגדרות 

התקנת המערכת.

הערה: ייתכן וחלק מהאפשרויות לא יהיו זמינות, דבר זה תלוי בתצורת המכשיר שלך.  

ברירות המחדל לצילום

ניתן להגדיר את ברירות המחדל של אפשרויות הצילום לאפשרויות שמשתמשים בהם לעיתים קרובות. כאשר אתה 
מצלם מסמך הצילום נעשה לפי הגדרות ברירות המחדל אלה אם כן ההגדרות שונו עבור העבודה הנוכחית. כאשר 
הסתיימה העבודה הנוכחית ההגדרות יחזרו להגדרות ברירת המחדל.ייתכן ותידרש סיסמה על מנת לגשת ולשנות 

את הגדרות התקנת המערכת.

ברירות המחדל לצילום שניתן להגדיר הן:
גודל המקור	 
הקטן / הגדל	 
הבהר / הכהה	 
סוג המקור	 
סידור לוגי	 
פריסה	 
כיוון הדחקת רקע	 

ברירות המחדל לפקס )ב WorkCentre 3025NI בלבד(

המכונה מספקת לך אפשריות שונות לבחירת משתמש על מנת להתקין ולהגדיר את מערכת הפקס.ניתן לשנות את 
הגדרות ברירת המחדל לפי הצרכים וההעדפות שלך. ניתן להתאים אישית את הגדרות קבלת ושליחת פקס.

ייתכן ותידרש סיסמה על מנת לגשת ולשנות את הגדרות ההבתקנת והגדרת הפקס.

ברירות המחדל לפקס שניתן להגדיר הן:
הבהר / הכהה	 
רזולוציה	 
גודל המקור	 
שליחה מרובה	 
השהיית שליחה	 
שליחה בעדיפות	 
העבר פקס שנשלח	 
העבר פקס שהתקבל 	 
קבלת פקס בטוחה	 
הוסף דף	 
ביטול עבודה	 

מאפייני ברירות המחדל
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מאפייני ברירות המחדל

דוחות תצורה

דוחות התצורה מונים מידע על המדפסת כגון הגדרות ברירת מחדל, אפשרויות מותקנות, הגדרות רשת כולל כתובת 
IP והגדרות פונט. העזר במידע בעמוד התצורה על מנת לבצע תצורה להגדרות הרשת עבור המדפסת שלך, לצפות 

במספר העמודים במונה ובהגדרות המערכת.

הדפסת דוחות תצורה

בלוח הבקרה של המדפסת לחץ על לחצן ה Machine Status )מצב המכונה(.. 1
לחץ על חצי ה Up / Down )למעלה/למטה( על מנת להציג את Information Pages )דפי מידע(, לאחר מכן . 2

לחץ OK )אישור(.
לחץ על חצי ה Up / Down )למעלה/למטה( על מנת להציג את Configuration Page )דף תצורה(, לאחר . 3

מכן לחץ OK )אישור(.

.TCP/IP נמצא בחלק של הקמת הרשת של דוחות התצורה תחת IPv6 - ו IPv4 הערה: מידע על כתובות  

 Xerox® CetreWare ® שירותי האינטרנט של

Xerox® CentreWare® Internet Services היא תוכנת הניהול והתצורה המותקנת על שרת האתר המוטמעת 
במדפסת. תוכנה זו מאפשרת לך לקבוע תצורה ולנהל את המדפסת מדפדפן.

שירותי האינטרנט של ® Xerox® CetreWare  דורשת:
4 ..Windows, Macintosh, Linux בין המדפסת והרשת בסביבות TCP/IP חיבור
אפשרויות TCP/IP ו- HTTP מאופשרות במדפסת.. 5
6 ..JavaScript מחשב המחובר לרשת עם דפדפן התומך ב

 Xerox® CetreWare ® גישה לשירותי האינטרנט של

 Enter של המדפסת, לאחר מכן לחץ על IPפתח את הדפדפן במחשב שלך ובשדה הכתובת הקלד את כתובת ה
)אשר( או Return )חזור(.

הערה: ניתן לאתר את כתובת ה IP של המדפסת שברשותך בדף התצורה.  
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הגדרת גישה למדפסת
מנהל המערכת יכול לקבוע זכויות גישה למדפסת על מנת להבטיח שמשתמשים לא מורשים לא יוכלו לקבל גישה 
למדפסת. במידה ומנהל המערכת קובע תצורה לאימות והרשאה, המשתמשים יצטרכו קוד התחברות וסיסמה על 

מנת לקבל גישה לחלק או כל המאפיינים במדפסת. מנהל המערכת יכול גם לקבוע תצורה של ניהול חשבון לדרישה 
של קוד ניהול חשבונות על מנת לגשת לאפשרויות מעקב.

התחברות

התחברות הוא התהליך שבו אתה מזדהה למדפסת עבור אימות. במידה והוגדר אימות במדפסת על מנת לקבל 
גישה לאפיוני המדפסת תצטרך להתחבר עם אישורי המשתמש שלך.

Xerox® CentreWare ® התחברות לשרותי האינטרנט של

כאשר מצב מנהל מערכת מאופשר, לשוניות העבודה, ספר הכתובות, תכונות והתמיכה נעולות עד שתזין את שם 
המשתמש והסיסמה.

על מנת להתחבר לשרותי האינטרנט של ® Xerox® CentreWare כמנהל מערכת:
1 . Enter של המדפסת, לאחר מכן לחץ על IPפתח את הדפדפן במחשב ובשדה הכתובת הקלד את כתובת ה

)אשר( או Return )חזור(.
הקלק על Login )התחבר( בחלק העליון של החלון.. 2
הקלד את שם המשתמש של מנהל המערכת.. 3
הקלד את הסיסמה, לאחר מכן הקלד את הסיסמה שוב לאימות.. 4
הקלק על Status )מצב(, Print )הדפסה(, Address Book )ספר כתובות(, Properties )מאפיינים(, או . 5

Support )תמיכה(.

התחברות דרך לוח הבקרה

בלוח הבקרה של המדפסת לחץ על לחצן ה Machine Status )מצב המכונה(.. 1
לחץ על חצי ה Up / Down )למעלה/למטה( על מנת להציג את אפשרות ה Machine Status )מצב המכונה( . 2

הרצויה, לאחר מכן לחץ OK )אישור(.
הקלד את סיסמת מנהל המערכת שלך באמצעות לוח המקשים.. 3
לחץ OK )אישור(.. 4

הגדרת גישה למדפסת
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מידע נוסף

מידע נוסף
תוכל לקבל מידע נוסף לגבי המדפסת מהמקורות הבאים:

מיקוםמידע
www.xerox.com/office/WC3025docsמסמכים נוספים עבור המדפסת

מידע עבור תמיכה טכנית למדפסת שלך כולל 
תמיכה טכנית מקוונת והורדת מנהלי התקן 

)דרייבר(

www.xerox.com/office/WC3025support

דף הדוגמה מודפס על מנת לבדוק את איכות ההדפסה.דפי דוגמה )דמו(

הדפס מלוח הבקרה או משירותי האינטרנט של Xerox® CentreWare® Internet דפי מידע
Services, בחר  Status )מצב( < Print Information )הדפס מידע(

 
 Xerox® מסמכים עבור השירות האינטרנטי של

CentreWare® Internet Services
ב Xerox® CentreWare® Internet Services, הקלק Help )עזרה(

www.xerox.com/office/WC3025suppliesהזמנת מוצרי צריכה למדפסת שלך

כלים ומידע כולל שיעורי הדרכה 
אינטראקטיבים, תבניות הדפסה, טיפים 

מועילים ומאפיינים מותאמים אישית להתאמה 
לצרכים האינדיבידואלים שלך.

www.xerox.com/office/businessresourcecenter

www.xerox.com/office/worldcontactsמרכז מכירה ותמיכה מקומי

www.xerox.com/office/registerרישום המדפסת 

Xerox® Direct חנות מקוונתwww.direct.xerox.com/

Management Information Base
)MIB(

MIB זה מאגר מידע שניתן לגשת אליו דרך מערכת ניהול הרשת.
מאגר המידע )MIBׂ( הציבורי של Xerox ממקום ב:

http://origin-download.support.xerox.com/pub/drivers/MIBs/
לקוחות יכולים להוריד את ה MIB ולהשתמש בכלי הSNMP שלהם על מנת לקבל את 

המידע הנחוץ להם.

 CentreWare וב MIB המקומית מוצגת גם ב UI הערה: כל המידע המוצג בתצוגת ה
Internet Services. זה כולל מספרי טלפון וסיסמאות בזמן הכנסתם. במידה ודבר זה 
גורם לחשש לגבי אבטחה, Xerox ממליצים לאפשר את איפיוני האבטחה SNMPv3 ו 

IP Filtering security על מנת לשלוט בגישה מרחוק למכשיר.

http://www.xerox.com/office/WC3025docs
http://www.xerox.com/office/WC3025support
http://www.xerox.com/office/WC3025supplies
http://www.xerox.com/office/businessresourcecenter
http://www.xerox.com/office/worldcontacts
http://www.xerox.com/office/register
http://www.direct.xerox.com/
http://origin-download.support.xerox.com/pub/drivers/MIBs/
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סיוע נוסף

סיוע נוסף
לכל סיוע נוסף בקר באתר האינטרנט שלנו www.xerox.com או צור קשר עם מרכז הסיוע של Xerox וציין את 

המספר הסידורי של המכונה.

xerox מרכז הסיוע של

במידה וישנה תקלה שלא ניתנת לפיתרון ע"י הוראות התצוגה, בדוק את פרק האיתור וטיפול בתקלות של מדריך זה 
למידע נוסף. במידה והבעיה ממשיכה צור קשר עם מרכז הסיוע של Xerox. מרכז הסיוע של Xerox יבקשו לדעת 

מה טיב הבעיה, את המספר הסידורי של המכונה, את קוד התקלה )אם יש( ואת שם ומיקום החברה שלך.

את המספר הסידורי של המכונה ניתן למצוא בדוח התצורה תחת "Device Profile" )פרופיל המכשיר(. המספר 
הסידורי נמצא גם על לוחית המידע הממוקמת בחלק האחורי של המכשיר.

מדריכים נוספים

 www.xerox.com/support את רוב התשובות לשאלות תוכל למצוא במדריך למשתמש זה. לחילופין תוכל לגשת ל
לתמיכה נוספת ועבור המדריכים הבאים:

Install Guide )מדריך התקנה( - מכיל מידע לגבי התקנת המכונה.	 
Quick Use Guide )מדריך שימוש מהיר( - מספק מידע בסיסי על תפעול המכונה.	 

http://www.xerox.com
http://www.xerox.com/support
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2
התקנת והגדרת המכשיר

פרק זה כולל:

סקירה כללית	 
אשף ההתקנה	 
 	CentreWare שרותי האינטרנט של
 	TCP/IP :התקנת רשת
מנהלי ההתקן של המדפסת	 
 	Windows מנהלי ההתקן של
 	Macintosh מנהלי ההתקן של
 	Linux מנהלי ההתקן של
שיתוף מקומי של המכשיר	 
 	Windows הדפסה במערכת
 	AirPrint תוכנת
 	Google Cloud Print  שרות
 	)Scan to PC( הגדרת סריקה למחשב
התקנת הפקס )ב WorkCentre 3025NI בלבד(	 
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סקירה כללית

סקירה כללית
פרק זה מתייחס להגדרות המפתח שאתה מגדיר בהתאמה אישית עבור הצרכים שלך. ניתן לשנות הגדרות אלו 

בקלות וזה יחסוך לך זמן בעת השימוש במכונה.

הערה: ייתכן ומספר אפשרויות לא יהיו נגישות, נגישות לאפשרויות אלו תלויה בתצורת )קונפיגורציה(             
           המכונה.
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אשף ההתקנה

אשף ההתקנה
בהדלקה הראשונית אשף ההתקנה מופעל, מסך Language )שפה( מופיע.. 1
לחץ על חצי ה Up/Down )למעלה/למטה( על מנת לבחור את השפה הרצויה ולחץ על OK )אישור(.. 2
תפריט ה Format Date )תבנית התאריך( מוצג. לחץ על חצי הלמעלה/למטה על מנת לבחור אחת מהאופציות . 3

הבאות ולחץ על OK )אישור(:
      Mׁ= חודש, D= יום, Y= שנה

 	MM/DD/YYYY
 	DD/MM/YYYY
 	YYY/MM/DD

תפריט ה Set Date )קביעת התאריך( מוצג.. 4
א. לחץ על הלחצנים בלוח המקשים על מנת להזין את התאריך או לחץ על חצי ה Up/Down )למעלה/למטה(    

     על מנת להגדיל או להקטין את הערך המוצג על הצג.
ב. לחץ על חצי ה Left/Right )שמאל/ימין( על מנת לעבור מקטע אחד של התאריך לשני.  

ג. כאשר הזנת את התאריך לחץ על OK )אישור(.  
תפריט ה Format Time )תבנית השעה( מוצג. לחץ על חצי ה Up/Down )למעלה/למטה( על מנת לבחור את . 5

אחת האופציות הבאות ואז לחץ על OK )אישור(:
 	)Hour( 12 שעות
 	)Hour( 24 שעות

תפריט ה Set Time )הגדרת השעה( מוצג. לחץ על הלחצנים בלוח הבקרה גל מנת להזין את השעה ואז לחץ . 6
על OK )אישור(.

7 . Up/Down ברירות המחדל של יחידות המידה-מטרי( מוצג. לחץ על חצי ה( Metric Defaults תפריט ה
)למעלה/למטה( על מנת לבחור את אחת האופציות הבאות ואז לחץ על OK )אישור(:

 	)Inches( אינצ'ים
 	)mm( מילימטרים

תפריט ה Default Paper Size )ברירת המחדל של גודל הנייר(. לחץ על חצי ה Up/Down )למעלה/למטה( על . 8
מנת לבחור את אחת האופציות הבאות ואז לחץ על OK )אישור(:

 	Letter
 	A4

תפריט ה Allow Upgrade )אפשר שידרוג( מוצג. בחר Yes )כן( או No )לא( ולחץ על OK )אישור(.. 9
תפריט ה Admin Passcode )קוד גישת מנהל( מוצג. בחר Yes )כן( או No )לא( ולחץ על OK )אישור(. . 10

.CfmAdminPasscode ובתפריט ה SetAdminPasscode במידה ובחרת כן הזן ערך בתפריט ה
תפריט ה Customer Support )תמיכת לקוח( מוצג.. 11

א. לחץ על לחצני ה Up/Down)למעלה/למטה( לבחירת# Enter Cust.Support )הקלד מספר תמיכת        
     הלקוח(.

ב. מסך ה # Enter Cust.Support מוצג. הזן את מספר הטלפון של מרכז הסיוע שלך.  
ג. לחץ OK )אישור(.  

ד. מסך ה # Enter Supplies Orders )הקלד מספר הזמנות מוצרי הצריכה( מוצג.  
ה. הזן את מספר הטלפון להזמנת מוצרי הצריכה.  

ו. לחץ OK )אישור(.  
תפריט ה Fax Setup )התקנת הפקס( מוצג. לחץ על חצי ה Up/Down )למעלה/למטה( על מנת לבחור את . 12

אחת האופציות הבאות ואז לחץ על OK )אישור(:
Continue Setup )המשך התקנה(	 
Skip SetUp )דלג על ההתקנה( - עבור לשלב 15.	 
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13 . OK מספר טלפון של הפקס( מוצג. הזן את המספר של קו הפקס ואז לחץ על( Fax Phone Num תפריט ה
)אישור(.

תפריט ה Fax IDׁׁ )זיהוי של הפקס( מוצג. הזן את מספר הזיהוי של הפקס ואז לחץ על OK )אישור(.. 14
תפריט ה Country )מדינה( מוצג. לחץ על חצי ה Up/Downׁ )למעלה/למטה( על מנת לבחור את המדינה . 15

הרצויה ואז לחץ על OK )אישור(.
תפריט ה Complete SetUpׁ )סיים התקנה( מוצג. לחץ על חצי ה Up/Downׁ )למעלה/למטה( על מנת לבחור  . 16

Yes )כן( או No )לא( ולחץ על OK )אישור(.
המכונה מאתחלת את עצמה ואז מסך ה Initializing )איתחול( מוצג.. 17

גישה של מנהל המערכת

ייתכן ועל מנת לשנות הגדרות עבור אפיונים מסויימים במכונה תידרש גישה של מנהל המערכת.
גישה לאזורי ה Feature Defaults )ברירות המחדל של המאפיינים(, System Setup )התקנת המערכת(, ו- 

Network Settings )הגדרות הרשת( בדרך כלל מוגנות ודורשות סיסמה.
לחץ על לחצן ה Machine Status )מצב המכונה( בלוח הבקרה.. 1
לחץ על חצי ה Up/Downׁ )למעלה/למטה( לבחירת האפשרות הנידרשת.. 2
לחץ על OK )אישור(.. 3
במידת הצורך, הזן את סיסמת מנהל המערכת באנצעות לוח המקשים האלפאנומרי. ברירת המחדל היא 1111.. 4
לחץ OK )אישור(. כאשר הסיסמה אומתה, מוצג התפריט שבחרת.. 5

חיבור אלחוטי

מכשיר ה WorkCentre 3025NI מותאם עם )®Wi-Fi(  רשת אלחוטית 802.11. מיקום המכונה צריך להיות 
בטווח של הרשת האלחוטית 802.11. זה בדר"כ ניתן ע"י נקודת גישה אלחוטית קרובה או ראוטר המחובר לרשת 

האתרנט)רשת מקומית( המשרתת את המבנה.

המכונה תומכת בחיבור דרך רשת אלחוטית בלבד במידת הצורך. יש צורך להגדיר זאת ידנית.

הערה: המכונה לא תתחבר לרשת האלחוטית בזמן שכבל הרשת מחובר.  

ישנם מספר דרכים לבצע תצורה לחבור אלחוטי:
במכונה, להנחיות ראה קבע תצורה לרשת אלחוטית מהמכונה.	 
בעזרת שימוש ב Internet Services )שירותי האינטרנט( , להנחיות ראה תצורת חיבור אלחוטי באמצעות 	 

.CentreWare )WorkCentre 3025NI( שירותי האינטרנט ׁשל
בעזרת Wireless Setting Program )תוכנת הגדרת חיבור אלחוטי(, להנחיות ראה תוכנת הגדרת חיבור 	 

אלחוטי.

הערה: ביצוע התקנת תוכנת מנהל ההתקן )דרייבר( בשלב זה יכולה לסייע בהתקנת הרשת האלחוטית.  
ראה מנהלי ההתקן של המדפסת.  
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קביעת תצורה לרשת האלחוטית מהמכונה

לחץ על לחצן ה Machine Status )מצב המכונה(.. 1
לחץ על חצי הUp/Down )למעלה/למטה( לבחירת Network )רשת( ולחץ OK )אישור(.. 2
הזן את סיסמת מנהל המערכת באמצעות לוח המקשים האלפאנומרי. ברירת המחדל היא 1111.. 3
לחץ על חצי הUp/Down )למעלה/למטה( לבחירת Wi-Fi )רשת אלחוטית( ולחץ OK )אישור(. זה מאפשר לך . 4

לבחור את ההתקנת הרשת האלחוטית. האפשרויות הן:
Wi-Fi On/Off )הפעל/כבה רשת אלחוטית( - מאפשר לך להפעיל או לכבות את הרשת האלחוטית.	 
Wi-Fi Settings )הגדרות רשת אלחוטית( - מאפשר לך להשתמש באשף למציאת שם של רשת אלחוטית 	 

באופן אוטומטי, או שתוכל להשתמש באופציה של התאמה אישית על מנת להזין ידנית את מידע  ה 
. SSID)Service Set Identifier(

 	.PIN או PBC מאפשר לך לבחור את האפשרות התקנת הרשת האלחוטית המוגנת, האפשרויות הן - WPS
Wi-Fi Direct - מאפשר לך לבסס חיבור אלחוטי ממכשירים כגון מכשירי טאבלט, טלפונים ניידים ומחשבים 	 

.Hot Spot ללא צורך בראוטר אלחוטי, נקודת גישה או נקודת גישה אלחוטית
Wi-Fi Signal )אות רשת אלחוטית( - מאפשר לך לצפות בחוזק החיבור האלחוטי.	 
Wi-Fi Default )ברירת המחדל של הרשת האלחוטית( - מאפשר לך לשחזר את הגדרות ברירת המחדל של 	 

הרשת האלחוטית.
בתפריט ה Wi-Fi On/Off )הפעל/כבה רשת אלחוטית( אשר את הבחירה On )הפעל( ולחץ על OK )אישור(.. 5
6 . OK הגדרות רשת אלחוטית( ולחץ( Wi-Fi Settings לבחירת )למעלה/למטה( Up/Downלחץ על חצי ה

)אישור(. האפשרויות הן Wizard )אשף( ו- Custom )בחירה מותאמת אישית(:
א. בחר Wizard)אשף( - על מנת שהמכונה תאתר את הגדרות ה WPS אוטומטית. במידה ובחרת אפשרות    

     זו מסך ה Searching Wi-Fi Network )מחפש רשת אלחוטית( מוצג והמכונה מחפשת את הרשת  
     האלחוטית.

בחר את הרשת האלחוטית שלך ולחץ על OK )אישור(.	 
במידת הצורך הזן את מידע האבטחה של הרשת האלחוטית ולחץ OK )אישור(.	 
בחר Yes )כן( ליישום השינויים.	 

ב. בחר Custom )בחירה מותאמת אישית( - על מנת לערוך את מידע הSSID ידנית. במידה ובחרת   
               באפשרות זו מסך הSSID מוצג.

הזן את ה SSID בעזרת לוח המקשים ולחץ OK )אישור(.	 
בחר את Operation Mode )מצב פעולה( ולחץ OK )אישור(.	 
בחר את Encryption )קידוד( ולחץ OK )אישור(.	 
בחר את WPA Key )מפתח WPA( ולחץ OK )אישור(.	 
בחר Yes )כן( ליישום השינויים.	 

7 ..PIN או PBC בחר ,WPS בתפריט ה
8 .IP Address ,)שם המכשיר( Device Name ,)כבה( Off או )הפעל( On בחר ,Wi-Fi Direct בתפריט ה

Group Owner )הבעלים של הקבוצה(, Network Key )מפתח הרשת( ו- Status)מצב(.    ,)IPׂ כתובת(     
בתפריט ה Wi-Fi Signal )אות הרשת האלחוטית(, בדוק שיש אות עבור הרשת האלחוטית.. 9

בתפריט ה Wi-Fi Default )ברירת המחדל של הרשת האלחוטית(, בחר Restore )שחזר( במידה ותרצה . 10
לשחזר את הגדרות ברירת המחדל.
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תצורת הגדרות אתרנט )רשת מקומית( 

        switch / ) מרכזת( hub ממשק האתרנט יאתר אוטומטית את מהירות הרשת שלך. המכונה מאפשרת מהירות
)מתג( של :

 Automatic )אוטומטי(	 
 	10Mbps Full - Duplex
 	100Mbps Full-Duplex
 	10Mbps Half - Duplex
 	100Mbps Half - Duplex

.Switch או ה hubקבע את מהירות האתרנט במכשירך בהתאמה למהירות הקבועה ב

קביעת מהירות האתרנט במכונה

לחץ על לחצן ה Machine Status )מצב המכונה(.. 1
לחץ על חצי ה Up/Down )למעלה/למטה( לבחירת Network )רשת( ולחץ OK )אישור(.. 2
הזן את סיסמת מנהל המערכת באמצעות לוח המקשים האלפאנומרי. ברירת המחדל היא 1111.. 3
לחץ על חצי ה Up/Down )למעלה/למטה( לבחירת Ethernet )אתרנט( ולחץ OK )אישור(.. 4
לחץ על חצי ה Up/Down )למעלה/למטה( לבחירת Ethernet Speed )מהירות אתרנט( ולחץ OK )אישור(.. 5
לחץ על חצי ה Up/Down )למעלה/למטה( לבחירת אחת מהמהירויות הבאות:. 6

Automatic )אוטומטי(	 
 	10Mbps Half
 	10Mbps Full
 	100Mbps Half
 	100Mbps Full

לחץ OK )אישור(. מסך ה Saved )נשמר( מוצג.. 7

לקביעת מהירות האתרנט באמצעות שירותי האינטרנט ׁשל CentreWare ראה הגדרת מהירות האתרנט )רשת 
.CentreWare מקומית( באמצעות שירותי האינטרנט של

דוח תצורה

דוח התצורה מפרט את גירסאות תוכנות המכונה ואת תצורת הגדרות הרשת של המכונה.

הדפסת דוח תצורה במכונה

לחץ על לחצן ה Machine Status )מצב המכונה(.. 1
לחץ על חצי ה Up/Down )למעלה/למטה( לבחירת Information Pages )דפי מידע( ולחץ OK )אישור(.. 2
לחץ על חצי ה Up/Down )למעלה/למטה( לבחירת Configuration Page )דף תצורה( ולחץ OK )אישור(.. 3
לחץ על חצי ה Up/Down )למעלה/למטה( לבחירת Yes )כן( ולחץ על OK )אישור(. מסך ה Printing )מדפיס( . 4

מציג את הדפסות דוח התצורה.
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 CenterWare ® שירותי האינטרנט של

 CenterWare ® שירותי האינטרנט של
CentreWare Internet Services )שירות אינטרנטי( הוא יישום המוטמע של שרת הHTTP השוכן במכונה. 

CentreWare Internet Services מאפשר למנהל המערכת לשנות רשת והגדרות מערכת במכונה בנוחיות מעמדת 
העבודה שלו. לאחר שמנהל המערכת הגדיר יישום זה גם שאר המשתמשים יוכלו להנות מנוחיות השימוש.

 CentreWare Internet תידרש לבצע הגדרה של מאפיינים רבים הזמינים במכונה שלך באמצעות המכונה ו
Services. לאחר שהוגדרו, המשתמשים יוכלו להשתמש בשירותי האינטרנט של CentreWare על מנת ליזום ו/או 

להשלים סוגי עבודות רבים במסמכים שלהם.

תצורת המערכת

על מנת להשתמש ב CentreWare Internet Services תידרש לאפשר במכונה את ה TCP/IP וה HTTP. ראה 
 IPv4 באמצעות ממשק המשתמש של המכונה, או קבע תצורה דינמית לכתובת IPv4 קבע תצורה קבועה לכתובת

באמצעות ממשק המשתמש של המכונה.

על מנת לאפשר HTTP במכונה:

הערה: HTTP מאופשר כברירת מחדל.  

לחץ על לחצן ה Machine Status )מצב המכונה(.. 1
לחץ על חצי הUp/Down )למעלה/למטה( לבחירת Network )רשת(.. 2
לחץ על חצי הUp/Down )למעלה/למטה( לבחירת Protocol Mgr )מנהל הנהלים/פרוטוקול(.. 3
4 ..HTTP למעלה/למטה( לבחירת( Up/Downלחץ על חצי ה
בחר On )הפעל(.. 5
לחץ OK )אישור(. מסך ה Saved )נשמר( יוצג ולאחר מכן מסך ה Reboot Required )דרוש איתחול( יוצג.. 6

שם משתמש וסיסמה למנהל המערכת

מאפיינים רבים הזמינים בתוך ה CentreWare Internet Services יידרשו שם משתמש וסיסמה של מנהל מערכת. 
ברירת המחדל של שם המשתמש היא admin וברירת המחדל של הסיסמה היא 1111.

CentreWare גישת מנהל המערכת לשירותי האינטרנט של

על מנת לגשת למאפיינים הזמינים ב CentreWare Internet Service ולשנות הגדרות תידרש להירשם כמנהל 
מערכת.

בעמדת העבודה שלך, פתח את הדפדפן והזן את כתובת הIP של המכונה בשורת הכתובת.. 1
לחץ Enter )אשר(. דף הבית יופיע.. 2

      ישנן שתי דרכים לגשת ל CentreWare Internet Service בעזרת התחברות מנהל המערכת:
בחר Login )התחבר( בחלק העליון של המסך או	 
בחר את איקון ה Properties )מאפיינים( ואז תידרש להזין את הזהות והסיסמה.	 

הזן admin עבור הזהות ו-1111 עבור ה password )סיסמה(.. 3



Xerox® WorkCentre® 3025
מדריך למשתמש

42

שינוי סיסמת מנהל המערכת

מומלץ לשנות את סיסמת ברירת המחדל של מנהל המערכת לסיסמה בטוחה יותר על מנת שמכונת Xerox זו לא 
תהיה חשופה לסכנה. 

על מנת לשנות את סיסמת מנהל המערכת:

בעמדת העבודה שלך, פתח את הדפדפן והזן את כתובת הIP של המכונה בשורת הכתובת.. 1
לחץ Enter )אשר(.. 2
בחר את איקון ה Properties )מאפיינים(.. 3
במידת הצורך, הזן admin עבור הזהות ו-1111 עבור ה password )סיסמה( ובחר Login )התחבר(. בחר . 4

Properties )מאפיינים(.
בקישור ה Security )אבטחה( בצד השמאלי בחר  System Security )אבטחת מערכת(.. 5
בחר בקישור ה System Administrator )מנהל המערכת(.. 6
באיזור ה Access Control )בקרת גישה(:. 7

א. וודא שתיבת הסימון של Web UI Access Control Enable )אפשר בקרת גלישה רשת UI( מסומנת.  
ב. בשדה Login ID )זהות התחברות( הזן זהות התחברות חדשה.  

ג. בחר בתיבת הסימון Change Password )שנה סיסמה( על מנת לשנות את הסיסמה. בשדה ה -  
    Password )סיסמה( הזן סיסמה מספרית חדשה. 

ד. הזן שוב את הסיסמה בשדה ה Confirm Password )אשר סיסמה(.    
                        

 אזהרה: אל תשכח את הסיסמה שלך אחרת תינעל מחוץ למערכת ותידרש לבצע קריאת שירות.

בחר Apply )יישם( לשמירת השינויים.. 8
בחר OK )אישור( כאשר מוצגת הודעת האישור.. 9

בחר את לחצן ה Advanced )מתקדם(. מסך ה Advanced access Control )בקרת גישה מתקדמת( יוצג.. 10
במידת הצורך בחר Protect Login IPv4 Address )הגנת התחברות כתובת IPv4( על מנת לאפשר מאפיין . 11

זה והזן כתובת IPv4 בתיבה.
בחר באפשרות הרצויה עבור ה Login Failure Policy )מדיניות כשל התחברות( עבור משתמשים שנכשלו . 12

)5 פעמים(.  5 Times 3 פעמים(, או(  3 Times ,)כבוי( Off :בהתחברות מספר פעמים. האפשרויות הן
בחר את האפשרות הרצויה עבור Auto Logout )התנתקות אוטומטית(. האפשרויות הן 5,10,15, או 30 דקות.. 13
במידת הצורך בחר ב Security Settings Reset )אתחול הגדרות אבטחה(.. 14
בחר  Save )שמור( על מנת לשמור את השינויים שביצעת.. 15

  CenterWare תצורת חיבור אלחוטי באמצעות שירותי האינטרנט ׁשל
  )WorkCentre 3025NI(

הערה: המכונה לא תתחבר לרשת האלחוטית בזמן שכבל הרשת מחובר.  

בעמדת העבודה שלך, פתח את הדפדפן והזן את כתובת הIP של המכונה בשורת הכתובת.. 1
לחץ Enter )אשר(.. 2
בחר Properties )מאפיינים(.. 3
במידת הצורך, הזן admin עבור הזהות ו-1111 עבור ה password )סיסמה( ובחר Login )התחבר(. . 4

 CenterWare ® שירותי האינטרנט של



Xerox® WorkCentre® 3025
מדריך למשתמש

43

בחר Properties )מאפיינים(.. 5
בקישור ה Network Settings )הגדרות הרשת( בחר בלינק ה Wi-Fi )רשת אלחוטית(. לאחר מכן בחר בלינק . 6

ה Wi-Fi )רשת אלחוטית( שמתחתיו.
מצב ה Connection Status )מצב החיבור( מראהאת מצב ה Link Status )מצב הקישור( של חיבור הרשת . 7

האלחוטית.
8 . Easy איזור הגדרות הרשת האלחוטית מספק אפשרויות לתצורת חיבור הרשת האלחוטית. האפשרויות הן

Wi-Fi Settings )הגדרות חיבור אלחוטי קלות( ו- Advanced Settings )הגדרות מתקדמות(, אפשרויות אלו 
מוסברות בהמשך.

השתמש באשף הגדרות חיבור אלחוטי קלות

בחר בלחצן ה Easy Wi-Fi Settings Wizard )אשף הגדרות חיבור אלחוטי קלות( על מנת שהמכונה תאתר . 1
את הגדרות ה WPS אוטומטית. מסך ה SSID יופיע עם רשימה של רשתות אלחוטיות זמינות.

בחר את שם רשת ה SSID הרצוי ובחר Next )הבא(.. 2
במידה ודרוש קידוד: . 3

א. הזן את ה WPA Shared Key )מפתח הWPA המשותף(.  
ב. הזן את ה Confirm Network Key )אשר מפתח רשת( ובחר Next )הבא(.  

מסך אישור הקמת הרשת האלחוטית יוצג. בחר Apply )יישם(.. 4

קבע תצורת הגדרות רשת אלחוטית מתקדמות.

1 . Advanced הגדרות מתקדמות מותאמות אישית(. מסך ה( Advanced Settings Custom בחר בלחצן ה
Wireless Setup )התקנת רשת אלחוטית מתקדמת( יוצג.

על מנת לאפשר Wireless Radio )רדיו אלחוטי( בחר On )הפעל( בתפריט הרדיו אלחוטי.. 2
3 .:SSID לבחירת האפשרות הרצויה עבור

 בחר Search List )חפש רשימה( ובחר ברשת הרצויה מתפריט הרשימה. בחר בלחצן ה Refresh )רענן( 	 
על מנת לעדכן את רשימת הרשתות הזמינה.

בחר Insert New SSID )הזן SSID חדש( על מנת להזין שם של רשת אלחוטית חדשה.	 
באיזור ה Security Setup )הקמת אבטחה(:. 4

א. בחר את שיטת ה Authentication )אימות( הרצויה.  
ב. בחר את שיטת ה Encryption )קידוד( הרצויה.  

בהתאם לבחירות שלך ייתכן ותידרש להזין חלק או את כל המידע הבא עבור ה Network Key Setup )הקמת . 5
מפתח רשת(.

א. בחר את הבחירה הרצויה עבור Using Key )שימוש ב מפתח(.  
  Hexidecimal הקסדצימלי( עלולה להיות מאופשרת, בחר בתיבת הסימון( Hexadecimal ב. אפשרות ה  

     על מנת לבטל את הבחירה במידת הצורך.
ג. הזן את ה Network Key )מפתח רשת( הרצוי ואז אשר את מפתח הרשת.   

6 ..)802.1x 802.1 )הקמת בטיחותx Security Setup בהתאם לבחירות שנעשו ייתכן ותצטרך להזין  מידע עבור
בחר Apply )יישם( לשמירת השינויים.. 7

תצורת Wi-Fi DirectTM במכשיר

ראה קבע תצורה לרשת אלחוטית מהמכונה.

 CenterWare ® שירותי האינטרנט של
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CentreWare באמצעות שירותי האינטרנט של Wi-Fi DirectTM תצורת

באמצעות Wi-Fi DirectTM תוכל לאפשר למכשירים האלחוטיים שברשותך כגון טאבלטים, טלפונים ניידים ומחשבים 
לבסס התחברות אלחוטית ללא צורך בראוטר אלחוטי, נקודת גישה או נקודת hot spot אלחוטית.

בעמדת העבודה שלך, פתח את הדפדפן והזן את כתובת הIP של המכונה בשורת הכתובת.. 1
לחץ Enter )אשר(.. 2
בחר Properties )מאפיינים(.. 3
במידת הצורך, הזן admin עבור הזהות ו-1111 עבור ה password )סיסמה( ובחר Login )התחבר(. בחר . 4

Properties )מאפיינים(.
בקישור ה Network Settings )הגדרות הרשת( בחר בלינק ה Wi-Fi )רשת אלחוטית(. לאחר מכן בחר בלינק . 5

ה Wi-Fi DirectTM שמתחתיו.
6 .. Wi-Fi DirectTM הפעל( עבור( On בחר
הזן את הנתונים הבאים:. 7

Device Name )שם המכשיר(	 
 	)IP כתובת( IP Address
Activate )הפעל( או Deactivate )כבה( ה Group Owner )בעלים של הקבוצה(.	 
Network Key )מפתח רשת(.	 

בחר Apply )יישם( ואז OK )אישור(.. 8
 

הגדרת מהירות האתרנט )רשת מקומית( באמצעות שירותי האינטרנט של 
 CentreWare

בעמדת העבודה שלך, פתח את הדפדפן והזן את כתובת הIP של המכונה בשורת הכתובת.. 1
לחץ Enter )אשר(.. 2
בחר Properties )מאפיינים(.. 3
במידת הצורך, הזן admin עבור הזהות ו-1111 עבור ה password )סיסמה( ובחר Login )התחבר(.. 4
בחר Properties )מאפיינים(.. 5
בקישור ה Network Settings )הגדרות הרשת( בחר בלינק ה General )כללי(.. 6
בחר באחת מהמהירויות מתפריט הרשימה של ה Ethernet Speed )מהירות האתרנט(:. 7

Automatic )אוטומטי(	 
 	10Mbps )Half - Duplex(
 	10Mbps )Full - Duplex(
 	100Mbps )Half - Duplex(
 	100Mbps )Full-Duplex(

 בחר Apply )יישם( לשמירת השינויים.. 8
      השינוי בקצב המהירות של האתרנט יכנס לתוקף לאחר שיופיע מסך ה Reboot System )אתחל מערכת(.

בחר OK )אישור(.. 9
כשמסך ה Acknowledgement )אישור( מוצג, בחר OK )אישור(.. 10
אתחל את המכונה.. 11

 CenterWare ® שירותי האינטרנט של
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 CenterWare ® שירותי האינטרנט של

התאמת הגובה

איכות ההדפסה מושפעת מהלחץ האטמוספרי שנקבע ע"י גובה המכונה מעל לגובה פני הים. המידע הבא ינחה 
אותך כיצד להגדיר את המכונה לקבלת איכות ההדפסה הטובה ביותר. לפני התאמת הגובה יש לקבוע את תצורת 

הרשת האלחוטית.

לפני הגדרת ערך הגובה עליך לקבוע את הגובה בו אתה נמצא.

ערךגובה

0 - 1000 מטר
0 - 3,280 רגל

Normal )רגיל(

1000 - 2000 מטר
3,280 - 6,561 רגל

 High 1 )גבוה 1(

2000 - 3000 מטר
6,561 - 9,842 רגל

 High 2 )גבוה 2(

3000 - 4000 מטר
9,842 - 13,123 רגל

 High 3 )גבוה 3(

4000 - 5000 מטר
13,123 - 146,404 רגל

 High 4 )גבוה 4(

על מנת להתאים את הגובה

הזן את כתובת הIP של המכונה בשורת הכתובת.. 1
בחר Login )התחבר( והזן admin עבור הזהות ו-1111 עבור ה password )סיסמה(.. 2
בחר Properties )מאפיינים( < System )מערכת( < Setup )הקמה(.. 3
בחר ערך Altitude adjustment )התאמת גובה(, בהתאם לגובה שבו הנך נמצא בהתאם לטבלה מעלה.. 4
בחר Apply )יישם(.. 5
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TCP/IP :התקנת רשת  

  TCP/IP :התקנת רשת
הנחיות אלה מראות כיצד לבצע תצורה באמצעות ה CetreWare Internet Services עבור:

 	.v6-ו v4 מסוג TCP/IP
שם הדומיין	 
 	DNS
Zero Configuration Networking )תצורת רשת אוטומטית(	 

.IPv4 במקום או בנוסף ל IPv6 ניתן להשתמש ב .TCP/IP המכונה תומכת בגירסאות 4 ו- 6 של ה

ניתן לבצע תצורה עבור ה IPv4 וה IPv6 ישירות ממשק המשתמש של המכונה, או מרחוק דרך דפדפן באמצעות ה 
CetreWare Internet Services.בחלק זה ישנם הסברים עבור שני התהליכים.

תצורת כתובת IPv4 קבועה במכשיר

רשימת מידע לביצוע

לפני ההתחלה וודא שהפריטים הבאים זמינים ו/ או המשימות הבאות בוצעו:
 	.TCP/IP הרשת המופעלת הקיימת משתמשת בנהלי
וודא שהמכונה מחוברת לרשת.	 
כתובת IP קבועה למכונה.	 
כתובת Subnet Mask )מסכת תת-רשת( עבור המכונה.	 
כתובת Gateway )כניסה( למכונה.	 
Host Name )שם האחסון( עבור המכונה. 	 

הליך

הזן כתובת IP קבועה:
לחץ על לחצן ה Machine Status )מצב המכונה( בלוח הבקרה.. 1
לחץ על חצי הUp/Down )למעלה/למטה( לבחירת Network )רשת( ולחץ OK )אישור(.. 2
הזן את סיסמת מנהל ההמערכת באמצעות לוח המקשים האלפאנומרי. ברירת המחדל היא 1111.. 3
לחץ על לחצן ה OK )אישור(; תפריט ה Network Settings )הגדרות הרשת( יוצג.. 4
לחץ על חצי ה Up/Down )למעלה/למטה( לבחירת )IPv4( TCP/IP; לחץ OK )אישור(.. 5
לחץ על חצי ה Up/Down )למעלה/למטה( לבחירת Static )קבוע(; לחץ OK )אישור(.. 6
לחץ על חצי ה Up/Down )למעלה/למטה( לבחירת כתובת IPv4; לחץ OK )אישור(.. 7
הזן את כתובת הIP באמצעות לוח המקשים האלפאנומרי;  לחץ OK )אישור(.. 8
הזן פרטים עבור ה Subnet Mask )מסכת תת-רשת( באמצעות לוח המקשים האלפאנומרי;  לחץ OK )אישור(.. 9

הזן פרטים עבור ה Gateway )כניסה( באמצעות לוח המקשים האלפאנומרי;  לחץ OK )אישור(.. 10
מסך ה Saved )נשמר( יוצג ויחזור לתפריט ה Network )רשת(.. 11

:DNS תצורת
12 . OK לחץ ;TCP/IP )IPv4( לבחירת )למעלה/למטה( Up/Down לחץ על חצי ה ,)רשת( Network מתפריט ה

)אישור(.
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לחץ על חצי ה Up/Down )למעלה/למטה( לבחירת Static )קבוע(; לחץ OK )אישור(.. 13
לחץ על חצי ה Up/Down )למעלה/למטה( לבחירת Primary DNS )עיקרי(; לחץ OK )אישור(.. 14
הזן את הפרטים עבור ה Primary DNS )עיקרי( באמצעות לוח המקשים האלפאנומרי; לחץ OK )אישור(. מסך . 15

ה Saved )נשמר( יוצג ויחזור לתפריט ה Static )קבוע(.
לחץ על חצי ה Up/Down )למעלה/למטה( לבחירת Secondary DNS )משני(; לחץ OK )אישור(.. 16
הזן את הפרטים עבור ה Secondary DNS )משני( באמצעות לוח המקשים האלפאנומרי; לחץ OK )אישור(. . 17

מסך ה Saved )נשמר( יוצג ויחזור לתפריט הNetwork )רשת(.

תצורת כתובת IPv4 משתנה )דינמית( במכשיר  

רשימת מידע לביצוע

לפני ההתחלה וודא שהפריטים הבאים זמנים ו/ או המשימות הבאות בוצעו:
 	.TCP/IP הרשת המופעלת הקיימת משתמשת בנהלי
שרת DHCP או BOOTP אמור להיות זמין ברשת.	 
וודא שהמכונה מחוברת לרשת.	 

הליך

התקנה באמצעות DHCP )נהלי תצורה עבור אחסון דינמי(

 TCP/IP מאופשר במכונה כברירת מחדל. במידה והמכונה מחוברת לרשת תתבצע תצורת המידע של ה DHCPה
כאשר מדליקים את המכונה ואין צורך לבצע תצורה נוספת.

 הדפס דוח תצורה על מנת לאשר שהמידע הוקצה בצורה נכונה.	 

DHCP או BOOTP  התקנה באמצעות
 

וודא שהמכונה מחוברת לרשת עם כבל אתרנט )רשת מקומית(.
לחץ על לחצן ה Machine Status )מצב המכונה( בלוח הבקרה.. 1
לחץ על חצי הUp/Down )למעלה/למטה( לבחירת Network Settings )הגדרות רשת(; לחץ OK )אישור(.. 2
הזן את סיסמת מנהל ההמערכת באמצעות לוח המקשים האלפאנומרי. ברירת המחדל היא 1111.. 3
לחץ על לחצן ה OK )אישור(; תפריט ה Network Settings )הגדרות הרשת( יוצג.. 4
לחץ על חצי ה Up/Down )למעלה/למטה( לבחירת )IPv4( TCP/IP; לחץ OK )אישור(.. 5
לחץ על חצי ה Up/Down )למעלה/למטה( לבחירת DHCP; לחץ OK )אישור(.. 6
מסך ה Saved )נשמר( יוצג ויחזור לתפריט ה Network Settings )הגדרות רשת(.. 7
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CentreWare באמצעות שירותי האינטרנט שלTCP/IP תצורת הגדרות

IPv4

בעמדת העבודה שלך, פתח את הדפדפן והזן את כתובת הIP של המכונה בשורת הכתובת.. 1
לחץ Enter )אשר(.. 2
בחר Properties )מאפיינים(.. 3
במידת הצורך, הזן admin עבור הזהות ו-1111 עבור ה password )סיסמה( ובחר Login )התחבר(. בחר . 4

Properties )מאפיינים(.
5 .TCP/ מרשימת התיקיות. עמוד ה TCP/IPv4 הגדרות הרשת( בחר בלינק ה( Network Settings בקישור ה

IPv4 יוצג.
6 . Manually  אוטומטית( או( Automatically בחר ,)IPv4 הקצה כתובת( Assign IPv4 Address בתפריט ה

)ידנית(.
במידה ומצב ידני נבחר, באיזור הגדרות ה TCP/IP הזן את פרטי המכונה בשדות הבאים:. 7

IPv4 א. כתובת  
ב. Subnet Mask )מסכת תת-רשת(  

ג. כתובת Gateway )כניסה(  
.DHCP או BOOTP אוטומטית(, בחר( Automatically אם נבחר

הערות:  
 	    Network)מסכת רשת( ,IPלא ניתן לשנות את כתובת ה ,DHCP או BOOTP במידה ונבחר מצב

   Auto IP כתובת הראוטר / כניסה(. במידת הצורך בחר( Router / Gateway Address או,Mask             
            )אוטומטי(.

יישום ההגדרות החדשות יתבצע רק לאחר איתחול המכונה. שינוי הגדרות ה TCP/IP של המכונה  	 
             עלול לגרום לאיבוד החיבור למכונה.

באיזור ה Domain Name )שם הדומיין(:. 8
א. הזן שם דומיין בשדה ה Domain Name )שם הדומיין(.  

        Secondary DNS -ראשי( ו DNS שרת( Primary DNS Server בשדות IPב. הזן את כתובת ה  
      server )שרת DNS משני(.

 DNSרישום ה( Dynamic DNS Registration עבור ה )אפשר( enable ג. במידת הצורך,בחר בתיבת ה  
     המשתנה/דינמי(.

הערה: במידה ושרת הDNS שלך לא תומך בעדכונים משתנים/ דינמיים אין צורך לבחור Enabled )אפשר(.  

באיזור הWINS סמן את התיבה על מנת לאפשר את WINS והזן את הפרטים בשדות הבאים:. 9
א. Primary WINS Server )שרת WINS ראשי(.  

ב. Secondary WINS Server ) שרת WINS משני(.  

בחר Apply )יישם( לשמירת השינויים.. 10
כשמסך ה Acknowledgement )אישור( מוצג, בחר OK )אישור(.. 11
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IPv6

בעמדת העבודה שלך, פתח את הדפדפן והזן את כתובת הIP של המכונה בשורת הכתובת.. 1
לחץ Enter )אשר(.. 2
בחר Properties )מאפיינים(.. 3
במידת הצורך, הזן admin עבור הזהות ו-1111 עבור ה password )סיסמה( ובחר Login )התחבר(. בחר . 4

Properties )מאפיינים(.
בקישור ה Network Settings )הגדרות הרשת( בחר בלינק ה TCP/IPv6 מרשימת התיקיות.. 5
בחר בתיבת ה enable )אפשר( על מנת לאפשר את נהלי ה IPv6 ובחר OKׁ )אישור(.. 6
להגדרת כתובת ידנית, בחר Enable Manual Address )אפשר כתובת ידנית( והזן את הכתובת והקידומת . 7

 Assigned IPv6 Addresses כתובת / קידומת(. המידע בתיבת ה( Address / Prefix באיזור ה )פרפיקס(
)כתובות ה IPv6 המשוייכות( מעודכן אוטומטית.

המכונה מבצעת תצורת כתובות אוטומטית עבור DHCPv6 בכל פעם שהיא נדלקת. זה משמש עבור איתור . 8
שכנים ופתרון לכתובות בתת-רשת IPv6 המקומית. לאומת זאת, ניתן לבחור תצורה ידנית, תצורה אוטומטית, או 

שילוב של תצורה ידנית ואוטומטית.
באיזור ה ) DHCPv6( Dynamic Host Configuration Protocol Version 6 )נהלי תצורת אחסון דינמי 

גירסה 6(, בחר באחת מהאפשרויות הבאות:
השתמש ב DCHP לפי הנחיות הראוטר - אפשרות זו היא אוטומטית לחלוטין. כתובת ה DHCPv6 תושג 	 

ותוצג במסך.
 	 DHCPv6 אפשרות זו היא אוטומטית לחלוטין. כתובת ה - )DCHP תמיד אפשר( Always Enable DCHP

תושג ותוצג במסך.
Never use DHCP )אל תשתמש בDCHP אף פעם( - כאשר נבחרת אפשרות זו עליך לקבוע תצורה עבור 	 

אפשרויות הכתובת הידניות וה DNS בנפרד.
באיזור ה )DNSv6( Domain Name System Version 6 )מערכת שם הדומיין גירסה 6(:. 9

.)IPv6 שם הדומיין( IPv6 Domain Name א. הזן פרטים ברי-תוקף בשדה ה  
ב. הזן כתובות IP עבור כתובת שרת הDNSv6 הראשי ועבור כתובת שרת ה DNSv6 המשני.  

ג. סמן את תיבת הסימון Dynamic DNSv6 Registration )רישום עבור DNSv6 דינמי( על מנת לאפשר  
    אפשרות זאת.

.DDNS שלך לא תומך בעדכונים דינמים אין צורך לאפשר DNSהערה: במידה ושרת ה  

בחר Apply )יישם( לשמירת השינויים.. 10
כשמסך ה Acknowledgement )אישור( מוצג, בחר OK )אישור(.. 11

הערה: איפשור או ביטול נהלי ה TCP/IPv6 יכנסו לתוקף רק לאחר איתחול המערכת. איפשור או ביטול נהלי        
DHCPv6 -ו ,Raw TCP/IP הדפסת ,LPR/LPD, SNMP ,ישפיע על הנהלים האחרים, כגון  TCP/IPv6 ה      

.TCP/IPv6 על      
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בדיקת גישה

1 . Enter של המכונה בשורת הכתובת. לחץ TCP/IP בעמדת העבודה שלך, פתח את הדפדפן והזן את כתובת ה
)אשר(.

     במידה ואתה משתמש בשם הדומיין על מנת לציין את המכונה, השתמש במבנה הבא.
http://myhost.example.com     

     במידה ואתה משתמש בכתובת IP על מנת לציין את המכונה, השתמש באחת מהתבניות הבאות בהתאם      
     לתצורת המכונה. כתובת IPv6 צריכה להיות מצורפת בסוגריים מרובעות.

IPv4: http://xxx.xxx.xxx.xxx     
IPv6: http://[xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx[     

הערה: במידה וביצעת שינוי במספר היציאה מברירת המחדל של יציאה מספר 80, הוסף את המספר      
           לכתובת האינטרנט כדלקמן. בדוגמאות הבאות מספר היציאה הוא 8080.

http://myhost.example.com:8080 :)שם הדומיין( Domain Name
http://xxx.xxx.xxx.xxx:8080   :IPv4

http://[xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx[:8080   :IPv6

וודא שדף הבית של שרותי האינטרנט של CentreWare מוצג.. 2
תהליך התקנת שרותי האינטרנט של CentreWare עכשיו הושלם.

הערה: כאשר הגישה לשרותי האינטרנט של centreWare מוצפנת, הזן //: https ולאחר מכן את     
.http :// כתובת האתר במקום           
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מנהלי ההתקן של המדפסת
מכונת ה Xerox WorkCentre 3025 מפיקה הדפסות באיכות גבוהה ממסמכים אלקטרונים. ניתן לקבל גישה 

למדפסת ישירות מהמחשב שלך על ידי התקנה של מנהל ההתקן )דרייבר( המתאים. מגוון מנהלי ההתקן המתאימים 
למכונה נמצאים בתקליטור התוכנה ומסמכי ההדרכה המסופק עם המכונה. ניתן גם להוריד את הגירסאות האחרונות 

.www.xerox.com בכתובת Xerox מהאתר של

ניתן לבצע התקנה של תוכנת המדפסת עבור הדפסה מקומית או הדפסה ברשת. על מנת להתקין את תוכנת 
המדפסת במחשב, יש לבצע את תהליך ההתקנה המתאים עבור המדפסת שבשימוש. תהליך התקנת מנהלי ההתקן 

עלול להשתנות בהתאם למערכת ההפעלה שבשימוש. לפני ההתקנה יש לוודא שכל היישומים במחשב סגורים.
חלק זה מסביר כיצד להתקין את מנהלי ההתקן במחשבך.

סקירה כללית  
תקליטור התוכנה ומסמכי ההדרכה מסופקים עם המכונה שלך.

המכונה תומכת במערכות ההפעלה הבאות:

מערכת הפעלהתוכנה

Windows®Windows 7 & 8 )32/64 bit(
Windows Vista )32/64 bit(

Windows XP )32/64 bit(
Windows 2003 Server )32/64 bit(
Windows 2008 Server )32/64 bit(

Windows 2008R2 )64 bit(

Macintosh®Macintosh OS X 10.5 - 10.9

LinuxUbuntu 10.04, 10.10, 11.04, 11.10, 12.04, 12.10, 13.04
Red Hat Enterprise Linux 5, 6

Fedora 11 -19
Debian 5.0, 6.0, 7.0, 7.1

Mint 13, 14, 15
SUSE Linux Enterprise Desktop 10, 11

openSUSE 11.0, 11.1, 11.2, 11.3, 11.4, 12.1, 12.2, 12.3

מנהלי ההתקן של המדפסת  

http://www.xerox.com
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   Windows מנהלי ההתקן של

 Windows התקנת מנהלי ההתקן של

המידע הבא מספק הנחיות להתקנת מנהלי ההתקן של Windows במחשבך על מנת שתוכל לקבל גישה למדפסת  
ה Xerox WorkCentre 3025 שלך.

מדפסת מקומית

מדפסת מקומית הינה מדפסת המחוברת ישירות למחשב באמצעות כבל כגון כבל USB. במידה והמדפסת שלך 
.)WorkCentre 3025NI( מחוברת לרשת ראה מדפסת רשת

 Close בזמן תהליך ההתקנה, בחר )New Hardware Wizard( הערה: במידת ומוצג חלון אשף חומרה חדשה
)סגור( או Cancel )בטל(.

וודא שהמדפסת מחוברת למחשב ומופעלת.. 1
הכנס את ה CD-ROM )דיסק( לכונן. ה CD-ROM אמור לעלות אוטומטית וחלון התקנה יוצג.. 2

     במידה וחלון ההתקנה לא מופיע בחר בלחצן ה Start )התחל( ואז Run )הפעל(. הקלד X:\Setup.exe , כאשר            
     אתה מחליף את האות x עם האות שמייצגת את הכונן שלך ובחר OK )אשר(.

     במידה והנך משתמש ב Windows Vista, בחר Start )התחל( < All programs )כל התוכניות( <  
.X:\Setup.exe  הפעל( ואז הקלד( Run > )עזרים( Accessories     

  Install or run בשדה ה Run Setup.exe  בחר ,Windows Vista מופיע ב AutoPlay במידה וחלון ה     
     program )תכנית ההתקנה או הפעלה( ובחר Continue )המשך( בחלון ה User account Control )בקרת  

     חשבון משתמש(.
בחר Install Software )התקן תוכנה(. חלון של סוג חיבור המדפסת יוצג.. 3
בחר USB Connection )חיבור USB(. חלון של בחר תוכנה להתקנה יוצג.. 4
השאר את הבחירות של ברירות המחדל ובחר Next )הבא(. חלון התקנת התוכנה יוצג.. 5
לאחר סיום ההתקנה, חלון ההתקנה הושלמה יוצג.. 6
בחר Print a test page )הדפס דף בדיקה( ובחר finish )סיים(.. 7

במידה והמדפסת מחוברת למחשב, יודפס דף בדיקת הדפסה. במידה ופעולת הדפסת דף הבדיקה הצליחה, ראה 
פרק הדפסה של מדריך זה. אם פעולת ההדפסה נכשלה, ראה פרק איתור וטיפול בתקלות במדריך זה.       

                      )WorkCentre 3025NI( מדפסת רשת

עקוב אחר ההנחיות הבאות על מנת להתקין את מנהלי ההתקן במדפסות רשת.
וודא שהמדפסת מחוברת לרשת ומופעלת.. 1
הכנס את ה CD-ROM)דיסק( לכונן. ה CD-ROM אמור לעלות אוטומטית וחלון התקנה יוצג.. 2

     במידה וחלון ההתקנה לא מופיע בחר בלחצן ה Start )התחל( ואז Run )הפעל(. הקלד X:\Setup.exe , כאשר            
     אתה מחליף את האות x עם האות שמייצגת את הכונן שלך ובחר OK )אישור(.

     במידה ואתה משתמש ב Windows Vista, בחר Start )התחל( < All programs )כל התוכניות( <  
.X:\Setup.exe  הפעל( ואז הקלד( Run > )עזרים( Accessories     

  Install or run בשדה ה Run Setup.exe  בחר ,Windows Vista מופיע ב AutoPlay במידה וחלון ה     
     program )תכנית ההתקנה או הפעלה( ובחר Continue )המשך( בחלון ה User account Control )בקרת        

     חשבון משתמש(.

   Windows מנהלי ההתקן של
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בחר Install Software )התקן תוכנה(.. 3
בחר Network Connection )חיבור רשת(חלון בחירת התוכנה להתקנה יוצג.. 4

הערה: עבור הנחיות להתקנה מותאמת אישית ראה התקנה מותאמת אישית.  
השאר את הבחירות של ברירות המחדל ובחר Next )הבא(. חלון התקנת התוכנה יוצג.. 5
6 . finish הדפס דף בדיקה( ובחר( Print a test page לאחר סיום ההתקנה, חלון ההתקנה הושלמה יוצג. בחר

)סיים(.

במידה והמדפסת מחוברת למחשב, יודפס דף בדיקת הדפסה. במידה ופעולת הדפסת דף הבדיקה הצליחה, ראה 
פרק הדפסה של מדריך זה. אם פעולת ההדפסה נכשלה, ראה פרק איתור וטיפול בתקלות במדריך זה.       

התקנה מותאמת אישית

בהתקנה מותאמת אישית תוכל לבחור בהתקנה של רכיבים יחידים.
וודא שהמדפסת מחוברת למחשב ומופעלת.. 1
הכנס את ה CD-ROM)דיסק( לכונן. ה CD-ROM אמור לעלות אוטומטית וחלון התקנה יוצג.. 2

     במידה וחלון ההתקנה לא מופיע בחר בלחצן ה Start )התחל( ואז Run )הפעל(. הקלד X:\Setup.exe , כאשר            
     אתה מחליף את האות x עם האות שמייצגת את הכונן שלך ובחר OK )אשר(.

     במידה ואתה משתמש ב Windows Vista, בחר Start )התחל( < All programs )כל התוכניות( <  
.X:\Setup.exe  הפעל( ואז הקלד( Run > )עזרים( Accessories     

  Install or בשדה ה Run Setup.exe  בחר ,Windows Vista מופיע ב AutoPlay הערה: במידה וחלון ה        
  User account Control המשך( בחלון ה( Continue ובחר )תכנית ההתקן או הפעל( run program      

)בקרת חשבון משתמש(.  

בחר Install Software )התקן תוכנה(.. 3
בחר את סוג החיבור ואז ובחר Next )הבא( חלון של בחר תוכנה להתקנה יוצג.. 4
5 ..)Setup type( מתיבת הרשימה של סוג ההתקנה Custom בחר
בחר את הרכיבים שברצונך להתקין ואז בחר Next )הבא(.. 6

      הערה: כאשר אתה בוחר באפשרות, תיאור של האפשרות יוצג בחלקו התחתון של המסך.

בחר Advanced Options )אפשרויות מתקדמות( במידה ותרצה לבצע את הפעולות הבאות:. 7
לשנות את שם המדפסת	 
לשנות את מדפסת ברירת המחדל	 
לשתף את המדפסת עם משתמשים נוספים ברשת.	 
לשנות את נתיב היעד שאליו קבצי מנהל ההתקן וקבצי מדריכי המשתמש יועתקו אליו. בחר Browse )עיון( 	 

לשינוי הנתיב.
בחר OKׁ )אישור( להמשך ולאחר מכן בחר Next )הבא(. חלון העתקת הקבצים יופיע ולאחר מכן יוצג חלון מתקין . 8

התוכנה.
לאחר סיום ההתקנה, חלון ההתקנה הושלמה יוצג.. 9

בחר Print a test page )הדפס דף בדיקה( ובחר finish )סיים(.. 10
במידה והמדפסת מחוברת למחשב, יודפס דף בדיקת הדפסה. במידה ופעולת הדפסת דף הבדיקה הצליחה , ראה 

פרק הדפסה של מדריך זה. אם פעולת ההדפסה נכשלה, ראה פרק איתור וטיפול בתקלות במדריך זה.       
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)WorkCentre 3025BI( מדפסת אלחוטית

עקוב אחר ההנחיות הבאות על מנת להתקין את מנהלי ההתקן במדפסות אלחוטית.
וודא שהמדפסת מחוברת למחשב באמצעות כבל USB ושהמדפסת מופעלת.. 1
הכנס את ה CD-ROM)דיסק( לכונן. ה CD-ROM אמור לעלות אוטומטית וחלון התקנה יוצג.. 2

     במידה וחלון ההתקנה לא מופיע בחר בלחצן ה Start )התחל( ואז Run )הפעל(. הקלד X:\Setup.exe , כאשר            
     אתה מחליף את האות x עם האות שמייצגת את הכונן שלך ובחר OK )אשר(.

     במידה ואתה משתמש ב Windows Vista, בחר Start )התחל( < All programs )כל התוכניות( <  
.X:\Setup.exe  הפעל( ואז הקלד( Run > )עזרים( Accessories     

  Install or run בשדה ה Run Setup.exe  בחר ,Windows Vista מופיע ב AutoPlay במידה וחלון ה     
     program )תכנית ההתקן או הפעל( ובחר Continue )המשך( בחלון ה User account Control )בקרת   

     חשבון משתמש(.
בחר Install Software )התקן תוכנה(. חלון של סוג חיבור מדפסת יוצג.. 3
בחר Wireless network connection )חיבור רשת אלחוטי(. 4
5 . yes, I will set up my printer's בשלב זה תישאל אם אתה מקים את המדפסת בפעם הראשונה, בחר

wireless network )כן, אקים את הרשת האלחוטית של המדפסת שלי( ואז בחר Next )הבא(.
בחר את הרשת האלחוטית שלך מהרשימה ובחר Next )הבא(.. 6
בחר Next )הבא( על מנת להמשיך או בחר Advanced Options )אפשרויות מתקדמות( לקביעת הדברים . 7

הבאים:
בחר Next )הבא(.. 8
עקוב אחר הוראות האשף לבחירת והתקנת המדפסת. בחר בסוג החיבור שלך ואז בחר Next )הבא(. חלון . 9

ה"בחר תוכנה להתקנה" יוצג.
לאחר סיום ההתקנה, בחר Print a test page )הדפס דף בדיקה( ובחר finish )סיים(.. 10

במידה והמדפסת מחוברת למחשב, יודפס דף בדיקת הדפסה. במידה ופעולת הדפסת דף הבדיקה הצליחה , ראה 
פרק הדפסה של מדריך זה. אם פעולת ההדפסה נכשלה, ראה פרק איתור וטיפול בתקלות במדריך זה.    

תוכנת הגדרת חיבור אלחוטי

 Xerox Easy Wireless ניתן להשתמש בתוכנת WorkCentre 3025BI -ו WorkCentre 3025NI  בהתקנת ה
Setup Program שהותקנה אוטומטית עם מנהל ההתקן של המדפסת על מנת לקבוע תצורה להגדרות הרשת 

האלחוטית.

לפתיחת התוכנה 

1 .  > Xerox Printers)כל התכניות( <)מדפסות( All Programs או )תכניות( Programs > )התחל( Start בחר
Xerox Easy Wireless Setup )התקנת רשת אלחוטית קלה(   > Xerox WorkCentre 3025     

2 ..USB חבר את המדפסת למחשב באמצעות כבל
.USB הערה: בזמן ההתקנה המדפסת צריכה להיות מחוברת זמנית באמצעות כבל     

     הערה: לא ניתן להשתמש במדפסת במצב אלחוטי ומחובר עם כבל בו זמנית. אם המדפסת שלך מחוברת כרגע
     לרשת עם כבל אתרנט)רשת מקומית(, נתק את הכבל.

בחר Next )הבא(.. 3

   Windows מנהלי ההתקן של
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   Windows מנהלי ההתקן של

4 ..WALAN התוכנה מחפשת מידע USB כאשר המדפסת מחוברת למחשב עם כבל
כאשר החיפוש מסתיים, חלון ה"בחר רשת אלחוטית" יוצג. בחר את הרשת שלך מהרשימה.. 5
בחר Advanced Settings )הגדרות מתקדמות( במידה ותרצה ללהזין את המידע הבא:. 6
בחר Next )הבא(, חלון האבטחת רשת אלחוטית יוצג.. 7
הזן את סיסמת הרשת שלך ואז בחר Next )הבא(.. 8
כאשר ההתקנה הסתיימה, בחר Finish )סיים(.. 9

 Windows הסרת התקנה של מנהל ההתקן של

על מנת לבצע הסרת התקנה של מנהל ההתקן בWindows בצע את השלבים הבאים:

וודא שהמדפסת מחוברת למחשב ושהמדפסת מופעלת.. 1
2 . Xerox )כל התכניות( < )מדפסות( All Programs או )תכניות( Programs בחר ,)התחל( Start מתפריט ה

Unistall Xerox Printer Software )הסר התקנה של תוכנת מדפסת Xerox(. חלון   > Printers
ה"הסר תוכנת מדפסת Xerox" יוצג.

בחר Next )הבא(. חלון בחירת תוכנה יוצג.. 3
בחר ברכיבים ששברצונך להסיר ואז בחר Next )הבא( ולאחר מכן בחר Yes )כן( לאישור.. 4
כאשר המחשב ידרוש ממך לאשר את הבחירה בחר Yes )כן(. חלון הסרת ההתקנה יוצג.. 5
לאחר שהתוכנה הוסרה בחר Finish )סיים(.. 6

במידה ותרצה להתקין מחדש את מנהל ההתקן במקום מנהל ההתקן שכרגע מותקן באמצעות תקליטור התוכנה 
ומסמכי ההדרכה, הכנס את התקליטור )CD(; חלון עם הודעת אישור עבור הנתונים החדשים יוצג. פשוט אשר חלון 

זה על מנת להתקדם לשלב הבא. השלבים הבאים הם אותם השלבים כמו בהתקנה הראשונה שביצעת.



Xerox® WorkCentre® 3025
מדריך למשתמש

56

 Macintosh מנהלי ההתקן של
תקליטור התוכנה ומסמכי ההדרכה המסופק עם המכונה מספק לך את תיקיות מנהל ההתקן המאפשרות לך 

להשתמש במנהל התקן ה CUPS או מנהל התקן ה PostScript )אפשרות זו זמינה רק כאשר אתה משתמש 
.Macintosh על מנת להדפיס במחשב )PostScript במכונה התומכת במנהל התקן ה

מנהל התקן ה TWAIN לביצוע סריקה במחשב Macintosh גם סופק עם המכונה.

רשימת מידע לביצוע

לפני ההתחלה אנא וודא שהמכונה מחוברת לרשת ושהמכונה מופעלת.

הליך

שלבים אלו בוצעו באמצעות Macintosh גירסה 10.8.5. ההנחיות עלולת להשתנות בהתאם לגירסת מערכת 
ההפעלה.

1 ..CD-ROM הכנס אתתקליטור התוכנה ומסמכי ההדרכה לכונן ה
בחר באייקון ה CD-ROM המופיע בשולחן העבודה של ה Macintosh שלך.. 2
3 ..MAC_Installer בחר בתיקיית ה
בחר באייקון ה Installer )מתקין(.. 4
חלון ה Install )התקנה( נפתח. בחר Continue )המשך(.. 5
בחר Install )התקן(.. 6

     ברירת המחדל המומלצת לרוב המשתמשים היא Standard Install )התקנה סטנדרטית(. כל הרכיבים          
     הדרושים עבור תפעול המכונה מותקנים.

     במידה ותבחר Customized )מותאם אישית(, תוכל לבחור מרכיבים יחידים להתקנה.
הזן את הסיסמה ובחר Install Software )התקן תוכנה(.. 7
בחר כיצד המדפסת תחובר למחשב. האפשרויות הן:. 8

 	USBחיבור המדפסת ב
חיבור המדפסת ברשת	 
תצורת רשת אלחוטית	 

בחר Continue )המשך(.. 9
בחר Add Printer )הוסף מדפסת( ולאחר מכן בחר Continue )המשך( והמשך בהתאם להנחיות באשף . 10

התתקנה.
בחר באפשרויות שאתה מעוניין להוסיף, כגון פקס.. 11
בחר באפשרות ה  Add Easy Printer Manager to Dock במידת הצורך.. 12
לאחר שההתקנה הסתיימה, בחר Close )סגור(.. 13
14 . Print & Scan > )העדפות מערכת( System Preferences > )יישומים( Applications בחר בתיקיית ה

)הדפס וסרוק(.
בחר בסימן ה + ברשימת המדפסת, לאחר מכן בחר את המדפסת או הזן את כתובת ה IP של המדפסת.. 15
בחר Add )הוסף(.. 16

   Macintosh מנהלי ההתקן של
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   Macintosh מנהלי ההתקן של

 Macintosh הסרת התקנה של מנהל ההתקן של

במידה ומנהל ההתקן של המדפסת לא עובד כראוי, הסר התקנת מנהל ההתקן ובצע התקנה מחדש. בצע את 
:Macintosh השלבים הבאים על מנת להסיר את התקנת מנהל ההתקן של

וודא שהמדפסת מחוברת למחשב ושהמדפסת מופעלת.. 1
בחר בתיקיית ה Applications )יישומים(.. 2
3 ..Xerox בחר בתיקיית
בחר ב Printer Software Uninstaller )מסיר תוכנת המדפסת(.. 4
בחר בתכניות שברצונך להסיר ובחר Uninstall )הסר התקנה(.. 5
הזן את הסיסמה שלך.. 6
בחר Close )סגור(.. 7
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Linux מנהלי ההתקן של
הורד את חבילת התוכנה של Linux מאתר Xerox על מנת להתקין את תוכנת המדפסת.

)Linux Unified Driver( הליך התקנת מנהל התקן מאוחד

וודא שהמדפסת מחוברת למחשב ושהמדפסת מופעלת.. 1
,super user על מנת להתקין את תוכנת המכונה. במידה ואתה לא super user )root/עליך להתחבר כ )מקור     

     בקש ממנהל המערכת שלך.
כאשר חלון ה Administrator Login )התחברות מנהל( מוצג, הקלד root בשדה ה Login )התחבר( ואז הזן . 2

את סיסמת המערכת.
הורד את חבילת מנהל ההתקן Unified Linux Driver מאתר Xerox למחשב שלך.. 3
בחר את חבילת מנהל ההתקן  Unified Linux Driver וחלץ את הקבצים.. 4
autorun )הרץ אוטומטית(.. 5  > cdroot בחר
כאשר מסך ה Welcome מופיע בחר  Next )הבא(.. 6
כאשר ההתקנה הסתיימה בחר Finish )סיים(.. 7

תוכנת ההתקנה הוסיפה לנוחיותך לשולחן העבודה את אייקון ה Unified Driver Configuration )תצורת מנהל 
ההתקן המאוחד( ואת ה  Unified Driver group )קבוצת מנהל ההתקן המאוחד( לתפריט המערכת. במידה ונתקלת 

בקושי, בדוק את עזרת ה on-screen help הזמינה דרך תפריט המערכת או דרך חבילת מנהלי ההתקן עבור 
 Image יוצר תצורת מנהל ההתקן המאוחד( או ה( Unified Driver Configurator לדוגמה ,Windows יישומי

Manager )מנהל ההדמיות(.

   Linux מנהלי ההתקן של
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שיתוף מקומי של המכשיר
במידה ומחשב host )אכסון( הינו מחובר ישירות למכונה עם כבל וגם מחובר לסביבת הרשת המקומית, מחשב 

הלקוח המחובר לרשת המקומית יכול להשתמש במכונה המשותפת דרך מחשב ה host )אכסון( על מנת להדפיס.

עקוב אחר השלבים למטה על מנת לבצע התקנה של המחשבים עבור שיתוף המכונה מקומית.

Windows

התקנת מחשב Host )אכסון(

התקן את מנהל ההתקן של המדפסת. ראה מנהלי ההתקן של המדפסת.. 1
בהתאם למערכת ההפעלה שלך נווט להגדרות ה Printers )מדפסות(, Printers and Faxes )מדפסות . 2

ופקסים(, או ל Devices and Printer )התקנים ומדפסות( מתפריט ה Start )התחל( של Windows או דרך 
לוח הבקרה.

בחר את המדפסת שלך ואז בחר Printer Properties )מאפייני המדפסת(.. 3
הערה: במידה ובתפריט מאפייני המדפסת מופיע ?, תוכל לבחור מנהלי התקן של המדפסת אחרים          

המחוברים עם המדפסת שנבחרה.  

בחר את לשונית ה Sharing )שיתוף(.. 4
סמן את תיבת הסימון Change Sharing Options )שנה את אפשרויות השיתוף(.. 5
סמן את תיבת הסימון Share this printer )שתף מדפסת זו(.. 6
הזן פרטים בשדה ה Share Name )שתף שם(.. 7
בחר OK )אישור( או Next )הבא(.. 8

התקנת מחשב לקוח

התקן את מנהל ההתקן של המדפסת. ראה מנהלי ההתקן של המדפסת.. 1
2 ..All programs > Accessories > Windows Explorer בחר Windows התחל( של( Start מתפריט ה
3 ..Enter של מחשב האכסון ולחץ IPהכנס את כתובת ה
במידה ומחשב האכסון דורש שם משתמש וסיסמה הזן את הפרטים בשדות ה User ID )זהות משתמש( ו . 4

password )סיסמה( של חשבון מחשב האכסון.
בחר את המדפסת שברצונך לשתף ובחר Connect )התחבר(.. 5

     אם הודעת Setup complete )ההתקנה הסתיימה( מוצגת, בחר OKׁׁ )אישור(.
פתח את הקובץ שברצונך להדפיס והתחל להדפיס.. 6

שיתוף מקומי של המכשיר  
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שיתוף מקומי של המכשיר  

Macintosh

השלבים הבאים הם עבור Macintosh OS X 10.8.5. פנה לעזרה ב Macintosh עבור גרסאות OS נוספות.

התקנת מחשב Host )אכסון(

1 ..Macintosh התקן את מנהל ההתקן של המדפסת. ראה התקנת מנהל ההתקן של
פתח את תיקיית ה Applications )יישומים( ובחר System Preferences )העדפות מערכת(.. 2
בחר Print&Fax )הדפס ושלח פקס( או Print&Scan )הדפס וסרוק(.. 3
בחר את המדפסת שברצונך לשתף ברשימת ה Printers )מדפסות(.. 4
בחר Share this printer )שתף מדפסת זו(.. 5

התקנת מחשב לקוח

1 ..Macintosh התקן את מנהל ההתקן של המדפסת. ראה התקנת מנהל ההתקן של
פתח את תיקיית ה Applications )יישומים( ובחר System Preferences )העדפות מערכת(.. 2
בחר Print&Fax )הדפס ושלח פקס( או Print&Scan )הדפס וסרוק(.. 3
בחר Add )הוסף( או את סימן ה +.. 4

     חלון תצוגה המראה את שם המדפסת המשותפת יוצג.
בחר את המכונה שלך ולאחר מכן בחר Add )הוסף(.. 5
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 Windows הדפסה במערכת
 LPR הדפסה במערכת

התקנת מנהל ההתקן של המדפסת

מתפריט ההתחל של Windows, נווט להגדרות ה Printers )מדפסות( או Devices and Printers )התקנים . 1
ומדפסות(.

בחר Add a Printer )הוסף מדפסת(.. 2
בחר באפשרות ה Local Printer )מדפסת מקומית(.. 3

Automatically detect and install my Plug and Play במידה וכבר בחרת את מערכת ההפעלה בחר      
      printer )אתר והתקן אוטומטית את מדפסת ה Plug and Play( על מנת להסיר את הסימון.

בחר את המדפסת המקומית ולאחר מכן  בחר Next )הבא(.. 4
בחר Create a new port )ייצר יציאה חדשה(.. 5
בחר את אפשרות ה LPR מתפריט הרשימה Type of Port )סוג היציאה(: . 6
בחר בלחצן ה Next )הבא(.. 7
הזן את כתובת הIP של המדפסת. . 8
הזן את שם המדפסת.. 9

בחר בלחצן ה OK )אישור(.. 10
תידרש את מנהל ההתקן של המדפסת. בחר Have Disc )יש דיסק(.. 11
בחר את לחצן ה Browse )חפש(.. 12
13 ..inf בחר את תיקיית מנהל ההתקן הדרושה
בחר את לחצן ה Open )פתח(.. 14
בחר בלחצן ה OK )אישור(.. 15
בחר את דגם המכונה מהרשימה.. 16
בחר בלחצן ה Next )הבא(.. 17
מסך ה Name your Printer )תן שם למדפסת( יוצג.. 18
הזן את הפרטים בשדה ה Printer name )שם המדפסת(.. 19
בחר בלחצן ה Next )הבא(. מסך שיתוף המדפסת יוצג.. 20
בחר את אפשרות ה Do not Share )אל תשתף( או Share )שתף( ובמידת הצורך הזן את השם, מיקום . 21

והערה.
בחר בלחצן ה Next )הבא(.. 22
במידת הצורך בחר בהגדר כמדפסת ברירת המחדל.. 23
בחר Print Test Page על מנת להדפיס דף בדיקה.. 24
 בחר בלחצן ה Finish )סיים(. מנהל ההתקן של המדפסת יותקן.. 25
וודא במדפסת שדף הבדיקה הודפס.. 26

  Windows הדפסה במערכת
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  Windows הדפסה במערכת

יציאהׁ /פורט IPP )פרוטוקול ההדפסה האינטרנטי( 

נהלי ה IPP מגדירים תקן של נהלים עבור הדפסות וכן עבור ניהול עבודות הדפסה, גודל המדיה, רזולוציה ועוד. 
ניתן להשתמש ב IPP בצורה מקומית או באינטרנט והיא גם תומכת בבקרת גישה, אימות וקידוד מה שהופך אותה 

לפתרון הרבה יותר כשיר ובטוח מהישנים יותר.

הערה: IPP מאופשר כברירת מחדל.

IPPכיצד לאפשר את יציאת ה

בעמדת העבודה שלך, פתח את הדפדפן והזן את כתובת הIP של המכונה בשורת הכתובת.. 1
בחר Properties )מאפיינים(.. 2
במידת הצורך, הזן admin עבור הזהות ו-1111 עבור ה password )סיסמה( ובחר Login )התחבר(. בחר . 3

Properties )מאפיינים(.
בקישור ה Network Settings )הגדרות הרשת( בחר Raw TCP/IP, LPR,IPP מרשימת התיקיות.. 4
5 .:Internet Printing Protocol )IPP( באיזור ה

א. עבור IPP Protocol בחר Enable )אפשר( מתפריט הרשימה. ה URL של המדפסת מציג, כתובת ה              
//:ipp של המכונה. הזן את שם המדפסת הנדרש באיזור ה Printer Name )שם המכונה(.  IP -ו  http:// IP        

.)IPP תכונת(ׁ IPP Attribute הזן את המידע הנדרש עבור .)מתקדם( Advanced ב. בחר בלחצן ה    

התקנת מנהל ההתקן של המדפסת

עקוב אחר השלבים בהמשך הרלוונטים עבור מערכת ההפעלה המסויימת שלך:. 1
Windows 2003      
      מעמדת העבודה:

      א. בחר באייקון ה My Network Places )מיקומי הרשת שלי(
      ב. בחר Properties )מאפיינים(.

Windows 7      
      מעמדת העבודה:

      א. בחר Control Panel )לוח הבקרה(.
      ב. בחר Network and Internet )רשת ואינטרנט(.

      ג. בחר Network and Sharing Center )מרכז הרשת ושיתוף(.
      ד. בחר Change Adapter Settings )שנה הגדרות מתאם(.

      
Windows 2008     
     מעמדת העבודה:

     א. בחר Start )התחל(, בחר Control Panel )לוח הבקרה(.
     ב. בחר Printers )מדפסות(.

     ג. בחר File )קובץ(, בחר Run as administrator )הרץ כמנהל מערכת(. עבור לשלב 6.
בחר את אייקון ה Local area Connection )חיבור איזור מקומי(.. 2
  בחר Properties )מאפיינים(.. 3
וודא שפרוטוקול נהלי האינטרנט )TCP/IP( הוטען ושתיבת הסימון מסומנת. בחר OK )אישור(.. 4
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עבור:. 5
Windows 2003 - בחר Settings > Printers )הגדרות < מדפסות(.	 
Windows Vista -  בחר Add a Local Printer )הוסף מדפסת מקומית(.	 
 	 Start > Control Panel > Hardware and Sound > Devices and Printers בחר - Windows 7

)התחל < לוח הבקרה < חומרה ושמע < התקנים ומדפסות(.
בחר Add a Printer )הוסף מדפסת( בעמודה השמאלית הרחוקה.. 6

     עבור Windows 7 בחר Add a network, wireless, or Bluetooth printer )הוסף מדפסת רשת, 
     אלחוטית או בלוטות'(.

חלון אשף הוספת מדפסת יוצג. בחר בלחצן ה Next )הבא(.. 7
בחר The Printer that I want isn’t listed )המדפסת הרצויה לא ברשימה(.. 8
בחר מדפסת משותפת לפי השם.. 9

הקלד //:HTTP ולאחר מכן את שם הדומיין המוסמך של המדפסת או את כתובת ה IP בשדה ה URL. שם . 10
המדפסת יכול להיות ה Host Name )שם האכסון( או ה SMB Host Name )שם האכסון SMB( כפי שמופיע 

.)DNS או WINS( על דוח התצורה של המכונה, תלוי בשם הזיהוי שהרשת שלך משתמשת בו
בחר בלחצן ה Next )הבא(.. 11
12 . OK יש דיסק( ודפדף למיקומו של מנהל ההתקן של המדפסת ובחר את לחצן ה( Have Disc בחר בלחצן ה  

)אישור(.
13 ..OK בחר את דגם המדפסת ולאחר מכן בחר את לחצן ה
בחר Yes )כן( אם ברצונך להפוך מדפסת זו למדפסת ברירת המחדל.. 14
בחר Next )הבא(.. 15
בחר Finish )סיים(.. 16

 mac )9100 יציאה/פורט( Raw TCP/IP פרוטוקול הדפסה

נהלי הפרוטוקול ההדפסה Raw TCP/IP דומה ל הדפסת LPR. פרוטוקול זה ידוע גם כ חיבור TCP/IP ישיר 
או ממשק שקעים, הוא שולח מידע ישירות למכונה ולא דורש )Line Printer Daemon )LPD. היתרונות הם 

שהחיבורים נשארים פתוחים עבור מספר קבצי הדפסה ואין צורך ב spooling, לכן, ההדפסה היא מהירה ואמינה 
יותר מהדפסת LPD. הדפסת Raw TCP/IP כלולה ב Windows  וביישומי ומערכות הפעלה של צד שלישי אחרים.

.port 9100 מאופשרת כברירת מחדל ב Raw TCP/IP הערה: הדפסת  

רשימת מידע לביצוע

ראה קבע תצורה כתובת IPv4 קבועה במכונה.

Port 9100 כיצד לקבוע תצורה ל

בעמדת העבודה שלך, פתח את הדפדפן והזן את כתובת הIP של המכונה בשורת הכתובת.. 1
בחר Properties )מאפיינים(.. 2
במידת הצורך, הזן admin עבור הזהות ו-1111 עבור ה password )סיסמה( ובחר Login )התחבר(.בחר . 3

Properties )מאפיינים(.
בקישור ה Network Settings )הגדרות הרשת( בחר Raw TCP/IP, LPR,IPP מרשימת התיקיות.. 4

  Windows הדפסה במערכת
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  Windows הדפסה במערכת

5 .:Raw TCP/IP באיזור הדפסת ה
      א. בחר Enable )אפשר(.

      ב. עבור  ה Port Number )מספר היציאה(, הזן את מספר היציאה הנחוצה )1-65535(.
בחר Apply )יישם( על מנת לשמור את השינויים או Undo )בטל( על מנת להחזיר את ההגדרות למצבם . 6

הקודם.
     הערה: ההגדרות מיושמות רק לאחר ביצוע אתחול למכונה.

התקנת מנהל ההתקן של המדפסת

.Windows ראה מנהלי ההתקן של

 Windows תצורת מנהל התקן ההדפסה של

תצורת מנהל התקן ההדפסה מותאמת אישית

לקביעת תצורה של מנהל התקן ההדפסה מבלי להשתמש בתקשורת דו-כיוונית:

עקוב אחר השלבים הבאים:

1 ..Windows התחל( של( start בחר את תפריט ה
בהתאם למערכת ההפעלה שלך נווט להגדרות ה Printers )מדפסות( או Devices and Printers )התקנים . 2

ומדפסות(.
בחר באייקון ה Printer )מדפסת( ולאחר מכן בחר Printing preferences )העדפות הדפסה(.. 3
בחר בכל לשונית ושנה את הגדרות ברירת המחדל של המדפסת לפי הצורך.. 4
בחר Apply )יישם(.. 5
בחר OK )אישור(.. 6

תמיכה דו-כיוונית

עקוב אחר השלבים הבאים הרלוונטים  עבור מערכת ההפעלה המסויימת שלך:

1 ..Windows התחל( של( start בחר את תפריט ה
בהתאם למערכת ההפעלה שלך נווט להגדרות ה Printers )מדפסות( או Devices and Printers )התקנים . 2

ומדפסות(.
בחר באייקון ה Printer )מדפסת( ולאחר מכן בחר Printing properties )מאפייני המדפסת(.. 3
בחר בלשונית ה Ports )יציאות(.. 4
סמן את תיבת הסימון Enable Bi-directional support )אפשר תמיכה דו-כיוונית(.. 5

     תקשורת דו-כיוונית מעדכנת אוטומטית את מנהל ההתקן עם האפשרויות המותקנות של המדפסת.  העדפות 
     ההתקנה של מנהל ההתקן )דרייבר( ידווח מידע לגבי מצב הפעולה של המדפסת, עבודות פעילות, עבודות 

     שהסתיימו ומצב הנייר.
בחר OK )אישור(.. 6
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  AirPrint תוכנת
AirPrint הינה תוכנה המאפשרת הדפסה ללא מנהלי התקן במכשירים ניידים המבוססים על Apple iOS ו- 

 iPhone, iPad או מ Macintosh מאפשרות לך להדפיס ישירות מ AirPrint מדפסות המאופשרות .Macintosh OS
.iPod touch או

     הערות:
 	.AirPrint לא כל היישומים תומכים ב
מכשירים אלחוטיים חייבים להצטרף לאותה הרשת האלחוטית של המדפסת.	 
 	.Bonjour ) mDNS ( -ו IPP יעבוד צריך לאפשר את נהלי ה Airprint על מנת ש
המכשיר ששולח את עבודת ה AirPrint חייב להיות באותה תת-רשת של המכונה. על מנת לאפשר למכשירים 	 

להדפיס מתת-רשת שונה, קבע תצורה לרשת כך שתוכל להעביר תנועת שידור מידע DNS מעבר לתתי-רשת.
 	 iPod touch -3 ומעלה( וGS מ( iPhone ,)כל הדגמים( iPad עובדות עם AirPrint מדפסות המאופשרות

.iOS מדור שלישי ומעלה( בעלי הגירסה האחרונה של(
מכשיר ה Macintosh OS צריך להיות Macintosh OS 10.7 ומעלה.	 

פתח דפדפן, הקלד את כתובת ה IP של המדפסת, לאחר מכן לחץ Enter )אשר( או Return )חזור(.. 1
ובחר Login )התחבר( והזן את ה ID )זהות(:admin ואת ה password )סיסמה(:1111.. 2
3 ..AirPrint > )הגדרות רשת( Network Settings > )מאפיינים( Properties בחר
4 ..AirPrint אפשר( על מנת לאפשר את ה( Enable בחר

     הערה: AirPrint מאופשרת כברירת מחדל כאשר נהלי  IPP ו- )Bonjour )mDNS מאופשרים. אפשר הגדרות 
  Raw TCP/IP, LPR, IPP > )הגדרות רשת(Network Settings > )מאפיינים( Properties אלו ע"י בחירה ב     

.mDNS > )הגדרות רשת( Network Settings > )מאפיינים( Properties   - I     

על מנת לשנות את שם המדפסת בשדה ה Friendly Printer )מדפסת ידידותית( הזן שם חדש.. 5
על מנת להזין מיקום למדפסת בשדה ה Location )מיקום( הזן את מיקום המדפסת.. 6
על מנת להזין את המיקום הפיזי של המדפסת בשדה ה Geographical Location )מיקום גאוגרפי( הזן את . 7

נקודות ציון קו הרוחב )Latitude( וקו האורך )Longitude( במבנה עשרוני. לדוגמה, השתמש בנקודות ציון כגון 
170.1234567+ ו - 70.1234567+ עבור מיקום.

בחר Apply )יישם(.. 8
על מנת שההגדרות החדשות יכנסו לתוקף אתחל את המדפסת. . 9

AirPrint תוכנת
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 Google Cloud Print שירות
Google Cloud Print הינו שירות המאפשר לך לשלוח הדפסה למדפסת באמצעות הטלפון החכם, טאבלט, או כל 

 Google שלך במדפסת ואתה מוכן להשתמש השרות ה Google מכשיר אחר המחובר לרשת. הרשם עם חשבון ה
Cloud Print. תוכל להדפיס את המסמך או ה דוא"ל באמצעות Chrome OS, דפדפן Chrome או באמצעות יישום 

GmailTM / Google DocsTM שבמכשירך, לכן אין צורך בהתקנת מנהל התקן של המדפסת במכשיר הנייד. עבור 

:Google פנה לאתר Google Cloud Print מידע נוסף לגבי
 http://www.google.com/cloudprint/learn/ or http://support.google.com/cloudprint

הערות:
וודא שהמדפסת דולקת ומחוברת לרשת או רשת אלחוטית בעלת גישה לאינטרנט.	 
 	.Google Cloud Print לא יתמוך ב Firewall בהתאם להגדרות האבטחה שלך, יכול להיות שה
 	.Google הקם חשבון דוא"ל של
 	.IPv4 קבצע תצורה למדפסת לשימוש ב
הגדר הגדרות שרת פרוקסי לפי הצורך.	 

פתח דפדפן, הקלד את כתובת ה IP של המדפסת, לאחר מכן לחץ Enter )אשר( או Return )חזור(.. 1
ובחר Login )התחבר( והזן את ה ID )זהות(:admin ואת ה password )סיסמה(:1111.. 2
3 ..Google Cloud Print > )הגדרות רשת( Network Settings > )מאפיינים( Properties בחר
על מנת לשנות את שם המדפסת הזן שם חדש בשדה ה Printer Name )שם המדפסת( .. 4
במידה ותצטרך לאפשר את שרת הפרוקסי, בחר Proxy Settings )הגדרות פרוקסי( והזן את המידע.. 5
בחר את Test Connection )בדוק חיבור( על מנת לוודא שהחיבור למדפסת הצליח.. 6
7 . .Google Cloud Print הירשם( על מנת לרשום את המכשיר ל( Register בחר

     הערה: במידה וקישור ה Claim URL )דרוש URL( לא מופיע כאשר אתה בוחר Register )הירשם(, רענן את   
     דף ה CetreWare Internet Services )שירותי האינטרנט של CentreWare( ובחר Register )הירשם(.

בחר את ה Claim URL )דרוש URL( שמוצג. פעולה זו לוקחת אותך לאתר ה Google Cloud Print על מנת . 8
לסיים את הרישום.

בחר Finish Printer Registration )סיים רישום המדפסת(.. 9
כעת המדפסת שלך רשומה ב Google Cloud Print. בחר Manage your printer )נהל את המדפסת(. . 10

המכשירים המוכנים עבור Google Cloud Print יופיעו ברשימה.

Google Cloud Print שירות

http://www.google.com/cloudprint/learn/
http://support.google.com/cloudprin
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 )Scan to PC( הגדרת סריקה למחשב
פרק זה מסביר כיצד לקבוע תצורה עבור מאפייני הסריקה לרשת וסריקה למחשב מקומי.

סקירה כללית

מאפיין הסריקה לרשת מאפשר לך לסרוק מהמכונה למחשב ברשת.
.USB מאפיין הסריקה למחשב מקומי מאפשר לך לסרוק מהמכונה למחשב המחובר באמצעות כבל

רשימת מידע לביצוע

וודא שיישום ה Xerox Easy Printer Manager מותקן.

.Windows רק במערכת Xerox הערה: ניתן להשתמש ביישום מנהל ההדפסה הקל של  

דרך יישום מנהל ההדפסה הקל של Xerox תוכל לשנות הגדרות סריקה ולהוסיף או למחוק את התיקיות שאליהן 
נסרקו מסמכים ושמורים במחשב שלך.

הערה: על מנת להשתמש במאפיין הסריקה למחשב מקומי )Scan to Local PC( חשוב לבחור את אפשרות  
.Xerox Easy Printer Manager מומלץ( כאשר הנך מתקין את תוכנת ה( Recommended ההתקנה  

 

סריקה למחשב רשת
1 . All תוכניות( או( Programs >)התחל( Start בחר .Xerox Easy Printer Manager פתח את יישום ה

  Xerox Easy Printer Manager   > )Xerox מדפסות( Xerox Printers > )כל התוכניות( Programs
ולאחר מכן בחר Easy Printer Manager )מנהל הדפסה קלה(.

בחר בלחצן ה Switch to Advanced mode )עבור למצב מתקדם( בחלקו העליון של החלון.. 2
בחר את המכונה שלך ברשימת המדפסות והוסף אותה במידת הצורך.. 3
בחר בלחצן ה Scan to PC settings )הגדרות סריקה למחשב(. חלון הגדרות סריקה למחשב יוצג.. 4
בחר Enable Scan from Device Panel )אפשר סריקה מלוח הבקרה של המכשיר(.. 5
בחר בהגדרות הרצויות עבור Scan Settings )הגדרות סריקה(:. 6

 	)Output Color( צבע פלט
 	)Resolution( רזולוציה
 	)Original Size( גודל מסמך המקור

בחר בהגדרות הרצויות עבור File Settings )הגדרות תיקיה(:. 7
 	)Save To( שמור אל
 	)File Format( תבנית הקובץ
 	)OCR Language(  OCR שפת
 	)  Delete Original Image after OCR(   OCR מחק את ההדמיה המקורית לאחר

הגדרת סריקה למחשב
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בחר באפשרות הרצוייה באיזור ה Actions after Saving )פעולות לאחר השמירה(:. 8
 	)Notify me when complete( עדכן אותי כאשר הפעולה הושלמה
 	)Open with Default Application( פתח עם יישום ברירת המחדל
 	)E-mail( דואר אלקטרוני
 	)None( ללא 

בחר Save )שמור(. 9

סריקה למחשב מקומי

.USB זוהי שיטת סריקה בסיסית עבור מכונות המחוברות ב

וודא שהמכונה מחוברת למחשב באמצעות כבל USB ושהיא דולקת.. 1
2 ..Xerox Easy Printer Manager התקן את יישום ה

       הערה: על מנת להשתמש במאפיין הסריקה למחשב מקומי )Scan to Local PC( חשוב לבחור את האפשרות
.Xerox Easy Printer Manager מומלץ( כאשר אתה מתקין את תוכנת ה( Recommended ההתקנה      

3 . All תוכניות( או( Programs >)התחל( Start בחר .Xerox Easy Printer Manager פתח את יישום ה
  Xerox Easy Printer Manager   > )Xerox מדפסות( Xerox Printers > )כל התוכניות( Programs

ולאחר מכן בחר Easy Printer Manager )מנהל הדפסה קלה(.
בחר בלחצן ה Switch to Advanced mode )עבור למצב מתקדם( בחלקו העליון של החלון.. 4
בחר את המכונה שלך ברשימת המדפסות במידת הצורך.. 5
בחר בלחצן ה Scan to PC settings )הגדרות סריקה למחשב(. חלון הגדרות סריקה למחשב יוצג.. 6
בחר Enable Scan from Device Panel )אפשר סריקה מלוח הבקרה של המכשיר(.. 7
בחר בהגדרות הרצויות עבור Scan Settings )הגדרות סריקה(:. 8

 	)Output Color( צבע פלט
 	)Resolution( רזולוציה
 	)Original Size( גודל מסמך המקור

בחר בהגדרות הרצויות עבור File Settings )הגדרות תיקיה(:. 9
 	)Save To( שמור אל
 	)File Format( תבנית הקובץ
 	OCR Language)(  OCR שפת
 	 )Delete Original Image after OCR(   OCR מחק את ההדמיה המקורית לאחר

בחר באפשרות הרצוייה באיזור ה Actions after Saving )פעולות לאחר השמירה(:. 10
 	)Notify me when complete( עדכן אותי כאשר הפעולה הושלמה
 	)Open with Default Application( פתח עם יישום ברירת המחדל
 	)E-mail( דואר אלקטרוני
 	)None( ללא 

בחר Save )שמור(. 11

הגדרת סריקה למחשב
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 )WorkCentre 3025NI( התקנת הפקס
פרק זה מסביר כיצד להתקין את מאפיין הפקס של המכונה.

פרק זה כולל את הנושאים הבאים:
סקירה כללית	 
אפשר שליחת פקס מהמכשיר	 
 	CentreWare הגדרת ברירות המחדל של הפקס באמצעות שירותי האינטרנט של
התאמת הגדרות מסמך פקס במכשיר	 
ספר הכתובות של הפקס	 

סקירה כללית
מאפיין הפקס מאפשר למשתמשים לשלוח מסמכים מודפסים למכשיר פקס אחר )או למספר מכשירי פקס( דרך 

חיבור קו טלפון ישיר.

רשימת מידע לביצוע

לפני ההתחלה וודא שהפריטים הבאים זמינים ו/ או המשימות הבאות בוצעו:
וודא שהמכונה בתיפקוד מלא במצב התצורה שלה.	 
וודא שלמכונה יש גישה לחיבור טלפוני.	 
השג את מספר הטלפון שתקבע עבורו תצורה כמספר הפקס של המכונה.	 
חבר את כבל / כבלים של הטלפון ליציאה/ יציאות הפקס במכונה.	 

אפשר שליחת פקס מהמכשיר

לחץ על לחצן ה Machune Status )מצב המכונה(	 
לחץ על חצי ה למעלה/למטה לבחירת Fax Setup )הקמת הפקס(; לחץ OK )אישור(.	 
במידת הצורך הזן את סיסמת מנהל המערכת )1111(.	 
לחץ על חצי הלמעלה/למטה לבחירת Enable / Disable )אפשר / נטרל(.	 
לחץ OK )אישור(.	 

בדיקת הפקס

במכונה, לחץ על לחצן ה Fax )פקס( בלוח הבקרה.. 1
הזן את מספר הפקס של מכונת הפקס הקרובה באמצעות לוח המקשים האלפאנומרי.. 2
מקם את המסמך במגש המסמכים ולחץ על לחצן ה Start )התחל(.. 3
וודא שהמסמך התקבל במכשיר הפקס השני.. 4

התקנת הפקס
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התקנת הפקס

הגדרת ברירות המחדל של הפקס באמצעות שירותי האינטרנט של 
CentreWare

בעמדת העבודה שלך, פתח את הדפדפן והזן את כתובת הIP של המכונה בשורת הכתובת.. 1
בחר Properties )מאפיינים(.. 2
לחץ Enter )אישור(.. 3
במידת הצורך, הזן admin עבור הזהות ו-1111 עבור ה password )סיסמה( ובחר Login )התחבר(. בחר . 4

Properties )מאפיינים(.
בקישור ה Machine Settings )הגדרות המכונה( בחר בקישור ה Fax )פקס(.. 5
בחר בקישור ה General )כללי(.. 6
באיזור ה Machine ID & Fax Number )זיהוי המכונה ומספר הפקס(:. 7

א. הזן זיהוי בשדה ה Machine ID )זיהוי המכונה(.  
ב. הזן את מספר הפקס בשדה ה Fax Number )מספר הפקס(.  

באיזור ה Change Default )שנה ברירות המחדל(:. 8
א. מתפריט הרשימה Resolution )רזולוציה( בחר את אחת מהאפשרויות הזמינות.  

ב. מתפריט הרשימה Lighten/Darken )הבהר/ הכהה( בחר אחת מהאפשרויות הזמינות.  
ג. בחר באפשרות הרצויה עבור ה Original Size )גודל מסמך המקור(.  

באיזור ה Sending )שליחה(:. 9
א. מתפריט הרשימה Redial Term )משך הזמן של החיוג החוזר( בחר את מספר הדקות למשך החיוג     

               החוזר.
ב. מתפריט הרשימה  Redial Times )מספר פעמים של החיוג חוזר( בחר את מספר הפעמים שאתה רוצה  

     שהמכונה תבצע חיוג חוזר.
ג. במידה ומערכת הטלפון דורשת הזנת תחילית לפני מספר הפקס, בחר Enable )אפשר( והזן את פרטי   

    תחילית החיוג בשדה ה Prefix Dial )חיוג תחילית(.
ד. בחר את תיבת הסימון ECM Mode על מנת לאפשר מצב תיקון שגיאות.  

ה. מתפריט הרשימה Fax Confirmation )אישור הפקס( בחר אחת מהאפשרויות של שליחת דוחות:  
Off )כבוי(	 
On )דולק( -  מדפיס דוח כאשר הפקס נשלח.	 
On-Error )כאשר ישנה תקלה( - מדפיס דוח כאשר נוצרת תקלה.	 

באיזור ה Receiving )קבלה(:. 10
א. מתפריט הרשימה Receive Mode )מצב הקבלה( בחר את האפשרות הרצויה עבור הקו:  

Tel )טל( - מקבל פקס כאשר מרימים את שפופרת הטלפון.	 
Fax )פקס( - עונה לשיחת פקס נכנסת ומיד עובר למצב קבלת פקס.	 
Ans/Fax )משיבון/פקס( -כאשר משיבון מחובר למכונה.	 

ב. מתפריט הרשימה Ring to Answer)צלצול למענה( בחר את מספר הפעמים שהמכונה צריכה לצלצל         
     לפני שהיא עונה.

ג. בחר בתיבת הסימון Stamp Receive Name )חתימת שם קבלה( על מנת לאפשר למכונה להדפיס  
     מספר עמוד, תאריך ושעה של קבלת הפקס בחלקו התחתון של כל דף פקס שהתקבל.

ד. בחר בתיבת הסימון Receive Start Code )קבל קוד התחלה( על מנת ליזום קבלת פקס משלוחת   
     טלפון המחוברת ליציאה בחלקה האחורי של המכונה. בחר בקוד ההתחלה הרצוי מהתפריט )ברירת 

     המחדל היא 9(.
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התקנת הפקס

ה. מתפריט הרשימה Secure Recieve )קבלה מאובטחת( בחר מאחת האפשרויות הבאות על מנת  
               לאפשר למכונה לשמור פקסים בתור כעבודות קבלת פקס מאובטחת. הפקסים השמורים יישארו בתור 

               וישוחררו מהתור כאשר המשתמש יזין את סיסמת השחרור.
Off )כבוי(	 
On )דולק( - אפשרות זו דורשת הזנת סיסמה עבור קבלת פקס מאובטחת, לאחר מכן בחר 	 

                     Apply )יישם(.
Print fax in secure fax mode )הדפס פקס במצב קבלת פקס מאובטחת( -אפשרות זאת זמינה	 

רק בעת בחירת On )הופעל( מתפריט קבלת פקס מאובטחת. בחר בלחצן ה Print )הדפס( והזן את    
סיסמת קבלת הפקס המאובטחת. בחר Apply )יישם(.    

ו. בחר בתיבת הסימוןׁ Auto Reductionׁ )הקטנה אוטומטית( על מנת להקטין אוטומטית מסמכים גדולים  
    שהתקבלו על מנת שיתאימו לגודל נייר הפקס שבמכונה.

ז. בשדה ה Discard Size )התעלם מהמידה( הזן את פרטי מידות הפקס שניתן להתעלם מהן.  
הערה: Discard Size לא זמין עם הקטנה אוטומטית.  

ח. מתפריט הרשימה Sided-2 )דו-צדדי( בחר באחת מהאפשרויות הבאות על מנת להדפיס בשני  
     הצדדים של הדף.

Off )כבוי(	 
Long Edge )קצה ארוך( - מדפיס בשני הצדדים של הדף לאורך הקצוות הארוכים של הדף.	 
Short Edge )קצה קצר( - מדפיס בשני הצדדים של הדף לאורך הקצוות הקצרים של הדף.	 

בחר Apply )יישם( על מנת לשמור את השינויים.. 11
בחר OK ׁ)אישור( כאשר הודעת האישור מופיעה. . 12

התאמת הגדרות מסמך פקס במכשיר

לפני שליחת פקס, שנה את ההגדרות עבור אפשרויות הפקס לפי מסמך המקור על מנת לקבל את האיכות הטובה 
ביותר. ראה פרק Fax )פקס( של מדריך המשתמש להסבר מפורט של השלבים עבור שליחת פקס.

ספר הכתובות של הפקס

על מנת להקים ספר כתובות עבור הפקס, פנה לפרק ספר הכתובות במדריך זה.
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3
נייר ומדיה

פרק זה מכיל מידע לגבי סוגי ומידות חומרי ההדפסה השונים שניתנים לשימוש במכונה זו, מידע על 
מגשי הנייר השונים וסוג חומרי ההדפסה שניתן להשתמש בכל מגש נייר.

פרק זה כולל:

טעינת הנייר	 
הגדרות גודל וסוג הנייר	 
מפרט סוגי המדיה	 
טעינת מסמכים	 
מיקומי פלט המדיה	 
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טעינת הנייר
מגש נייר מספר 1 ומגש מגיע כסטנדרט במכונה.

ניתן להשתמש במידות וסוגי מדיה שונים במגש הנייר. למפרטי מדיה נוספים פנה למפרט סוגי המדיה.

הכנת הנייר לטעינה

לפני טעינת הנייר למגשי הנייר, יש לכופף ולאוורר את קצוות חבילת 
הנייר. הליך זה מפריד דפים שנדבקו זה לזה ומפחית את הסיכון 

לחסימות נייר.

הערה: על מנת למנוע חסימות נייר או תקלות בהזנת הנייר אין     
           להוציא את הנייר מהאריזה עד השימוש בו.

שימוש במגש מספר 1

מגש מספר 1 ממוקם בחזית המכונה. ניתן לסגור אותו כשאינו בשימוש, ובכך להפוך את המכשיר ליותר קומפקטי.
השתמש במגש זה להדפסה על-גבי סוגי מדיה סטנדרטים וכן על שקפים, תוויות, מעטפות או גלויות. 

השתמש במצב ידני עבור סוגי המדיה המיוחדים. 

 8.5x14 3.0 אינץ' עדx5.0  216ממx356 76ממ עדx127 חומרי מדיה להדפסה מקובלים הינם  נייר רגיל מגודל
אינץ'( מסוג Legal ובמשקל שבין 60 ג' /מ"ר ו- 163 ג'/מ"ר )16 פאונד ל 43 פאונד(. למידע נוסף פנה למפרט סוגי 

המדיה.

טעינת מגש מס.1 

פתח את מגש מספר 1, הממוקם בחלקה הקידמי של המכונה.          . 1
הכן את ערימת הנייר לטעינה על ידי כיפוף או אוורור הערימה . 2

לפנים ולאחור. יישר את קצוות ערימת הנייר על משטח ישר. במידה 
ובגלויות, מעטפות ותוויות יש קימור או קימוט יש ליישרם לפני 

הכנסתם למגש הנייר.
הערה: במצב אוטומטי, מגש הנייר יכול להכיל מקסימום 150    
           גיליונות בעובי 80 ג'/מ"ר )20 פאונד( של נייר איכותי, שקף    

אחד  או מעטפה אחת. במצב הזנת נייר ידנית הנבחרת       
בלשונית ההדפסה במנהל ההתקן, המגש יכול להכיל גיליון    
אחד בלבד מכל סוגי המדיה. מאוד ממולץ להשתמש במצב    

הזנת נייר ידינית עבור סוגי מדיה מיוחדים.  
הזן את חומרי ההדפסה בין מכווני הרוחב כאשר צד ההדפסה הוא . 3

כלפי מעלה.
הערה: אחוז בשקפים בקצותיהם והימנע מלגעת בצד המיועד להדפסה.  

טעינת הנייר
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כוון את מכוון הנייר בהתאם לרוחב של ערימת חומר ההדפסה. . 4
דחוף את מכוון הנייר על מנת להזיזו לכיוון מרכז המגש, לחץ על 
מכוון הנייר על מנת לשחררו ולהזיזו לכיוון הצדדים החיצוניים של 

המגש. וודא שלא נטענה כמות גדולה מידי שלח מדיה במגש.
5 . Paper בעת הדפסה מהמחשב, הקפד לבחור את לשונית ה

)נייר( במנהל ההתקן של המדפסת על מנת לציין את גודל 
וסוג הנייר הנכונים. במידה ולא תאשר את פרטי הנייר, עלולים 
להתרחש עיכובים בהדפסה. לקבלת מידע אודות הגדרת סוג 

וגודל הנייר בלוח הבקרה, פנה  להגדרות גודל וסוג הנייר.
     הערה: ההגדרות שנקבעו במנהל התקן ההדפסה במחשב עוקפות את ההגדרות שנקבעו מלוח הבקרה.

מצב מעטפה

יישר כל קימור או קימוט במעטפה לפני טעינתה למגש הנייר.. 1
 

הערות:  
ניתן להזין מעטפה אחת בלבד. כאשר הנך מדפיס מעטפות או סוגי מדיה מיוחדים אחרים יש 	 

                     לבחור Manual Feeder )מזין נייר ידני( בלשונית ה Paper )נייר( במנהל ההתקן של המדפסת.
למידע נוסף פנה למפרט סוגי המדיה.	 

 טען את המעטפה על ידי הזנת הקצה הקצר וכאשר פתח המעטפה . 2
פונה כלפי מטה כפי שניתן לראות באיור.

כוונן את מכוון הנייר בהתאם לרוחב חומר ההדפסה.. 3
בעת הדפסה מהמחשב, הקפד לבחור את לשונית ה Paper )נייר( . 4

במנהל ההתקן של המדפסת על מנת לציין את גודל וסוג הנייר 
הנכונים. עבור המקור עליך לבחור Manual Feeder )מזין נייר ידני(.

אם לא תאשר את פרטי הנייר, עלולים להתרחש עיכובים בהדפסה.
     הערה: לקבלת מידע אודות הגדרת סוג וגודל הנייר בלוח הבקרה, פנה 

להגדרת גודל וסוג הנייר.

     הערה: ההגדרות שנקבעו במנהל התקן ההדפסה במחשב עוקפות את ההגדרות שנקבעו מלוח הבקרה.

טעינת הנייר
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הגדרת גודל וסוג הנייר
לאחר טעינת נייר במגש הנייר, הגדר את גודל וסוג הנייר באמצעות לוח הבקרה. הגדרות אלו יחולו על מצבי ה'צילום' 

ו'פקס'. כדי להדפיס מהמחשב, בחר את גודל הנייר וסוגו בתוכנת היישום בה אתה משתמש במחשב.

לחילופין על מנת לשנות את גודל וסוג הנייר מהמחשב בחר Xerox Easy Printer Manager )מנהל ההדפסה 
. הקלה של Xerox( <  )עבור למצב מתקדם( < Device Settings )הגדרות מכשיר( 

הערה: ההגדרות שנקבעו במנהל התקן ההדפסה במחשב עוקפות את ההגדרות שנקבעו מלוח הבקרה.

הגדרת גודל הנייר 

לחץ על Machine Status )מצב המכונה( בלוח הבקרה.. 1
2. לחץ על חצי הלמעלה/למטה לבחירת ה System Setup )הגדרות מערכת( ולחץ על OK )אישור(.

3. לחץ על חצי הלמעלה/למטה לבחירת ה Paper Setup )הגדרות נייר( ולחץ על OK )אישור(.
4. לחץ על חצי הלמעלה/למטה כדי לסמן את Paper Size )גודל הנייר( ולחץ על OK )אישור(.

5. לחץ על חצי הלמעלה/למטה כדי לבחור את מגש הנייר הרצוי ולחץ על OK )אישור(.
6. לחץ על חצי הלמעלה/למטה כדי לבחור את גודל הנייר הרצוי.

7. לחץ על OK )אישור( לשמירת הבחירה.
8. לחץ על Back )חזור( עד לחזרה למצב מוכן לשימוש.

אם ברצונך להשתמש בנייר בעל גודל מיוחד, בחר גודל נייר מותאם אישית במנהל התקן המדפסת. 

הגדרת סוג הנייר

לחץ על Machine Status )מצב המכונה( בלוח הבקרה.. 1
2. לחץ על חצי הלמעלה/למטה לבחירת ה System Setup )הגדרות מערכת( ולחץ על OK )אישור(.במידת 

    הצורך השתמש בלוח המקשים.
3. לחץ על חצי הלמעלה/למטה לבחירת ה Paper Setup )הגדרות נייר( ולחץ על OK )אישור(.

4. לחץ על חצי הלמעלה/למטה כדי לסמן את Paper Type )סוג הנייר( ולחץ על OK )אישור(.
5. לחץ על חצי הלמעלה/למטה כדי לבחור את מגש הנייר הרצוי ולחץ על OK )אישור(.

6. לחץ על חצי הלמעלה/למטה כדי לבחור את סוג הנייר הרצוי.
7. לחץ על OK )אישור( לשמירת הבחירה.

8. לחץ על Back )חזור( עד לחזרה למצב מוכן לשימוש.

הגדרת גודל וסוג הנייר
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מפרט סוגי המדיה
הנחיות עבור סוגי המדיה

בעת בחירה או טעינה של נייר, מעטפות, או חומרי מדיה מיוחדים אחרים,  אנא הקפד על ההנחיות הבאות:
ניסיון להדפיס על-גבי נייר לח, עם קימור, מקומט או קרוע יכול לגרום לחסימות נייר ולאיכות הדפסה ירודה.	 
יש להשתמש רק בנייר איכותי המיועד עבור מכונות צילום. יש להימנע משימוש בנייר עם תבליטים, חירורים או 	 

מרקם שהוא חלק או גס מדי.
יש לאחסן נייר באריזתו המקורית עד לרגע השימוש. יש להניח את הארגזים על-גבי משטחים או מדפים, לא 	 

על הרצפה. אין להניח עצמים כבדים על-גבי הנייר, בין אם הוא באריזתו או לא. יש להרחיק את הנייר מתנאי 
לחות, או ממצבים אחרים שעלולים לגרום לו להתקמט או לקימור.

במהלך האחסון, יש להשתמש באריזה אטומה ללחות )כל מיכל או שקית פלסטיק( על מנת למנוע את זיהום 	 
הנייר על-ידי אבק או לחות.

תמיד השתמש בנייר או בחומרי מדיה אחרים אשר מתאימים למפרטים.	 
יש להשתמש רק במעטפות בעלות מבנה נכון, עם קיפולים חדים ומדויקים:	 

אסור להשתמש במעטפות עם תפסים או סוגרים.	 
אסור להשתמש במעטפות עם חלוניות, ריפוד, פסי הדבקה, או חומרים סינטטיים אחרים.	 
אסור להשתמש במעטפות פגומות או לא איכותיות.	 

יש להשתמש רק בחומרי המדיה המומלצים לשימוש עבור מדפסות לייזר.	 
על מנת למנוע מחומרי הדפסה מיוחדים, כגון שקפים וגיליונות תוויות, מלהידבק זה לזה, יש להסיר אותם 	 

ממגש הפלט עם הדפסתם.
יש להניח שקפים על-גבי משטח שטוח לאחר הסרתם מהמכונה.	 
אין להשאיר את חומרי המדיה המיוחדים במגש ההזנה ידנית לפרקי זמן ארוכים. אבק ולכלוך עלולים להצטבר 	 

עליהם ולגרום להדפסה מוכתמת.
על מנת להימנע ממריחות שנגרמות מטביעות אצבע, יש לטפל בשקפים ונייר עם ציפוי בזהירות רבה.	 
על מנת להימנע מדהייה, אין לחשוף את השקפים המודפסים לאור שמש למשך לזמן ממושך.	 
יש לאחסן חומרי המדיה שאינם נמצאים בשימוש בטמפרטורות בין 15°C עד 59°F( 30°C עד 86°F (. על	 

        הלחות היחסית להיות בין 10% ו- 70%.
בעת טעינת הנייר, אין למלא יותר מקו המילוי המרבי המצויין ע"י סימן ה   .	 
יש לוודא שחומר ההדבקה של התוויות יכול לעמוד בטמפרטורת היתוך של 392oF( 200oC ( למשך 0.1 שניה.	 
יש לוודא שאין חומר הדבקה חשוף בין התוויות.	 

    

       אזהרה: אזורים חשופים עלולים לגרום לתוויות להתקלף במהלך ההדפסה ולגרום לחסימות נייר. חומר  
             הדבקה חשוף יכול גם לגרום נזק לרכיבי המכונה.

אין להזין גיליון תוויות דרך המכונה יותר מפעם אחת. הגב הדביק מתוכנן למעבר אחד במכונה.	 
אין להשתמש בתוויות שנפרדות מהגיליון האחורי, או בתוויות מקומטות, בעלות בועות או פגומות בכל אופן 	 

אחר.

מפרט סוגי המדיה
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מפרט סוגי המדיה

סוגי המדיה

הערה: ייתכן וחלק מהמאפיינים לא יהיו זמינים בדגם המכונה שלך. בדוק את דגם המכונה של בפרק תחילת    
העבודה.   

הטבלה שלהלן מציגה את סוגי חומרי המדיה הנתמכים עבור צילום, הדפסה או פקס עבור כל מגש לגדלי הנייר 
הבאים:

210x279 ממ )8.27x11.69( אינץ'	    - A4
216x279 ממ )8.5x11.0 אינץ'(	    - Letter
216x355 ממ )8.5x14.0 אינץ'(	    - Legal
216x343 ממ )8.5x13.5 אינץ'(	    - Oficio
216x330 ממ )8.5x13.0 אינץ'(	    - Folio

מפתח:
X     לא נתמך O     נתמך    

מגש 1 משקלים נתמכיםסוגים
הזנה אוטומטית

מגש 1
 הזנה ידנית

70OO עד 90 ג'/מ"ר )19 עד 24 פאונד(רגיל

91OO עד 105 ג'/מ"ר )24 עד 28 פאונד(עבה

60OO עד 70 ג'/מ"ר )16 עד 18 פאונד(דק

75XO עד 90 ג'/מ"ר )20 עד 24 פאונד(כותנה

75XO עד 90 ג'/מ"ר )20 עד 24 פאונד(צבעוני

75XO עד 90 ג'/מ"ר )20 עד 24 פאונד(מודפס מראש

70OO עד 90 ג'/מ"ר )19 עד 24 פאונד(ממוחזר

138XO עד 146 ג'/מ"ר )37 עד 39 פאונד(שקף )A4 / Letter בלבד(

120XO עד 150 ג'/מ"ר )32 עד 40 פאונד(תוויות

121OO עד 163 ג'/מ"ר )32 עד 43 פאונד(כרטיסיות )קלף/גלויה(

105OO עד 120 ג'/מ"ר )28 עד 32 פאונד(בונד - נייר איכותי

105 עד 120 ג'/מ"ר )28 עד 32 פאונד( ארכיוני
אם עליך לשמור את התדפיס למשך 

פרק זמן ארוך, כגון בארכיון, בחר 
אפשרות זו.

OO
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הטבלה שלהלן מציגה את סוגי חומרי המדיה הנתמכים עבור הדפסה עבור כל מגש לגדלי הנייר הבאים:

182x257 ממ )7.17x10.12 אינץ'(	      JIS B5
176x250 ממ )6.93X9.84 אינץ'(	      ISO B5
184.2x266.7 ממ )7.25x10.50 אינץ'(	      Executive
148.5x210 ממ )5.85x8.27 אינץ'(	        A5
105x148.5       A6 ממ )4.13x5.85 אינץ'(	 
101.6x152.4 ממ )4x6 אינץ'(	  Postcard )גלויה(   
98.4x190.5 ממ )3.88x7.5 אינץ'(	     Monarch מעטפות
110x220 ממ )4.33x8.66 אינץ'(	     DL מעטפות
162.0x229 ממ )6.38x9.02 אינץ'(	     C5 מעטפות
114x162 ממ )4.49x6.38 אינץ' (	     C6 מעטפות
105x241 ממ )4.12x9.5 אינץ'(	     No.10 מעטפות

    
מפתח:

X     לא נתמך O     נתמך    

מגש 1 משקלים נתמכיםסוגים
הזנה אוטומטית

מגש 1
 הזנה ידנית

70OO עד 90 ג'/מ"ר )19 עד 24 פאונד(רגיל

91OO עד 105 ג'/מ"ר )24 עד 28 פאונד(עבה

60OO עד 70 ג'/מ"ר )16 עד 18 פאונד(דק

75XO עד 90 ג'/מ"ר )20 עד 24 פאונד(כותנה

75XO עד 90 ג'/מ"ר )20 עד 24 פאונד(צבעוני

75XO עד 90 ג'/מ"ר )20 עד 24 פאונד(מודפס מראש

70OO עד 90 ג'/מ"ר )19 עד 24 פאונד(ממוחזר

121 עד 163 ג'/מ"ר )32 עד 43 פאונד( גלויה
כרטיסיות

XO

75XO עד 90 ג'/מ"ר )20 עד 24 פאונד(מעטפות

מפרט סוגי המדיה
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טעינת מסמכים
ניתן לטעון מסמכים אל תוך מזין המסמכים האוטומטי או על משטח הזכוכית של המסמכים.

 
הערה: ייתכן וחלק מהמאפיינים לא יהיו זמינים בדגם המכונה שלך. בדוק את דגם המכונה של בפרק תחילת    

העבודה.   

מזין המסמכים האוטומטי

מזין המסמכים האוטומטי יכול להכיל כמות מקסימלית של 40 מסמכי מקור בעובי של עובי 80ג'/מ"ר )20 פאונד(.
טען את המסמכים המיועדים לסריקה כשהם פונים כלפי מעלה . 1

במגש ההזנה של מזין המסמכים האוטומטי וכאשר החלק 
העליון של המסמך פונה לצדו השמאלי של המגש. 

הסט את מכוון המסמכים כך שייגע קלות בשני צידי המסמך.. 2

משטח הזכוכית

ניתן להשתמש במגש הזכוכית עבור מסמכים גדולים, קרועים או פגומים ועבור ספרים ומגזינים.
פתח את מזין המסמכים והנח מסמכים בעלי עמוד בודד כשהם פונים . 1

כלפי מטה על-גבי משטח הזכוכית של המסמכים וכאשר הם מיושרים עם 
הפינה השמאלית האחורית.

גודל המסמך המוגדר כברירת מחדל הוא 8.5x11 אינץ' או A4. עבור . 2
מסמכים בגדלים אחרים, שנה את אפשרות Original Size )גודל מסמך 

המקור(. פנה לאפשרויות הצילום לקבלת מידע נוסף.
     הערה: המסמכים נסרקים פעם אחת גם אם בחרת להפיק מספר  

     עותקים.

טעינת מסמכים
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מיקום פלט המדיה
הערה: ייתכן וחלק מהמאפיינים לא יהיו זמינים בדגם המכונה שלך. בדוק את דגם המכונה של בפרק תחילת    

העבודה.   

למכונה ישנו מיקום פלט אחד:
מגש הפלט )כלפי מטה( עד לכמות מקסימלית של 100 דפים בעובי של 	 

80 ג'/מ"ר )20 פאונד(, 10 שקפים ו10 גליונות של תוויות.

שימוש במגש הפלט

מגש הפלט אוסף את הנייר המודפס כשהוא פונה כלפי מטה, לפי סדר ההדפסה של הדפים.

טעינת מסמכים
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4
הדפסה

מוצר זה מפיק הדפסות באיכות גבוהה ממסמכים אלקטרוניים. באפשרותך לקבל גישה למדפסת 
מהמחשב באמצעות התקנת מנהל התקן המדפסת המתאים. לגישה אל מנהלי התקן המדפסת 

הרבים שניתן להשתמש בהם עבור המכונה זו, פנה לתקליטור ה Drivers )מנהלי ההתקן( או הורד 
.www.xerox.com בכתובת ,Xerox את הגרסאות העדכניות ביותר מאתר האינטרנט של

פרק זה כולל:

 	 Windows הדפסה באמצעות
 	ׁׁ  Xerox של )EPM( מנהל הדפסה קלה  Xerox Easy Print Managerׁׁׂׂ
 	Macintosh הדפסה באמצעות
 	Linux הדפסה באמצעות
 	Unix הדפסה באמצעות

http://www.xerox.com
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.Windows החלק הבא מספק סקירה של הליך ההדפסה והמאפיינים הזמינים כאשר מדפיסים באמצעות

      הערות:
 ייתכן וחלק מהמאפיינים לא יהיו זמינים תלוי בדגם ותצורת המכונה שלך.	 
התמונות הן ייצוגיות בלבד.	 

הליך ההדפסה

ניתן להדפיס מסמכים מהמחשב באמצעות מנהלי התקן ההדפסה המסופקים עם המכונה. יש לטעון את מנהל התקן
ההדפסה בכל מחשב המשתמש במכונה לצורך הדפסה.

     הערה: ייתכן ותראה את  סימני האזהרה   או  כאשר תבחר את אחת האפשרויות במאפייני או העדפות  

     ההדפסה. סימן ה  משמעותו שניתן לבחור באפשרות זו אך לא מומלץ, וסימן ה  משמעותו שלא ניתן     
     לבחור באפשרות זו עקב הגדרות המכונה או הסביבה.

לחץ על  ה Print )הדפסה( ביישום שבו אתה עובד. . 1
מתפריט הרשימה Printer:Name )מדפסת: שם(, בחר את המכונה שלך.. 2
לחץ על Properties )מאפיינים( או Preferences )העדפות( על מנת לבצע בחירה בלשוניות השונות. למידע . 3

נוסף פנה לפרקים הבאים:
לשונית ה Favorites )מועדפים(	 
לשונית ה Basic )בסיסי(	 
לשונית Paper )נייר( 	 
לשונית Graphics )גרפיקה( 	 
לשונית Advanced )מתקדם( 	 
לשונית Earth Smart )חיסכון באנרגיה( 	 
 	  Xerox לשונית

לחץ על OK )אישור( כדי לאשר את הבחירות שביצעת.. 4
לחץ על OK )אישור( להדפסת המסמך.. 5

לשונית Favorites )מועדפים( 

לשונית המועדפים מציינת רשימות של העדפות ברירת מחדל והעדפות שהוגדרו ע"י המשתמש.

אפשרות המועדפים, הנראית בכל לשונית חוץ מלשונית Xerox, מאפשרת לך לשמור את ההעדפות הנוכחיות 
שביצעת לשימוש חוזר בעתיד.

לשמירת פריט מועדפים עקוב אחר השלבים הבאים:
שנה את ההגדרות לפי הצורך בכל לשונית.. 1
הקלק Save )שמור(.. 2
הזן שם ותיאור ולאחר מכן בחר את האייקון הרצוי.. 3
הקלק OK )אישור(, כאשר הנך שומר מועדפים כל הגדרות מנהל ההתקן הנוכחי נשמרות.. 4

 Windows הדפסה באמצעות
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על מנת להשתמש בהגדרה שנשמרה, בחר את ההגדרה בלשונית המועדפים. כעת המכונה מכוונת להדפסה לפי 
ההגדרות שבחרת. 

למחיקת הגדרה שנשמרה, בחר את ההגדרה בלשונית המועדפים והקלק על Delete )מחק(.

הערה: ניתן למחוק רק הגדרות שהוגדרו ע"י המשתמש.  

לשונית ה Preview )תצוגה מקדימה(

לשונית התצוגה מקדימה נמצאת בלוח הימני וניתן לראותה רק בלשונית המועדפים. לשונית זו מציגה סיכום גרפי 
של הבחירות שלך.

לשונית ה Details )פרטים(

לשונית הפרטים נמצאת בלוח הימני וניתן לראותה רק בלשונית המועדפים. לשונית זו מציגה סיכום של ההעדפות 
וההערות שנבחרו שאינם תואמים לאפשרויות.

לשונית ה Paper )נייר(

 .Xerox לשונית הנייר נמצאת בלוח הימני וניתן לראותה בכל לשונית עיקרית למעט לשונית המועדפים ולשונית ה
לשונית זו מציגה סיכום גרפי של הבחירות שלך.

לשונית ה Device )מכשיר(

לשונית המכשיר נמצאת בלוח הימני וניתן לראותה בכל לשונית עיקרית למעט לשונית המועדפים ולשונית 
ה Xerox. לשונית זו מציגה סיכום של הגדרות המכשיר.

מצב המדפסת

הערה: חלון מצב המדפסת ותכולתו שניתן לראות במדריך זה עלול להשתנות בהתאם למערכת ההפעלה  
המופעלת במכונה.  

אפשרות ה Printer Status )מצב המדפסת( שניתן לראותה בכל לשונית, מפקחת ומיידעת על מצב המכונה. תיבת 
הדיאלוג של מצב המדפסת של Xerox כוללת את האפשרויות הבאות:

רמת מצב הטונר 

ניתן לצפות ברמת מצב הטונר שנשאר בכל מחסנית. המכונה ומספר המחסנית/יות שניתן לראות בחלון התצוגה 
עלולים להשתנות בהתאם למכונה שבשימוש. אפשרות זו לא זמינה בחלק מהמכונות.

Option )אפשרות( 

תוכל לקבוע הגדרות להודעות התראה עבור עבודת ההדפסה.
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Order Supplies )הזמן מוצרי אספקה( 

ניתן להזמין מחסניות טונר להחלפה בצורה מקוונת )און-ליין(.

User's Guide )מדריך המשתמש( 

לחצן זה פותח את מדריך המשתמש כאשר נוצרת שגיאה ומשם תוכל לפתוח את חלק איתור וטיפול בתקלות 
במדריך המשתמש.

לשונית Basic )בסיסי( 

לשונית ה Basic )בסיסי( מספקת אפשרויות לשימוש של מצב ההדפסה ואפשרויות התאמה כיצד המסמך יראה 
בדף המודפס. אפשרויות אלה כוללות הגדרות כיוון הדפסה, הגדרות איכות, אפשרויות פריסה והגדרות הדפסה דו-

צדדית.

Orientation )כיוון ההדפסה(

אפשרות כיוון ההדפסה מאפשרת לך לבחור את הכיוון שבו יודפס המידע בדף.
Portrait )אנכי(: הדפסה לרוחב העמוד, בסגנון מכתב.	 
Landscape )אופקי(: הדפסה לאורך העמוד, בסגנון גיליון אלקטרוני.	 
Rotate 180 Degrees )סובב ב-180 מעלות(: מאפשר לך לסובב את העמוד ב- 180 מעלות.	 

Layout Options )אפשרויות פריסה(

Layout Options )אפשרויות פריסה( מאפשרות לך לבחור פריסה שונה עבור הפלט שלך. באפשרותך לבחור את 
מספר העמודים שיודפסו על-גבי גיליון נייר אחד. על מנת להדפיס יותר מעמוד אחד בגיליון, גודל העמודים יוקטן והם 

יסודרו לפי הסדר שהגדרת.
Single Page Per Side )עמוד יחיד בכל צד(: השתמש באפשרות זו במידה והפריסה אינה דורשת שינוי.	 
Multiple Pages Per Side )עמודים מרובים בכל צד(: השתמש באפשרות זו כדי להדפיס מספר עמודים 	 

בכל דף. ניתן להדפיס עד 16 עמודים על גיליון אחד. בחר את מספר ההדמיות הנדרש בכל צד, סדר העמודים 
ובמידת הצורך את הגבולות.

Poster Printing )הדפסת פוסטר(: השתמש באפשרות זו כדי לחלק מסמך של עמוד אחד על-גבי 4 ,9 או 	 
16 חלקים. כל חלק יודפס על גליון נייר יחיד על מנת להדביק את הגליונות ביחד וליצור מסמך אחד בגודל של 
 Poster 4x4 פוסטר( עבור 9 עמודים או( Poster 3x3 ,עבור 4 עמודים )פוסטר( Poster 2x2 פוסטר.בחר

)פוסטר( עבור 16 עמודים. לאחר מכן בחר את מידת החפיפה במ"מ או אינץ'.
Booklet Printing )הדפסת חוברת(: אפשרות זו מאפשרת לך להדפיס את המסמך משני צידי הנייר ולסדר 	 

את הדפים כך שניתן יהיה לקפל אותם באמצע לאחר ההדפסה על מנת ליצור חוברת.

Page Border )מסגרת העמוד(: השתמש באפשרות זו על מנת לבחור ממבחר של מסגרות עבור הפלט שלך.
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Sided Printing-2 ) הדפסה דו צדדית(

באפשרותך להדפיס על שני הצדדים של גיליון הנייר. לפני ההדפסה עליך להחליט על כיוון המסמך.
הערה: מאפיינים מסויימים עלולים לא להיות זמינים בדגם המכונה שלך.  

Printer Default )ברירת המחדל של המדפסת(: במידה ותבחר באפשרות זו, מאפיין זה ייקבע על-ידי 	 
ההגדרות שבוצעו בלוח הבקרה של המדפסת.

None )ללא( : המסמך מודפס חד-צדדי.	 
Long Edge )גבול ארוך(: זו הפריסה המקובלת המשמשת לכריכת ספרים.	 
Short Edge )גבול קצר(: סוג זה משמש לרוב עבור לוחות שנה.	 
Reverse 2-Sided Printing )הדפסה דו-צדדית הפוכה(: המסמך מודפס באופן דו-צדדי וההדמיות בצד 	 

השני מסובבות ב- 180 מעלות.

לשונית Paper )נייר( 

השתמש באפשרויות לשונית הנייר על מנת להגדיר את מפרטי טיפול הנייר הבסיסיים כאשר הנך ניגש למאפייני 
המדפסת.

Copies )עותקים(

אפשרות זו מאפשרת לך לבחור את מספר העותקים להדפסה. ניתן לבחור 1 עד 999 עותקים.

Paper Options)אפשרויות נייר(

Original Size )גודל מסמך המקור( - מאפשר לך להגדיר את הגודל של מסמך המקור שאתה מדפיס. 	 
במידה והגודל הדרוש אינו מפורט בתיבת ה Size )גודל(, בחר Edit )עריכה(: כאשר חלון הגדרות גודל נייר 

מותאם אישית מופיע, הגדר את גודל הנייר ולחץ על OK ׁ)אישור(. ההגדרה כעת מופיעה ברשימה וניתן לבחור 
אותה.

Output size )גודל הפלט(: מאפשר לך לקבוע את גודל הנייר הרצוי עבור ההדפסה.	 
Percentage )אחוז(: השתמש באפשרות זו על מנת לשנות את תוכן העמוד על מנת שיראה גדול או קטן 	 

יותר בדף המודפס. הזן את שיעור קנה המידה בתיבת ה Percentage )אחוז(.
Source )מקור(: השתמש באפשרות זו על מנת לבחור את מגש הנייר הרצוי. השתמש במגש ההזנה הידנית 	 

עבור הדפסה על חומרים מיוחדים כגון מעטפות ושקפים. במידה ומקור הנייר מוגדר ל Auto Select )בחירה 
אוטומטית(, המדפסת בוחרת באופן אוטומטי את מקור הנייר בהתאם לגודל המבוקש.

Type )סוג(: הגדר Type )סוג( בהתאם לנייר שהוטען במגש שנבחר. כך יתקבל תדפיס באיכות הגבוהה 	 
ביותר. בהדפסת מעטפות, ודא שלשונית ה Envelope )מעטפה( נבחרה.

Advanced )מתקדם(: אפשרויות הנייר המתקדמות מאפשרות לך לבחור מקור נייר שונה עבור הדף הראשון 	 
של המסמך.

First Page )דף כריכה( - על מנת להדפיס את הדף הראשון בסוג נייר שונה משאר המסמך, בחר   	 
את מגש הנייר המכיל את הנייר המבוקש.           

Source )מקור(: השתמש באפשרות זו על מנת לבחור את מגש הנייר הרצוי. השתמש במגש 	 
ההזנה הידנית עבור הדפסה על חומרים מיוחדים כגון מעטפות ושקפים. במידה ומקור הנייר מוגדר   

   ל Auto Select )בחירה אוטומטית(, המדפסת בוחרת באופן אוטומטי את מקור הנייר בהתאם       
             לגודל המבוקש.
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לשונית Graphics )גרפיקה( 

השתמש באפשרויות הבאות על מנת לכוון את איכות ההדפסה עבור צורכי ההדפסה הייחודיים שלך.

Quality )איכות( 

אפשרות זו מאפשרת לך לבחור רזולוציית גרפיקה בסיסית או גבוהה.

Font / Text )גופן / טקסט(

All Text Black )כל הטקסט בשחור(: בחר בתיבת סימון זו על מנת שכל הטקסט במסמך יודפס בשחור מלא 	 
ללא קשר לצבע הטקסט כפי שהוא מופיע על המסך.

 	 True Type מתקדם(: השתמש באפשרות זו על מנת להגדיר אפשרויות גופן. ניתן להוריד גופני( Advanced
  Use Printer Fonts מפת סיביות( או מודפסים כגרפיקה. בחר( ׁBitmap או כהדמיות )קווי מתאר( Outline כ        

        )השתמש בגופני המדפסת( במידה ואין צורך בהורדת הגופנים ויש להשתמש בגופני המדפסת.
     

Graphic Controller )בקר גרפי(

Advanced )מתקדם(: השתמש באפשרות זו על מנת לכוון את רמת הבהירות והניגודיות.	 

Toner Saver )חסכון בטונר(

בחר On )פועל( על מנת לחסוך בטונר.	 

לשונית Advanced )מתקדם(

ניתן לבחור אפשרויות פלט מתקדמות עבור המסמך שלך, כגון סימני מים או שכבת טקסט.

Watermark )סימן מים(

אפשרות זו מאפשרת לך להדפיס טקסט על-גבי מסמך קיים. קיימים מספר סימני מים מוגדרים מראש המגיעים עם
המדפסת אשר ניתנים לשינוי, או שבאפשרותך להוסיף סימני מים חדשים לרשימה.

שימוש בסימן מים קיים
בחר את סימן המים הרצוי מתפריט הרשימה של סימני המים. תוכל לראות את סימן המים שנבחר בתצוגה 

המקדימה.

יצירת סימן מים
בחר Edit )עריכה( מתפריט הרשימה של סימני המים. החלון ה Edit Watermark )עריכת סימני המים( יוצג.. 1
הזן הודעת טקסט בתיבת ה Watermark Message )הודעת סימן מים(. ניתן להזין עד 40 תווים. ההודעה . 2

מוצגת בחלון התצוגה המקדימה. כאשר תיבת הסימון First Page Only )עמוד ראשון בלבד( מסומנת, סימן 
המים מודפס בעמוד הראשון בלבד.

בחר את אפשרויות סימן המים. ניתן לבחור את שם הגופן, סגנון הגופן, גודל הגופן וגוון הגופן מתוך סעיף ה . 3
Font Attributes )תכונות גופנים( ולהגדיר את זווית סימן המים מתוך סעיף ה Message Angle )זווית 

ההודעה(.
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4. בחר Add )הוספה( על מנת להוסיף את סימן המים החדש לרשימה.
5. לאחר שסיימת את העריכה, בחר OK )אישור(.

עריכת סימן מים
בחר Edit )עריכה( מתפריט הרשימה של סימני המים. חלון ה Edit Watermark )עריכת סימני המים( יוצג.. 1
בחר בסימן המים שברצונך לערוך מרשימת ה Current Watermarks )סימני מים קיימים( ושנה את אפשרויות . 2

הודעת סימן המים.
בחר Update )עדכן( על מנת לשמור את השינויים.. 3
לאחר שסיימת את העריכה, בחר OK )אישור(.. 4

מחיקת סימן מים
בחר Edit )עריכה( מתפריט הרשימה של סימני המים. חלון ה Edit Watermark )עריכת סימני המים( יוצג.. 1
2 . Delete סימני מים קיימים(, בחר( Current Watermarks בחר בסימן המים שברצונך למחוק מרשימת ה

)מחק(.
 בחר OK )אישור(.. 3

Overlay )שכבת בסיס(

שכבת הבסיס הינה טקסט ו/או תמונות המאוחסנים בכונן הדיסק הקשיח של המחשב בתבנית קובץ מיוחדת הניתנת
להדפסה על-גבי כל מסמך. שכבות הבסיס משמשות בדרך כלל במקום טפסים מודפסים מראש ודף לוגו של החברה.

.PCL6 הערה:  אפשרות זו זמינה רק כאשר הינך משתמש במנהל התקן המדפסת  

יצירת שכבת בסיס חדשה לעמוד

על מנת להשתמש בשכבת בסיס, עליך ליצור שכבת בסיס חדשה המכילה את לוגו החברה או תמונה אחרת.
צור או פתח מסמך המכיל טקסט או תמונה לשימוש בשכבת בסיס החדשה. מקם את הפריטים בדיוק באופן שבו . 1

ברצונך שיופיעו כאשר יודפסו כשכבת בסיס.
בחר Edit )עריכה( מתפריט הרשימה של שכבת הבסיס. חלון ה Edit Overlay )ערוך שכבת בסיס( יוצג.. 2
בחר Create )צור( והקלד שם בתיבת ה File name )שם הקובץ(. במידת הצורך, בחר את נתיב היעד.. 3
בחר Save )שמור(. השם מופיע בתיבת ה Overlay List )רשימת שכבות הבסיס(.. 4
בחר OK )אישור(.. 5

הערה: גודל מסמך שכבת הבסיס מוכרח להיות זהה לגודל המסמכים שאתה מדפיס עם שכבת הבסיס.   
אין ליצור שכבת בסיס הכוללת סימן מים.  

 
בחר OK )אישור( בדף של לשונית ה Advanced )מתקדם(.. 6
בחר OK )אישור( בחלון ה Print )הדפסה( הראשי.. 7
הודעת ? Are you sure )האם אתה בטוח?( תוצג. בחר Yes )כן( כדי לאשר.. 8
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שימוש בשכבת בסיס לעמוד
בחר את שכבת הבסיס המבוקשת מתיבת תפריט הרשימה Overlay )שכבת בסיס(. במידה וקובץ שכבת . 1

הבסיס הרצוי אינו מופיע ברשימת שכבת הבסיס, לחץ על הלחצן ה Edit )עריכה( וה Load Overlay )טען את 
שכבת הכיסוי( ובחר את ה Overlay file )קובץ שכבת הכיסוי(.

     במידה ואחסנת את קובץ שכבת הבסיס שבו ברצונך להשתמש במקור חיצוני, באפשרותך לטעון את הקובץ 
     כאשר תיגש לחלון ה Load Overlay )טען את שכבת הבסיס(. 

     לאחר בחירת הקובץ, בחר Open )פתח(. הקובץ יוצג בתיבת רשימת שכבות הבסיס ויהיה זמין להדפסה. בחר
     את שכבת הבסיס מתיבת רשימת שכבות הבסיס.

במידת הצורך, בחר Confirm Page Overlay When Printing )אשר שכבת בסיס העמוד בעת ההדפסה(. . 2
במידה ותיבה זו מסומנת, בכל פעם שתשלח מסמך להדפסה תוצג הודעה המבקשת ממך לאשר את הדפסת 

שכבת הבסיס על גבי המסמך. במידה ותיבת הסימון אינה מסומנת ובחרת שכבת בסיס, שכבת הבסיס תודפס 
באופן אוטומטי על גבי המסמך.

בחר OK )אישור(.. 3

מחיקת שכבת בסיס לעמוד
בחר Edit )עריכה( מתפריט הרשימה של שכבת הבסיס. חלון ה Edit Overlay )ערוך שכבת בסיס( יוצג.. 1
בחר את שכבת הבסיס שברצונך למחוק מתיבת ה Overlay List )רשימת שכבות הבסיס(.. 2
בחר Delete Overlay )מחר שכבת בסיס(, כאשר חלון הודעת האישור מוצג, בחר Yes )כן(.. 3
בחר OK )אישור(.. 4

אפשרויות פלט

בחר את סדר ההדפסה הרצוי מתיבת תפריט הרשימה:
 Normal )רגיל(: כל העמודים מודפסים.	 
Reverse all Pages )הפוך את סדר העמודים(: המדפסת מדפיסה את כל העמודים מהעמוד האחרון אל 	 

העמוד הראשון.
Print Odd Pages )הדפס עמודים אי-זוגיים(: המדפסת מדפיסה רק את העמודים האי-זוגיים של המסמך.	 
Print Even Pages )הדפס עמודים זוגיים(: המדפסת מדפיסה רק את העמודים הזוגיים של המסמך.	 

בחר בתיבת סימון ה Skip Blank Pages )דלג על דפים ריקים(, במידה ואינך מעוניין שיודפסו דפים ריקים.

 Details שוליים ידניים( ובחר( Manual Margin על מנת להוסיף שוליים עבור כריכה, בחר את תיבת הסימון
)פרטים( על מנת לבחור את מיקום ורוחב השוליים.

 Windows הדפסה באמצעות
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 Windows הדפסה באמצעות

לשונית Earth Smart )חיסכון באנרגיה( 

בלשונית ה Earth Smart )חיסכון באנרגיה( ניתן להגדיר אפשרויות להקטנת כמויות צריכת האנרגיה והנייר 
בתהליך ההדפסה, כמו כן ניתן לראות באופן חזותי את מידת החיסכון שהושגה.

Type )סוג(

תפריט הרשימה Type )סוג( משמש לבחירת האפשרות העיקרית של ה Earth Smart )חיסכון באנרגיה( עבור 
המדפסת.

None )ללא(: אפשרויות חיסכון באנרגיה ונייר אינן נבחרות באפון אוטומטי.	 
Earth Smart Printing )הדפסת חיסכון באנרגיה(: כאשר בוחרים באפשרות זו, ניתן לבצע התאמה אישית 	 

2 )הדפסה דו-צדדית(, Layout )פריסה(, Skip Blank Pages )דלג על דפים  Sided Printing עבור
ריקים( ו- Save Toner )חסכון בטונר(.

Printer Default )ברירת המחדל של המדפסת(: אפשרות זו בוחרת באופן אוטומטי את הגדרות ברירות 	 
המחדל של המדפסת.

מדמה תוצאות

איזור זה של לשונית ה Earth Smart )חיסכון באנרגיה( מראה תצוגה חזותית של הערכה של החיסכון באנרגיה 
ובנייר בהתבסס על הבחירות שנעשו.

הגדרות ברירת המחדל של מנהל התקן המחשב Earth Smart )חיסכון באנרגיה( להדפסה.

חיסכון בטונרN-Upמדפסת

WorkCentre 3025BI2Upמופעל

WorkCentre 3025NI2Upמופעל

הגדרות ברירת המחדל Earth Smart ) חיסכון באנרגיה( לצילום.

חיסכון בטונרN-Upמדפסת

WorkCentre 3025BI2Upמופעל

WorkCentre 3025NI2Upמופעל

.CWIS חיסכון באנרגיה( ב( Earth Smart של ה )הפעלה כפויה( On-forced בחירת אפשרות

אפשרות ה On-forced )הפעלה כפויה(, זמינה באמצעות CWIS, מאפשרת למנהל המערכת למנוע ממשתמשים 
לבצע שינויים להגדרות החיסכון באנרגיה.

בעמדת העבודה, פתח את הדפדפן והזן את כתובת הIP של המכונה בשורת הכתובת.. 1
לחץ Enter )אישור( במקלדת.. 2
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3 ..CentreWare התחבר( בחלק העליון של מסך שירותי האינטרנט של( Login בחר
הזן את שם המשתמש של המנהל )admin ( ואת הסיסמה )1111 ( ובחר Login )התחבר(.. 4
5 . Earthחיסכון באנרגיה כבוי או מופעל( בחלקו העליון של המסך על מנת לגשת ל( Earth Smart Off / On בחר

.Smart
בתיבת הדיאלוג Eath Smart Mode )מצב חיסכון באנרגיה( בחר On-forced )הפעלה כפויה(.. 6
הזן את הסיסמה.. 7
בחר Apply )יישם(.. 8
בחר OK )אישור(.. 9

  Xerox לשונית

לשונית זו מספקת מידע לגבי גרסאות וזכויות יוצרים וכן קישורים למנהלי ההתקן וקבצים להורדה, הזמנת חומרי 
.Xerox אספקה )חומרים מתכלים( וקישור לאתר האינטרנט של

 Windows הדפסה באמצעות
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 Xerox של )EPM( מנהל הדפסה קלה 

 )EPM( מנהל הדפסה קלה  Xerox Easy Print Mangerׁׁׂׂ
 ׁׁ  Xerox של

EMP הינו יישום מבוסס Windows המשלב את הגדרות המדפסת Xerox במקום אחד. EPM משלב בצורה נוחה 
את הגדרות המכשיר ובנוסף את הגדרות סביבות ההדפסה / סריקה, הגדרות / פעולות, Scan to PC ׁ)סריקה 

.Xerox שליחת פקס למחשב(. מאפיינים אלו מספקים גישה לשימוש נוח במכשירי( Fax to PC -ו )למחשב

מנהל ההדפסה הקלה של Xerox מותקן אוטומטית בעת ביצוע התקנת מנהל ההתקן.
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Macintosh הדפסה באמצעות

  Macintosh הדפסה באמצעות
פרק זה מסביר כיצד להדפיס באמצעות Macintosh. יש לקבוע את סביבת ההדפסה לפני ההדפסה. ראה התקנת 

והגדרת המכשיר.

הדפסת מסמך

כאשר הנך מדפיס באמצעות Macintosh עליך לבדוק את הגדרת מנהל ההתקן של המדפסת בכל יישום שבו אתה 
.Macintosh משתמש. עקוב אחר השלבים הבאים על מנת להדפיס מ

פתח את המסמך שברצונך להדפיס.. 1
פתח את תפריט ה File )קובץ( ובחר Page Setup )ביישומים מסויימים יופיע כ Document Setup( להגדרת . 2

הדף / מסמך.
3 . OK בחר את גודל, כיוון, קנה המידה ואפשרויות נוספות של הנייר, וודא שבחרת את המכונה שברשותך. בחר

)אישור(.
בחר את תפריט ה File )קובץ( ובחר Print )הדפס(.. 4
בחר את מספר העותקים שברצונך להדפיס וציין אילו עמודים ברצונך להדפיס.. 5
בחר Print )הדפס(.. 6

שינוי הגדרות המדפסת

באפשרותך להשתמש במאפייני הדפסה המתקדמים הניתנים על ידי הבמכונה שברשותך.

פתח יישום ובחר באפשרות Print מתוך תפריט File. שם המכונה המופיע בחלון מאפייני המדפסת עשוי להשתנות 
בהתאם למכונה הנמצאת בשימוש. פרט לשם המדפסת, הרכב חלון מאפייני המדפסת דומה באפשרויות הבאות.

.
.Macintosh OS הערה: אפשרויות ההגדרות עשויות להשתנות בהתאם למדפסת ולגרסת ה  

TextEdit )עריכת טקסט(

אפשרות זו מאפשרת להדפיס כותרת עליונה וכותרת תחתונה.

Print Features )מאפייני הדפסה(

הגדר Media Type )סוג מדיה( להתאמה לנייר הטעון במגש שממנו ברצונך להדפיס. באמצעות כך תוכל לקבל פלט 
באיכות הטובה ביותר. במידה ותזין חומר הדפסה שונה, בחר את סוג הנייר התואם.
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Macintosh הדפסה באמצעות

Layout )פריסה(

אפשרות ה Layout )פריסה( מספקת אפשרויות לכיוון האופן שבו יופיע המסמך על גבי הדף המודפס. ניתן להדפיס 
מספר עמודים בגיליון נייר אחד.

Two-Sided )דו-צדדית(: מאפשר הדפסה של מסמך דו-צדדי.

Reverse Page Orientation )הפוך את כיוון המסמך(: מאפשר להפוך את כיוון המסמך )סובב 180 מעלות(. 
לדוגמה, על מנת להדפיס את החלק העליון מסמך בגבול השמאלי של הנייר, בחר כיוון רוחבי ואז בחר הפוך את כיוון 

המסמך.

Paper Handling )טיפול בנייר(

 Pages to Print ,)סדר דפים( Collate Pages :אפשרות זו מאפשרת לך הגדיר את אפיוני טיפול הנייר הבסיסיים
)עמודים להדפסה(, Page order )סדר הדפים(, Scale to fit paper size )קבע קנה מידה להתאמה לגודל 

הנייר(.

Cover Page )דף כריכה(

אפשרות זו מאפשרת לך להדפיס דף כריכה לפני או אחרי המסמך.

Supply Levels )רמת מוצרי הצריכה(

אפשרות זו מראה את רמת הטונר הנוכחית.

Graphics )גרפיקה(

אפשרות זו מאפשרת לך לבחור את רזולוצית ההדפסה. ככל שההגדרה גבוהה יותר כך התווים והגרפיקה יודפסו 
בצורה חדה וברורה יותר. הגדרה גבוהה עלולה גם להגדיל את משך הזמן שלוקח להדפיס מסמך.

הדפסת עמודים מרובים על גליון אחד.

ניתן להדפיס יותר מעמוד אחד על גבי גיליון אחד. מאפיין זה מספק דרך חסכונית להדפסת דפי טיוטה.
פתח יישום ובחר Print )הדפס( מתפריט ה File )קובץ(.. 1
2 . Pages per Sheet  עמודים(. בתפריט הרשימה( Pages מתפריט הרשימה תחת )פריסה( Layout בחר

)עמודים בגיליון( בחר את מספר העמודים שברצונך להדפיס בגיליון נייר אחד.
בחר את האפשרויות האחרות שבהן ברצונך להשתמש.. 3
בחר Print )הדפס(. המכונה תדפיס את מספר העמודים שבחרת להדפיס על-גבי גיליון נייר אחד.. 4
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Macintosh הדפסה באמצעות

הדפסה דו-צדדית

ניתן  להדפיס משני צידי גיליון הנייר. 
מיישום ה Macintosh, בחר Print )הדפס( מתפריט ה File )קובץ(.. 1
בחר Layout )פריסה( מתפריט הרשימה תחת Orientation )כיוון(.. 2
בחר On )מופעל( מאפשרות ה Two Sided Printing )הדפסה דו-צדדית(.. 3
בחר את האפשרויות הנוספות שברצונך להשתמש ובחר Print )הדפס(.. 4

  AirPrint שימוש ב

AirPrint הינומאפיין תוכנה המאפשר הדפסה ללא מהנלי התקן במכשירים ניידים המבוססים על Apple iOS ו- 
 iPhone, iPad או מ Macintosh מאפשרות לך להדפיס ישירות מ AirPrint מדפסות המאופשרות .Macintosh OS

או iPod touch. למידע נוסף ראה פרק תוכנת AirPrint ב התקנת והגדרת המכשיר.

Google Cloud Print שימוש ב

Google Cloud Print הינו שירות המאפשר לך לשלוח הדפסה למדפסת באמצעות הטלפון החכם, טאבלט, או 
כל מכשיר אחר המחובר לרשת. למידע נוסף ראה פרק שרותי Google Cloud Print ב התקנת והגדרת המכשיר 

במדריך זה.
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Linux הדפסה באמצעות

הדפסה מיישומים )אפליקציות(

ישנם יישומי Linux רבים המאפשרים הדפסה באמצעות )CUPS( Common Unix Printing System )מערכת 
ההדפסה הכללית של Unix(. ניתן להדפיס במכונה מכל יישום כזה.

פתח יישום ובחר Print )הדפסה( מתוך תפריט ה File )קובץ(.. 1
2 ..lpr הדפסה( ישירות באמצעות( Print בחר
בחלון ה LPR GUI, בחר במכונה שברשותך מתוך רשימת המדפסות ולחץ על Properties )הגדרות(.. 3
שנה את מאפייני עבודת ההדפסה ע"י שימוש בארבעת הלשוניות המוצגות בחלקו העליון של החלון.. 4

General )כללי(: אפשרות זו מאפשרת לך לשנות את גודל הנייר, סוג הנייר ואת כיוון ההדפסה של המסמכים. 	 
היא מאפשרת את מאפיין ההדפסה הדופלקס )דו-צדדי(, מוסיפה באנרים של התחלה וסוף ומשנה את מספר 

העמודים לגיליון.
Text )טקסט(: אפשרות זו מאפשרת לך להגדיר את השוליים של העמוד ולקבוע את אפשרויות הטקסט, כגון 	 

מרווחים או עמודות.
Graphics )גרפיקה(: אפשרות זו מאפשרת לך להגדיר את אפשרויות ההדמיה שישמשו בעת הדפסת קבצי 	 

תמונה, כגון אפשרויות צבע, גודל תמונה או מיקום תמונה.
Advanced )מתקדם(: אפשרות זו מאפשרת לך לקבוע את רזולוציית ההדפסה, מקור הנייר ויעד ההדפסה.	 

בחר Apply )יישם( על מנת ליישם את השינויים וסגור את חלון ה Properties )מאפיינים(.. 5
בחר OK )אישור( בחלון ה LPR GUI על מנת להתחיל את ההדפסה. חלון ה Printing )הדפסה( המאפשר לך . 6

לעקוב אחר מצב עבודת ההדפסה יוצג.

הדפסת קבצים

באפשרותך להדפיס סוגי קבצים שונים רבים במכונה שלך באמצעות שירות  ה CUPS, ישירות מממשק שורת 
הפקודה. לאומת זאת חבילת מנהלי ההתקן מחליפה את כלי השירות הרגיל של lpr בתוכנת LPR GUI הידידותית 

יותר למשתמש.

על מנת להדפיס קובץ מסמך כלשהו:
הקלד> lpr > file_name משורת מעטפת הפקודה של Linux ולחץ Enter )אישור(. חלון ה LPR GUI יוצג.. 1
כאשר אתה מקליד only lpr ולוחץ Enter )אישור(, חלון ה to print )s(Select file )בחר קובץ/ים להדפסה( . 2

יוצג ראשון. בחר את הקבצים שברצונך להדפיס ובחר Open )פתח(.
בחלון ה LPR GUI, בחר את המכונה שלך מהרשימה ושנה את מאפייני עבודת ההדפסה.. 3
בחר OK )אישור( להתחלת ההדפסה.. 4

תצורת מאפייני מדפסת

באמצעות חלון ה Printer Properties )מאפייני המדפסת( שניתן באמצעות ה Printers configurations )תצורת 
המדפסת(, באפשרותך לשנות את המאפיינים השונים עבור המכונה שלך כמדפסת.

פתח את ה Unified Driver Configurator )מנהל התצורה של ההתקנים המאוחד(.. 1
      במידת הצורך עבור ל Printers configuration )תצורת מדפסות(.

בחר את המכונה שלךברשימת המדפסות הזמינות ובחר Properties )מאפיינים(.. 2

Linux הדפסה באמצעות
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חלון ה Printer Properties )הגדרות המדפסת( נפתח.. 3
     בחלקו העליון של החלון מוצגות חמשת הלשוניות הבאות:

General )כללי(: אפשרות זו מאפשרת לך לשנות את מיקום ושם המדפסת. השם שיוזן בלשונית זו יוצג 	 
ברשימת המדפסות ב Printers configuration )תצורת המדפסות(.

Connection )חיבור(:  אפשרות זו מאפשרת לך לצפות או לבחור ביציאה אחרת. במידה ותשנה את היציאה 	 
במדפסת מ USB ליציאה מקבילית או להפך בזמן השימוש, עליך לקבוע תצורה מחדש עבור יציאת המכונה 

בלשונית זו.
Driver )מנהל ההתקן(: אפשרות זו מאפשרת לך לצפות או לבחור במנהל התקן אחר עבור המכונה. 	 

באמצעות בחירה ב Options )אפשרויות( תוכל לקבוע את אפשרויות ברירות המחדל עבור המכשיר.
Jobs )עבודות ההדפסה(: אפשרות זו מציגה את רשימת עבודות ההדפסה. בחר Cancel Jobs )בטל 	 

 Show completed עבודות הדפסה( על מנת לבטל את עבודת ההדפסה שנבחרה. בחר בתיבת הסימון
jobs )הצג עבודות הדפסה שהושלמו( על מנת לראות עבודות הדפסה קודמות ברשימת עבודות ההדפסה.

Classes)מחלקות(: אפשרות זו מציגה את המחלקה של המכונה. בחר Add to Class )הוסף למחלקה( על 	 
מנת להוסיף את המכונה למחלקה מסויימת או בחר Remove from class )הסר ממחלקה( על מנת להסיר 

את המכונה ממחלקה שנבחרה.
בחר OK )אישור( ליישום השינויים וסגור את חלון הגדרות המדפסת.	 

Linux הדפסה באמצעות



Xerox® WorkCentre® 3025
מדריך למשתמש

97

 Unix הדפסה באמצעות

הדפסת קבצים

לאחר התקנת המדפסת בחר תמונה, טקסט או קובץ PS להדפסה.
הרץ את פקודת ">printui>file_name_to_print". לדוגמה, אם הנך מדפיס את הקובץ "document1" השתמש . 1

.prinui document1 בפקודת
     פקודה זו פותחת את מנהל עבודות ההדפסה )Print Job Managerׂׂ( של מנהל התקן המדפסת של Unix שבו  

     המשתמש יכול לבחור אפשרויות הדפסה שונות.
בחר מדפסת שכבר הוספת.. 2
בחר את אפשרויות ההדפסה מהחלון לדוגמת Page Selection )בחירת דף(.. 3
בחר את מספר העותקים הרצוי ב Number of copies )מספר העותקים(.. 4
לחץ OK )אישור( על מנת להתחיל את עבודת ההדפסה.. 5

תצורת מאפייני מדפסת

מנהל ההתקן של המדפסת מנהל עבודות ההדפסה )Print Job Managerׂׂ( של Unix מאפשר לך לקבוע תצורה 
עבור אפשרויות הדפסה שונות באמצעות אפשרות ה Properties )הגדרות( של המדפסת. ניתן להשתמש במקשים 

ה"חמים" ) hot keys( הבאים: H עבור Help )עזרה(, O עבור OK )אישור(, A עבור Apply )יישם( ו C עבור 
Cancel )בטל(.

לשונית General )כללי(

Paper Size )גודל הדף(: קבע את גודל הנייר כ A4,Letter או כל מידת ניייר אחרת בהתאם לדרישות שלך.	 
 	 Printer Default :סוג הדף( בחר את סוג הנייר. האפשרויות הזמינות בתיבת הרשימה הן( Paper Type

)ברירת המחדל של המדפסת(, Plain )רגיל( ו- Thick )עבה(.
 	 Auto Selection מקור הדף(: בחר את המגש שממנו ילקח הנייר. ברירת המחדל היא( Paper Source

)בחירה אוטומטית(.
Orientation )כיוון הדף(: בחר את הכיוון שבו יודפס המידע על הדף.	 
Duplex )דו- צדדי(: הדפסה על שני צידי הדף על מנת לחסוך בנייר.	 
Multiple pages )דפים מרובים(: הדפס מספר עמודים על צד אחד של הדף.	 
Page Border )גבול הדף(: בחר סגנון גבול עמוד )לדוגמה, קו אחיד דק, קו כפול דק(.	 

לשונית Image )הדמיה(

בלשונית זו ניתן לשנות את בהירות, רזולוציה או מיקום התמונה במסמך שלך.

לשונית Text )טקסט(

השתמש בלשונית זו על מנת לקבוע את השוליים של התווים, מרווח השורות או העמודות של הפלט.

 Unix הדפסה באמצעות
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 Unix הדפסה באמצעות

לשונית Margins )שוליים(

Use Margins )השתמש בשוליים(: הגדר את השוליים של המסמך. בברירת המחדל השוליים לא 	 
מאופשרות. המשתמש יכול לשנות את הגדרות השוליים ע"י שינוי הערכים בשדות המתאימים, כברירת מחדל, 

ערכים אלו תלויים בגודל הדף הנבחר.
 	 Centimeters אינצ'ים( או( Inches ,)נקודות( Points שנה את יחידת המידה ל : )יחידת המידה( Unit

)סנטימטרים(.

לשונית Printer-Specific Settings )הגדרות ייחודיות למדפסת(

בחר אפשרויות שונות במסגרות ה JCL וה- General )כללי( על מנת לבצע התאמה אישית להגדרות השונות. 
.PPD אפשרויות אלו הן ייחודיות למדפסת ותלויות בקובץ ה
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5
צילום

פרק זה כולל:

תהליך הצילום	 
אפשרויות הצילום	 
שימוש באפשרויות הפריסה	 
מיקומי פלט המדיה	 
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תהליך הצילום
פרק זה מתאר את התהליך הבסיסי עבור צילום מסמכים:

טעינת מסמכים	 
בחירת המאפיינים לצילום	 
הזנת הכמות	 
התחל את עבודת הצילום	 
עצירת עבודת הצילום	 

במידה ומאפיין האימות מופעל, ייתכן ותזדקק לחשבון משתמש לפני שימוש במכונה. על מנת להשיג חשבון 
משתמש, או לפרטים נוספים, צור קשר עם מנהל המערכת בחברתך.

הערה: ייתכן וחלק מהאפשרויות לא יהיו זמינות בהתאם לתצורת המכשיר.  

טעינת מסמכים

ניתן להזין מזמכים ע"י מזין המסמכים האוטומטי או ע"י משטח הזכוכית.

הערה: ייתכן וחלק מהאפשרויות לא יהיו זמינות בהתאם לתצורת המכשיר.  

מזין מסמכים אוטומטי

40 מסממ  מזין המסמכים האוטומטי יכול להכיל כמות מקסימלית של
כי מקור בעובי של 80ג'/מ"ר )20 פאונד(.

הזן את המסמכים שברצונך לסרוק כשהכיתוב פונה כלפי מעלה . 1
במגש ההזנת המסמכים במזין המסמכים האוטומטי כאשר 
חלקו העליון של המסמך ממוקם לצידו השמאלי של המגש.

הזז את מכוון המסמך כך שיגע קלות בשני צידי המסמך.. 2

משטח הזכוכית

ניתן להשתמש במשטח הזכוכית עבור מסמכים גדולים,קרועים, פגומים ועבור 
ספרים ומגזינים.

הרם את מזין המסמכים האוטומטי והנח מסמך בודד כשהכיתוב פונה . 1
כלפי מטה על משטח הזכוכית וכשהמסמך מיושר עם הפינה השמאלית 

האחורית.
מידת ברירת המחדל למסמך הינה 8.5x11 אינץ' או A4. עבור מסמכים . 2

בגודל שונה, שנה את אפשרות ה Original size )גודל מסמך המקור(. 
למידע נוסף, ראה אפשרויות הצילום.

תהליך הצילום
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תהליך הצילום

בחירת המאפיינים לצילום

ניתן לבחור במאפיינים שונים עבור עבודות הצילום. אפשרויות הצילום זמינות דרך לחצן ה  Menu )תפריט(. לאחר 
ביצוע הבחירה לחץ על Back )חזור( על מנת לחזור למסך ה Ready )מוכן(.

הערה: ייתכן וחלק מהאפשרויות לא יהיו זמינות בהתאם לתצורת המכשיר.  

לחץ על לחצן ה Copy )צילום( בלוח הבקרה.. 1
     המגש שממנו ימשך הנייר הינו מגש ברירת המחדל. פתח את
         מגש הזנת הנייר הידנית על מנת להזין סוגים יחודיים של 
נייר           כגון, דפי לוגו של החברה או תוויות עבור עבודות חד 

פעמיות.         למידע נוסף ראה פרק נייר ומדיה.
לחץ Menu )תפריט( בלוח הבקרה.. 2
לחץ על חצי הלמעלה/למטה על מנת להציג את המאפיין הרצוי . 3

ולחץ על OK )אישור(.
לחץ על חצי הלמעלה/למטה על מנת להציג את האפשרות . 4

הרצויה וחלץ על OK )אישור( לשמירת הבחירות. למידע נוסף לגבי אפשרויות התכנות, ראה אפשרויות הצילום.
לחץ Back )חזור( על מנת לחזור לתפריט העליון.. 5

הזנת הכמות

הערה: ייתכן וחלק מהאפשרויות לא יהיו זמינות בהתאם לתצורת המכשיר.  

כמות הצילום המקסימלית הינה 99.	 
השתמש בלוח המקשים או בחצי הלמעלה/למטה בלוח הבקרה על מנת להזין את מספר העותקים הרצוי. 	 

המספר שהוזן יוצג בצד הימני התחתון של התצוגה.

הערה: על מנת לבטל הכנסת כמות שגויה לחץ על Clear All )נקה/בטל הכל( והזן את הכמות הנכונה.

התחל את עבודת הצילום

לחץ Start )התחל(. כל מסמך נסרק רק פעם אחת.. 1
אם אתה משתמש במשטח הזכוכית של המסמכים על מנת  לסרוק מסמכי מקור דו-צדדיים או חד-צדדים . 2

שיודפסו כדו-צדדיים, המכונה מציגה הודעה כאשר היא מוכנה לסריקה של הצד השני. המשך בסריקה עד אשר 
כל הצדדים ייסרקו. 

     התמונות נסרקות ועבודת הצילום מודפסת.

עצירת עבודת הצילום

על מנת לבטל עבודת צילום פעילה, לחץ Stop )עצור( בלוח הבקרה.
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אפשרויות הצילום

אפשרויות הצילום
המכונה שברשותך מספקת את האפשרויות הבאות להתאמה אישית של עבודות הצילום שלך. השתמש בלחצן

ה Menu )תפריט( על מנת לגשת לאפשרויות.

     הערות:
ייתכן וחלק מהאפשרויות לא יהיו זמינות בהתאם לתצורת המכשיר.	 
במידה ותלחץ על Clear All )נקה/בטל הכל( בזמן קביעת אפשרויות הצילום, כל האפשרויות שהגדרת עבור 	 

עבודת הצילום הנוכחית יבוטלו ויחזרו למצב ברירת המחדל שלהן לאחר שהמכונה מסיימת את עבודת הצילום 
הנוכחית.

אפשרויותתיאורמאפיין
מאפשר לך לציין את גודל Original Size )גודל מסמך המקור(

התמונה/הדמיה שתיסרק.
 	A4
 	A5
 	B5 )JIS(
 	 Letter
 	 Executive
Folio )זמין רק כאשר מסמך מקור ב- ADF-מזין 	 

מסמכים אוטומטי(
Legal )זמין רק כאשר מסמך מקור ב- ADF-מזין 	 

מסמכים אוטומטי(
ניתן להקטין או להגדיל את Reduce / Enlarge )הקטן/הגדל(

מסמך המקור בין 25% ל 400%
100% : אפשרות זו מפיקה עותקים עם גודל תמונה/	 

הדמיה הזהה לגודל התמונה במסמך המקור.
Presets )הגדרות מוגדרות מראש(:  9 סוגי אחוזי 	 

ההגדלה/הקטנה הנפוצים ביותר לשימוש סופקו 
כאפשרויות מוגדרות מראש. ניתן  לבצע התאמה 

אישית של ההגדרות המוגדרות מראש על מנת 
שיתאימו לצרכים של המשתמש על ידי מנהל 

המערכת או מנהל ההתקן.
Auto-Fit )התאמה אוטומטית(: הקטנה או הגדלה 	 

של התמונה/הדמיה שעל גבי העותקים בהתבסס על 
גודל מסמך המקור וגודל נייר הפלט שנבחר.

Custom )התאמה אישית( - השתמש בלוח 	 
המקשים או בחצי הלמעלה/למטה על מנת להזין את 

האחוזים הדרושים.
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אפשרויותתיאורמאפיין
מכוון את רמת הבהירות והכהות Lighten/Darken )הבהר / הכהה(

של הפלט
Lighten +1 to +5 )הבהרה של 1+ עד 5+( : 	 

מבהיר את התמונה בגידול של עד המצב הבהיר 
ביותר של 5+; מתאים להדפס כהה.

Normal )רגיל(: מתאים למסמכי מקור סטנדרטים 	 
שהוקלדו או הודפסו.

Darken +1 to +5 )כהות של 1+ עד 5+( : מכהה 	 
את התמונה בגידול של עד מצב הכהה ביותר של 5+; 

מתאים להדפס בהיר.
הגדרת סוג מסמך המקורOriginal Type ) סוג מסמך המקור(

משמשת לשיפור איכות
התמונה על-ידי בחירת סוג

המסמך עבור מסמכי המקור.

Text )טקסט(: השתמש באפשרות  זו עבור מסמכים 	 
מקוריים המכילים בעיקר טקסט.

Text/Photo )טקסט ותמונה(: השתמש באפשרות  	 
זו עבור מסמכים מקוריים המשלבים טקסט ותמונות.

Photo )תמונה(:השתמש באפשרות  זו כאשר מסך 	 
המקור הינו תמונה.

מסדרת את הדפים המודפסים Collation )סידור(
לפי סדר.

On )מופעל(: מגדיר את רצף הדפים להדפסה.	 
Off )כבוי(: בחר במידה ואין צורך בסידור הדפים 	 

המודפסים. 
אפשרות זו משמשת לצילום של Layout )פריסה(

מספר מסמכים על גבי גיליון 
אחד, העתקה מספרים, ליצירת 
ספרונים מודפסים, ולייצור של 
מסמכים שניתן להדביק ביחד 

ליצירת פוסטר.

Normal )רגיל(: בחר אפשרות זו על מנת להתאים 	 
לפריסה של מסמכי המקור.

2Up )שני עמודים בגיליון(: מאפיין זה משמש לצילום 	 
של שני מסמכים, בגודל מוקטן, על גיליון נייר אחד.

4Up )ארבעה עמודים בגיליון(: מאפיין זה משמש 	 
לצילום של ארבעה מסמכים, בגודל מוקטן, על גיליון 

נייר אחד.
ID card Copy )צילום תעודת זהות(: המכונה 	 

מדפיסה צד אחד של מסמך המקור בחציו העליון של 
הדף ואת הצד השני על חלקו התחתון של הדף מבלי 

להקטין את הגודל המקורי.
להנחיות נוספות ראה שימוש באפשרויות הפריסה.

השתמש כדי להדפיס תמונה Adjust Bkgd )התאמת הרקע(
ללא הרקע שלה. אפשרות זו 

מקטינה או מעלימה את הרקע 
הכהה הנוצר מסריקה של נייר 

צבעוני או עיתונים.

Off )כבוי(: בחר אם אין צורך בהתאמת הרקע.	 
Auto )אוטומטי(: בחר על מנת לקבל תוצאה 	 

אופטימלית של הרקע.
Enhance Lev 1-2 )שיפור ברמה 1-2( : בחר 	 

מספר גבוה יותר עבור רקע חד יותר.
Erase Lev. 1-4 )מחק ברמה 1-4( : בחר במספר 	 

גבוה יותר עבור רקע בהיר יותר. 

אפשרויות הצילום
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שימוש באפשרויות הפריסה
אפשרות זו משמשת לצילום מסמכים מרובים לגיליון נייר אחד, לצילום מספרים, ליצירת חוברות ולהפקת מסמכים 

אשר ניתן להדביקם ביחד על מנת ליצור פוסטר.

הערה: ייתכן וחלק מהאפשרויות לא יהיו זמינות בהתאם לתצורת המכשיר.  

צילום 2 עמודים או 4 עמודים בגיליון

מאפיין זה משמש להעתקת שני מסמכים או יותר, בגודל מוקטן, על גבי 
גיליון נייר אחד. מאפיין זה אידיאלי ליצירת דפי מידע לחלוקה, לוחות 

תכנון או מסמכים המשמשים למטרות שמירה בארכיון.

הערה: בעת שימוש במאפיין זה, יש לטעון את מסמכי המקור  
במזין המסמכים האוטומטי.     

לחץ על Copy )צילום( בלוח הבקרה.. 1
לחץ על Menu )תפריט( בלוח הבקרה.. 2
לחץ על החצי הלמעלה/למטה כדי להציג את Layout )פריסה( . 3

ולחץ על OK )אישור(.
בחר את האפשרות הרצויה:. 4

Normal )רגיל(: מצלם מסמך מקור אחד על גבי גיליון אחד של נייר.	 
2Up )שני עמודים בגיליון(: מצלם שני מסמכי מקור נפרדים על גבי גיליון אחד של נייר.	 
4Up )ארבעה עמודים בגיליון(: מצלם ארבעה מסמכי מקור נפרדים על-גבי גיליון אחד של נייר. 	 

הערה: עבור מסמכי מקור אופקיים, הנח את החלק העליון של המסמך בחלק האחורי של מזין המסמכים.  
עבור מסמכי מקור אנכיים, הנח את החלק העליון של המסמך בצד שמאל.     

בחר OK )אישור( על מנת לשמור את הבחירות שלך ולחץ על Back )חזור( על מנת לחזור לתפריט העליון. 5
טען  את מסמכי המקור ולחץ על Start )התחל(.. 6

צילום תעודת זהות

המכונה מדפיסה צד אחד של מסמך המקור בחציו העליון של הנייר 
ואת הצד השני על חציו התחתון של הנייר מבלי להקטין את הגודל של 

מסמך המקור. מאפיין זה שימושי עבור צילום של פריט קטן, כגון כרטיס 
ביקור.

הערה: מאפיין צילום זה זמין רק כאשר מסמכי מקור מונחים על  
           גבי משטח הזכוכית של המסמכים. במידה ומסמך המקור גדול

           מהשטח הניתן להדפסה, ייתכן ולא יהיה ניתן יהיה להדפיס       
חלקים מסויימים.   

שימוש באפשרויות הפריסה
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 A4, Letter, Legal, Folio, המכונה שברשותך יכולה להדפיס מסמכי מקור דו-צדדיים על-גבי גיליון אחד של נייר
.A6 או ,Executive, B5,A5

לחץ על Copy )צילום( בלוח הבקרה.. 1
לחץ על Menu )תפריט( בלוח הבקרה.. 2
לחץ על חצי הלמעלה/למטה לבחירת Layout )פריסה( ולחץ על OK )אישור(.. 3
לחץ על חצי הלמעלה/למטה לבחירת ID Card Copy )צילום תעודת זהות( ולחץ על OK )אישור(.. 4
לחץ על Menu )תפריט( על מנת לחזור לתפריט העליון.. 5
הנח את הצד הקדמי של מסמך המקור כשהוא פונה כלפי מטה על . 6

משטח הזכוכית של המסמכים, מיושר עם הקצה של חץ הרישום 
וסגור את מזין המסמכים האוטומטי.

לחץ Start )התחל(.. 7
      הודעת ה Place Front Side Press Ok )הנח צד קדמי ולחץ 

      אישור( תוצג בתצוגה. לחץ OK )אישור( בלוח הבקרה.
 Place המכונה תתחיל בסריקת ההצד הקדמי ותציג את הודעת      

      Rear Side Press Start )הנח צד אחורי ולחץ התחל(.
הפוך את המסמך המקורי ומקם את הצד האחורי של מסמך המקור . 8

כשהוא פונה כלפי מטה על משטח הזכוכית וסגור את מזין המסמכים 
האוטומטי.

לחץ Start )התחל( בלוח הבקרה על מנת להתחיל את הצילום.. 9

שימוש באפשרויות הפריסה
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מיקומי פלט המדיה
למכונה יש מיקום פלט אחד:

מגש הפלט, פונה כלפי מטה, מכיל עד מקסימום 100 גליונות נייר  	 
של 80ג'/מ"ר )20 פאונד(.

שימוש במגש הפלט

מגש הפלט אוסף את הנייר המודפס כשהוא פונה כלפי מטה, לפי הסדר שבו הודפסו הדפים. כאשר מגש הפלט מלא 
תוצג הודעה בלוח הבקרה.

מיקומי פלט המדיה
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6
סריקה

פרק זה כולל:

סקירה כללית של הסריקה	 
 	Windows סריקה באמצעות
 	Macintosh סריקה באמצעות
 	Linux סריקה באמצעות
 	TWAIN סריקה באמצעות
 	WIA סריקה באמצעות מנהלי התקן
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סקירה כללית של הסריקה
מאפיין הסריקה מאפשר למשתמשים ליצור גירסה דיגיטלית של מסמך מודפס הניתן לשליחה למחשב באמצעות 

הרשת או דרך חיבור USB. ניתן לסרוק את המסמך בצבע, צבעי אפור, או שחור ולבן ולאחר מכן לשלוח את הקובץ 
הדיגיטלי ליעד מוגדר.

לפני התחלת תהליך הסריקה, וודא שהמכונה הוגדרה עבור מאפיין הסריקה בזמן ההתקנה. למידע על התקנת, 
הגדרת וקביעת תצורה עבור מאפיין הסריקה, ראה התקנת והגדרת המכשיר.

 Windows, :חלק זה מספק הנחיות עבור סריקה למחשב / רשת באמצעות אחת משלושת מערכות ההפעלה
Macintosh, או Linux. עקוב אחר ההנחיות המתאימות למערכת ההפעלה שברשותך.

להלן אפשרויות הזמינות מלחצן הסריקה בלוח הבקרה:
Scan to Pc )סריקה למחשב(: ניתן לסרוק מסמך למחשב המחובר ישירות למכשיר באחת משתי הדרכים 	 

הבאות:
 	WorkCentre מחשב מקומי(: עבור סריקה למחשב המחובר ישירות ל מכונת ה( Local PC

                      3025 ע"י כבל USB. עבור סריקה באמצעות Windows, דרושה התקנה של של מנהל
                      ההתקן עם ה Easy Printer Manager על המחשב לפני השימוש. עבור סריקה באמצעות

 Xerox Scan או Image Capture דרושה התקנה של של מנהל ההתקן עם ה ,Macintosh                      
.Assistant                      

Network PC )מחשב רשת(: השתמש באפשרות זו על מנת לסרוק נתונים למחשב רשת. עבור	 
 Easy Printer Manager דרושה התקנה של של מנהל ההתקן עם ה ,Windows סריקה באמצעות                     

                     על המחשב לפני השימוש. עבור סריקה באמצעות Macintosh, דרושה התקנה של של מנהל ההתקן 
.Xerox Scan Assistant או Image Capture עם ה                     

)WSD(Web Services for Devices )שירותי רשת עבור מכשירים(: השתמש באפשרות זו על מנת לסרוק 	 
ליישומים או מחשבים התומכים בשירותי הרשת עבור מכשירים של Microsoft. אפשרות זו תוכננה עבור 

Windows Vista ועובדת גם עם Windows 7 ו- Windows 8. תהליך ה WSD יוזם סריקה ומעביר אותה 
לכתובת שאירוע ה Windows ייעד, מהמחשב שלך או מהמכונה.

הערה: ייתכן וחלק מהאפשרויות לא יהיו זמינות בהתאם לתצורת המכשיר.  

תהליך הסריקה

התהליך הבסיסי עבור סריקה באמצעות מחשב המחובר ל WorkCentre 3025 הינו:

במחשב שלך
וודא שאפשרות הסריקה מאופשרת ב WC3025 וביססה חיבור עם המחשב שלך.	 

Xerox במכונת ה
טען את המסמכים.	 

במכונת ה Xerox או במחשב שלך
 	.)Windowsרק ב( WSD בחר את סוג חיבור הסריקה: מחשב מקומי, מחשב רשת או
בחר את יעד הסריקה.	 
בחר את מאפייני עבודת הסריקה.	 
התחל את עבודת הסריקה.	 
במידת הצורך, עצור את עבודת הסריקה.	 

סקירה כללית של הסריקה
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שיטות הסריקה

המכונה שברשותך מציעה את הדרכים הבאות לסריקת תמונה באמצעות חיבור מקומי:
TWAIN: מנהלי ההתקן של TWAIN מטפלים בתקשורת בין תוכנת המחשב להתקן הסורק. ניתן להשתמש 	 

.TWAIN במאפיין זה דרך חיבור מקומי או חיבור רשת במערכות הפעלה שונות. ראה, סריקה באמצעות
)WIA)Windows Image Acquisition: על מנת להשתמש במאפיין זה המחשב צריך להיות מחובר למכונה 	 

באמצעות כבל USB ועובד עם Windows Vista או Windows 7. ראה, סריקה באמצעות מנהל ההתקן 
 .WIA

סקירה כללית של הסריקה
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  Windows סריקה באמצעות

רשימת פעולות של התהליך
 

וודא שהמכונה הוגדרה עבור מאפיין הסריקה בזמן ההתקנה. ראה התקנת והגדרת המכשיר למידע נוסף.	 
 	 .WC3025 מותקן. יישום זה מסופק עם מנהל ההתקן של המדפסת Easy Printer Manager וודא שיישום ה

ה Easy Printer Manager הינו יישום המאפשר דרך קלה לבחירת הגדרות סריקה וניהול פעולות המכונה.
לאחר שאיפשרת את מאפיין הסריקה והקמת את הגדרות הסריקה, ניתן ליזום כל עבודת סריקה מהמחשב 	 

שלך או ממכונת ה Xerox לאחר שמסמך מקור הונח על משטח הזכוכית או במזין המסמכים האוטומטי 
.)ADF(

במידה ומאפיין אימות ואבטחה מאופשר, ייתכן ותזדקק לחשבון משתמש לפני שתוכל להשתמש במכונה. 	 
לקבלת חשבון משתמש או למידע נוסף צור קשר עם מנהל המערכת.

        הערה: ייתכן וחלק מהאפשרויות לא יהיו זמינות בהתאם לתצורת המכשיר, מאפיין הסריקה והיעד הנבחר.

 )scan to PC( אפשר סריקה למחשב

במחשב, פתח את יישום ה Xerox Easy Printer Manager: פתח את תפריט ה Start )התחל(, בחר . 1
Programs )תוכניות( או All Programs )כל התוכניות(, בחר Xerox Printers )מדפסות Xerox(, בחר 

.)Xerox מנהל המדפסת הקל של( Xerox Easy Printer Manager
בחלקו העליון של חלון ה Easy Printer Mnager, בחר בלחצן ה Switch to Advanced Mode )עבור למצב . 2

מתקדם(.
בחר בלחצן ה Scan to PC Settings )הגדרות סריקה למחשב( בחלקו העליון של החלון. מסך ההגדרות . 3

סריקה למחשב יוצג.
בחר Enable Scan from Device Panel )אפשר סריקה מלוח המכשיר(.. 4
ב Scan Settings )הגדרות סריקה( בחר במאפיין הסריקה שבו תשתמש עבור סריקה למכונה:. 5

Output Color )צבע הפלט(	 
Resolution )רזולוציה(	 
Original Size )גודל מסמך המקור(.	 

בחר את ה File Settings )הגדרות הקובץ(:. 6
Save to )שמור אל(: היכן שברצונך שהקובץ הסרוק יישמר במחשב שלך.	 
File Format )פורמט/תבנית הקובץ(.	 
Actions after Saving )פעולות לאחר השמירה(: הודעות כאשר הסריקה הסתיימה ואפשרויות נוספות.	 

הקלק על לשונית ה Image )תמונה/הדמיה( על מנת לבצע בחירות אפיון נוספות עבור הגדרות הסריקה.. 7
בחר Save )שמור( בתחתית המסך על מנת לשמור את הגדרות הסריקה והקובץ.. 8

     הערה: ניתן לבחור גם ב Default )ברירת המחדל( על מנת להגדיר שהמכונה תסרוק באמצעות הגדרות ברירת
     המחדל.

     
     הערה: ההגדרות יאושרו במכונה כאשר תשלח את הפקס מלוח הבקרה.

  Windows סריקה באמצעות



Xerox® WorkCentre® 3025
מדריך למשתמש

111

  Windows סריקה באמצעות

טעינת מסמכים

באפשרותך לטעון את המסמכים המיועדים לסריקה על גבי משטח הזכוכית או באמצעות
מזין המסמכים האוטומטי.

מזין המסמכים האוטומטי
מזין המסמכים האוטומטי יכול להכיל כמות מקסימלית של 40 מסמכי מקור בעובי של 80 ג'/מ"ר )20 פאונד(.

הנח את המסמכים המיועדים לסריקה במגש הקלט של מזין המסמכים האוטומטי, כשהצד הכתוב כלפי מעלה . 1
והחלק העליון של המסמך ממוקם בצידו השמאלי של המגש.

מקם את מכוון המסמך כך שייגע קלות בשני צידי המסמך.. 2

משטח הזכוכית
ניתן להשתמש במשטח הזכוכית עבור מסמכי מקור גדולים, קרועים או פגומים ועבור 

ספרים ומגזינים.
פתח את מזין המסמכים האוטומטי והנח על משטח הזכוכית מסמכים בודדים . 1

כשפניהם כלפי מטה וכשהם מיושרים לפינה השמאלית האחורית.
גודל ברירת המחדל של המסמך הינו 8.5x11 אינץ' או A4 )תלוי במדינה בה . 2

 Original מתבצעת ההתקנה(. עבור מסמכים שגודלם שונה, שנה את אפשרות ה
Size )גודל מסמך המקור(. למידע נוסף ראה אפשרויות הסריקה.

בחירת יעד הסריקה

כאשר הינך בוחר בלחצן ה Scan )סריקה( בצידו השמאלי של לוח הבקרה,יוצגו שתי אפשרויות בממשק המשתמש: 
Scan to PC )סרוק למחשב( ו- Scan to WSD )סרוק לשירותי רשת עבור מכשירים(.

כאשר תבחר scan to PC עליך לבחור את סוג החיבור: מחשב מקומי או רשת.

הערה: במידה והמחשב לא מחובר למכונה באמצעות יציאת USB, אפשרות ה Scan to Local Pc )סריקה    
 ,USB למחשב מקומי( לא תוצג בממשק המשתמש. כאשר תחבר את המחשב למכונה באמצעות ה           

           אפשרות סריקה זו תוצג.

הערה: במידה ולא הגדרת סריקה ב Easy Printer Manager מהמחשב שלך, המחשב שלך לא יוצג כיעד  
           בתפריט הסריקה במכונה.

סריקה למחשב מקומי

על מנת להשתמש ב Scan to Local PCׁ )סריקה למחשב מקומי(, המכונה חייבת להיות מחוברת למחשב או 
לעמדת העבודה באמצעות כבל USB. מנהל ההתקן של הסריקה צריך להיות מותקן במחשב לפני השימוש. להנחיות 

עבור התקנת מנהל ההתקן ראה פרק התקנת והגדרת המכשיר. 
לחץ על לחצן ה Scan )סריקה( בלוח הבקרה.. 1
Scan to PC ׁ)סריקה למחשב( יוצג בממשק המשתמש. לחץ OK )אישור(.. 2
לחץ על חצי הלמעלה/למטה לבחירת Local PC )מחשב מקומי(.. 3
לחץ OK )אישור(. במידה ומופיעה הודעת Not Available )לא זמין(, בדוק את חיבור היציאה ו / או הגדרות . 4

הסריקה.
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לחץ על חצי הלמעלה/למטה לבחירת יעד הסריקה ולחץ OK )אישור(.. 5

סריקה למחשב רשת

וודא שהמכונה מחוברת לרשת. וודא שמנהל ההתקן של הסריקה הותקן ומאפיין הסריקה מאופשר. להנחיות ראה 
התקנת והגדרת המכשיר.

לחץ על לחצן ה Scan )סריקה( בלוח הבקרה.. 1
.Scan to PC ׁ)סריקה למחשב( יוצג בממשק המשתמש. לחץ OK )אישור(.. 2
לחץ על חצי הלמעלה/למטה לבחירת Network PC )מחשב רשת(.. 3
לחץ OK )אישור(. במידה ומופיעה הודעת Not Available )לא זמין(, בדוק את חיבור היציאה ו / או הגדרות . 4

הסריקה.
ברשימת היעדים שתוצג לחץ על חצי הלמעלה/למטה לבחירת שם המחשב שברצונך לקבל בו את הסריקה ולחץ . 5

OK )אישור(.

סריקה ל WSD )שירותי רשת עבור מכשירים(

באמצעות אפשרות זו תוכל לסרוק ליישומים או מחשבים התומכים בשירותי הרשת של Windows עבור מכשירים.
לחץ על לחצן ה Scan )סריקה( בלוח הבקרה.. 1
לחץ על חצי הלמעלה/למטה לבחירת WSD ולחץ OK )אישור(.. 2
גלול למטה עד שה Destination )יעד( הרצוי יוצג ולחץ OK )אישור(.. 3
ברשימת תגובת  ה Profile List )רשימת הפרופיל( , המאשרת היכן שברצונך שקובץ הסריקה שלך יישמר . 4

במחשב, לחץ על חצי הלמעלה/למטה לבחירת המיקום/פרופיל האירוע ולחץ OK )אישור(.

בחירת מאפיינים לסריקה

לאחר בחירת מצב החיבור הרצוי, ניתן לבחור את המאפיינים הדרושים עבור עבודת הסריקה.

הערה: ייתכן וחלק מהאפשרויות לא יהיו זמינות בהתאם לתצורת המכשיר ושיטת הסריקה שנבחרה.  

האפשרויות הבאות זמינות דרך לחצן ה Menu )תפריט( במכונה עבור סריקה למחשב מקומי וסריקה למחשב . 1
רשת וגם בממשק הסריקה של מחשבך עבור כל מערכת הפעלה.

להגדרת מצב הצבע של התמונה שנסרקה: צבעוני, גווני אפור, שחור ולבן.Output Color )צבע הפלט(

להגדרת הרזולוציה של התמונה: 100dpi, 200 dpi, 300dpi או 600dpi. רזולוציה גבוהה Resolution )רזולוציה(
יותר מגדילה את גודל הקובץ.

להגדרת הגודל של מסמך/ מסמכי המקור שהנך סורק: Original Size        Letter, Executive, A4, A5, B5 )גודל מסמך המקור(
 .)JIS

להגדרת תבנית הקובץ של התמונה שנשמרה: Multi-page PDF )קובץ PDF רב-דפי(, File Format )תבנית הקובץ(
Single-page PDF )קובץ PDF בעל דף אחד(, Multi-page TIFF )קובץ TIFF רב-

.JPEG ,)בעל דף אחד TIFF קובץ( Single-page TIFF,)דפי

בממשק המשתמש של המכשיר, גלול מטה עד שמוצג המאפיין הרצוי ולחץ OK )אישור(. בחר את ההגדרה הרצויה  
ולחץ OK )אישור(. 
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התחל את עבודת הסריקה

לאחר הנחת המסמך שברצונך לסרוק ובחירת המאפיינים לעבודה, ניתן להתחיל את הסריקה מהמכונה או 
מהמחשב.

לחץ על לחצן ה Start )התחל( מהמכונה או מהמחשב.. 1
המכונה תתחיל לסרוק את מסמך המקור ואז תשאל אם תרצה לסרוק דף נוסף.. 2
כדי לסרוק דף נוסף, לחץ על לחצני הלמעלה/למטה לבחירת Yes )כן( ואז לחץ OK )אישור(. הזן מסמך מקור . 3

ולחץ על Start )התחל(, במידה ואינך רוצה לסרוק דף נוסף בחר No )לא( ולחץ OK )אישור(.
     התמונות נסרקות ונשלחות ליעד שנבחר בעבודת הסריקה.

עצירת עבודת הסריקה

על מנת לבטל עבודת סריקה פעילה.
לחץ על לחצן ה Stop )עצור( בלוח הבקרה. המכונה תפסיק את הסריקה ותמחוק את הקובץ ואת העבודה . 1

ותעבור לעבודה הבאה.

  Windows סריקה באמצעות
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   Macintosh סריקה באמצעות
 Mac OS X 10.5 בעל מערכת הפעלה Macintosh פרק זה מסביר את הליך הסריקה הבסיסי באמצעות מחשב

ומעלה.
הזנת המסמכים	 
בחר את יעד הסריקה	 
בחר את המאפיינים	 
התחל את עבודת הסריקה	 
עצירת עבודת הסריקה )במידת הצורך(.	 

רשימת פעולות של התהליך

וודא שאפשרות הסריקה הוגדרה במכונת ה Xerox שלך. ראה התקנת והגדרת המכשיר למידע נוסף.	 
בחר את היישום שתשתמש בו עבור סריקת המסמכים. וודא שהיישום הוטען על מחשב ה macintosh שלך 	 

ומוכן לשימוש.
Image Capture הינו יישום של Macintosh המספק דרך קלה לבחירת הגדרות סריקה וביצוע    	 

              עבודת סריקה.
 	     .Xerox המותקן אוטומטית עם מנהל התקן המדפסת של Xerox הינו כלי של Scan Assistant

             הוא מספק ממשק לבחירת סורק, התאמת הגדרות סריקה והתחלת תהליך הסריקה ישירות   
             מהמחשב שלך.

טעינת מסמכים

באפשרותך לטעון את המסמכים המיועדים לסריקה על גבי משטח הזכוכית או באמצעות מזין המסמכים האוטומטי.

מזין המסמכים האוטומטי

מזין המסמכים האוטומטי יכול להכיל כמות מקסימלית של 40 מסמכי מקור בעובי של 80 ג'/מ"ר )20 פאונד(.
הנח את המסמכים המיועדים לסריקה במגש הקלט של מזין המסמכים האוטומטי, כשהצד הכתוב כלפי מעלה . 1

והחלק העליון של המסמך ממוקם בצידו השמאלי של המגש.
מקם את המכוון המסמך כך שייגע קלות בשני צידי המסמך.. 2

משטח הזכוכית

ניתן להשתמש במשטח הזכוכית עבור מסמכי מקור גדולים, קרועים או פגומים ועבור 
ספרים ומגזינים.

פתח את מזין המסמכים האוטומטי והנח על משטח הזכוכית מסמכים בודדים . 1
כשפניהם כלפי מטה וכשהם מיושרים לפינה השמאלית האחורית.

גודל ברירת המחדל של המסמך הינו 8.5x11 אינץ' או A4 )תלוי במדינה . 2
בהמתבצעת ההתקנה(. עבור מסמכים שגודלם שונה, שנה את אפשרות ה 

Original Size )גודל מסמך המקור(. למידע נוסף ראה אפשרויות הסריקה.

  Macintosh סריקה באמצעות
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  Macintosh סריקה באמצעות

)scan to PC( אפשר סריקה למחשב
  

1 ..Image Capture יישומים( ולחץ על( Applications שלך, פתח את תיקיית ה Macintosh במחשב ה
 Mac OS שלך. שלבים אלה הם עבור גירסת MacOS הערה: שלבים אלו עלולים להשתנות בהתאם לגירסת ה     

     10.8 אבל ייתכן ויעבדו גם בגירסאות אחרות כולל 10.6 ומעלה.
מצא את המכשיר שלך ברשימה בעמודה השמאלית והקלק עליו.. 2
בחר את המאפיינים לעבודת הסריקה מה Scan Menu )תפריט הסריקה( בצידו הימני של המסך.. 3
הגדר את אפשרויות הסריקה עבור עבודות הסריקה שלך ע"י לחיצה על Save )שמור(.. 4

     הערה: ההגדרות יאושרו במכונה כאשר תשלח את הפקס מלוח הבקרה.

Image Capture אפשרויות הסריקה של

הגדרותאפיוני עבודת הסריקה

Flatbed: ממשטח הזכוכיתScan Mode )מצב הסריקה(
מזין המסמכים

Text )טקסט(Kind )סוג(
Black and White )שחור ולבן(

Color )צבעוני(
Resolution75dpi - 600dpi )רזולוציה(

SizeA4, Letter, Legal )גודל(

Portrait )אנכי(, Landscape )אופקי(,Orientation Reversed Portrait )כיוון(
)אנכי הפוך(, Reversed Landscape )אופקי הפוך(

Desktop )שולחן העבודה(Scan To )סרוק אל(
Documents folder )תיקיית המסמכים(

]שמות תיקיות אחרות במכשיר[
ייצר שם לקובץ הסרוקName )שם(

FormatJPEG, TIFF, PNG, JPEG 2000, GIF, BMP, PDF )תבנית(

None )ללא(Image Correction )תיקון התמונה(
Manual )ידני(: Brightness )בהירות(, Tint )גוון(, 

Temperature )טמפרטורה(, Saturation )רויה(
Restore Defaults )שחזר את ברירות המחדל(.
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בחירת יעד הסריקה

כאשר הינך לוחץ על לחצן ה Scan )סריקה( בצידו השמאלי של לוח הבקרה, יוצגו שתי אפשרויות בממשק 
המשתמש: Scan to PC )סרוק למחשב( ו- Scan to WSD )סרוק לשירותי רשת עבור מכשירים(.

כאשר תבחר scan to PC עליך לבחור את סוג החיבור: מחשב מקומי או רשת.

הערה: במידה והמחשב לא מחובר למכונה באמצעות יציאת USB, אפשרות ה Scan to Local Pc )סריקה    
 ,USB למחשב מקומי( לא תוצג בממשק המשתמש. כאשר תחבר את המחשב למכונה באמצעות ה           

           אפשרות סריקה זו תוצג.

הערה: במידה ולא הגדרת סריקה  מאופשרת למכונת ה Xerox מהמחשב שלך, מחשב ה Mac שלך לא יוצג    
כיעד בתפריט הסריקה במכונה.  

סריקה למחשב מקומי

על מנת להשתמש ב Scan to Local PCׁ )סריקה למחשב מקומי(, המכונה חייבת להיות מחוברת למחשב או 
לעמדת העבודה באמצעות כבל USB. מנהל ההתקן של הסריקה צריך להיות מותקן במחשב לפני השימוש. להנחיות 

עבור התקנת מנהל ההתקן ראה פרק התקנת והגדרת המכשיר. 
במכונה:

לחץ על לחצן ה Scan )סריקה( בלוח הבקרה.. 1
.Scan to PC ׁ)סריקה למחשב( יוצג בממשק המשתמש. לחץ OK )אישור(.. 2
לחץ על חצי הלמעלה/למטה לבחירת Local PC )מחשב מקומי(.. 3
לחץ OK )אישור(. במידה ומופיעה הודעת Not Available )לא זמין(, בדוק את חיבור היציאה ו / או הגדרות . 4

הסריקה.
לחץ על חצי הלמעלה/למטה לבחירת יעד הסריקה ולחץ OK )אישור(.. 5

סריקה למחשב רשת

במכונה:
לחץ על לחצן ה Scan )סריקה( בלוח הבקרה.. 1
לחץ על חצי הלמעלה/למטה לבחירת Scan to PC ׁ)סריקה למחשב(. . 2
לחץ OK )אישור(. במידה ומופיעה הודעת Not Available )לא זמין(, בדוק את חיבור היציאה ו / או הגדרות . 3

הסריקה.
ברשימת היעדים שתוצג לחץ על חצי הלמעלה/למטה לבחירת שם המחשב שברצונך לקבל בו את הסריקה ולחץ . 4

OK )אישור(.
לחץ על חצי הלמעלה/למטה לבחירת ה Scan Destination )יעד הסריקה( ולחץ OK )אישור(.. 5
גלול באפשרויות הסריקה על מנת לוודא שאלו ההגדרות שאתה צריך עבור עבודת הסריקה: הגדרות רשימת . 6

הפרופיל, תבנית הקובץ, צבע הפלט, רזולוציה וגודל מסמך המקור. במידה וההגדרות לא תואמות את רצונך שנה 
את ההגדרות לפי הצורך. לחץ OK )אישור(.

  Macintosh סריקה באמצעות



Xerox® WorkCentre® 3025
מדריך למשתמש

117

  Macintosh סריקה באמצעות

התחל את עבודת הסריקה

לאחר הנחת המסמך שברצונך לסרוק ובחירת המאפיינים לעבודה, ניתן להתחיל את הסריקה מהמכונה או 
מהמחשב.

לחץ על לחצן ה Start )התחל( מהמכונה או  בחר Scan )סרוק( מה Image Capture במחשב.. 1
המכונה תתחיל לסרוק את מסמך המקור ואז תשאל אם תרצה לסרוק דף נוסף.. 2
כדי לסרוק דף נוסף, לחץ על לחצני הלמעלה/למטה לבחירת Yes )כן( ואז לחץ OK )אישור(. הזן מסמך מקור . 3

ולחץ על Start )התחל(, במידה ואינך רוצה לסרוק דף נוסף בחר No )לא( ולחץ OK )אישור(.
     התמונות נסרקות ונשלחות ליעד שנבחר בעבודת הסריקה.

     הערה: במידה והסריקה לא מתבצעת ב Image Capture, שדרג את ה Mac OS לגירסה האחרונה.
     Image Capture פועל היטב ב Mac OS X 10.4.7 ומעלה.

עצירת עבודת הסריקה

על מנת לבטל עבודת סריקה פעילה.
לחץ על לחצן ה Stop )עצור( בלוח הבקרה. המכונה תפסיק את הסריקה ותמחוק את הקובץ ואת העבודה . 1

ותעבור לעבודה הבאה.
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  Linux סריקה באמצעות
ניתן לסרוק את המסמך באמצעות חלון ה Unified Driver Configurator )מגדיר תצורת התקן מאוחד(. וודא 

שהמכונה דולקת ומחוברת למחשב באמצעות כבל USB, או מחוברת לרשת. התקן את מנהל התקן הסריקה. עקוב 
אחר הוראות ההתקנה שקיבלת עם מנהל ההתקן.

תהליך הסריקה

הקלק לחיצה כפולה על ה Unified Driver Configurator בשולחן העבודה שלך.. 1
הקלק על הלחצן על מנת לעבור ל Scanners configuration )קביעת תצורה לסורקים(.. 2
בחר את הסורק ברשימה.. 3

במידה והנך משתמש רק במכשיר אחד והוא מחובר למחשב ודולק, הסורק שלך יוצג ברשימה והוא נבחר 	 
אוטומטית.

במידה ויש לך יותר מסורק אחד המחוברים למחשב שלך, תוכל לבחור בכל סורק לעבודה בכל זמן. לדוגמה, 	 
בזמן שפעולה מתבצעת בסורק אחד תוכל לבחור בסורק השני, להגדיר את אפשרויות המכשיר, ולהתחיל את 

פעולת סריקת התמונה במקביל.
הקלק על Properties )מאפיינים(.. 4
טען את המסמכים עם הפנים כלפי מעלה במזין המסמכים האוטומטי, או הנח מסמך מקור אחד עם הפנים כלפי . 5

מטה על משטח הזכוכית.
מחלון ה Scanner Properties )מאפייני הסורק(, הקלק על Previewׁ )תצוגה מקדימה(.. 6

     המסמך נסרק ותצוגה מקדימה של התמונה מופיעה ב Preview Pane )חלונית התצוגה המקדימה(.
גרור את הסמן לקביעת איזור התמונה שברצונך לסרוק ב Preview Pane )חלונית התצוגה המקדימה(.. 7
שנה את אפשרויות הסריקה באיזורי ה Image Quality )איכות התמונה( וה Scan Area )איזור הסריקה(.. 8

Image Quality )איכות התמונה(: אפשרות זו מאפשרת לך לבחור את הרכב הצבע ואת הרזולוציה עבור 	 
התמונה.

 	 Advanced איזור הסריקה(: אפשרות זו מאפשראת לך לבחור את גודל הדף. לחצן ה( Scan Area
)מתקדם( מאפשר לך לקבוע את גודל הנייר בצורה ידנית.

        במידה ותרצה לבחור את אחת מאפשרויות ההגדרה הקבועות מראש, בחר את האפשרות מתפריט הרשימה   
        של ה Job Type )סוג העבודה(.

הקלק על Default )ברירת המחדל( על מנת לשחזר את הגדרות ברירת המחדל עבור אפשרויות הסריקה.. 9
בסיום ,הקלק על Start )התחל( על מנת להתחיל את הסריקה.. 10

     שורת המצב מופיעה בצידו השמאלי התחתון של החלון על מנת להראות את התקדמות הסריקה. לביטול  
     הסריקה הקלק על Cancel )בטל(.

     התמונה שנסרקה תוצג.
בסיום, הקלק Save )שמור( בסרגל הכלים.. 11
בחר את ספריית הקובץ שבה תרצה לשמור את התמונה והזן את שם הקובץ.. 12
הקלק על Save )שמור(.. 13

הגדרות סוג משימת הסריקה

ניתן לשמור את הגדרות אפשרויות הסריקה לשימוש במועד מאוחר יותר.

 Linux סריקה באמצעות
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שמירת הגדרת סוג עבודה חדשה

שנה את האפשרויות מחלון ה Scanner Properties )מאפייני הסורק(.. 1
הקלק Save As )שמירה בשם(. 2
הזן את השם עבור ההגדרות.. 3
הקלק על OK )אישור(.. 4

ההגדרה שלך התווספה לתפריט הרשימה Job Type )סוג העבודה(.

מחיקת הגדרת סוג עבודה חדשה

בחר את ההגדרה שברצונך למחק מתפריט הרשימה  Job Type )סוג העבודה(.. 1
הקלק Delete )מחק(.. 2

ההגדרה נמחקה מהרשימה.

 Image Manager שימוש ביישום ה

יישום ה Image Manager )מנהל התמונה/הדמיה( מספק לך תפריט פקודות וכלים על מנת לערוך את התמונה/
הדמיה שנסרקה. השתמש בכלים הבאים על מנת לערוך את התמונה:

פעולהשםכלים

שומר את התמונה.Save )שמור(

מבטל את הפעולה האחרונה שלך.Undo )בטל(

מחזיר את הפעולה שביטלת.Redo )עשה מחדש(

מאפשר לך לגלול בתמונה.Scroll )גלול(

חותך את איזור התמונה הנבחר.Crop )חתוך(

מבצע זום החוצה )מתרחק( מהתמונה.Zoom Out )התרחק/זום החוצה(

מבצע זום פנימה )מתקרב( לתמונה.Zoom In )התקרב/ זום פנימה(

מאפשר לך לקבוע קנה מידה לגודל התמונה, ניתן להזין Scale )קנה מידה(
את המידה ידנית, או לקבוע את השיעור שיבצע קנה מידה 

פרופורציונלי, אנכי או רוחבי.
מאפשר לך לסובב את התמונה; ניתן לבחור את מספר Rotate )סובב(

המעלות מתפריט הרשימה.
מאפשר לך להפוך את התמונה אנכית או אופקית.Flip )הפוך(

מאפשר לך להתאים את הבהירות או ניגודיות של התמונה, Effect )אפקט(
או להפוך את צבעי התמונה.

מראה את מאפייני התמונה.Properties )מאפיינים(

למידע נוסף לגבי יישום ה Image Manager, ראה את העזרה על גבי המסך.

 Linux סריקה באמצעות
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 TWAIN סריקה באמצעות
 Adobe כגון ,TWAIN אם ברצונך לסרוק מסמכים באמצעות תוכנה אחרת, עליך להשתמש בתוכנה תואמת

.TWAIN עקוב אחר השלבים מטה על מנת לסרוק באמצעות תוכנה תואמת .Photoshop
וודא שהמכונה מחוברת למחשב שלך ודולקת.. 1
התקן את מנהל התקן ה TWAIN. פעל על-פי הוראות ההתקנה שסופקו עם מנהל ההתקן שלך.. 2
טען את מסמכי המקור עם הפנים כלפי מעלה במזין המסמכים האוטומטי, או הנח מסמך מקור אחד עם הפנים . 3

כלפי מטה על משטח הזכוכית.
4 ..Adobe Photoshop פתח יישום, כגון
פתח את חלון ה TWAIN והגדר את אפשרויות הסריקה.. 5
סרוק ושמור את התמונה שנסרקה.. 6

TWAIN סריקה באמצעות
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WIA סריקה באמצעות מנהל ההתקן

  WIA סריקה באמצעות מנהל ההתקן
המכונה שברשותך תומכת גם במנהל התקן )Windows Image Acquisition )WIA עבור סריקת תמונות. 

WIA הוא אחד הרכיבים הסטנדרטים הניתנים ע"י מערכת ההפעלה של Microsoft Windows ופועל עם מצלמות 
דיגיטליות וסורקים.

הערה: עבור מכונה זו, מנהלי ההתקן WIA פועלים רק במערכות ההפעלה Windows Vista/7.0/8.0 עם   
.USB יציאת           

וודא שהמכונה מחוברת למחשב שלך דולקת.. 1
התקן את מנהל ההתקן WIA. פעל על-פי הוראות ההתקנה שסופקו עם מנהל ההתקן של מכונת ה Xerox שלך.  . 2
טען את מסמכי המקור עם הפנים כלפי מעלה במזין המסמכים האוטומטי, או הנח מסמך מקור אחד עם הפנים . 3

כלפי מטה על-גבי משטח הזכוכית של המסמכים.
4. סרוק את מסמכי המקור באמצעות ההוראות הבאות:

Windows Vista
 Scanners and Cameras > )לוח הבקרה( Control Panel בחר ,)התחל( Start א. מתפריט ה  

)סורקים ומצלמות(.  
Windows סרוק מסמך או תמונה(. יישום ה( Scan a document or picture ב. לחץ לחיצה כפולה על  

 View Scanners and יוצג. באפשרותך ללחוץ על )Windows פקס וסריקה של( Fax and Scan  
Cameras )הצג סורקים ומצלמות( כדי להציג את הסורקים.                                    

ג. במידה ולא מופיעה הנחיית ה Scan a document or picture )סרוק מסמך או תמונה(, פתח את   
תוכנית הצייר של MS Paint, ומתפריט ה File )קובץ( הקלק על From Scanner or Camera )מסורק או   

מצלמה(.  
ד. בחר New Scan )סריקה חדשה(. מנהל ההתקן של הסריקה יוצג. בחר את העדפות הסריקה שלך.  

ה. בחר Scan )סריקה(.  

Windows 7
א. מתפריט ה Start )התחל(, בחר Control Panel )לוח הבקרה( < Devices and Printers)מכשירים  

ומדפסות(.   
ב. הקלק את לחצן העכבר הימני על סמל מנהל ההתקן ב Printers and Faxes )מדפסות ופקסים( <   

Start Scan )התחל סריקה(.  
יישום New Scan )סריקה חדשה( יוצג.  

ג. בחר את העדפות הסריקה שלך.  
ד. בחר Scan )סרוק(.  
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7
פקס

פרק זה כולל:

סקירה כללית	 
תהליך שליחת פקס 	 
אפשרויות שליחת פקס	 
אפשרויות קבלת פקס	 
מאפיין העברת פקסים שנשלחו / התקבלו	 
 	 )Fax from PC( שליחת פקס מהמחשב
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סקירה כללית 
מכונת הXerox הרב-שימושית מציעה מבחר רחב של יכולות ומאפיינים של הפקס. חלק זה מספק הנחיות כיצד 

להשתמש ביכולות ויישומים אלו ביעילות.

לפני ההתחלת אחד התהליכים בפרק זה, בדוק שפונקציות הפקס הוגדרו בזמן ההתקנה ונתיב התקשורת אופשר. 
למידע נוסף ראה התקנת והגדרת המכשיר.

שינוי הגדרות ברירת המחדל לפקס באמצעות שירותי האינטרנט של 
 CentreWare

במהלך הגדרת והתקנת המכונה, הגדרות ברירת המחדל הוגדרו עבור פעולות המכונה, לרבות הפקס. על מנת 
לשנות אחת או יותר מהגדרות פקס אלו לאחר ההתקנה, פנה ל Easy Printer Manager או לשירותי האינטרנט של 

CentrWare לפי ההנחיות הבאות.

 עבור ה CentreWare: בעמדת העבודה שלך, פתח את הדפדפן והזן את כתובת הIP של המכונה בשורת . 1
הכתובת. לחץ Enter )אישור(.

      במידה ואינך יודע את כתובת הIP, פנה ל Easy Printer Manager )מנהל המדפסת הקל( - בתפריט
      ההתחלה  ובחר את המדפסת שעבורה אתה משנה את המאפיינים. כאשר דף המדפסת נפתח, הקלק על

      לשונית ה Machine Settings )הגדרות המכונה(. אתה תופנה לשירותי האינטרנט של CentreWare. עקוב
      אחר השלבים למטה על מנת להשלים תהליך זה.

בעמוד ה CentreWare של המכונה, בחר Properties )מאפיינים(.. 2
במידת הצורך, הזן admin עבור ה Administrator User Name )שם משתמש של מנהל( ו-1111 עבור ה . 3

password )סיסמה( ובחר Login )התחבר(. הקלק על Properties )מאפיינים(.
בקישור ה Machine Settings )הגדרות המכונה( בחר בקישור ה Fax )פקס( בחלונית הניווט השמאלית.. 4
בחר בקישור ה General )כללי( בחלונית הניווט השמאלית.. 5
באיזור ה Change Default )שנה ברירות המחדל(, עבור המאפיינים הרשומים, ההגדרות שהנך רואה הינן . 6

הגדרות ברירת המחדל. במידה ותרצה לשנות את הגדרות ברירת המחדל לכל הגדרה אחרת, הקלק על תפריט 
הרשימה ובחר את הגדרת המאפיין הרצויה.

     הערה: משתמשים יכולים לשנות הגדרות מאפיינים אלו בכל עבודת פקס, כאשר העבודה הסתיימה המכונה
     חוזרת למצב הגדרות ברירת המחדל.

סקירה כללית
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תהליך שליחת פקס
פרק זה מסביר את ההליך הבסיסי לשליחת פקס. עקוב אחר השלבים מטה על מנת לשלוח פקס.

הזנת המסמכים	 
בחר את המאפיינים	 
הזן את מספר הפקס	 
התחל את עבודת שליחת הפקס	 
בדוק את מצב העבודה	 
עצירת עבודת שליחת הפקס	 
אישור הפקס	 

    הערה: ראה התקנת והגדרת המכשיר עבור מידע על הקמת פעולת הפקס.

טעינת המסמכים

באפשרותך לטעון את המסמכים המיועדים לסריקה על גבי משטח הזכוכית או באמצעות מזין המסמכים האוטומטי 
)ADF(. במידה וישנן מסמכים בשני המגשים, המסמכים מה ADF יסרקו ראשונים.

מזין המסמכים האוטומטי

מזין המסמכים האוטומטי יכול להכיל כמות מקסימלית של 40 מסמכי מקור בעובי של 80 ג'/מ"ר )20 פאונד(.
הנח את המסמכים המיועדים לסריקה במגש הקלט של מזין המסמכים האוטומטי, כשהצד הכתוב כלפי מעלה . 1

והחלק העליון של המסמך ממוקם בצידו השמאלי של המגש.
מקם את מכוון המסמך כך שייגע קלות בשני צידי המסמך.. 2

משטח הזכוכית

ניתן להשתמש במשטח הזכוכית עבור מסמכי מקור גדולים, קרועים או פגומים ועבור ספרים ומגזינים.
פתח את מזין המסמכים האוטומטי והנח על משטח הזכוכית מסמכים בודדים . 1

כשפניהם כלפי מטה כאשר הם מיושרים לפינה השמאלית האחורית.
גודל ברירת המחדל של המסמך הינו 8.5x11 אינץ' או A4 )תלוי במדינה בה . 2

 Original מתבצעת ההתקנה(. עבור מסמכים שגודלם שונה, שנה את אפשרות ה
Size )גודל מסמך המקור( בזמן תכנות העבודה.

     הערה:  המסמכים נסרקים רק פעם אחת גם כאשר נבחרו מספר יעדים או עותקים. 

כאשר הנחת את המסמכים שברצונך לשלוח בפקס במכונה, ניתן לתכנת את שאר 
 Easy Printer עבודת שליחת הפקס מהמכונה או מהמחשב שלך באמצעות ה

Manager או שירותי האינטרנט של Centreware. ראה את השלבים בהמשך עבור כל 
שיטה.

תהליך שליחת פקס
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בחירת מאפיינים לשליחת פקס

ניתן לבחור את מאפייני הפקס עבור כל עבודת פקס. מאפיינים אלו הוגדרו בזמן ההתקנה של המכונה כברירות 
מחדל; במידה ותרצה לשנות את הגדרות ברירת מחדל אלו עבור עבודה מסויימת, עקוב אחר השלבים למטה. 

במידה ותרצה להשתמש בהגדרות ברירת המחדל עבור איכות התמונה, רזולוציה, וגודל מסמך המקור והינך שולח 
פקס בסיסי ליעד אחד, ניתן לדלג על שלב זה. לאחר עבודת שליחת הפקס המכונה תחזור להגדרות ברירת המחדל.

תוכל לבחור את מאפייני הפקס הרצויים עבור עבודת שליחת הפקס לפי השלבים הבאים.

מהמכונה:

לחץ על לחצן ה Fax )פקס(.. 1
לחץ על לחצן ה Menu )תפריט(.. 2
3 . Fax Features באמצעות חצי הלמעלה/למטה, בחר בתפריט ה

)מאפייני פקס(.
גלול במאפיינים ובחר את ההגדרות הרצויות עבור עבודת הפקס.. 4
על מנת לבחור מאפיין, לחץ OK )אישור(.. 5
לאחר מכן גלול על מנת למצוא את האפשרות הרצויה בתוך מאפיין זה או . 6

כדי לבחור Yes )כן( או No )לא(. לחץ OK )אישור(. המכונה תגיב בהודעה שהמאפיין נשמר עבור עבודה זו.
לחץ על לחצן ה Back )חזור( על מנת לחזור לתפריט המאפיינים ולהמשיך לבחור מאפיינים עבור העבודה.. 7
כאשר בחרת את כל המאפיינים הרצויים עבור העבודה, לחץ OK )אישור(.. 8

      מאפייני הפקס הבאים זמינים דרך לחצן ה Menu )תפריט(.

מספק שליטה ידנית על מנת לכוון את הבהירות או הכהות של התמונות/Lighten / Darken )הבהר/הכהה(
הדמיות הניסרקות.

רזולוציה גבוהה יותר מייצרת איכות טובה יותר עבור תמונות. רזולוציה Resolution )רזולוציה(
נמוכה יותר מקטינה את זמן התיקשורת.

אפשרות זו מאפשרת לך לציין את הגודל של התמונה/הדמיה הנסרקת.Original Size )גודל מסמך המקור(

ניתן להשתמש במאפיין זה על מנת לשלוח פקס למספר יעדים.Multi Send )שליחה מרובה(

השתמש במאפיין זה על מנת לשלוח פקס במועד מאוחר יותר.Delay Send )השהיית שליחה(

השתמש במאפיין זה כאשר נידרש לשלוח פקס בעדיפות לפני פעולות Priority Send )שליחה בעדיפות(
שמורות.

Forward Send/Receive )העבר 
פקס שנשלח/התקבל(

ניתן להגדיר את המכונה כך שתעביר פקס שהתקבל או נשלח לפקס 
אחר או למחשב רשת.

Secure Receive )קבלת פקס 
בטוחה(

השתמש במאפיין זה על מנת להגביל הדפסה של פקסים שהתקבלו 
כאשר המכונה ללא השגחה.

השתמש במאפיין זה על מנת להוסיף מסמכים לעבודת פקס מושהה Add Page )הוסף דף(
השמורה בזיכרון.

בטל פקס מושהה השמור בזיכרון המכונה.Cancel Job )בטל את העבודה(

תהליך שליחת פקס
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מהמחשב:

מה CentreWare Internet Services: בעמדת העבודה שלך, פתח את הדפדפן והזן את כתובת הIP של 
המכונה בשורת הכתובת. לחץ Enter )אישור(. מעמוד CentreWare Internet Services )שירותי האינטרנט 

של CentreWare( של המכונה, בחר Properties )מאפיינים(, ואז General )כללי(, ואז Fax )פקס(. בצע את 
השינויים הדרושים לכל מאפיין. הקלק על Apply )יישם( כאשר סיימת.

 Start בתפריט ה Easy Print Manager מנהל ההדפסה הקל(: פתח את ה( Easy Printer Manager מה
)התחל(. בחר את המדפסת שעבורה אתה מבצע את שינוי המאפיינים. כאשר דף המדפסת נפתח, הקלק על לשונית 
ה Machine Settings )הגדרות המכונה(. אתה תופנה לשירותי האינטרנט של CentreWare. עקוב אחר השלבים 

מטה על מנת להשלים את התהליך.

הזנת מספר הפקס

ממשק המשתמש )UIׂ( בלוח הבקרה אמור להציג . 1
Fax 1:_______ 

הזן את מספר הפקס של הנמען ע"י:. 2
א.  Keypad Dial )חיוג באמצעות לוח המקשים(: הזן את המספר באמצעות לוח המקשים כאשר מוצג    

.Fax1:_____    במכונה           
ב. Manual Dial )חיוג ידני(: לחץ על לחצן ה On Hook לקבלת צליל חיוג לפני הזנת מספר הפקס.  

ג. Redial )חיוג חוזר(: לחץ על לחצן ה Redial בצידו הימני של של לוח הבקרה על מנת להזין אוטומטית  
          את מספר )מספרי( הפקס האחרון שלחת אליו. גלול ברשימה לבחירת המספר.

ד. Speed Dial )חיוג מהיר(: לחיוג מהיר באמצעות מספר אחד )0-9(, לחץ והחזק את לחצן הסיפרה   
          המתאימה בלוח המקשים. עבור חיוג מהיר באמצעות שניים או שלוש ספרות, לחץ על לחצן )לחצני( הסיפרה

          הראשונה ואז החזק את לחצן הסיפרה האחרונה.
ה. Address Book )ספר הכתובות(: בחר בלחצן ה Address Book על מנת לגשת לספר הכתובות ובחר  

           ערך של Speed Dial )חיוג מהיר( או Group Dial)חיוג קבוצתי( על מנת להוסיף את הנמען לרשימה. ראה
           פרק ספר הכתובות עבור הנחיות להגדרת ושימוש בספר הכתובות.

התחל עבודת הפקס

לחץ על לחצן ה Start )התחל( מהמכונה. )על מנת ליזום עבודת פקס מהמחשב, ראה שליחת פקס מהמחשב(.. 1
המכונה סורקת את את מסמכי המקור, מחייגת את המספר/ים שהוזנו, ומנסה להתחבר למכשיר הפקס המרוחק. . 2

כאשר יש חיבור, המכונה שולחת את עבודת הפקס. במידה והמספר שחוייג תפוס או שאין תשובה כאשר 
אתה שולח פקס, המכונה מחייגת את המספר מחדש אוטומטית בכל שלוש דקות, עד לשבעה פעמים בהתאם 

להגדרות ברירת המחדל מהמפעל.
      הערה: ייתכן והגדרות ברירת המחדל של של המכונה שונו במהלך התקנת והגדרת המכונה. ניתן לשנות

      הגדרות אלו כעת במידת הצורך ע"י השלבים הבאים.

תהליך שליחת פקס
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תהליך שליחת פקס

לשינוי פרקי הזמן בין החיוג החוזר ומספר הנסיונות לחיוג חוזר 
א. בחר בלחצן ה Machine Status )מצב המכונה(, גלול ל Fax Setup)הגדרת הפקס(. לחץ OK)אישור(.  

ב. גלול ל Sending )שולח(. לחץ OK )אישור(.  
ג. גלול ל Redial Times )מספר פעמים של החיוג החוזר(. לחץ OK )אישור(. קבע את מספר הפעמים  
שברצונך שהמכונה תבצע נסיון חיוג חוזר לשליחת הפקס. ניתן לבחור עד 13 פעמים. לחץ OK )אישור(.  

ד. גלול ל Redial Term )משך זמן החיוג חוזר( לחץ OK )אישור(. קבע את מספר הדקות בין נסיונות החיוג  
החוזר. ניתן להגדיר עד ל 15 דקות בין חיוגים חוזרים. לחץ OK )אישור(.  

ה. במידה ובתצוגה מוצג ?Retry Redial )נסה שוב חיוג חוזר?( לחץ OK )אישור( על מנת לבצע חיוג חוזר  
של המספר מבלי לחכות. על מנת לבטל את החיוג החוזר האוטומטי, לחץ Stop )עצור(.  

ו. על מנת לקבל אישור שהפקס נשלח, עקוב אחר הצעדים מטה על מנת להדפיס דוח אישור.  

אישור שליחת הפקס

כאשר הדף האחרון של מסמך המקור נשלח בהצלחה, המכונה מצפצפת וחוזרת למצב Ready )מוכן(.	 
על מנת להדפיס דוח אישור עבור הפקס האחרון שנשלח, עקוב אחר השלבים הבאים:	 

לחץ על לחצן ה Machine Status )מצב המכונה(.	 
גלול ל Info Pages )דפי מידע( ולחץ OK )אישור(.	 
גלול ל Fax Confirm )אישור פקס( ולחץ OK )אישור(.	 
גלול ל Print )הדפס(. לחץ OK )אישור( על מנת להדפיס דף אישור הכולל תמונה מוקטנת של	 

העמוד הראשון של הפקס.      
כאשר הינך יוזם שליחת פקס מהמחשב, ייתכן ותוצג הודעה במחשבך לאחר שהפקס נשלח ליעדו, במידה 	 

ובחרת Notify me of delivery )עדכן אותי על שליחה( בדף אפשרויות הפקס, בהתאם ליישום ומערכת 
ההפעלה. מה Easy Printer Manager ,תוכל גם לבחור שהודעת דואר אלקטרוני תישלח אליך המאשרת 

שעבודת הפקס בוצעה.
במידה ומשהו משתבש בזמן שליחת הפקס, הודעת שגיאה תוצג בתצוגה. במידה וקיבלת הודעת שגיאה, לחץ 	 

על Stop )עצור( על מנת לבטל/למחוק את ההודעה, תקן את הבעיה, ונסה לשלוח את הפקס שוב. לעזרה 
נוספת ראה בעיות בפקס. 

תוכל להגדיר את המכונה כך שתדפיס דוח אישור באופן אוטומטי בכל פעם שנשלח פקס.	 
לחץ על לחצן ה Machine Status )מצב המכונה(, לאחר מכן גלול ל System Setup )הגדרות	 

הקמת המערכת(. לחץ OK )אישור(.     
גלול ל Machine Setup )הגדרות הקמת המכונה(.	 
גלול ל Confirm )אשר(. לחץ OK )אישור(.	 

עצירת שליחת הפקס

על מנת לבטל עבודת סריקה פעילה לחץ על לחצן ה Stop )עצור( האדום בלוח הבקרה.
על מנת לבטל עבודת פקס מושהה עקוב אחר השלבים הבאים:

לחץ על לחצן ה Fax )פקס( בלוח הבקרה.. 1
לחץ על לחצן ה Menu )תפריט(. גלול ל Fax Feature )מאפיין הפקס(. לחץ OK )אישור(.. 2
גלול ל Cancel Job )בטל עבודה(. לחץ OK )אישור(.. 3
גלול לעבודה שברצונך לבטל. לחץ OK )אישור(.. 4
ענה ל ?Are you sure )האם אתה בטוח?( ב Yes)כן( ע"י לחיצה על OK )אישור(.. 5
תצוגת ההודעה מציינת שהעבודה בוטלה.. 6
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אפשרויות שליחת פקס
המכונה מספקת את האפשרויות הבאות על מנת לבצע התאמה אישית לעבודות הפקס. ניתן לגשת לאפשרויות 

 Xerox או Xerox Easy Printer Manager אלו מהמכונה, ניתן לגשת לחלק מהמאפיינים מהמחשב באמצעות ה
CentreWare Internet Services. ראה את הטבלה בהמשך על מנת לקבוע את אפשרויות הגישה עבור כל מאפיין.

ראה את העמודים לאחר הטבלה עבור פרטים לגבי מאפיינים אלו וכיצד להשתמש בהם.	 
ייתכן וחלק מהאפשרויות לא יהיו זמינות בהתאם לתצורת המכשיר שלך.	 
כאשר העבודה הסתיימה, האפשרויות שהגדרת עבור עבודת הפקס הנוכחית יוחזרו למצב ברירת המחדל.	 

על מנת לקבל גישה למאפיינים הרשומים מטה במחשב או על מנת לשנות את הגדרות ברירת המחדל עבור 
מאפיינים אלו, עקוב אחר השלבים עבור גישה מקוונת בשינוי הגדרות ברירת המחדל.

אפשרויותתיאורמאפיין
 Lighten/Darken ) הבהר / הכהה( 

גישה: במכונה, במחשב
מכוון את רמת הבהירות והכהות 

של הפלט
Lighten +1 to +5 )הבהרה של 1+ עד 5+( : 	 

מבהיר את התמונה בגידול של עד המצב הבהיר 
ביותר של 5+; מתאים להדפס כהה.

Normal )רגיל(: מתאים למסמכי מקור סטנדרטים 	 
שהוקלדו או הודפסו.

Darken +1 to +5 )כהות של 1+ עד 5+( : מכהה 	 
את התמונה בגידול של עד מצב הכהה ביותר של 5+; 

מתאים להדפס בהיר.
Resolution )רזולוציה(
גישה: במכונה, במחשב

רזולוציה משפיעה על מראה 
הפקס במסוף קבלת הפקס. 
רזולוציה גבוהה יותר יוצרת 
תמונה באיכות טובה יותר. 

רזולוציה נמוכה מקטינה את זמן 
השידור.

Standard )סטנדרטי(: מומלץ עבור מסמכי טקסט. 	 
צורך פחות זמן תקשורת אך לא מפיק את איכות 

התמונה הטובה ביותר עבור גרפיקה ותמונות.
Fine )חד/איכותי(: מומלץ עבור איורי קו ותמונות. 	 

זוהי רזולוצית ברירת המחדל והבחירה הטובה ביותר 
ברוב המקרים.

Super Fine )חד/איכותי מאוד(: ממומלץ לשימוש 	 
עם תמונות וגרפיקות בעלות איכות גבוה.

Photo Fax )תמונות בפקס(: מומלץ עבור מסמכי 	 
מקור המכילים גווני אפור ותמונות.

Color Fax )פקס צבעוני(: מומלץ עבור מסמכי מקור 	 
צבעוניים. שליחת פקס צבעוני מאופשרת רק אם 

מכונת הפקס המרוחקת תומכת בקבלת פקס צבעוני 
והשליחה מבוצעת באופן ידני. במצב זה שליחה 

מזיכרון אינה אפשרית.
הערה: כאשר ההתקן שברשותך מוגדר לרזולוציה 

חדה/איכותית מאוד ומכשיר הפקס המרוחק אינו תומך 
ברזולוציה חדה/איכותית מאוד, המכונה משדרת באמצעות

הרזולוציה הנתמכת הגבוהה ביותר.
Original Size )גודל מסמך המקור(

גישה: במכונה, במחשב
מאפשר לך לציין את גודל 

התמונה/ההדמיה שתיסרק.
 	A4
 	A5
 	B5 )JIS(
 	 Letter
 	 Executive

Multi Send )שליחה מרובה(
גישה: במכונה

השתמש במאפיין השליחה 
המרובה על מנת לשלוח פקס 

למספר יעדים.

Fax 1: השתמש באפשרות זו על מנת להזין את 	 
מספר הפקס הראשון.

Fax 2-10: ניתן לשלוח פקס לעד 10 כתובות. אחד 	 
מהם יכול להיות כתובת של קבוצה מספר הכתובות.

ראה שליחה מרובה להנחיות.	 

אפשרויות שליחת פקס
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אפשרויותתיאורמאפיין
Delay Send )השהיית שליחה(

גישה: במכונה
הגדר את המכונה לשליחת פקס 

במועד מאוחר יותר כאשר לא 
תהיה נוכח.

ראה השהיית שליחה להנחיות.

Priority Send )שליחה בעדיפות(
גישה: במכונה

השתמש באפשרות זו כאשר 
פקס בעל עדיפות צריך להישלח 
לפני פעולות נוכחיות או שמורות.

Job Name )שם העבודה( הזן שם עבור העבודה 
באמצעות לוח המקשים )אופציונלי(.

ראה שליחה בעדיפות להנחיות.
Forward )העבר(

גישה: העבר ל PC רק ממחשב, העבר 
לפקס בהמכונה וממחשב.

מגדיר את המכונה להעברת כל 
פקס שהתקבל או נשלח אל

פקס נוסף, או יעד מחשב.

Fax: השתמש באפשרות זו על מנת להעביר כל פקס 	 
שהתקבל או נשלח למספר פקס נוסף שלא ברשימת 

העבודות.
PC: השתמש באפשרות זו להעברת כל פקס 	 

שהתקבל או נשלח למחשב רשת.
כאשר תאפשר אפשרות זו, פעולה זו מתרחשת עבור 	 

כל עבודת פקס עד שתבצע ניטרול של מאפיין זה.
ראה העברת פקס להנחיות.

Secure Receive )קבלה מאובטחת(
גישה: במכונה, במחשב

השתמש באפשרות זו כאשר 
ברצונך למנוע גישה של אנשים 

לא מורשים לפקסים המתקבלים. 
במצב קבלה מאובטחת, כל 

הפקסים הנכנסים נכנסים 
לזיכרון וניתן להדפיסם ע"י הזנת 

סיסמה בעלת 4 ספרות.

On )פועל(: השתמש באפשרות זו להפעלת מצב 	 
קבלה מאובטחת.

Off )מכובה(: השתמש באפשרות זו לביטול מצב 	 
קבלה מאובטחת.

Print )הדפס(: השתמש באפשרות זו כדי להדפיס 	 
פקסים שנשמרו בזיכרון. במידה וסיסמה בעלת 4 

ספרות הוגדרה בזמן הפעלת מצב קבלה מאובטחת, 
תזדקק לסיסמה זו על מנת להדפיס את הפקסים.

הערה: אפשרות זו מופיעה רק כאשר ישנן עבודות 
להדפסה השמורות בזיכרון.

ראה שליחת פקס מהמחשב להנחיות.
Add Page )הוסף דף(

גישה: במכונה
השתמש באפשרות זו על מנת 
להוסיף דפים נוספים לעבודת 

פקס מושהית השמורה בזיכרון.

ראה הוספת מסמכים לפקס מושהה להנחיות.

Cancel Job )בטל עבודה(
גישה: במכונה.

השתמש באפשרות זו לביטול 
עבודת פקס מושהית השמורה 

בזיכרון.

ראה ביטול פקס מושהה להנחיות.

אפשרויות שליחת פקס



Xerox® WorkCentre® 3025
מדריך למשתמש

130

שליחה מרובה

באפשרותך להשתמש במאפיין השליחה מרובה על מנת לשלוח פקס ליעדים רבים.
הפקס מאוחסן באופן אוטומטי בזיכרון ולאחר מכן משודר מהזיכרון אל יעדי הפקס שהוזנו.	 
בעזרת מאפיין זה ניתן לשלוח לעד 10 כתובות בשליחה אחת. אחד היעדים יכול להיות כתובת של קבוצה של 	 

עד 200 יעדים מספר הכתובות של המכונה. לכן סה"כ הנימענים יכול להיות 209.
לאחר השליחה, העבודה נמחקת באופן אוטומטי מהזיכרון.	 
לא ניתן לשלוח פקס צבעוני באמצעות מאפיין זה.	 

עקוב אחר השלבים הבאים על מנת להשתמש במאפיין השליחה מרובה מהמכונה:
לחץ על Fax )פקס( בלוח הבקרה.. 1
לחץ על Menu )תפריט( בלוח הבקרה.. 2
3 . Multi Send מאפייני הפקס(, לחץ על חצי הלמעלה/למטה על מנת לגלול ל( Fax Features בתפריט ה

)שליחה מרובה( ולחץ OK )אישור(.
כאשר מוצגת הודעת ה  _____:Fax1. הזן את המספר של מכשיר הפקס המקבל הראשון ולחץ OK )אישור(. . 4

באפשרותך לבחור מספרי חיוג מהיר או מספר חיוג קבוצתי באמצעות לחצן ספר הכתובות. לפרטים ראה ספר 
הכתובות.

      הערה: לאחר הזנת מספר חיוג קבוצתי, אין באפשרות להזין מספרי חיוג קבוצתיים נוספים.
המכונה תבקש שתזין את מספר הפקס השני, הזן את מספר הפקס של המקבל ולחץ OK )אישור(. . 5
לאחר הזנת מספר הפקס השני, המכונה תציג ?Another Fax number )מספר פקס נוסף?( בחר את . 6

 OK אישור(. על מנת להזין מספרי פקס נוספים לחץ( OK ולחץ )לא( No או )כן( Yes התשובה המתאימה לך
)אישור( כאשר Yes )כן( מובלט וחזור על השלבים. ניתן להוסיף עד 10 כתובות. 

     בסיום הזנת מספרי הפקס, גלול לבחירת No )לא( כאשר המכונה מציגה את הודעת מספר פקס נוסף? ולחץ
     OK )אישור(. 

טען את מסמכי המקור ולחץ Start )התחל( על מנת להתחיל את העבודה. המכונה מתחילה לסרוק את מסמכי . 7
המקור ושומרת אותם בזיכרון.

     במידה והנך משתמש במשטח הזכוכית על מנת לסרוק יותר מדף אחד בחר Yes )כן( בהודעת התצוגה על
     מנת להוסיף דף נוסף. הזן מסמך מקור נוסף ולחץ OK )אישור(. 

     בסיום, בחר No )לא( כאשר המכונה מציגה את הודעת ?Another Page? )דף נוסף?(.

המכונה שולחת את הפקס למספרים שהזנת לפי הסדר שהזנת אותם.

השהיית שליחה

ניתן להגדיר את המכונה כך שתשלח פקס במועד מאוחר יותר כאשר אתה לא נוכח ליד המכונה. השתמש במאפיין 
זה על מנת לשלוח פקסים בשעות שאין עומס או למדינה אחרת או איזור זמן שונה.

לאחר תכנות המכונה לשליחת פקס מושהית, זה יופיע ברשימת ה Scheduled Jobs )עבודות מתוכננות(. 	 
על מנת לצפות ברשימת העבודות המתוכננות לחץ על Machine Status )מצב המכונה( ב Info Pages )דפי 

מידע( לחץ OK )אישור(. גלול עד שתגיע ל Scheduled Jobs )עבודות מתוכננות(. בחר OK )אישור( ואז גלול 
ל Print )הדפס(. לחץ OK )אישור( להדפסת רשימת העבודות המתוכננות, כולל עבודות בהשהייה.

לא ניתן לשלוח פקסים צבעוניים במאפיין זה.	 

אפשרויות שליחת פקס
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עקוב אחר השלבים הבאים במכונה על מנת לתכנת השהיית פקס:
לחץ Fax )פקס( בלוח הבקרה.. 1
לחץ Menu )תפריט( בלוח הבקרה.. 2
3 . Delayed Send מאפייני הפקס(, לחץ על חצי הלמעלה/למטה על מנת לגלול ל( Fax Features בתפריט ה

)שליחה מושהית( ולחץ OK )אישור(.
הזן את מספר הפקס של מכשיר הפקס המקבל ולחץ OK )אישור(. . 4

     באפשרותך לבחור מספרי חיוג מהיר או מספר חיוג קבוצתי באמצעות לחצן ספר הכתובות. לפרטים על הקמת 
     כתובות אלו ראה ספר הכתובות.

     בתצוגה תוצג הודעה המבקשת שתוסיף מספר פקס נוסף. על מנת להזין מספרי פקס נוספים לחץ OK )אישור( 
     כאשר Yes )כן( מוצג וחזור על השלבים. ניתן להוסיף עד 10 כתובות; רק אחד מהכתובות יכול להיות כתובת 

     קבוצה.
     הערה: לאחר הזנת מספר חיוג קבוצתי, אין באפשרות להזין מספרי חיוג קבוצתיים נוספים.

     בסיום הזנת מספרי הפקס, גלול לבחירת No )לא( כאשר המכונה מציגה את הודעת מספר פקס נוסף? ולחץ
     OK )אישור(. 

הזן את ה Job Name )שם העבודה( שברצונך לתת לעבודה ולחץ OK )אישור( . ניתן לדלג על שלב זה במידה . 5
ואינך מעוניין לתת שם לעבודה.

     לפרטים על הזנת תויים אלפאנומריים, ראה שימוש בלוח המקשים.
הזן את השעה שבה תרצה שהפקס יישלח באמצעות לוח המקשים המספרי ולחץ OK )אישור(. אם תגדיר שעה . 6

מוקדמת מהשעה הנוכחית, הפקס יישלח בשעה זו ביום הבא.
טען את מסמכי המקור ולחץ על Start )התחל(. המכונה תשמור את מסמך המקור הסרוק בזיכרון.. 7

     הערה: במידה ותטען את מסמך המקור בתחילת עבודת תכנות העבודה, העבודה תתבצע אוטומטית לאחר 
     שהזנת את הזמן ולחצת על OK )אישור(.

     במידה והנך משתמש במשטח הזכוכית על מנת לסרוק יותר מדף אחד בחר Yes )כן( בהודעת התצוגה על
     מנת להוסיף דף נוסף. הזן מסמך מקור נוסף ולחץ OK )אישור(. 

     בסיום, בחר No )לא( כאשר המכונה מציגה את הודעת ?Another Page? )דף נוסף?(.

המכונה חוזרת למצב Ready )מוכן( כאשר נקבע זמן שליחת הפקס. התצוגה מתזכרת אותך שאתה במצב מוכן 
ושנקבע מועד לשליחת פקס מושהה.

הוספת מסמכים לפקס מושהה

באפשרותך להוסיף מסמכים נוספים לעבודת פקס מושהה השמורה בזיכרון.
טען את מסמכי המקור שיש להוסיף ובחר את הגדרות הפקס הדרושות.. 1
לחץ על Fax )פקס( בלוח הבקרה.. 2
לחץ על Menu )תפריט( בלוח הבקרה.. 3
בתפריט מאפייני הפקס, לחץ על חצי הלמעלה/למטה על מנת לגלול ל Add Page )הוסף דף( ולחץ OK)אישור(.. 4
לחץ על חצי הלמעלה/למטה עד שתוצג עבודת הפקס המבוקשת ולחץ OK )אישור(.. 5
לחץ Start )התחל(.. 6

     במידה והנך מוסיף יותר ממסמך מקור אחד, בחר Yes)כן( בהודעת התצוגה ?Another Page )דף נוסף?(. הזן  
     מסמך מקור נוסף ולחץ OK )אישור(. 

     בסיום, בחר No )לא( כאשר המכונה מציגה את הודעת ?Another Page? )דף נוסף?(. המכונה מאחסנת את
     הדף. תכנות העבודה הסתיים כאשר מוצגת הודעת התצוגה.

אפשרויות שליחת פקס
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אפשרויות שליחת פקס

ביטול פקס מושהה 

באפשרותך לבטל עבודת פקס מושהית השמורה בזיכרון.
לחץ על Fax )פקס( בלוח הבקרה.. 1
לחץ על Menu )תפריט( בלוח הבקרה.. 2
3 . OK בטל העבודה( ולחץ( Cancel Job בתפריט מאפייני הפקס, לחץ על חצי הלמעלה/למטה על מנת לגלול ל

)אישור(.
לחץ על חצי הלמעלה/למטה עד שתוצג עבודת הפקס המבוקשת ולחץ OK )אישור(.. 4

     לחץ OK )אישור( כאשר Yes )כן( מוצג על מנת לאשר ולבטל את העבודה.
     הפקס שנבחר נמחק מהזיכרון.

שליחה בעדיפות

נעשה שימוש בפונקציה כאשר יש לשלוח פקס בעל קדימות גבוהה לפני עבודות פקס בזיכרון או פעולות אחרות של 
המכונה. פקס המקור נסרק לתוך הזכרון ומשודר מייד כאשר מסתיימת הפעולה הנוכחית. 

עקוב אחר השלבים הבאים במכונה על מנת לשלוח עבודת פקס בעדיפות.
לחץ על Fax )פקס( בלוח הבקרה.. 1
לחץ על Menu )תפריט( בלוח הבקרה.. 2
לחץ על חצי הלמעלה/למטה על מנת לגלול ל Priority Send )שליחה בעדיפות( ולחץ OK )אישור(.. 3
הזן את מספר הפקס של מכשיר הפקס המקבל ולחץ OK )אישור(. . 4

     באפשרותך לבחור מספרי חיוג מהיר או מספר חיוג קבוצתי באמצעות לחצן ספר הכתובות. לפרטים על הקמת 
     כתובות אלו ראה ספר הכתובות.

הזן את ה Job Name )שם העבודה( שברצונך לתת לעבודה ולחץ OK )אישור( . ניתן לדלג על שלב זה במידה . 5
ואינך מעוניין לתת שם לעבודה.

     לפרטים על הזנת תויים אלפאנומריים, ראה שימוש בלוח המקשים.
טען את מסמכי המקור ולחץ על Start )התחל(.. 6

     במידה והנך משתמש במשטח הזכוכית על מנת לסרוק יותר מדף אחד בחר Yes )כן( בהודעת התצוגה 
     ?Another Page )דף נוסף?( על מנת להוסיף דף נוסף. הזן מסמך מקור נוסף ולחץ OK )אישור(. 

     בסיום, בחר No )לא( כאשר המכונה מציגה את הודעת  ?Another Page )דף נוסף?(. המכונה סורקת ושולחת
     את הפקס ליעד שהוזן.

אפשרויות שליחת פקס נוספות

.CentreWare ניתן לשנות מאפיינים אלו בשירותי האינטרנט של בשירותי האינטרנט של

תיאורמאפיין

מתפריט הרשימה Redial Term )משך הזמן של חיוג החוזר( בחר Redial Term )משך הזמן של החיוג החוזר(
את מספר הדקות למשך החיוג החוזר.

Redial Times )מספר פעמים של החיוג 
החוזר(

מתפריט הרשימה Redial Times )מספר פעמים של החיוג החוזר( 
בחר את מספר הפעמים שאתה רוצה שהמכונה תבצע חיוג חוזר.
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תיאורמאפיין

במידה ומערכת הטלפון דורשת הזנת תחילית לפני מספר הפקס, Prefix Dial )חיוג תחילית(
סמן את תיבת הסימון Prefix Dial והזן את פרטי תחילית החיוג 

בשדה ה Prefix Dial )חיוג תחילית(.
)ECM מצב( ECM Mode על מנת לאפשר מצב תיקון ECM Mode סמן את תיבת הסימון

שגיאות.
מדפיס דף אישור אחרי כל פקס שנשלח/התקבל.Fax Confirmation )אישור הפקס(

מתפריט הרשימה Fax Confirmation )אישור הפקס( בחר אחת 
מהאפשרויות של שליחת דוחות:

Off )כבוי(	 
On )דולק( -  מדפיס דוח כאשר הפקס נשלח.	 
On-Error )כאשר ישנה תקלה( - מדפיס דוח	 

                            כאשר נוצרת תקלה.

אפשרויות שליחת פקס



Xerox® WorkCentre® 3025
מדריך למשתמש

134

אפשרויות קבלת פקס

אפשרויות קבלת פקס
פרק זה מסביר על הנושאים הבאים:

מצבי קבלת פקס	 
שינוי מצב קבלת פקס	 
אפשרות קבלה מאובטחת	 
הגדרות קבלת פקס נוספות	 

מצבי קבלת פקס

במכונה זו ישנם מספר אפשרויות לקבלת הפקס:
Fax )פקס(: עונה לשיחת פקס נכנסת ומיד עובר למצב קבלת פקס, בהתאם למאפיינים שהגדרת במכונה.	 
Tel )טל(: מקבל פקס כאשר לוחצים על לחצן ה On Hook ואז על ה Start )התחל( כשאתה נמצא ליד 	 

המכונה.
 Answering Machine )משיבון(: כאשר משיבון מחובר למכונה המוגדר לענות לפקסים כאשר הם 	 

מתקבלים.
ניתן לגשת לאפשרויות אלו דרך תהליך ה Fax Setup )הגדרת והקמת הפקס(, כפי שמתואר בהמשך.	 

אפשרות נוספת היא ה )DRPD( Distinctive Ring Pattern Detection )זיהוי דוגמת צלצול ייחודית(, הדורשת 
שירות מיוחד מחברת הטלפונים על קו הטלפון שלך וניתן לקבל גישה אליו בתפריט הקמת והגדרת המערכת במכונה 

)ראה את התהליך למטה(. באמצעות DRPD, תוכל לתכנת את מכונת הפקס שתזהה צילצולים ייחודיים כמכשירי 
פקס השולחים פקסים. ראה מצב DRPD צילצול מיוחד להנחיות כיצד להגדיר ולהשתמש באפשרות קבלת פקס זו.

שינוי מצב קבלת פקס

מצב קבלת הפקס הוגדר בזמן התקנת המכשיר. על מנת לשנות את מצב קבלת הפקס:
לחץ על לחצן ה Info )מידע( בלוח הבקרה. גלול ל Fax Setup )הגדרת והקמת הפקס( ולחץ OK )אישור(.. 1
גלול ל Receiving )קבלה(. לחץ OK )אישור(.. 2
גלול ל Receive Mode )מצב הקבלה(. לחץ OK )אישור(.. 3
בחר את המצב הרצוי ע"י גלילה ברשימה. לחץ OK )אישור(.. 4

      הערה: על מנת להגדיר מצב קבלה DRPD צריך לבצע שלבים אחרים, כפי שמתואר בהמשך.

המצבים מתוארים בהמשך.

מצב פקס

הפקסים יתקבלו כשהם מגיעים ואז או שיודפסו מיידית, או שיועברו, ו/או ישמרו בהתאם למאפיינים שהוגדרו כברירת 
מחדל במכונה.

מאחר והמכונה יכולה לבצע מספר משימות בו-זמנית, היא יכולה לקבל פקסים בזמן שהנך מבצע צילומים או 
הדפסות. במידה ויתקבל פקס בזמן צילום או הדפסה המכונה שומרת את הפקס הנכנס בזיכרון וכאשר פעולת 

הצילום או ההדפסה מסתיימת המכונה מדפיסה את הפקס אוטומטית.



Xerox® WorkCentre® 3025
מדריך למשתמש

135

אפשרויות קבלת פקס

מצב טלפון

במצב זה, הנך חייב להיות נוכח ליד המכונה. תוכל לקבל פקס ע"י לחיצה על לחצן ה On Hook Dial )חיוג עם 
צליל חיוג( על מנת לפתוח את קו הפקס, תשמע את צליל החיוג. לחץ Start )התחל( כאשר תשמע את צליל החיוג 

מהפקס המרוחק. המכונה תתחיל בקבלת הפקס. במידה וישנה שפופרת טלפון תוכל לענות לשיחות באמצעות 
שפופרת הטלפון. 

מצב משיבון / פקס

על מנת להשתמש במצב זה עליך לחבר משיבון למכונה ביציאת ה EXT )שלוחה( בגב המכונה. אם המכונה מזהה 
צליל של פקס בקו, היא אוטומטית מתחילה את קבלת הפקס. במידה והמשיבון מזהה אדם המשאיר הודעה, 

ההודעה נשמרת.

הערות:  
אם קבעת מצב זה במכונה והמשיבון מכובה או שלא מחובר משיבון ליציאת ה EXT, המכונה עוברת	 

                      אוטומטית למצב פקס אחרי מספר צלצולים שהוגדר מראש.
אם במשיבון שלך יש מונה צלצולים לבחירת המשתמש, קבע שהמכונה תענה לשיחות נכנסות תוך 	 

                     צילצול אחד.
אם אתה במצב טלפון כאשר המשיבון מחובר למכונה, עליך לכבות את המשיבון אחרת ההודעה	 

                     היוצאת מהמשיבון תפריע לשיחת הטלפון.

מצב DRPD צילצול מיוחד

צלצול ייחודי הינו שירות של חברת הטלפונים המאפשר למשתמש להשתמש בקו טלפון אחד על מנת לענות למספר 
מספרי טלפון שונים. המספר הייחודי שמישהו משתמש על מנת להתקשר אליך מזוהה ע"י תבניות צלצול שונות 

המכילות שילובי צליל שונים של צלצולים ארוכים וקצרים. מאפיין זה בדר"כ משמש לשירותי מענה טלפוני העונים 
לשיחות עבור לקוחות שונים וצריכים לדעת לאיזה מספר התקשרו על מנת לענות בהתאם.

באמצעות שימוש במאפיין ה DRPD, מכונת הפקס שלך יכולה ללמוד את תבנית הצילצול המיועד כדי לענות. אלה 
אם כן תשנה את התבנית, תבנית צילצול זו תמשיך להיות מזוהה ותיענה כשיחת פקס, ושאר תבניות הצילצול יועברו 

לשלוחת הטלפון או המשיבון המחובר ליציאת ה EXT. ניתן להשהות או לשנות את ה DRPD בקלות בכל זמן ע"י 
.)fax receive mode( במצב קבלת הפקס DRPD ניטרול ה

לפני השימוש באפשרות ה DRPD, דרושה התקנה ע"י חברת הטלפונים של שירות הצילצול הייחודי על קו הטלפון. 
על מנת להתקין ולהגדיר את ה DRPD, תזדקק לקו טלפון נוסף במיקומך או מישהו שיהיה זמין לחייג אל מספר 

הפקס שלך מבחוץ.

.DRPD ראה הגדרת ,DRPD למידע על הגדרת ה
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שימוש בקבלה מאובטחת

ייתכן ותרצה למנוע גישה של אנשים בלתי מורשים לפקסים שאתה מתקבל. במצב קבלה מאובטחת,
כל הפקסים הנכנסים עוברים לזיכרון עד אשר ניגשים אליהם ומשחררים אותם להדפסה. ניתן להגדיר סיסמה בת

4 ספרות כדי למנוע הדפסה של פקסים על ידי משתמשים לא מורשים. אם מצב קבלה מאובטחת מושבת,
כל הפקסים המאוחסנים בזיכרון מודפסים באופן אוטומטי.

 
הערה: ייתכן וחלק מהאפשרויות לא יהיו זמינות בהתאם לתצורת המכשיר.  

הפעלת קבלה מאובטחת

לחץ על Fax )פקס( בלוח הבקרה.. 1
לחץ על Menu )תפריט( בלוח הבקרה.. 2
לחץ על חצי הלמעלה/למטה עד ל Secure Receive )קבלה בטוחה( ולחץ OK )אישור(.. 3
לחץ על חצי הלמעלה/למטה עד ל On )הפעל( ולחץ OK )אישור(.. 4
הזן סיסמה בת ארבע ספרות שבה ברצונך להשתמש ולחץ OK )אישור(.. 5

     ניתן להפעיל מצב קבלה מאובטח ללא הגדרת סיסמה, אך הפקסים שלך לא יהיו מוגנים.
הזן מחדש את הסיסמה כדי לאשר אותה ולחץ OK )אישור(.. 6

 Secure כאשר הפקס מתקבל במצב קבלה מאובטחת, המכונה מאחסנת אותו בזיכרון ומציגה את ההודעה
Receive )קבלה מאובטחת( על מנת להודיע לך שהתקבל פקס במצב זה.

הדפסת פקסים מאובטחים

לחץ על Fax )פקס( בלוח הבקרה.. 1
לחץ על Menu )תפריט( בלוח הבקרה.. 2
לחץ על חצי הלמעלה/למטה עד ל Secure Receive )קבלה בטוחה( ולחץ OK )אישור(.. 3
לחץ על חצי הלמעלה/למטה עד ל Print )הדפס( ולחץ OK )אישור(.. 4
במידת הצורך, הזן סיסמה בת ארבע ספרות ולחץ OK )אישור(.. 5

המכונה מדפיסה את כל הפקסים המאוחסנים בזיכרון.

השבתת מצב קבלה מאובטחת

לחץ על Fax )פקס( בלוח הבקרה.. 1
לחץ על Menu )תפריט( בלוח הבקרה.. 2
לחץ על חצי הלמעלה/למטה עד להדגשת ה Secure Receive )קבלה בטוחה( ולחץ OK )אישור(.. 3
לחץ על חצי הלמעלה/למטה עד ל Off )כבוי( ולחץ OK )אישור(.. 4
במידת הצורך, הזן סיסמה בת ארבע ספרות ולחץ OK )אישור(.. 5

המצב יושבת והמכונה תדפיס את כל הפקסים המאוחסנים בזיכרון.

אפשרויות קבלת פקס



Xerox® WorkCentre® 3025
מדריך למשתמש

137

הגדרות קבלת פקס נוספות

ניתן לקבל גישה לאפשרויות אלו מהמכונה או מהמחשב.

תיאורמאפיין
Tel )טל( - מקבל פקס כאשר המשתמש מקבל את הפקס ידנית ע"י לחיצה 	 Receive Mode )מצב הקבלה(

על לחצן ה On Hook Dial )חיוג עם צליל חיוג(  או הרמת שפופרת 
הטלפון.

Fax )פקס( - עונה לשיחת פקס נכנסת ומיד עובר למצב קבלת פקס.	 
Ans/Fax )משיבון/פקס( -כאשר משיבון מחובר למכונה.	 

קובע את מספר הפעמים שמכונת הפקס המתקשרת צריכה לצלצל לפני Ring to Answer )צלצול למענה(
שהמכונה שלך עונה.

סמן את תיבת הסימון Stamp Receive Name )חתימת שם קבלה( על מנת Stamp Receive Name )חתימת שם קבלה(
לאפשר למכונה להדפיס מספר עמוד, תאריך ושעה של קבלת הפקס בחלקו 

התחתון של כל דף פקס שהתקבל.
יוזם קבלת פקס משלוחת טלפון המחוברת ליציאה בחלקה האחורי של המכונה. Receive Start code )קוד התחלת קבלה(

בחר בקוד ההתחלה הרצוי מהתפריט )ברירת המחדל היא 9(.
בחר על מנת להקטין אוטומטית מסמכים גדולים שהתקבלו על מנת שיתאימו Auto Reductionׁׁ )הקטנה אוטומטית( 

לגודל נייר הפקס שבמכונה.

בחר על מנת להקטין אוטומטית מסמכים גדולים שהתקבלו על מנת שיתאימו Discard Size )התעלם מהמידה(
לגודל נייר הפקס שבמכונה.

בחר על מנת לאפשר הדפסה של פקסים דו- צדדיים במכונה.Two-sided fax printing )הדפסת פקס דו - צדדי(

 

אפשרויות קבלת פקס
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העברת פקסים שנשלחו / התקבלו
באפשרותך להגדיר את ההמכונה כך שתעביר את כל הפקסים שהתקבלו ו/או נשלחו אל פקס אחר או למחשב רשת. 
מאפיין זה יכול להיות מועיל לדוגמה, במידה ויצאת מהמשרד אך אמור לקבל פקסים, או אם תרצה לשמור העתק של 

הפקסים.

בעת העברת פקס למחשב עליך להשתמש בשירותי האינטרנט של CentreWare על מנת להקים את פרטי היעד. 
ניתן להעביר פקס ליעד אחד. ראה שירותי האינטרנט של CentreWare עבור הנחיות.

הערה: ייתכן וחלק מהאפשרויות לא יהיו זמינות בהתאם לתצורת המכשיר.  

העברת פקסים שנשלחו

באפשרותך להגדיר את המכונה כך שתעביר עותק של כל פקס שנשלח. יעד ההעברה יכול להיות מספר פקס אחר. 
כאשר מאפיין זה מאופשר,עותק של כל הפקסים שנשלחו יועברו אל היעד שהוגדר עד אשר אפשרות זו תושבת.

להשבתת העברת פקס, ראה את השלבים בהמשך.

לאפשר העברת פקס שנשלח מהמכונה:

לחץ על Fax )פקס( בלוח הבקרה.. 1
לחץ על Menu )תפריט( בלוח הבקרה.. 2
לחץ על חצי הלמעלה/למטה עד להדגשת ה Send Forward )העברת פקס שנשלח( ולחץ OK )אישור(.. 3
בחר את האפשרות הרצויה:. 4

Fax )פקס(  
א. גלול ל Forward to Fax )העבר לפקס( ולחץ OK )אישור(.  

ב. גלול ל On )הפעל( ולחץ OK )אישור(.  
ג. הזן את מספר הפקס שאליו הפקסים ישלחו ולחץ OK )אישור(.  

:CentreWare לאפשר העברת פקס שנשלח באמצעות שירותי האינטרנט של

בעמדת העבודה, פתח את הדפדפן והזן את כתובת הIP של המכונה בשורת הכתובת.. 1
לחץ Enter )אישור(.. 2
בחר Properties )מאפיינים(. . 3
במידת הצורך,הזן את שם המשתמש של המנהל )admin ( ואת הסיסמה )1111 ( ובחר Login )התחבר(. . 4

הקלק על Properties )מאפיינים(.
בלינק ה Machine Settings )הגדרות המכונה( בחר את לינק ה Fax )פקס( בניווט השמאלי.. 5
בחר בלינק ה Send Forward )העברת פקס( בניווט השמאלי.. 6
הקלק על Enable )אפשר( באיזור ה Fax Forward to Fax )העברת פקס לפקס(.. 7
הזן .Forward No )מספר להעברה( ובחר Apply )יישם(.. 8
כל הפקסים שנשלחים מהמכונה שלך ישלחו )יעבירו( גם העתק של הפקס למספר הפקס שהזנת כאן.. 9

העברת פקסים שנשלחו / התקבלו
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העברת פקסים שנשלחו / התקבלו

העברת פקסים שהתקבלו

באפשרותך להעביר פקסים שהתקבלו במכונה אל מספר פקס אחר או למחשב רשת. במידה ומאפיין זה מאופשר, 
כאשר המכונה מקבלת פקס, הוא מאוחסן בזיכרון ואז מייד נשלח אל היעד שהגדרת. כל הפקסים

שהתקבלו ימשיכו לעבור אל היעד שהוגדר עד אשר אפשרות זו תושבת. להשבתת העברת פקס, עיין בסעיף
השבתת העברת פקס בהמשך.

לאפשר העברת פקס שהתקבל מהמכונה:

לחץ על Fax )פקס( בלוח הבקרה.. 1
לחץ על Menu )תפריט( בלוח הבקרה.. 2
לחץ על חצי הלמעלה/למטה עד ל Rcv. Forward )העברת פקס שהתקבל( ולחץ OK )אישור(.. 3
בחר את האפשרות הרצויה: Forward to Fax )העבר לפקס(,ׁ Forward to PC )העבר למחשב אישי(, . 4

Forward and Print )העבר והדפס(.
א. Forward to Fax )העבר לפקס(: גלול ל On )הפעל( ולחץ OK )אישור(. הזן את מספר הפקס שאליו   

  ישלחו הפקסים ולחץ OK )אישור(.
ב.ׁ Forward to PC )העבר למחשב אישי(: גלול ל On )הפעל( ולחץ OK )אישור(.  

ג. Forward and Print )העבר והדפס(: גלול ל On )הפעל( ולחץ OK )אישור(.  

הערה: העברה והדפסה יגרמו למכשיר להדפיס את הפקס מקומית ולהעביר אותו, באמצעות שיטת ההעברה  
שאיפשרת.  

:CentreWare לאפשר העברת פקס שהתקבל באמצעות שירותי האינטרנט של

בעמדת העבודה, פתח את הדפדפן והזן את כתובת הIP של המכונה בשורת הכתובת. לחץ Enter )אישור(.. 1
בחר Properties )מאפיינים(. . 2
במידת הצורך, הזן את שם המשתמש של המנהל )admin( ואת הסיסמה )1111( ובחר Login )התחבר(. . 3
הקלק על Properties )מאפיינים(.. 4
בלינק ה Machine Settings )הגדרות המכונה( בחר את לינק ה Fax )פקס( .. 5
בחר בלינק ה Receive Forward )העברת פקס שהתקבל(.. 6
הקלק על Enable )אפשר( באיזור ה Fax Forward to Fax )העברת פקס לפקס(.. 7
הזן את מספר הפקס שאליו אתה רוצה שהפקס יועבר אליו: .Forward No )מספר להעברה(. . 8
הזן Start Time )זמן התחלה( ו End Time )זמן סיום(; אפשרויות אלו כוללות תאריך ושעה.. 9

במידה ותרצה להעביר את העתק הפקס למחשב אישי, הקלק על תיבת הסימון Enable )אפשר( בסעיף זה.. 10
במידה ותרצה שהפקס שהתקבל יודפס ברגע שהתקבל, סמן את תיבת הסימון Enable )אפשר( עבור אפשרות . 11

זו.
בחר Apply )יישם(.. 12

:PC לאפשר העברת פקס שהתקבל ל
בעמדת העבודה, פתח את הדפדפן והזן את כתובת הIP של המכונה בשורת הכתובת.לחץ Enter )אישור(.. 1
בחר Properties )מאפיינים(. . 2
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במידת הצורך,הזן את שם המשתמש של המנהל )admin ( ואת הסיסמה )1111 ( ובחר Login )התחבר(. . 3
הקלק על Properties )מאפיינים(.. 4
בלינק ה Machine Settings )הגדרות המכונה( בחר את לינק ה Fax )פקס( .. 5
בחר בלינק ה Send Forawrd )העברת פקס שנשלח(.. 6
הקלק על Enable )אפשר( באיזור ה Fax Forward to PC )העברת פקס למחשב אישי(.. 7
הזן את כתובת ה PC שאליו ברצונך שהפקס יעבור.. 8
הזן Start Time )זמן התחלה( ו End Time )זמן סיום(; אפשרויות אלו כוללות תאריך ושעה.. 9

בחר Apply )יישם(.. 10

השבתת העברת פקס

בצע את השלבים הבאים על מנת להשבית את אפשרות העברת הפקס.
מהמכונה:

לחץ על Fax )פקס( בלוח הבקרה.. 1
לחץ על Menu )תפריט( בלוח הבקרה.. 2
לחץ על חצי הלמעלה/למטה כדי לגלול ל Fax Feature )מאפייני פקס( ולחץ OK )אישור(.. 3
גלול ל Forward )העבר( ולחץ OK )אישור(.. 4
גלול ל Fax )פקס(, ולחץ OK )אישור(.. 5
6 . OK העברת פקס שהתקבל( ולחץ( Receive Forward או ל )העברת פקס שנשלח( Send Forward גלול ל

)אישור(.
גלול ל Off )כיבוי( ולחץ OK )אישור(.. 7

:CentreWare השבתת העברת פקס באמצעות שירותי האינטרנט של

בעמדת העבודה, פתח את הדפדפן והזן את כתובת הIP של המכונה בשורת הכתובת.. 1
לחץ Enter )אישור(.. 2
בחר Properties )מאפיינים(. . 3
במידת הצורך,הזן את שם המשתמש של המנהל )admin( ואת הסיסמה )1111( ובחר Login )התחבר(. . 4
בעמוד ה CentreWare Internet Services הקלק על Properties )מאפיינים(.. 5
בלינק ה Machine Settings )הגדרות המכונה( בחר את לינק ה Fax )פקס( .. 6
בחר בלינק ה Send Forward )העברת פקס שנשלח( או ה Receive Forward )העברת פקס שהתקבל( . 7

שברצונך להשבית.
הקלק על תיבת הסימון של האיפשור עבור המאפיין המתאים על מנת להסיר את הסימון ולהשבית את המאפיין.. 8
בחר Apply )יישם(. יישום ה Fax Forward )העברת פקס( לא יהיה מופעל במכונה.. 9
 

הערה: כאשר הינך מבטל את ה Receive Forward )העברת פקס שהתקבל(, המכונה תחזור למצב ברירת  
.DRPD המחדל שהוגדר - פקס, טל, משיבון/פקס או   

העברת פקסים שנשלחו / התקבלו
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 )Fax from PC( שליחת פקס מהמחשב

  )Fax from PC( שליחת פקס מהמחשב
ניתן לשלוח פקס מהמחשב האישי מבלי לגשת למכונה עם מסמך מקור מודפס. באמצעות מאפיין נח זה, אתה שולח 

את הקובץ שלך למכונת הפקס כפי שאתה במבצע עבודת הדפסה ואז המכונה שולחת את כל הקבצים שלך כפי 
שהיא שולחת עבודת פקס.

על מנת לשלוח פקס ממחשבך תצטרך להתקין את תוכנת ה PC-Fax ולהתאים את הגדרות התוכנה. ראה התקנת 
והגדרת המכשיר עבור הנחיות התקנה אלו.

לביצוע שליחת פקס מהמחשב

פתח את המסמך שברצונך לשלוח.. 1
בחר Print )הדפסה( מתפריט הקובץ.. 2

     חלון ההדפסה יוצג. ייתכן והחלון יראה קצת שונה בהתאם ליישום שלך.
בחר את Xerox MFP PC Fax מרשימת המדפסות המופיעה בתפריט הרשימה Name )שם(.. 3
בחר Printer Properties )מאפייני מדפסת(.. 4
בחר Ok )אישור(. מסך ה Fax Properties )מאפייני הפקס( יוצג.. 5

ישנן שתי אפשרויות:
Specify Fax Options before sending )ציין אפשרויות פקס לפני השליחה(: השתמש על מנת לקבוע 	 

מאפייני איכות התמונה, הוספת דף שער והודעה לפני שליחת הפקס.
בחר באפשרות זו, בחר ב Address Book )ספר הכתובות( שברצונך להשתמש בו )מהמחשב	 

שלך(, הקלק על OK )אישור( וחלון ה Print )הדפסה( יוצג. הקלק על OK )אישור(.     
דף ה Fax Options )אפשרויות הפקס( יוצג.	 
בדוק שהמדפסת הנכונה מזוהה בחלק העליון. במידה ולא, בחר Change )שנה( בצד הימני ובחר 	 

את המדפסת הרצויה.   
בחר Recipient )נמען( מתפריט הרשימה, או הקלד את כתובת הנמען, או הקלק על לחצן ספר	 

הכתובות על מנת לבצע חיפוש של כתובת. ניתן לציין עד 15 נמענים.    
 	 Original חד/איכותי(. בחר את ה( Fine או )רגיל( Standard :)איכות( Quality בחר באפשרות ה

Type )סוג מסמך המקור(: טקסט, טקסט/תמונה או תמונה.   
על מנת להוסיף Cover Page )דף שער( והודעה, בחר את תיבת הסימון. מלא את שדות הטקסט	 

עבור דף השער.    
Automatically sent to )שלח אוטומטית ל(: השתמש על מנת לשלוח פקס מבלי ליצור דף שער או ביצוע 	 

בחירת אפשרויות נוספות.
בחר לחצן זה.	 
בחר את לחצן ה Add )הוסף( על מנת להוסיף נמען חדש, ע"י הקלדה ישירה של שמות ומספרי 	 

פקס או ע"י הוספת שמות מספר הכתובות הרלונטי )מהמחשב שלך(. ניתן לבחור עד 15 כתובות.   
 	        Notify me on Delivery במידה ותרצה לדעת שהפקס שנשלח הגיע לפקס היעד, הקלק על

     Preview תיידע אותי במסירה(. עבור תצוגה מקדימה של המסמך, כולל דף השער, הקלק על(              
)תצוגה מקדימה(.    

הקלק OK )אישור( לשליחת המסמך מהמחשב שלך למכונת הפקס שלך, ומכונת הפקס תשלח את    	 
              המסמך למספר/מספרי הפקס של היעד שנרשמו.
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8
ספר הכתובות

פרק זה כולל:

סקירה כללית של ספר הכתובות	 
שימוש בספר הכתובות מלוח הבקרה	 
 	CWIS שימוש בספר הכתובות ב
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סקירה כללית של ספר הכתובות 
באמצעות מאפיין ספר הכתובות הנח לשימוש במכונת ה Xerox WorkCentre 3025NI כל הכתובות שאתה צריך 

זמינות עבור עבודות הפקס. כאשר מאפיין ספר הכתובות מאופשר במהלך התקנת והגדרת המכשיר, תוכל להזין 
כתובות בודדות, כתובות קבוצה וכתובות חיוג מהיר ולשמור אותן בספר הכתובות במכונה לשימוש חוזר עבור 

עבודות הפקס.

במידה ואפשרות ה LDAP הוגדרה ניתן גם לבצע חיפוש בספר הכתובות של הרשת הגלובלית מהמכונה שלך. ראה 
התקנת והגדרת המכשיר עבור הנחיות כיצד להגדיר ולאפשר את ספר הכתובות עבור המכונה.

השתמש בספר הכתובות כאשר הינך שולח פקס ממכונת ה Xerox WorkCentre 3215/3225 שלך למכונת 
פקס אחרת, למחשב, או לכתובת דוא"ל. ניתן לגשת ולבצע פעולות בספר הכתובות באמצעות הלחצן במכונת ה 

.CentreWare Internet Services )CWIS( או מהחשב באמצעות שירותי האינטרנט של WorkCentre 3025NI

פעולות מפתח עבור ספר הכתובות כוללות:
 	.CWIS ניתן להוסיף כתובות בכל זמן מהמכונה או מה
ספר הכתובות יכול לאחסן עד 500 ערכים במכשיר ה WorkCentre 3025NI. ערכים אלו 	 

כוללים עד 200 מספרי חיוג מהיר.
 ניתן לבצע חיפוש בכתובות המקומיות או בספר הכתובות של הרשת הגלובלית )במידה 	 

ואפשרות ה LDAP הוגדרה(.
 	 Machine Status / Info Pages ניתן להדפיס רשימה של כל ערכי ספר הכתובות מתפריט ה

)מצב המכונה / דפי מידע(.

סקירה כללית של ספר הכתובות 
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שימוש בספר הכתובות מלוח הבקרה  
באמצעות לחצן ספר הכתובות בלוח הבקרה באפשרותך:

לבצע חיפוש של כתובות.	 
לבסס מספרי חיוג מהיר או מספרי חיוג קבוצתי עבור כתובות.	 
להוסיף, למחוק או לערוך כתובות עבור יחידים, קבוצות פקס, או קבוצות דוא"ל.	 
להדפיס את ספר הכתובות.	 

בעת השימוש בספר הכתובות עליך להיות במצב הפעולה המתאים עבור העבודה. בחר בלחצן הפקס 
לפני שאתה ניגש לספר הכתובות על מנת למצוא את הכתובת הרצויה לביצוע העבודה.

חיפוש בספר הכתובות

ישנן שתי דרכים לחיפוש כתובת בזיכרון ספר הכתובות. ניתן לראות תצוגה מקדימה של הערכים ברציפות או לבצע 
חיפוש ע"י הזנת האות הראשונה של השם המשתייך לכתובת.

לחץ Fax )פקס( בלוח הבקרה בהתאם לסוג העבודה שברצונך לבצע.. 1
הודעת התצוגה _______:Fax )פקס:( תוצג בממשק המשתמש.. 2
לחץ על לחצן ה Address Book )ספר הכתובות( בלוח הבקרה.. 3
הודעת התצוגה Search & Dial )חפש/ וחייג( תוצג. לחץ OK )אישור(. בשלב זה ניתן לבחור כיצד ברצונך . 4

לבצע את החיפוש בספר הכתובות:
     Search All )חפש הכל(: על מנת לגלול ברשימת הכתובוץת המלאה בספר הכתובות עבור סוג המספרים     

     שבחרת )חיוג מהיר או חיוג קבוצתי(.
     Search ID )חפש זיהוי(: הזן את מספר האותיות הראשונות של השם האחרון על מנת לצמצם את החיפוש.

בחר ב Search All )חפש הכל(  או ב Search ID )חפש זיהוי(. לחץ OK )אישור(. עבור Search ID הזן את . 5
מספר האותיות הראשונות של השם שהינך מחפש. המכונה תחזור עם שמות תואמים.

לחץ על חצי הלמעלה/למטה עד שהשם והכתובת הרצויים מוצגים ולחץ OK )אישור(.. 6

מספרי חיוג מהיר

ניתן לשמור עד 200 כתובות פקס שבשימוש קבוע כמספרי חיוג מהיר.

רישום מספר חיוג מהיר

לחץ Fax )פקס( בלוח הבקרה.. 1
לחץ Address Book )ספר הכתובות( בלוח הבקרה.. 2
לחץ על חצי הלמעלה/למטה לבחירת New & Edit )חדש וערוך( ולחץ OK )אישור(.. 3
בחר Speed Dial )חיוג מהיר( ולחץ OK )אישור(.. 4
הזן מספר חיוג מהיר בין 1 ל 200  ולחץ OK )אישור(.. 5

     במידה וכבר קיים ערך במספר שבחרת, תוצג הודעה. על מנת להתחיל מחדש עם מספר חיוג מהיר חדש, לחץ
     Back )חזור(. הזן מספר חיוג מהיר נוסף פנוי.

בהודעת התצוגה _______:ID, הזן את השם שברצונך לשייך למספר החיוג המהיר ולחץ OK )אישור(.. 6
     לפרטים עבור הזנת תווים אלפאנומריים, פנה לשימוש בלוח המקשים בפרק תחילת העבודה.

שימוש בספר הכתובות מלוח הבקרה
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שימוש בספר הכתובות מלוח הבקרה

הזן את כתובת הפקס שברצונך לשייך למספר החיוג המהיר ולחץ OK )אישור(.. 7
לחץ Stop )עצור( כדי לחזור למצב Ready )מוכן(.. 8

עריכת מספר חיוג קבוצתי

לחץ Fax )פקס( בלוח הבקרה.. 1
לחץ Address Book )ספר הכתובות( בלוח הבקרה.. 2
לחץ על חצי הלמעלה/למטה לבחירת New & Edit )חדש וערוך( ולחץ OK )אישור(.. 3
לחץ על חצי הלמעלה/למטה לבחירת Speed Dial )חיוג מהיר( ולחץ OK )אישור(.. 4
הזן את מספר חיוג המהיר שברצונך לערוך ולחץ OK )אישור(.. 5
ערוך את הפרטים הדרושים:. 6

שנה את השם ולחץ OK )אישור(.	 
שנה את המספר / כתובת ולחץ OK )אישור(.	 

לחץ Stop )עצור( כדי לחזור למצב Ready )מוכן(.. 7

שימוש במספרי חיוג מהיר

כאשר הנך נדרש להזין מספר יעד בזמן שליחת פקס, הזן את מספר החיוג המהיר המייצג את המספר השמור 
שברצונך להשתמש.

עבור מספר חיוג מהיר בעל סיפרה אחת )0-9(, לחץ והחזק את לחצן הסיפרה המשוייך בלוח המקשים 	 
המספרי.

עבור מספר חיוג מהיר בעל 2-3 ספרות, לחץ על לחצן / לחצני הסיפרה הראשונה ואז החזק את לחצן הסיפרה 	 
האחרונה.

מספרי חיוג קבוצתיים

במידה ואתה שולח את המסמכים שלך למספר יעדים לעיתים קרובות, תוכל לשייך יעדים אלו לקבוצה ולקבוע אותם 
כמספרי חיוג קבוצתיים. כעת תוכל להשתמש במספר חיוג קבוצתי על מנת לשלוח מסמך לכל היעדים שבקבוצה. 

ניתן לקבוע עד 200 מספרי חיוג קבוצתיים באמצעות שימוש במספרי החיוג המהירים הקיימים של היעד.

רישום מספר חיוג קבוצתי

לחץ Fax )פקס( בלוח הבקרה.. 1
לחץ Address Book )ספר הכתובות( בלוח הבקרה.. 2
לחץ על חצי הלמעלה/למטה לבחירת New & Edit )חדש וערוך( ולחץ OK )אישור(.. 3
לחץ על חצי הלמעלה/למטה לבחירת Group Dial )חיוג קבוצתי( ולחץ OK )אישור(.. 4
הזן מספר חיוג קבוצתי בין 1 ל 200  ולחץ OK )אישור(.. 5

     במידה וכבר קיים ערך במספר שבחרת, התצוגה תציג הודעה על מנת לאפשר לך לשנות את בחירתך.     
הזן את השם הרצוי ולחץ OK )אישור(.. 6

     לפרטים עבור הזנת תווים אלפאנומריים, פנה לשימוש בלוח המקשים בפרק תחילת העבודה.
הזן את מספר האותיות הראשונות של השם של החיוג המהיר שהינך מחפש.. 7
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גלול עד שהשם והמספר הרצויים מוצגים ולחץ OK )אישור(.. 8
לחץ OK )אישור( כאשר Yes )כן( מוצג בהודעת התצוגה ?Add Another )הוסף עוד(.. 9

     חזור על השלבים על מנת להוסיף מספרי חיוג מהיר נוספים לקבוצה.
     בסיום, לחץ על חצי הימין/שמאל לבחירת No )לא( בהודעת התצוגה ?Add Another )הוסף עוד( ולחץ

     OK )אישור(
לחץ Stop )עצור( כדי לחזור למצב Ready )מוכן(.. 10

עריכת מספר חיוג קבוצתי

לחץ Fax )פקס( בלוח הבקרה.. 1
לחץ Address Book )ספר הכתובות( בלוח הבקרה.. 2
לחץ על חצי הלמעלה/למטה לבחירת New & Edit )חדש וערוך( ולחץ OK )אישור(.. 3
לחץ על חצי הלמעלה/למטה לבחירת Group Dial )חיוג קבוצתי( ולחץ OK )אישור(.. 4
הזן את מספר חיוג הקבוצתי שברצונך לערוך ולחץ OK )אישור(.. 5
הזן את מספר האותיות הראשונות של השם של החיוג המהיר בקבוצה שברצונך להוסיף או למחוק.. 6
גלול עד שהשם והמספר הרצויים מוצג ולחץ OK )אישור(.. 7

      במידה והזנת מספר חיוג מהיר חדש, ?Add )הוסף?( יוצג.
      במידה ותזין מספר חיוג מהיר השמור בקבוצה, ?Delete )מחק?( יוצג.

      לחץ OK על מנת להוסיף או למחוק את המספר.
 לחץ OK )אישור( כאשר Yes )כן( מופיע על מנת להוסיף או למחוק מספרים נוספים וחזור על השלבים.. 8

      בסיום, לחץ על חצי הימין/שמאל לבחירת No )לא( בהודעת התצוגה ?Add Another )הוסף עוד( ולחץ
      OK )אישור(   

לחץ Stop )עצור( כדי לחזור למצב Ready )מוכן(.. 9

שימוש במספרי חיוג קבוצתיים

על מנת להשתמש בערך חיוג קבוצתי, עליך לחפש ולבחור אותו מהזיכרון.

כאשר הנך נדרש להזין מספר יעד בזמן שליחת פקס, לחץ על ספר הכתובות.

ישנן שתי דרכים לחיפוש מספר בזיכרון. ניתן לחפש מ A ל Z )א עד ת( ברציפות, או לחפש ע"י הזנת האותיות 
הראשונות של השם המשוייך למספר.

חיפוש ברציפות
לחץ Fax )פקס( בלוח הבקרה.. 1
לחץ Address Book )ספר הכתובות( בלוח הבקרה.. 2
לחץ על חצי הלמעלה/למטה לבחירת Search & Dial )חפש וחייג( ולחץ OK )אישור(.. 3
לחץ על חצי הלמעלה/למטה לבחירת  Group Dial )חיוג קבוצתי( ולחץ OK )אישור(.. 4
לחץ על חצי הלמעלה/למטה לבחירת  All )הכל( ולחץ OK )אישור(. 5
גלול עד שהשם והמספר הרצויים מוצג. ניתן לחפש כלפי מעלה וכלפי מטה בכל הזיכרון לפי סדר אלפביתי.. 6

שימוש בספר הכתובות מלוח הבקרה
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שימוש בספר הכתובות מלוח הבקרה

חיפוש באמצעות השם
לחץ Fax )פקס( בלוח הבקרה.. 1
לחץ Address Book )ספר הכתובות( בלוח הבקרה.. 2
לחץ על חצי הלמעלה/למטה לבחירת Search & Dial )חפש וחייג( ולחץ OK )אישור(.. 3
לחץ על חצי הלמעלה/למטה לבחירת Group Dial )חיוג קבוצתי( ולחץ OK )אישור(.. 4
לחץ על חצי הלמעלה/למטה לבחירת Search ID )חפש זהות( ולחץ OK )אישור(.. 5

     הזן את מספר האותיות הראשונות של השם הרצוי.
גלול עד ששם ומספר הקבוצה הרצוי מוצג.. 6

מחיקת רישום מספר הכתובות

לחץ Fax )פקס( בלוח הבקרה.. 1
לחץ Address Book )ספר הכתובות( בלוח הבקרה.. 2
לחץ על חצי הלמעלה/למטה לבחירת Delete )מחק( ולחץ OK )אישור(.. 3
4 . OK חיוג קבוצתי( ולחץ( Group Dial או )חיוג מהיר( Speed Dial לחץ על חצי הלמעלה/למטה לבחירת

)אישור(.
לחץ על חצי הלמעלה/למטה עד ששיטת החיפוש הרצויה מופיעה ולחץ OK )אישור(.. 5

בחר Search All )חפש הכל( על מנת לחפש ערך ע"י סריקה של כל הערכים בספר הכתובות.	 
בחר Search ID )חפש זיהוי( על מנת לחפש ערך ע"י הזנת מספר האותיות הראשונות של השם.	 

לחץ על חצי הלמעלה/למטה עד שהשם הרצוי מוצג ולחץ OK )אישור(.. 6
      או הזן את האותיות הראשונות. גלול עד שהשם הרצוי מוצג ולחץ OK )אישור(.

לחץ OK )אישור( כאשר Yes )כן( מוצג על מנת לאשר את המחיקה.. 7
לחץ Stop )עצור( כדי לחזור למצב Ready )מוכן(.. 8

הדפסת ספר הכתובות המקומי

לחץ על לחצן ה Machine Status )מצב המכונה( בלוח הבקרה.. 1
בחר Information Pages )דפי מידע( ולחץ OK )אישור(.. 2
לחץ על חצי הלמעלה/למטה לבחירת ה Address Book )ספר הכתובות(  ולחץ OK )אישור(.. 3
בהודעת התצוגה ?Print )הדפס?(, בחר Yes )כן(. רשימות ספר הכתובות המקומי יודפסו.. 4
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  CWIS שימוש בספר הכתובות ב
ניתן לגשת לCWIS ממחשבך ולהשתמש ולנהל את ספר הכתובות באמצעות ה CWIS עבור:

חיפוש כתובות.	 
לקבוע חיוג מהיר או חיוג קבוצתי עבור כתובות.	 
להוסיף, למחוק או לערוך כתובות עבור יחידים או קבוצות פקס.	 

:CWISחיפוש כתובת ב

גש לCWIS באמצעות ה Easy Printer Manager או ע"י הזנת כתובת הIP של המכונה בחלון הדפדפן . 1
ולחיצה על Enter )אישור(.

מעמוד הבית של ה CWIS, הקלק על ה Address Book )ספר הכתובות(.. 2
בחר את סוג הכתובת שאתה מחפש: יחיד או קבוצת פקס.. 3
בחר את הכתובת מהרשימה שבמסך. ניתן לגלול בספר הכתובות או לבצע חיפוש ע"י שם משתמש בחלון . 4

החיפוש בראש הרשימה.

הוספת כתובת

בחר את סוג הכתובת שברצונך להוסיף בעמודה השמאלית: Individual )יחיד( או Fax Group )קבוצת פקס(.. 1
כאשר הרשימה מוצגת על המסך, הקלק Add )הוסף(.. 2
הזן את המידע בטופס כדי להוסיף איש קשר חדש לספר הכתובות, או הקלק על רשומה בתצוגה על מנת להוסיף . 3

כתובת קיימת לקבוצה. במידה ותרצה, שייך את הכתובת החדשה למספר חיוג מהיר.
הקלק על Apply )יישם(. הכתובת תוצג ברשימה הרצויה.. 4

עריכת או מחיקת כתובת

1 . Fax Group יחיד( או( Individual :בחר את סוג הכתובת שברצונך לשנות או למחוק בעמודה השמאלית
)קבוצת פקס(.

כאשר הרשימה מוצגת על המסך, הקלק על הכתובת שברצונך לשנות או למחוק.. 2
בחר Edit )ערוך( או Delete )מחק(, בהתאם לפעולה שברצונך לבצע עבור הכתובת.. 3
בסיום ביצוע השינוי הקלק על Apply )יישם(. הכתובת תשונה.. 4

CWIS שימוש בספר הכתובות ב
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9
אבטחה

פרק זה מתאר כיצד לבצע תצורה של מאפייני האבטחה עבור המכונה. 

פרק זה כולל:

 	XEROX אבטחה ב
הגדרות אבטחה	 
ניהול אישור דיגיטלי של המכשיר	 
 	 SNMP
 	SNMPv3
 	)IP אבטחת(ׁ IP Sec
 	)IP סינון( IP Filtering
 	  802.1x אימות
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XEROX אבטחה ב
עבור המידע המעודכן ביותר עבור התקנה, הקמה,הגדרה ותפעול המכונה באופן מאובטח ראה את אתר מידע 

.www.xerox.com/security הממוקם ב Xerox הבטיחות של

הגדרות אבטחה
על מנת למנוע שינויים לא מאושרים להגדרות המדפסת, וודא שמוזנים שם משתמש להתחברות וסיסמה באיזור 

ה System Administrator )מנהל המערכת(.

חשבונות מנהל המערכת

בעמדת העבודה, פתח את הדפדפן והזן את כתובת הIP של המכונה בשורת הכתובת.. 1
לחץ Enter )אישור(.. 2
בחר Properties )מאפיינים(. . 3
במידת הצורך,הזן את שם המשתמש של המנהל )admin( ואת הסיסמה )1111( ובחר Login )התחבר(. הקלק . 4

על Properties )מאפיינים(.
בלינק ה Security )אבטחה( בצד השמאלי, בחר בלינק ה System Security )אבטחת מערכת(.. 5
בחר System Administrator )מנהל המערכת(.. 6
במידת הצורך, הזן את הפרטים הבאים עבור ה  Administrator )מנהל(:. 7

Name )שם(	 
Phone number )מספר טלפון(	 
Location )מיקום(	 
E-mail Address )כתובת דוא"ל(	 

תיבת סימון ה WebUI Access Control שולטת בגישה למסך ה Internet Services )שירותי האינטרנט(.. 8
על מנת לשנות את סיסמת מנהל המערכת, בחר בתיבת הסימון Change Password )שנה סיסמה( והזן את . 9

ה Login Id )זהות עבור התחברות( ואת ה Password )סיסמה( הנחוצים. ברירות המחדל הם admin ו- 
.1111

בחר בלחצן ה Advanced עבור Advanced Access Control )בקרת גישה מתקדמת(.. 10
במידת הצורך בחר כתובת Protect Login IPv4 והזן את כתובת הIP הנחוצה שברצונך להגן בתיבת כתובת . 11

.IPv4 ה
בחר באפשרות הרצויה עבור אפשרות ה Login Failure Policy )מדיניות עבור כשל בהתחברות(. האפשרויות . 12

הן: Off )כבוי(, 3 פעמים ו-5 פעמים.
בחר במספר הדקות הרצוי מתפריט ה  Auto Logout )התנתקות אוטומטית(.. 13
במידת הצורך אפשר את אפשרות ה Security Settings Reset )איפוס הגדרות הבטיחות(.. 14
בחר Save )שמור(.. 15
16 . LUI אפשר( על מנת לאפשר( Enable על מנת לשלוט בגישה ללוח הבקרה של המכונה, בחר בתיבת הסימון

.)LUI בקרת גישה( Access Control
בחר Apply )יישם( לשמירת השינויים.. 17
בחר OK )אישור( כאשר הודעת האישור מוצגת.. 18

XEROX אבטחה ב

http://www.xerox.com/security
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ניהול המאפיינים

מסך ניהול המאפיינים מאפשר לך לשלוט בשירותים, יציאות פיזיות, אבטחת סריקת PC ונהלי הרשת הזמינים 
במכונה.

בעמדת העבודה, פתח את הדפדפן והזן את כתובת הIP של המכונה בשורת הכתובת.. 1
לחץ Enter )אישור(.. 2
בחר Properties )מאפיינים(. . 3
במידת הצורך,הזן את שם המשתמש של המנהל )admin( ואת הסיסמה )1111( ובחר Login )התחבר(. הקלק . 4

על  Properties )מאפיינים(.
בלינק ה Security )אבטחה( בצד השמאלי, בחר בלינק ה System Security )אבטחת מערכת(.. 5
בחר בלינק ה Feature Mangement )ניהול המאפיינים( בסיפריית התיקיות.. 6
על מנת לאפשר או לנטרל מאפיין, בחר באפשרות הרצוייה בתיבת הסימון Enable )אפשר( או בלינק               . 7

ה Disable )השבת / בטל(.
עבור LPR/LPD Protocol, הזן מספר היציאה הנחוצה. ברירת המחדל היא 515.	 
עבור Raw TCP/IP Printing Protocol, הזן את מספר היציאה הנחוצה. ברירת המחדל היא 9100.	 

הקלק על Apply )יישם( לשמירת השינויים.. 8
בחר OK )אישור(.. 9

איתחול המכשיר

מסך ה Restart Device )איתחול המכשיר( מאפשר לך לבצע הפעלה מחדש של המכונה מרחוק באמצעות שולחן 
העבודה שלך.

 
הערה: כאשר המכונה מאותחלת, ייקח קצת זמן ל Network Controller )בקרת רשת( לבצע איתחול.   

חיבור הרשת לא יהיה זמין בזמן זה.  

בעמדת העבודה, פתח את הדפדפן והזן את כתובת הIP של המכונה בשורת הכתובת.. 1
לחץ Enter )אישור(.. 2
בחר Properties )מאפיינים(. . 3
במידת הצורך,הזן את שם המשתמש של המנהל )admin( ואת הסיסמה )1111( ובחר Login )התחבר(. הקלק . 4

על  Properties )מאפיינים(.
בלינק ה Security )אבטחה( בצד השמאלי, בחר בלינק ה System Security )אבטחת מערכת(.. 5
בחר בלינק ה Restart Device )איתחול המכשיר( בסיפריית התיקיות.. 6
על מנת לבצע הפעלה מחדש של המכונה בחר בלחצן ה Restart Now )אתחל עכשיו( הרצוי.. 7
מסך ה Do you really want to restart the device )האם אתה בטוח שהנך רוצה לאתחל את המכשיר( . 8

יוצג, הקלק על Yes )כן(. המכונה תבצע הפעלה מחדש. ייתכן ושירותי האינטרנט של CentreWare לא יהיו 
זמינים למספר דקות עד שהמכונה מבצעת את האתחול מחדש.

הגדרות אבטחה
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ניהול אישור דיגיטלי של המכונה
חלק זה כולל את הנושאים הבאים:

סקירה כללית	 
רשימת מידע לביצוע	 
גישה למסך ניהול אישור דיגיטלי של המכונה	 
ייצר תעודה בחתימה עצמית	 
 	CA Signed Device התקן תעודת
אפשר חיבור מאובטח	 

סקירה כללית

ניתן לקבוע תצורה למכונה עבור גישה במאובטחת עם פרוטוקול ה )SSL )Secure Socket Layer באמצעות 
תעודות דיגיטליות. SSL מאפשר גישה מאובטחת למכונה.

על מנת לאפשר SSL במכונה, צריכה להיות למכונה תעודה דיגיטלית משלה. כאשר לקוח מבצע דרישה למכונה, 
היא מייצאת את התעודה על מנת לספק ערוץ מוצפן.

ישנן שתי אפשרויות להשגת תעודת שרת עבור המכונה:
שהמכונה תייצר תעודה בחתימה עצמית	 
ליצור בקשה כך שמוסמך תעודה יבצע חתימה על תעודה שניתן להעלות למכונה. 	 

תעודה בחתימה עצמית פירושה שהמכונה מבצעת חתימה של התעודה כאמינה ויוצרת את המפתח הציבורי עבור 
.SSL התעודה לשימוש בהצפנת

 Windows 2000 ניתן להעלות/לטעון למכונה תעודה ממוסמך תעודה או שרת המשמש כמוסמך תעודה )לדוגמה
המריץ שירותי תעודה(.

 .Xerox הערה: דרושה דרישה נפרדת עבור כל מכונת  

רשימת מידע לביצוע

וודא שבוצעה למכונה תצורה עם הפרטים הבאים:
בוצעה תצורה של כתובת IP או שם אכסון במכונה.	 
בוצעה תצורה והוגדר ה DNS במכונה.	 

הערה: משמש עבור קביעת זמן ההתחלה עבור תעודות בחתימה עצמית.  

גישה למסך ניהול אישור דיגיטלי של המכונה

בעמדת העבודה, פתח את הדפדפן והזן את כתובת הIP של המכונה בשורת הכתובת.. 1
לחץ Enter )אישור(.. 2
בחר באיקון ה Properties )מאפיינים(. . 3
במידת הצורך,הזן את שם המשתמש של המנהל )admin( ואת הסיסמה )1111( ובחר Login )התחבר(. הקלק . 4

על  Properties )מאפיינים(.
בלינק ה Security )אבטחה( בצד השמאלי, בחר בלינק ה Network Security )אבטחת רשת(.. 5

ניהול אישור דיגיטלי של המכשיר
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בחר בלינק ה Digital Certificate )תעודה דיגיטלית(. דף ה Certificate Management )ניהול תעודה( . 6
מוצג.

בחר Add )הוסף(.. 7
בחר באחת מהאפשרויות הבאות:

התקן / ייצר תעודת מכשיר או CSR. האפשרויות הבאות זמינות:	 
ייצר תעודה בחתימה עצמית	 
 	.CA התקן תעודת מכשיר חתומה
ייצר )Certificate Signing Request( CSR )בקשת חתימת תעודה(.	 

התקן תעודת Root )מקור(.	 

ייצר תעודה בחתימה עצמית

1 . Create a Self signed התקן /ייצר תעודה חדשה(, בחר( Install / create New Certificate באיזור ה
Device Certificate )ייצר תעודת מכשיר בחתימה עצמית(.

בחר Next )הבא(.. 2
באיזור ה Self-signed Cerrificate )תעודה בחתימה עצמית(:. 3

א. הזן Friendly name )שם ידידותי(  
2 )קוד מדינה ב 2 אותיות(, הזן קוד מדינה המייצג את המדינה שבה Letter Country Code ב. בשדה ה  

.ISO 3166 נמצאת המכונה. קוד המדינה חייב להיות מוזן כקוד בעל 2 תווים לפי תקן     
ג. במידת הצורך, הזן נתונים בשדות הבאים:  

State/Province Name )שם המדינה/מחוז(	 
Locality Name )שם היישוב(	 
Organization Name )שם האירגון(	 
Organization Unit )יחידת האירגון(	 

מידע המוזן באפשרויות אלו צריך לתאר את המכונה לפי תרשים ספריית הX50 0 אבל יכול להיות כל ערך שיש לו 
משמעות עבור הלקוח על מנת לזהות את המכונה.

הערה: השם המקובל נלקח מכתובת הIP / שם האכסון ושם הדומיין של המכונה.  

ד. בתיבת ה Valid Period )תקופת התוקף( הזן את מספר הימים של תוקף התעודה. כאשר זמן היעד  
              הגיע תוקף התעודה יפוג. זמן ההתחלה מבוסס על זמן המכונה העדכני לכן חשוב שהשעה מכוונת נכון

              במכונה.
ה. הזן את כתובת הדוא"ל של מנהל המערכת האחראי על ניהול אבטחת המכונה.  

בחר בלחצן ה Next )הבא(. תוצג הודעה המראה שהתעודה נוצרה בהצלחה.. 4
הקלק על לחצן ה Close )סגור(. התעודה מציגה את איזור ה Certificate Management )ניהול תעודה(.. 5
עקוב אחר השלבים באפשר חיבור מאובטח. . 6

ייצר בקשת חתימת תעודה
1 . Create a Certificate התקן /ייצר תעודה חדשה(, בחר( Install / create New Certificate באיזור ה

Signing Request )ייצר בקשת חתימת תעודה(.
בחר Next )הבא(.. 2
באיזור ה )CSR( Certificate Signing Request )בקשת חתימת תעודה(:. 3

א. הזן Friendly name )שם ידידותי( לזיהוי הבקשה.  
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2 )קוד מדינה ב 2 אותיות(, הזן קוד מדינה המייצג את המדינה שבה Letter Country Code ב. בשדה ה  
.ISO 3166 נמצאת המכונה. קוד המדינה חייב להיות מוזן כקוד בעל 2 תווים לפי תקן     

ג. במידת הצורך, הזן נתונים בשדות הבאים:  
State/Province Name )שם המדינה/מחוז(	 
Locality Name )שם היישוב(	 
Organization Name )שם האירגון(	 
Organization Unit )יחידת האירגון(	 

מידע המוזן באפשרויות אלו צריך לתאר את המכונה לפי תרשים ספריית הX50 0 אבל יכול להיות כל ערך שיש לו 
משמעות עבור הלקוח על מנת לזהות את המכונה.

הערה: השם המקובל נלקח מכתובת הIP / שם האכסון ושם הדומיין של המכונה.  

ה. הזן את כתובת הדוא"ל של מנהל המערכת האחראי על ניהול אבטחת המכונה.
הקלק על לחצן ה Next )הבא(. . 4
 באיזור ה )CSR( Certificate Signing Request, הקלק על Download )הורדה(.. 5
שלח את הקובץ שהורד למוסמך התעודה לחתימה דיגיטלית.. 6
כאשר קיבלת את התעודה החתומה חזרה ממוסמך החתימה, עקוב אחר השלבים בהמשך על מנת לבצע . 7

.Install a CA Signed Certificate חתומה עבור המכשיר CA התקנה של  תעודת

)Install a CA Signed Certificate( חתומה עבור המכשיר CA התקנה של תעודת

1 . Install a CA Signed התקן /ייצר תעודה חדשה(, בחר( Install / create New Certificate באיזור ה
Certificate )התקן תעודת CA חתומה(.

בחר Next )הבא(.. 2
באיזור ה Certificate Information )מידע התעודה(:. 3

א. הזן Friendly name )שם ידידותי( לזיהוי התעודה.  
ב. הזן את ה Private Password )סיסמה פרטית( הנחוצה ו Confirm Password )אישור הסיסמה(.  

ג. באיזור ה CA Signed Certificate, הקלק על Browse )עיון( על מנת למצוא את קובץ התעודה  
              במחשב. בחר את הקובץ.

ד. הקלק על Next )הבא(.  
בחר Apply )יישם( לאישור השינויים.. 4

     במידת הצורך,הזן את שם המשתמש של המנהל )admin( ואת הסיסמה )1111( ו בחר OK )אישור(.
אם הפעולה בוצעה בהצלחה תופיע הודעת אישור באיזור ה Current Status )מצב עדכני(.. 5
עקוב אחר השלבים באפשר חיבור מאובטח. . 6

התקן תעודת Root )מקור(

באיזור ה Install Root Certificate )התקן תעודת מקור(, בחר Install New Root Certificate )התקן . 1
תעודת מקור חדשה(.

בחר Next )הבא(.. 2
באיזור ה Self-signed Cerrificate )תעודה בחתימה עצמית(:. 3

א. הזן Friendly name )שם ידידותי( לזיהוי התעודה.  
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ב. באיזור ה Root Certificate )תעודת מקור( הקלק על Browse )עיון( על מנת למצוא את קובץ  
     התעודה במחשב. בחר את הקובץ.

ג. הקלק על Next )הבא(.  
4.  בחר בלחצן ה Apply)יישם( לאישור השינויים.

     במידת הצורך,הזן את שם המשתמש של המנהל )admin( ואת הסיסמה )1111( ו בחר Login )התחבר(.
5.  אם הפעולה בוצעה בהצלחה תופיע הודעת אישור באיזור ה Current Status )מצב עדכני(.

6.  עקוב אחר השלבים באפשר חיבור מאובטח. 

אפשר חיבור מאובטח

כאשר למוכנה יש תעודת שרת, ניתן לאפשר חיבור מאובטח.
בעמדת העבודה, פתח את הדפדפן והזן את כתובת הIP של המכונה בשורת הכתובת.. 1
לחץ Enter )אישור(.. 2
בחר באיקון ה Properties )מאפיינים(. . 3
במידת הצורך,הזן את שם המשתמש של המנהל )admin( ואת הסיסמה )1111( ובחר Login )התחבר(. הקלק . 4

על  Properties )מאפיינים(.
בלינק ה Security )אבטחה( בצד השמאלי, בחר בלינק ה Network Security )אבטחת רשת(.. 5
בחר בלינק ה Secure Connection )חיבור מאובטח(.. 6
הקלק על לחצן ה Select Certificate )בחר תעודה( ובחר את התעודה הרצויה. הקלק על Select )בחר(. . 7

התעודה תוצג באיזור ה Certificate for Secure Connection )תעודה עבור חיבור מאובטח(.
באיזור ה Secure HTTP, בחר את האפשרות הרצויה בתפריט ה HTTPs. בחר ב HTTP וב HTTPs על מנת . 8

.HTTPs מאובטח, או בחר רק ב IPP לאפשר
במידת הצורך בחר ב Import and Export Functions )פעולות ייבוא וייצוא(.. 9

10 ..IPPs מופעל( מתפריט ה( On במידת הצורך בחר ,HTTPs וב HTTP במידה ובחרת ב ב
בחר Apply )יישם( לאישור השינויים.. 11

עריכה או מחיקה של תעודה

בעמדת העבודה, פתח את הדפדפן והזן את כתובת הIP של המכונה בשורת הכתובת.. 1
לחץ Enter )אישור(.. 2
בחר באיקון ה Properties )מאפיינים(. . 3
במידת הצורך,הזן את שם המשתמש של המנהל )admin( ואת הסיסמה )1111( ובחר Login )התחבר(. הקלק . 4

על  Properties )מאפיינים(.
בלינק ה Security )אבטחה( בצד השמאלי, בחר בלינק ה Network Security )אבטחת רשת(.. 5
בחר בלינק ה Digital Certificate )תעודה דיגיטלית(. דף ה Certificate Management מוצג עם רשימה . 6

של התעודות המותקנות במכונה.
בחר בתיבת הסימון ליד ה Friendly Name )השם הידידותי( של התעודה שברצונך לערוך או למחוק.. 7

 	 Apply עריכה( על מנת לערוך את התעודה. בצע את השינויים הרצויים והקלק על( Edit בחר בלחצן ה
)יישם(.

בחר בלחצן ה Delete )מחק( והקלק על Yes )כן( לאישור.	 
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ניתן לבצע תצורה עבור הגדרות ה )SNMP)Simple Network Management Protocol באמצעות שירותי 

.CentreWare האינטרנט של
בעמדת העבודה, פתח את הדפדפן והזן את כתובת הIP של המכונה בשורת הכתובת.. 1
לחץ Enter )אישור(.. 2
בחר באיקון ה Properties )מאפיינים(. . 3
במידת הצורך,הזן את שם המשתמש של המנהל )admin( ואת הסיסמה )1111( ובחר Login )התחבר(. הקלק . 4

על  Properties )מאפיינים(.
5 ..SNMP הגדרות רשת(, בחר בלינק ה( Network Settings בלינק ה
6 ..SNMPv1/v2 בחר

.SNMPv1/v2 Protocol אפשר( על מנת לאפשר את( Enable  א. בחר בתיבת הסימון  
ב. בחר ב Community Name )שם הקהילה( הרצוי מהרשימה או הקלק Add )הוסף( על מנת להוסיף  

               קהילת SNMP חדשה. התפריט של ה Add )הוסף( יוצג.
 	.SNMP הזן את השם הרצוי עבור קהילת ה
בחר את אישור הגישה הרצוי.	 

בחר Apply )יישם( לשמירת השינויים.. 7
בחר OK )אישור( כאשר הודעת האישור מוצגת.. 8

SNMP מלכודות

.)IPv4 Trap Destination Addresses  (IPv4 ניתן לציין את כתובות יעד המלכודות
מדף ה SNMP, באיזור ה SNMP Traps )מלכודות SNMP( בחר Add )הוסף(.. 1
2 .         IPv4 Address כתובת יעד המלכודת(, הזן פרטים בשדות ה( Trap Destination Address באיזור ה

)כתובת IPV4ׂ( וה Port Number )מספר יציאה(.
באיזור ה Traps )מלכודות(, הזן את השם בשדה ה Trap Community Name )שם קהילת המלכודת(.. 3
עבור Traps to be received )קבלת מלכודות( בחר את תיבות הסימון על מנת לבחור את המלכודות הבאות:. 4

Printer Traps )מלכודות מדפסת(	 
 	.)Cold Start מלכודות( Cold Start Traps
 	)Warm Start מלכודות( Warm Start Traps

בחר Apply )יישם( לשמירת השינויים.. 5
בחר OK )אישור( כאשר הודעת האישור מוצגת.. 6

)SNMP מלכודות( SNMP Traps או  )שם הקהילה( Community Name עריכה של

מדף ה SNMP, באיזור ה Community Name )שם הקהילה( או ה SNMP Traps )מלכודות SNMP(, בחר . 1
את השם או הכתובת שברצונך לערוך.

בחר Edit )עריכה(.. 2
שנה את האפשרויות הדרושות ובחר Apply )יישם( לשמירת השינויים.. 3
בחר OK )אישור(.. 4

SNMP
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)SNMP מלכודות( SNMP Traps או  )שם הקהילה( Community Name מחיקה של

מדף ה SNMP, באיזור ה Community Name )שם הקהילה( או ה SNMP Traps )מלכודות SNMP(, בחר . 1
את השם או הכתובת שברצונך למחוק.

בחר Delete )מחק(.. 2
בחר Yes )כן(.. 3

הערה: שינויים שבוצעו בשמות הקהילות GET או SET עבור מכונה זו דורשים שינויים של שמות  
          הקהילות GET או SET המשוייכים עבור כל יישום המשתמש בפרוטוקול ה SNMP על מנת לתקשר עם

          המכונה )לדוגמה, Xerox CentreWeb, כל יישום ניהול רשת צד שלישי, וכו'(.

SNMP
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 SNMPv3
ניתן לאפשר את SNMPv3 על מנת ליצור נתיב מוצפן עבור ניהול מכונה מאובטח.

 
בעמדת העבודה, פתח את הדפדפן והזן את כתובת הIP של המכונה בשורת הכתובת.. 1
לחץ Enter )אישור(.. 2
בחר באיקון ה Properties )מאפיינים(. . 3
במידת הצורך,הזן את שם המשתמש של המנהל )admin( ואת הסיסמה )1111( ובחר Login )התחבר(. הקלק . 4

על  Properties )מאפיינים(.
5 ..SNMP הגדרות רשת(, בחר בלינק ה( Network Settings בלינק ה
בחר בלינק ה SNMPv3, דף ה SNMPv3 מוצג.. 6
באיזור ה Setup )התקנה והגדרה(:. 7

.SNMPv3 Protocol אפשר( על מנת לאפשר את( Enable א. בחר בתיבת הסימון  
ב. באיזור ה Authentication )אימות(, הזן את ה User Name )שם המשתמש( הרצוי.  

ג. הזן סיסמה בשדה ב Authentication Password )סיסמת אימות(.  
ד. הזן שוב את הסיסמה בשדה ה Confirm Password )אשר סיסמה(.  

.SHA או MD5 אלגוריתם אימות(, בחר( Authentication Algorithm ה. עבור  
ו. הזן סיסמה בשדה ה Privacy Password )סיסמת פרטיות(.  

ז. הזן את הסיסמה בשדה ה Confirm Password )אשר סיסמה(.  
ח. ה Privacy Algorithm )אלגוריתם הפרטיות( מוצג.  

בחר Apply )יישם( לשמירת השינויים.. 8
בחר OK )אישור( כאשר הודעת האישור מוצגת.. 9

SNMPv3
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)IP אבטחת(ׁ IP Sec
 

 IP Encapulating וה )IP כותרת אימות( IP Authentication Header נכלל ממנהלי פרוטוקול ה IP אבטחת ה
Security Payload )סיכום אבטחה יעודי IP( המאבטחים תקשורת ב Network layer )שכבת הרשת( של 

ה Protocol Stack )כוננית הנהלים(, באמצעות שיטות אימות והצפנת מידע. האפשרות לשלוח מידע IP Sec מוצפן 
למדפסת ניתן ע"י שימוש במפתח קריפטוגרפי ציבורי, לאחר פעילות התמקחות בין היוזם )initiator(,עמדת העבודה 

של הלקוח, והמשיב )responder(, המדפסת או השרת. על מנת לשלוח מידע מוצפן למדפסת, עמדת העבודה 
והמכונה צריכים לבסס Security Association )התאחדות אבטחה( אחד עם השני ע"י אימות סיסמה התואמת )סוד 
משותף( לשניהם. במידה ואימות זה הצליח, יבוצע שימוש ב session public key )מפתח פעילות ציבורית( לשליחת 

מידע מוצפן של IP Sec מעבר לרשת ה TCP/IP למדפסת. על מנת לספק אבטחה נוספת בתהליך ההתמקחות, 
יבוצע שימוש ב )SSL) Secure Sockets Layer Protocols על מנת לוודא את הזהוייות של הצדדים שבתקשורת 

באמצעות חתימות דיגיטליות )סיכומי ביקורת ייחודיים המאמתים את יושרת המידע(, מניעת ניחוש סיסמאות ע"י 
רחרחני רשת.

)IP אבטחת(ׁ IP Sec אפשר

תהליך זה דורש שיהיה לך Shared Secret )סוד משותף( זמין.
לא ניתן לאפשר את ה IP Sec עד שהחיבור המאובטח מאופשר במכונה. להנחיות ראה אפשר חיבור מאובטח.

בעמדת העבודה, פתח את הדפדפן והזן את כתובת הIP של המכונה בשורת הכתובת.. 1
לחץ Enter )אישור(.. 2
בחר באיקון ה Properties )מאפיינים(. . 3
במידת הצורך,הזן את שם המשתמש של המנהל )admin( ואת הסיסמה )1111( ובחר Login )התחבר(. הקלק . 4

על  Properties )מאפיינים(.
בלינק ה Security )אבטחה( בצד השמאלי, בחר בלינק ה Network Security )אבטחת רשת(.. 5
בחר בלינק ה IP Security )אבטחת IP(. דף אבטחת ה IP מוצג.. 6
7 ..IP Sec אפשר( על מנת לאפשר את פרוטוקול ה( Enable הקלק על
הזן את ה Shared Secret )סוד משותף( ואת ה Confirm Shared Secret )אשר סוד משותף(.. 8
בחר Apply )יישם( לשמירת השינויים. בחר OK )אישור( כאשר הודעת האישור מוצגת.. 9

ה IP Sec Current Status )מצב עדכני של האבטחת הIP( מאשר את מצב ה IP Sec Protocol )נהלי . 10
.)IPאבטחת ה

על מנת לשנות את הסוד המשותף, הקלק על לחצן ה Change Shared Secret )שנה את הסוד המשותף( . 11
והזן מידע חדש עבור הסוד המשותף.

הקלק על Apply )יישם( לשמירת השינויים.. 12

)IP אבטחת(ׁ IP Sec
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  )IP סינון( IP Filtering

סקירה כללית

ה IP Filtering  הינו יישום אבטחה המאפשר לך לשלוט בגישה לשירותי האינטרנט. IP Filtering מאפשר לך למנוע 
גישה לא מאושרת באמצעות IP )נהלי האינטרנט(.

מאפיין ה IP Filtering מספק אבטחה למכונה, בכך שהוא מאפשר לך לרשום את כתובות הIP המורשים לתקשר 
 Raw TCP/IP, LPR/LPD, HTTP, Fax to PC, IPP, עם המכונה. משתמשים במאפיין זה על מנת למנוע הדפסת

SNMP ו - Scan manager עבור הרשת ממשתמשים לא מורשים.

  )IP סינון( IP Filtering אפשר

בעמדת העבודה, פתח את הדפדפן והזן את כתובת הIP של המכונה בשורת הכתובת.. 1
לחץ Enter )אישור(.. 2
בחר באיקון ה Properties )מאפיינים(. . 3
במידת הצורך,הזן את שם המשתמש של המנהל )admin( ואת הסיסמה )1111( ובחר Login )התחבר(.. 4
הקלק על לינק ה Security )אבטחה(. . 5
הקלק על לינק ה Network Security )אבטחת רשת(.. 6

IPv4 עבור סינון

1 ..)IPv4 סינון( IPv4 Filtering בחר
2 ..IPv4 אפשר( של סינון ה( Enable בחר תיבת הסימון
הזן את כתובת/כתובות הIP על מנת לאשר לכתובות ה IP גישה למכשיר.. 3
הזן כתובת IP או טווח של כתובות IP באמצעות כוכבית )*( כתו חופשי לדוגמה:. 4

*192.246.238 משמש להפניה של תת-רשת של כתובות אכסון.  
*192.246 משמש להפניה של תת-רשת רחבה יותר של כתובות אכסון.  

*192 משמש להפניה של תת-רשת הרחבה ביותר של כתובות אכסון.  
האפשרות לבצע סינון ביציאה או יציאות גם נתמכת. הזן את המידע של היציאה.. 5
הקלק Apply )יישם( לשמירת השינויים.. 6
הקלק OK )אישור(.. 7

IPv6 עבור סינון

1 ..)IPv6 סינון( IPv6 Filtering בחר
2 ..IPv6 אפשר( של סינון ה( Enable בחר תיבת הסימון
הזן את כתובת/כתובות הIP על מנת לאשר לכתובות ה IP גישה למכשיר.. 3

 )IP סינון( IP Filtering
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 )IP סינון( IP Filtering

הזן את כתובת ה IPv6 בצורת מוסכמת CIDR. תחילית )פרפיקס( מציין את מספר הביטים השמאליים ביותר . 4
להפניה.
     לדוגמה:

 2001:DB8:1234:215:215:99FF:FE04:D345 / 128
 - משמש לציון כתובת שלמה.

2001:DB8:1234:215:215:99FF:FE04:D345 / 64
 -  משמש לציון כתובת תחילית המכילה 65 ביטים השמאליים ביותר בלבד.

2001:DB8:1234:215:215:99FF:: / 80
-  משמש להפניית כתובת תחילית המכילה 80 ביטים השמאליים ביותר בלבד.

האפשרות לבצע סינון ביציאה או יציאות גם נתמכת. הזן את המידע של היציאה.. 5
הקלק Apply )יישם( לשמירת השינויים.. 6
בחר OK )אישור( כאשר הודעת האישור מוצגת.. 7

MAC אפשר סינון

בחר MAC Filtering )סינון MAC( בסיפריית התיקיות. דף ה MAC Filtering מוצג.. 1
2 ..MAC אפשר( של סינון ה( Enable בחר בתיבת הסימון
באיזור ה MAC Address to Filter Out )כתובת ה MAC לסינון(, בחר Add )הוסף(.. 3
הזן את כתובת ה MAC שברצונך לסנן.. 4
בחר Apply )יישם( לשמירת השינויים.. 5
בחר OK )אישור( כאשר הודעת האישור מוצגת.. 6
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  802.1X אימות
.)802.1X 802.1 )אימותX Authentication זהו תהליך התקנת והגדרת ה

סקירה כללית 

מכונת הXerox  תומכת באימות ה IEEE 802.1X Authentication באמצעות נהלי ה- 
.Extensible Authentication  Protocol )EAP(

IEEE 802.1X מוודא שכל המכונות ברשת הינן מאומתות ומאושרות לשימוש ברשת.
ניתן לאפשר את 802.1X עבור מכונות המחוברות באמצעות רשתות אתרנט קוויות.

מנהל המערכת יכול לקבוע תצורה למכונה לשימוש בסוג EAP אחד. סוגי EAP הנתמכים במכונה הינם:
 	EAP-MD5
 	PEAP
 	EAP-MSCHAPv2
 	EAP-TLS

רשימת מידע לביצוע
  

לפני ההתחלה וודא שהפריטים הבאים זמינים ו/ או המשימות הבאות בוצעו:
אימות 802.1X צריך להיות נמתך ברשת שבה המכונה מחוברת.	 
וודא ששרת אימות ה 802.1X ובורר האימות זמינים ברשת.	 
ייצר שם משתמש וסיסמה בשרת האימות שישמש לאימות המכונה.	 

אפשר 802.1x במכשיר 

לחץ על לחצן ה Machine Status )מצב המכונה( בלוח הבקרה.. 1
לחץ על חצי הלמעלה/למטה על מנת להדגיש את Network )רשת( ולחץ OK )אישור(.. 2
הזן את ה Administrator Password )סיסמת המנהל( באמצעות לוח המקשים האלפאנומרי. ברירת המחדל . 3

היא 1111.
לחץ על לחצן ה OK )אישור(, תפריט ה Network Settings )הגדרות הרשת( מוצג.. 4
לחץ על חצי הלמעלה/למטה לבחירת 802.1X ולחץ OK )אישור(.. 5
לחץ על חצי הלמעלה/למטה לבחירת On )מופעל(; לחץ OK )אישור(.. 6
לחץ על חצי הלמעלה/למטה לבחירת אחת מה Authontication Method )שיטות האימות(:. 7

 	EAP-TLS
 	EAP-MSCHAPv2 
 	PEAP 
 	EAP-MD5 

לחץ OK )אישור(.. 8
הזן את ה User Name )שם המשתמש( באמצעות לוח המקשים האלפאנומרי ולחץ OK )אישור(.. 9

הזן את ה Password )סיסמה( באמצעות לוח המקשים האלפאנומרי ולחץ OK )אישור(.. 10

 802.1x אימות
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תוצג הודעת Saved )נשמר( במסך והמכונה תבצע איתחול מחדש.. 11

CentreWare 802.1 באמצעות שירותי האינטרנט שלx אפשר

אימות באמצעות TLS דורש תצורה או העלאה של תעודת מכשיר למכונה. להנחיות, ראה גישה למסך ניהול 
התעודה הדיגיטלית של המכונה.

 Root מקור( למכונה. להנחיות, ראה התקנת תעודת( Root דורש העלאת תעודת TLS ו PEAP אימות באמצעות
)מקור(.

בעמדת העבודה, פתח את הדפדפן והזן את כתובת הIP של המכונה בשורת הכתובת.. 1
לחץ Enter )אישור(.. 2
בחר באיקון ה Properties )מאפיינים(. . 3
במידת הצורך,הזן את שם המשתמש של המנהל )admin( ואת הסיסמה )1111( ובחר Login )התחבר(. הקלק . 4

על  Properties )מאפיינים(.
בלינק ה Security )אבטחה( בצד השמאלי, בחר בלינק ה Network Security )אבטחת רשת(.. 5
בחר 802.1X בסיפריית התיקיות. דף ה 802.1X Security )אבטחת 802.1X( מוצג.. 6

.)802.1X אבטחת( 802.1X Security עבור )אפשר( Enable א. בחר בתיבת הסימון  
ב. מאיזור ה  Authentication Methods )שיטות האימות( בחר באחת מהשיטות הבאות:  

 	EAP-MD5
 	PEAP
 	EAP-MSCHAPv2
 	TLS

7 . Credentials אפשרות ה ,PEAP או EAP-MD5, EAP-MSCHAPv2 במידה ובחרת מאחת האפשרויות
)אישורים( תוצג. הזן את הפרטים הנחוצים בשדות ה Username )שם משתמש( וה Password )סיסמה(.

במידה ובחרת PEAP או TLS, אפשרות ה Server Validation )אימות השרת( תוצג. הקלק על לחצן . 8
      ה Select Certificate )בחר תעודה( ובחר את תעודת ה Root הרצויה על מנת לספק את אימות השרת.

9 . Select אימות המכשיר( תוצג. הקלק על לחצן ה( Device Validation אפשרות ה ,TLS במידה ובחרת
Certificate )בחר תעודה( ובחר את התעודת הרצויה על מנת לספק את אימות המכונה.

בחר  את לחצן ה Apply )יישם( לשמירת השינויים.. 10
בחר OK )אישור( כאשר הודעת האישור מוצגת.. 11

 802.1x אימות
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10
תחזוקה

פרק זה כולל:

חומרים מתכלים	 
תחזוקה כללית	 
עדכון תוכנה	 
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חומרים מתכלים
מוצרי צריכה מתכלים הניתנים להחלפה ע"י הלקוח עבור מדפסת זו כוללים:

 	.Xerox WorkCentre 3025 מחסנית טונר בעלת קיבולת סטנדרטית של

Xerox הזמנת מוצרי אספקה של

ניתן להזמין מוצרי אספקה עבור המדפסת במספר דרכים:
צור קשר עם נציג ה Xerox המקומי או המפיץ שלך. ספק את שם החברה שלך, מספר המוצר ואת המספר 	 

הסידורי של המכונה.

הערה: המספר הסידורי של המכונה ממוקם בדיסקית המידע בגב המכונה, ניתן לגשת למספר הסידורי של    
           המכונה גם דרך לחצן ה Machine Status )מצב המכונה( בתפריט ה System Setup )הקמת המערכת(,  

כמו כן הוא גם מודפס בדוח התצורה.  

 	.www.xerox.com ניתן להזמין מוצרי אספקה בצורה מקוונת באתר
 	:Easy Printer Manager באמצעות ה Xerox גש לדף האתר של

     1. בחר במדפסת שברצונך להזמין עבורה את מוצרי האספקה.
     2. בחר בלחצן ה Order Suppliers )הזמן מוצרי אספקה(.

     3. כאשר חלון נוסף קופץ, בחר Order Supplies )הזמן מוצרי אספקה(. כאשר דף האתר של Xerox עבור
         הזמנת מוצרי אספקה מוצג, בצע את ההזמנה.

גש לדף האתר של Xerox באמצעות ה CentreWare: מדף ה CWIS של המדפסת, הקלק על לשונית 	 
ה- Support )תמיכה(, ואז על Support Links )לינקים לתמיכה( בצד השמאלי של חלון הניווט. בחר את 
לינק ה Order Supplies )הזמן מוצרי אספקה( בתחתית הדף על מנת לגשת לאתר Xerox ולבצע הזמנה 

מקוונת.

 אזהרה: שימוש במוצרי אספקה שאינם של Xerox אינו ממולץ. שימוש במחסניות טונר או תוף שהן לא מקוריות 
של Xerox עלול להשפיע על איכות ההדפסה ואמינות המדפסת. הטונר של Xerox הינו הטונר היחיד המעוצב, 

מתוכנן ומיוצר תחת בקרת איכות קפדנית של Xerox עבור שימוש עם מדפסת ספציפית זו.

האחריות של Xerox, הסכם השירות ואחריות שביעות הרצון המלאה אינם מכסים נזק, תקלה או ירידה בביצוע 
הנגרמים משימוש של מוצרי אספקה שאינם של Xerox, או משימוש של מוצרי אספקה של Xerox שאינם מיועדים 

למדפסת זו. אחריות שביעות הרצון המלאה זמינה בארה"ב ובקנדה. כיסוי האחריות עלול להיות שונה מחוץ לאיזורים 
אלו. אנא צור קשר עם נציג ה Xerox שלך לפרטים.

חומרים מתכלים

http://www.xerox.com
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בדיקת מצב החומרים המתכלים

ניתן לבדוק את מצבמחסנית הטונר המותקנת במדפסת שלך בכל זמן.

מהמכונה:

כאשר רמת הטונר של מחסנית הטונר נמוכה, נורת ה Machine Status )מצב המכונה( תהבהב בכתום כדי ליידע 
אותך שצריך להזמין מחסנית טונר חדשה של Xerox. הודעה בממשק המשתמש תיידע שהנך צריך להיערך לקראת 
החלפת מחסנית הטונר כאשר רמת הטונר נמוכה. כאשר המחסנית ריקה וזקוקה להחלפה, הנורה תהיה בצבע כתום 

קבוע והודעה בממשק המשתמש תיידע שהנך צריך להחליף את מחסנית הטונר.

 Machine מאפיין התראת רמת טונר נמוכה מספק התראה שרמת המוצרי האספקה נמוכים באמצעות נורת ה
Status )מצב המכונה( ובאמצעות הודעות שגיאה בממשק המשתמש.

על מנת לאפשר את התראת ה Low Toner )טונר נמוך( במכונה שלך:
לחץ על לחצן ה Machine Status )מצב המכונה( בלוח הבקרה.. 1
השתמש בחצי הלמעלה/למטה כדי לגלול ל System Setup )הגדרת המערכת(. לחץ OK )אישור(.. 2
גלול לבחירת Mintenance )תחזוקה(. לחץ OK )אישור(.. 3
גלול לבחירת Toner Low Alert )אזהרת טונר נמוך(. לחץ OK )אישור(.. 4
ב On )פועל( לחץ OK )אישור(. המכונה תשמור את הבחירה.. 5

מהמחשב:

השתמש ב )Easy Printer Manger )EPM כדי לצפות בדף מצב מוצרי האספקה:
במחשב האישי שלך, פתח את מנהל המדפסת הקל מתפריט ה Start )התחל(.. 1
בחר את המדפסת.. 2
מדף ה Basic mode - מצב בסיסי )החלון הקטן יותר(, תוכל לראות את רמת אספקת הטונר בלשונית ה- . 3

Supplies )מוצרי אספקה(; בחר בלשונית ה Paper )נייר( על מנת לראות איזה נייר טעון במכונה. אם תפתח 
את ה EPM ב Advanced Mode )מצב בתקדם(, החלון הגדול, תוכל לראות Supplies Information )מידע 

עבור מוצרי האספקה( ממש מתחת לתמונת המכשיר.
     הערה: השתמש באייקון ה Switch )החלף( בכותרת ה EPM כדי לעבור בין המצבים )בסיסי / מתקדם(.

השתמש ב )CentreWare Information Services )CWIS על מנת לבדוק את מצב מוצרי האספקה:

   CWIS חייב להיות חיבור רשתת למכונה. לא ניתן לקבל גישה ל CWISהערה: על מנת להשתמש ב  
.USB באמצעות חיבור           

 
הזן את כתובת ה IP של המדפסת בדפדפן האינטרנט שלך.. 1
2 ..Password )1111( ואת ה ID )admin( מבקש זאת, הזן את ה CentreWare במידה ודף ה
בחר בלשונית ה Status )מצב(.. 3
הקלק על Supplies )מוצרי אספקה( בחלון הניווט השמאלי כדי לראות את רמת הטונר במדפסת.. 4

חומרים מתכלים
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חומרים מתכלים

איחסון וטיפול בחומרים מתכלים

מחסניות הטונר מכילה מרכיבים הרגישים לאור, טמפרטורה ולחות. על מנת לוודא שהינך מקבל ביצועים אופטימלים, 
איכות גבוהה ביותר, ואריכות ימים ממחסנית הטונר החדשה עקוב אחר ההמלצות הניתנות.

עקוב אחר ההנחיות בהמשך עבור אחסון וטיפול בחומרים המתכלים:

תמיד אחסן את המחסניות סגורות ובתוך האריזות המקוריות שלהן.	 
אחסן עם הצד הנכון כלפי מעלה בצורה אופקית )לא עומד על הקצה(.	 
אסור לאחסן חומרים מתכלים ב:	 

 	.40oC )104oF( טמפרטורה הגבוהה מ
טווח לחות הפחות מ20% וגדול מ80%.	 
סביבה בעלת שינויים קיצוניים בלחות וטמפרטורה.	 
באור שמש ישיר או אור חדר.	 
מקומות מאובקים.	 
ברכב לפרק זמן ארוך.	 
בסביבה שיש בה גזים הגורמים לקורוזיה.	 
סביבה בעלת אוויר מלוח.	 

אסור לאחסן חומרים מתכלים ישירות על הריצפה.	 
אסור לגעת במשטח הרגיש לאור של התוף במחסנית התוף.	 
אסור לחשוף את המחסנית לרטט או זעזוע מיותרים.	 
לעולם אל תסובב ידנית את התוף במחסנית התוף, במיוחדד בכיוון הנגדי; פעולה זו גורמת לנזק פנימי  	 

         ולשפיכת הטונר.

מתי להזמין חומרים מתכלים

על מנת להימנע מבעיות באיכות ההדפסה הנובעות מחלקים שחוקים ועל מנת לתחזק את המכונה 
במצב פעולה מעולה, החלף את מחסניות הטונר והתוף לפי ההמלצות:

נורת אזהרה כתומה מהבהבת והודעת שגיאה יוצגו בלוח הבקרה כאשר מחסנית הטונר 	 
קרובה לזמן ההחלפה. בדוקשברשותך מחסנית טונר חלופית בהישג יד, במידה ואין לך 

כאשר הודעת השגיאה מוצגת דאג מחסנית טונר חלופית. חשוב להזמין פריטים אלו כאשר 
ההודעות הראשונות מוצגות על מנת למנוע הפרעות בהדפסה.

נורת אזהרה כתומה קבועה והודעת שגיאה יוצגו בלוח הבקרה כאשר צריך להחליף את מחסניות הטונר. 	 

על מנת להחליף את מחסנית התוף עקוב אחר ההנחיות בהמשך או ההנחיות שמגיעות עם המוצא המתכלה.
        אזהרה: בזמן החלפת המוצרים המתכלים, אסור להוריד את הכיסויים או המגינים המחוברים באמצעות     

        ברגים. לא ניתן לתחזק או לטפל באף חלק שנמצא מאחורי כיסויים ומגינים אלו. אסור לנסות לבצע שום תהליך
        תחזוקה שלא מתואר מפורשות במסמכים המסופקים עם המכונה.
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תחזוקה כללית

פיזור מחדש של הטונר

כאשר מחסנית הטונר מתקרבת לסוף אורך חייה:
מופיעים פסים לבנים בהדפסים או שההדפסה בהירה.	 
סמן מצב הרמת טונר נמוכה יוצג בממשק המשתמש במידה ומאפיין התראת רמת טונר נמוכה מאופשר. 	 

במידה ואחת המצבים מעלה קורה, ניתן לשפר באופן זמני את איכות ההדפסה ע"י ניעור המחסנית לצורך פיזור 
מחדש של הטונר שבמחסנית. במקרים מסויימים מופיעים פסים לבנים וההדפסה בהירה גם לאחר ביצוע פעולה זו.

עקוב אחר השלבים הבאים על מנת לפזר מחדש את הטונר שבמחסנית ולשפר זמנית את איכות ההדפסה.

הרם את הכיסוי העליון של המכונה ע"י אחיזה והרמה . 1
מתחת ללוח הבקרה.

יש להגיע להיכן שהחץ מראה 'open' )פתח( בצד ימין . 2
ומשוך כלפי מעלה על מנת לשחרר את הכיסוי הפנימי. 

לאחר מכן הרם את הלוח שבמרכז המכונה על מנת 
שתוכל לראות את מחסנית הטונר.
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משוך החוצה את מחסנית הטונר.. 3

 אזהרה: אסור לגעת בחלק התחתון הירוק של מחסנית הטונר. כדי 
להימנע מלגעת באיזור זה השתמש בידית שעל מחסנית הטונר.

נער באיטיות את המחסנית 5-6 פעמים על מנת לפזר את . 4
הטונר שבמחסנית בצורה שווה.

     הערה: אם בגדיך הוכתמו בטונר, הסר את הטונר 
     באמצעות מטלית יבשה וכבס את הבגדים במים קרים.  

     מים חמים יקבעו את הטונר בתוך הבד.

התקן מחדש את המחסנית ע"י הכנסתה באיטיות למכונה.. 5
סגור היטב את הלוח הפנימי העליון ואז את הכיסוי העליון. כאשר . 6

נורת מצב המכונה בלוח הבקרה ירוקה, המכונה מכונה לשימוש.

החלפת מחסנית הטונר

החלף את מחסנית הטונר לפי ההנחיות הבאות:

הרם את הכיסוי העליון של המכונה ע"י אחיזה והרמה מתחת ללוח . 1
הבקרה.

תחזוקה כללית
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יש להגיע להיכן שהחץ מראה 'open' )פתח( בצד ימין ומשוך . 2
כלפי מעלה על מנת לשחרר את הכיסוי הפנימי. לאחר מכן הרם 
את הלוח שבמרכז המכונה על מנת שתוכל לראות את מחסנית 

הטונר.

משוך החוצה את מחסנית הטונר וזרוק את המחסנית הישנה כראוי.. 3
הוצא את מחסנית הדיו החדשה מהאריזה בהתאם ההנחיות על גבי . 4

מדבקות האריזה.

      אזהרה: אסור לגעת בחלק התחתון הירוק של מחסנית הטונר. 
          כדי להימנע מלגעת באיזור זה השתמש בידית שעל מחסנית          

      הטונר.
 

נער באיטיות את המחסנית החדשה 5-6 פעמים על מנת לפזר . 5
את הטונר שבמחסנית בצורה שווה.

     הערה: אם בגדיך הוכתמו בטונר, הסר את הטונר 
     באמצעות מטלית יבשה וכבס את הבגדים במים קרים.  

     מים חמים יקבעו את הטונר בתוך הבד.
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החזק את מחסנית הטונר מהידית והכנס אותה באיטיות לפתח . 6
המכונה. הלשוניות בצידי המחסנית ומסילות תואמות במכונה 
ידריכו את המחסנית אל המיקום המיועד עד אשר המחסנית 

ננעלת למקומה.
סגור היטב את הלוח העליון ואת הכיסוי העליון. כאשר נורת מצב . 7

המכונה בלוח הבקרה ירוקה, המכונה מכונה לשימוש.

מיחזור חומרים מתכלים

.www.xerox.com/gwa פנה ל  ,Xerox עבור מידע לגבי תוכנות מיחזור מוצרי אספקה של

תחזוקה כללית

http://www.xerox.com/gwa
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ניקוי המכונה
 אזהרה: בעת ניקוי המכונה, אסור להשתמש בחומרי המסה אורגניים או כימיים או בתרסיסי ניקוי. אין לשפוך
נוזלים ישירות על אף איזור במכונה. יש להשתמש בחומרים מתכלים ובחומרי ניקוי רק באופן המפורט בתיעוד. יש 

להרחיק את כל חומרי הניקוי הרחק מהישג ידם של ילדים.

 אזהרה: אסור להשתמש בעזרי ניקוי בתרסיסים עם אוויר דחוס על ציוד זה או בתוכו. מכלים מסוימים של
תרסיסים עם אוויר דחוס מכילים תערובות נפיצות ואינם מתאימים לשימוש במכשירי חשמל. שימוש בחומרי ניקוי 

כאלה עלול לגרום לפיצוץ ושריפה.

)Constant Velocity Transport -CVT( משטח הזכוכית וזכוכית ההעברה במהירות קבועה
)עבור WorkCentre 3025NI בלבד(

על מנת להבטיח איכות הדפסה מיטבית בכל זמן, יש לנקות באופן קבוע את אזורי הזכוכית של המכונה שברשותך.
כאשר הנך משתמש במזין המסמכים האוטומטי, המסמכים שלך יעברו מעל הסורק באמצעות זכוכית ההעברה 

במהירות קבועה )CVT(. כל לכלוך או סימנים על-גבי זכוכית זו:
יגרמו לקווים, פסים, מריחות, כתמים וסימנים אחרים על הצילומים, פקסים או התמונות שנסרקו.	 
ניתן יהיה לראותם דרך המסמכים ויופיעו על גבי התמונות שנסרקו.	 

על מנת לנקות את איזורי הזכוכית של המכונה:
השתמש במטלית נטולת מוך, שהורטבה כך שתהיה מעט לחה במעט נוזל ניקוי או חומר אחר שאינו שורט . 1

המתאים לניקוי משטחי זכוכית על מנת לנקות את משטח 
 3025NIהזכוכית ואת זכוכית ההעברה במהירות קבועה ב

בלבד(.
נקה  שאריות שנותרו באמצעות מטלית נקייה או מגבת נייר.. 2
השתמש במטלית נטולת מוך שהורטבה במעט מים כך שתהיה . 3

מעט לחה, נוזל ניקוי עדין או מסיר שיכבה על מנת לנקות את 
החלק התחתון של מזין המסמכים האוטומטי ואת כיסוי הזכוכית 

להעברה במהירות קבועה.

לוח הבקרה, מזין מסמכים אוטומטי ומגש הפלט

ניקוי שגרתי שומר על התצוגה, לוח הבקרה ואזורים אחרים במכונה נקיים מאבק ומלכלוך.
השתמש במטלית רכה ונטולת מוך, שהורטבה במעט מים כדי שתהיה מעט לחה.. 1
נקה את כל איזור לוח הבקרה, כולל את התצוגה.. 2
נקה את מזין המסמכים האוטומטי )ב 3025NI(, מגש הפלט, מגש הנייר ואזורים חיצוניים אחרים של המכונה . 3

שברשותך.
הסר את כל השאריות באמצעות מטלית נקייה או מגבת נייר.. 4
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אזורים פנימיים

במהלך תהליך ההדפסה, מצטברים חלקיקי נייר, טונר ואבק בתוך המכונה. דבר 
זה עשוי לגרום לבעיות באיכות

ההדפסה, כגון כתמי טונר או מריחות. ניקוי פנים המכונה מונע או מצמצם את 
בעיות אלה.

כבה את המכונה ונתק את כבל החשמל. המתן שהמכונה תתקרר.. 1

הרם את הכיסוי העליון של המכונה ע"י אחיזה והרמה מתחת ללוח הבקרה.. 2

יש להגיע להיכן שהחץ מראה 'open' )פתח( בצד ימין ומשוך כלפי מעלה על . 3
מנת לשחרר את הכיסוי הפנימי. לאחר מכן הרם את הלוח שבמרכז המכונה 

על מנת שתוכל לראות את מחסנית הטונר.

משוך את מחסנית הטונר החוצה והנח אותה על משטח נקי ושטוח.. 4

       אזהרה: על מנת לא לגרום נזק למחסנית הדיו אסור לחשוף את מחסנית      
     הדיו לאור ליותר ממספר דקות. במידת הצורך כסה את מחסנית הדיו בנייר.

אסור לגעת בחלק התחתון הירוק של מחסנית הטונר. כדי להימנע מלגעת 	 
באיזור זה השתמש בידית שעל מחסנית הטונר.

נגב אבק וטונר שנשפך מאיזור מחסנית הטונר באמצעות מטלית יבשה . 5
ונטולת מוך.

       אזהרה: בזמן ניקוי פנים המכונה, היזהר שלא לגרום נזק לחלקים
       הפנימיים של המכונה. אסור להשתמש בממיסים כגון בנזין או מדלל 

       כדי לנקות את המכונה. הדבר עלול לגרום לבעיות באיכות ההדפסה ואף
       לנזק למכונה.

תחזוקה כללית
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החזר את מחסנית הטונר למקומה. הלשוניות בצידי המחסנית והמסילות . 6
התואמות במכונה ידריכו את המחסנית אל המיקום המיועד עד אשר 

המחסנית ננעלת למקומה.

סגור את הלוח העליון ואז את הכיסוי העליון של המכונה.. 7
חבר את כבל החשמל והפעל את המכונה. כאשר נורת מצב המכונה . 8

בלוח הבקרה ירוקה, המכונה מכונה לשימוש.

הזזת המכונה

בזמן הזזת המכונה, אין להטות או להפוך את המכונה, מאחר וטונר עלול להישפך בתוך המכונה ולגרום נזק 	 
למכונה או לגרום לאיכות הדפסה ירודה.

בזמן הזזת המכונה, ודא שהינך מחזיק את המכונה מלמטה בצורה בטוחה.	 

תחזוקה כללית
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עדכון תוכנה
חברת Xerox נמצאת בחיפוש מתמיד אחר שיפור המוצרים שלה. ייתכן ותהיה גרסת שידרוג תוכנה מעודכנת זמינה 
לשיפור תפקוד המכונה שלך. מאפיין שידרוג התוכנה מאפשר ללקוח לשדרג את תוכנת המכונה מבלי שנציג שירות 

לקוחות יהיה נוכח.

תהליך שדרוג התוכנה

.CentreWare Internet Services ניתן לשדרג את התוכנה בחיבור רשת באמצעות ה
לפני שהנך יוזם שידרוג תוכנה, כל עבודה הנמצאת בתור לביצוע במכונה חייבת לסיים או להימחק.	 
תהליך זה ימנע מעבודות חדשות להתקבל עד שעדכון התוכנה הסתיים.	 
כל הגדרות תצורת הרשת והאפשרויות שהותקנו יישמרו ע"י המכונה לאחר ביצוע תהליך שדרוג התוכנה.	 

רשימת מידע לביצוע  

לפני ההתחלה וודא שהפריטים הבאים זמינים ו/ או המשימות הבאות בוצעו:
השג את קובץ שידרוג התוכנה עבור המכונה שברשותך מהאתר www.xerox.com או מנציג שירות הלקוחות 	 

של Xerox. לקובץ השידרוג תהיה סיומת של hd. הורד את קובץ השידרוג לכונן רשת או מקומי. תוכל למחוק 
את הקובץ בסיום תהליך השידרוג.

חשוב להשיג את קובץ השדרוג הנכון עבור דגם המכונה הספציפית שלך. להנחיות כיצד לזהות את דגם 	 
המכונה שברשותך, ראה התקנת והגדרת המכשיר.

חובה לאפשר את פרוטוקול ה TCP/IP וה HTTP במכונה כדי שתתקבל גישה לדפדפן החיפוש של המכונה.	 

הליך השדרוג
 

הערה: במידה ואין בעיות רשת תהליך השידרוג אמור לקחת פחות מ 10 דקות.  

בעמדת העבודה, פתח את הדפדפן והזן את כתובת הIP של המכונה בשורת הכתובת.. 1
לחץ Enter )אישור(.. 2
בחר בלינק ה Login )התחבר( בחלקו העליון של המסך, הזן את שם המשתמש של המנהל )admin( ואת . 3

הסיסמה )1111( ובחר Login )התחבר(. 
בחר ב Properties )מאפיינים(. . 4
בלינק ה Security )אבטחה( בצד השמאלי, בחר בלינק ה System Security )אבטחת מערכת(.. 5
בחר בלינק ה Feature Management )ניהול מאפיינים( בסיפריית התיקיות.. 6
בחר את תיבת ה Firmware Upgrade Enable )אפשר שידרוג תוכנת קושחה(.. 7
הקלק על Apply )יישם( לשמירת השינויים.. 8
בחר בלשונית ה Support )תמיכה(.. 9

בלינק ה Firmware Upgrade )שידרוג תוכנת קושחה( בחר בלחצן ה Upgrade Wizard )אשף השידרוגים(.. 10

עדכון תוכנה

http://www.xerox.com
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מסך ה Firmware Upgrade Wizard )אשף שידרוג תוכנת הקושחה( מוצג. באיזור ה Firmware File )קובץ . 11
תוכנת הקושחה(:

א. בחר Browse )עיון(.  
ב. אתר ובחר את קובץ שידרוג תוכנה ה hd. שהשגת קודם לכן.  

ג. בחר Open )פתח(.  
בחר Next )הבא(. תוכנת הקושחה תאומת כעת ותציג מידע לגבי קובץ השידרוג.. 12
בחר Next )הבא( להמשך. תהליך השידרוג אמור לקחת פחות מ 10 דקות במידה ואין בעיות רשת.. 13
כאשר המכונה סיימה את השידרוג היא תבצע הפעלה מחדש באופן אטוטומטי. דוח התצורה יודפס )במידה . 14

ואיפשרת אפשרות זו(. בדוק את דוח התצורה על מנת לאשר שרמת התוכנה שונתה.

תחזוקה כללית
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11
איתור וטיפול בתקלות

פרק זה כולל:

סקירה כללית	 
שיחרור חסימות נייר	 
הודעות שגיאה	 
בעיות נפוצות	 
סיוע נוסף	 
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סקירה כללית

פרק זה מספק מידע לגבי פתרון בעיות במכונת ה Xerox WorkCentre 3025 שלך , במידה ונוצרת בעיה מוצגות  
הודעות בתצוגת לוח הבקרה המציינות את השגיאה. בצע את ההליך הבא לפתרון הבעיות:

בדוק את הודעת התצוגה כדי לראות את סוג השגיאה שהתרחשה.. 1
     במידה ומוצגות מספר הודעות שגיאה, לחץ על חצי הלמעלה/למטה על מנת לבחור את ההודעה שברצונך לטפל.

השתמש במידע הבא על מנת לפתור את הבעיה:. 2
הודעות שגיאה	 
חסימות במגש הנייר	 
מזין המסמכים האוטומטי )ב WorkCentre 3025NI בלבד(	 
בעיות בהזנת הנייר	 
בעיות במערכת ההפעלה	 
בעיות בהדפסה	 
בעיות בצילום	 
בעיות בסריקה	 
בעיות בפקס )ב WorkCentre 3025NI בלבד(	 

לחץ OK )אישור( בלוח הבקרה. במידה והודעת השגיעה עדיין מוצגת, חזור על התהליך.. 3
במידה והבעיה לא ניתנת לפיתרון, בצע כיבוי והפעלה מחדש של המכונה ונסה לבצע את העבודה שוב.. 4

     במידה והבעיה ממשיכה, התקשר לשירות. בזמן הפנייה לשירות הלקוחות עליך לתת לנציג השירות את פרטי      
     הודעת התצוגה.

הערה: ייתכן שלמכונה שברשותך אין את המאפיין או החלק המדובר, כגון מזין המסמכים האוטומטי או       
            הפקס. עקוב אחר ההוראות המתאימות לדגם המכונה שברשותך. ראה תחילת העבודה עבור מידע על           

          הדגמים והמאפיינים.

סקירה כללית
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סקירה כללית

Status / Wireless LED  )נורת מצב / אלחוטי(  

צבע נורית המצב/אלחוטי הנמצאת בלוח הבקרה מצביעה על המצב הנוכחי של המכונה. הטבלה הבאה מתארת את 
סוגי המחוונים השונים.

הערה: ייתכן וחלק מנורות ה LED לא יהיו זמינות בהתאם לתצורת המכונה.

LED  תיאורמצבצבענורת

נורית מצב

המכונה נמצאת במצב לא מקווןכבויללא

ירוק
המכונה במצב מקוון ומוכנה לשימוש.פועל

המכונה מקבלת או מדפיסה נתונים.מהבהב

אדום

פועל

כיסוי המכונה פתוח. סגור את הכיסוי.	 
אין נייר במגש הנייר בזמן קבלת או הדפסת נתונים. טען נייר במגש.	 
המכונה עצרה עקב שגיאה קריטית. בדוק את ההודעה בתצוגה.	 
נוצרה חסימת נייר.	 

מהבהב
ישנה שגיאה מינורית והמכונה ממתינה שהשגיאה תטופל. בדוק את הודעת 

התצוגה. כאשר הבעיה סודרה, המכונה ממשיכה את העבודה.

כתום

פועל
מחסנית הטונר הגיעה למצב סוף תוחלת החיים המוערכת. החלף את מחסנית 

הטונר. )ראה החלפת מחסנית הטונר(.

מהבהב
כמות קטנה של טונר נשארה במחסנית.תוחלת החיים המוערכת של הטונר קרובה. 

הכן מחסנית חדשה להחלפה. ניתן להגדיל את איכות ההדפסה זמנית ע"י פיזור 
מחדש של הטונר במחסנית )ראה פיזור מחדש של הטונר(.

כחול

המכונה מחוברת לרשת אלחוטית.פועל

המכונה בתהליך התחברות לרשת אלחוטית.מהבהב

המכונה אינה מחוברת לרשת אלחוטית.כבוי
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שיחרור חסימות נייר

טיפים למניעת חסימות נייר

ניתן למנוע את מרבית חסימות הנייר על-ידי בחירת סוגי המדיה הנכונים. כאשר ישנה חסימת נייר ראה את ההנחיות 
עבור האיזור במכונה שבו נוצרה חסימת הנייר.

וודא שהתאמת כהלכה את מיקום מכווני הנייר.	 
אל תטען את מגש הנייר יתר על המידה. וודא שמפלס הנייר נמוך מסימן קיבולת הנייר שבחלקו הפנימי של 	 

המגש.
אל תסיר את הנייר מהמגש במהלך הדפסה.	 
כופף, אוורר ויישר את הנייר לפני טעינתו למדפסת.	 
אל תשתמש בנייר מקומט, לח או מאוד מקומר.	 
אל תערבב סוגי נייר שונים במגש.	 
השתמש רק בחומרי מדיה מומלצים. )ראה סוגי מדיה( 	 
וודא שהצד המומלץ להדפסה של חומרי המדיה פונה כלפי מטה במגש.	 
כאשר נוצרת חסימת נייר הודעת אזהרה מוצגת במסך התצוגה.	 
כדי להימנע מקריעת הנייר, משוך את הנייר התקוע החוצה לאט ובזהירות. פעל על-פי ההוראות שבסעיפים 	 

הבאים על מנת  לשחרר את חסימת הנייר.

הערה: ייתכן שלמכונה שברשותך אין את המאפיין או החלק המדובר, כגון מזין המסמכים האוטומטי או       
            הפקס. עקוב אחר ההוראות המתאימות לדגם המכונה שברשותך. ראה תחילת העבודה עבור מידע על           

          הדגמים והמאפיינים.

חסימות במגש מזין המסמכים האוטומטי

כאשר מסמך מקור נתקע בעת המעבר דרך מזין המסמכים האוטומטי, תוצג הודעת שגיאה במסך התצוגה.

 אזהרה: על מנת להימנע מקריעת הנייר, משוך את הנייר התקוע החוצה לאט ובזהירות.

הערה: על מנת למנוע חסימת מסמכים, השתמש במשטח הזכוכית עבור מסמכי מקור עבים, דקים או מסוגי   
           נייר שאינם אחידים.

הסר מסמכי מקור כלשהם שנותרו במזין המסמכים האוטומטי.. 1
פתח את מכסה מזין המסמכים האוטומטי.. 2

שיחרור חסימות נייר



Xerox® WorkCentre® 3025
מדריך למשתמש

181

שיחרור חסימות נייר

הסר בעדינות את הנייר התקוע מתוך מזין המסמכים האוטומטי. . 3
במידה ואינך רואה נייר באזור זה, עבור לשלב הבא.

4 ..)ADF( סגור את כיסוי מזין המסמכים האוטומטי
הרם את מזין המסמכים האוטומטי ומשוך החוצה בעדינות את . 5

מסמך המקור התקוע. סגור את מזין המסמכים האוטומטי.

הזן מחדש את מסמכי המקור במזין המסמכים האוטומטי ולחץ על לחצן ה Start )התחל( על מנת להמשיך את . 6
העבודה.

חסימות במגש הנייר

הוצא את הנייר ממגש המכונה.. 1
הסר את חסימת הנייר ע"י משיכת הנייר החוצה בעדינות.. 2
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פתח וסגור את הכיסוי העליון של המכונה ע"י הרמתו מתחת לאמצע . 3
לוח הבקרה. ההדפסה תמשיך אוטומטית.

שיחרור חסימות נייר מתוך המכונה

 אזהרה: איזור התנור של המכונה חם. היזהר בעת הוצאת הנייר מהמכונה.

הרם את מזין המסמכים האוטומטי ומשוך החוצה בעדינות את מסמך . 1
המקור התקוע. סגור את מזין המסמכים האוטומטי.

יש להגיע להיכן שהחץ מראה 'open' )פתח( בצד ימין ומשוך כלפי . 2
מעלה על מנת לשחרר את הכיסוי הפנימי. לאחר מכן הרם את הלוח 

שבמרכז המכונה על מנת שתוכל לראות את מחסנית הטונר.

משוך את מחסנית הטונר החוצה על ידי הרמת מחסנית הטונר קלות . 3
מקדימה.

שיחרור חסימות נייר
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שיחרור חסימות נייר

הסר את חסימת הנייר ע"י משיכת הנייר החוצה בעדינות באופן ישר.. 4

החזר את מחסנית הטונר למקומה. הלשוניות בצידי המחסנית והמסילות . 5
התואמות במכונה ידריכו את המחסנית אל המיקום המיועד עד אשר 

המחסנית ננעלת למקומה.

סגור את הלוח העליון ואז את הכיסוי העליון של המכונה. ההדפסה ממשיכה . 6
באופן אוטומטי.



Xerox® WorkCentre® 3025
מדריך למשתמש

184

הודעות שגיאה
השתמש במידע הבא על מנת לפתור בעיות במכונה. ייתכן שהודעות מסוימות לא יוצגו בתצוגה בהתאם לאפשרויות

או דגם המכונה.

הפתרונות המוצעיםפירושהודעה

Jam inside machine.
שחרר את החסימה. )ראה חסימות במגש 	 התרחשה חסימת נייר בתוך המכונה.חסימה בתוך המכונה

הנייר(
Network Problem: WiFi Connection

כבה את המכונה ואז הדלק מחדש.	 רשת אלחוטית לא מחוברת.בעיית רשת: חיבור אלחוטי

Network Problem: IP Conflict
IP בעיית רשת: קונפליקט

כתובת ה IP שהגדרת הינה בשימוש 
ע"י מישהו אחר.

בדוק את כתובת ה IP וקבע אותה מחדש 	 
במידת הצורך. 

Jam at Document Feeder
חסימת נייר במזין המסמכים

התרחשה חסימת נייר של מסמך 
המקור באיזור מזין המסמכים 

האוטומטי.

שחרר את החסימה. )ראה חסימות במזין 	 
המסמכים האוטומטי(

Document Feeder cover open.
כיסוי מזין המסמכים פתוח

משטח הזכוכית או מזין המסמכים 
סגור את הכיסוי עד שינעל במקומו.	 האוטומטי אינו סגור כראוי.

Paper Jam in Tray 1
חסימת נייר במגש 1

התרחשה חסימת נייר באיזור מגש 
הנייר.

שחרר את החסימה. )ראה חסימות במגש 	 
הנייר(

Replace Print Cart.
החלף מחסנית טונר

מחסנית הטונר הגיעה לסוף אורך 
החיים שלה. המדפסת תפסיק להדפיס.

החלף את מחסנית הטונר )ראה החלפת 	 
מחסנית הטונר(

Toner is low.Order Print Cart.
רמת טונר נמוכה. הזמן מחסנית טונר

נשארה רק כמות קטנה של טונר 
במחסנית הטונר. צריך להחליף את 

מחסנית הטונר בקרוב.

הכן מחסנית חדשה להחלפה. תוכל לשפר 	 
את איכות ההדפסה זמנית ע"י פיזור מחדש 

של הטונר המחסנית. )ראה פיזור מחדש של 
הטונר(

Invalid Print Cart.
מחסנית טונר שאינה תואמת.

מחסנית הטונר שהתקנת אינה תואמת 
למכונה.

התקן מחסנית טונר חדשה התואמת למכונה 	 
שלך.

ראה תחזוקה עבור מידע על מוצרי הצריכה.	 
Install Print Cart.
התקן את מחסנית הטונר.	 מחסנית הטונר אינה מותקנת.התקן מחסנית טונר

הודעות שגיאה
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בעיות נפוצות
בטבלאות הבאות תוכל למצוא מצבים העלולים להופיע והפתרונות המוצעים. עקוב אחר שלבי הפתרונות המוצעים 

עד לפתרון הבעיה. במידה והבעיה ממשיכה התקשר לשירות.

בעיות בהזנת נייר

הפתרונות המוצעיםמצב
שחרר את חסימת הנייר. )ראה שיחרור חסימות נייר(.	 חסימות נייר בזמן ההדפסה

בדוק את קיבולת הנייר המקסימלית של המגש. )ראה מפרטי המדיה(.	 גיליונות הנייר נדבקים זה לזה.
וודא שהינך משתמש בסוג הנייר המתאים. )ראה סוגי המדיה(.	 
הסר את הנייר מהמגש וכופף או אוורר אותו.	 
תנאי לחות עשויים לגרום לגיליונות נייר מסוגים מסוימים להידבק זה לזה. 	 
ייתכן שערימת הנייר במגש הזנת הנייר כוללת סוגים שונים של נייר. טען נייר מסוג, 	 

גודל ומשקל אחד בלבד.
הסר את כל הגורמים החוסמים מתוך המכונה.	 לא ניתן להזין נייר במכונה.

הנייר לא הוטען כהלכה. הוצא את הנייר מהמגש וטען אותו שוב כהלכה.	 
יש יותר מדי נייר במגש. הוצא נייר עודף מהמגש.	 
הנייר עבה מדי. השתמש אך ורק בנייר התואם לדרישות מפרטי המכונה. )ראה 	 

מפרטי המדיה(
יש יותר מדי נייר במגש. הוצא נייר עודף מהמגש. הנך משתמש בסוג נייר שאינו 	 מתרחשות חסימות נייר חוזרות ונשנות.

מתאים. השתמש אך ורק בנייר התואם לדרישות מפרטי המכונה. )ראה סוגי המדיה(
ייתכן שישנם שאריות בתוך המכונה. נקה את פנים המכונה. )ראה ניקוי המכונה(	 

שקפים נדבקים זה לזה בעת
היציאה מהמכונה.

השתמש אך ורק בשקפים המיועדים לשימוש במדפסות לייזר. הסר כל שקף עם 	 
יציאתו מהמכונה.

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

מתרחשות חסימות נייר חוזרות ונשנות של 
מסמכי המקור במזין המסמכים האוטומטי.

במידה ומסמך מקור אינו מוזן למכונה, ייתכן שיש צורך להחליף את רפידת הגומי 	 
של מזין המסמכים האוטומטי. פנה לנציג שירות.

בעיות נפוצות
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בעיות  הדפסה

הפתרונות המוצעיםסיבה אפשריתמצב
בדוק את חיבורי כבל החשמל. 	 אין אספקת חשמל למכונה.המכונה אינה מדפיסה.

בדוק את מתג ההפעלה ואת מקור החשמל.	 
המכונה לא נבחרה כמכונת ברירת 

המחדל.
בחר את המכונה שלך כמכונת ברירת המחדל 	 

.Windows במערכת ההפעלה
בדוק האם:

• הכיסוי העליון אינו סגור. סגור את הכיסוי העליון.
• התרחשה חסימת נייר. שחרר את חסימת הנייר. )ראה חסימות מגש הנייר(.

• לא נטען נייר. טען נייר. 
• מחסנית הטונר אינה מותקנת. התקן את מחסנית הטונר.

אם מתרחשת שגיאת מערכת, צור קשר עם נציג השירות שלך.
הכבל המחבר בין המחשב והמכונה 

נתק את כבל המכונה וחבר אותו שוב.	 אינו מחובר כהלכה.

הכבל המחבר בין המחשב והמכונה 
פגום.

אם הדבר אפשרי, חבר את הכבל למחשב אחר 	 
הפועל כהלכה והדפס את העבודה. תוכל גם 

לנסות להשתמש בכבל אחר.

הגדרת היציאה שגויה.

בדוק את הגדרת המדפסת ב Windows  על 	 
מנת לוודא שעבודת ההדפסה נשלחת ליציאה 

הנכונה. במידה ולמחשב יש יותר מיציאה אחת, 
וודא שהמכונה מחוברת ליציאה הנכונה.

ייתכן שתצורת המכונה לא מוגדרת 
כהלכה.

בדוק את אפשרויות מנהל התקן המדפסת על 	 
מנת לוודא שכל הגדרות ההדפסה נכונות. 

ייתכן שמנהל התקן המדפסת אינו 
מותקן כהלכה.

התקן מחדש את תוכנת המדפסת. )ראה 	 
התקנת והגדרת המכשיר(.

המכונה אינה פועלת כראוי.
בדוק אם מופיעה הודעה על שגיאת מערכת 	 

בתצוגת לוח הבקרה של המכונה. פנה לנציג 
שירות.

ייתכן שהעבודה מורכבת מאוד.ההדפסה איטית ביותר.

הפחת את מורכבות העמוד או נסה לכוונן את 	 
הגדרות איכות ההדפסה.

לאחר הדפסה רצופה של 100 הדפסות, 	 
מהירות ההדפסה של המכונה תאט עד 

שהעבודה הנוכחית תסתיים. מהירות ההדפסה 
תחזור בעבודה הבאה.

חצי מהעמוד ריק.
ייתכן שהגדרת כיוון העמוד שגויה.

שנה את כיוון העמוד ביישום שבו הנך 	 
משתמש. עיין במסך העזר של מנהל התקן 

המדפסת.

גודל הנייר שנטען אינו תואם להגדרות 
גודל הנייר.

וודא שגודל הנייר בהגדרות מנהל התקן	 
המדפסת תואם לנייר במגש.	 
לחלופין, וודא שגודל הנייר בהגדרות מנהל 	 

התקן המדפסת תואם לבחירת הנייר בהגדרות 
יישום התוכנה שבו אתה משתמש.

בעיות נפוצות
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הפתרונות המוצעיםסיבה אפשריתמצב
המכונה מדפיסה, את הטקסט
שגוי, משובש או באופן חלקי.

כבל המכונה רופף או פגום.

נתק את כבל המכונה וחבר אותו מחדש. נסה 	 
להדפיס שוב עבודת הדפסה שהודפסה בעבר 
בהצלחה. במידה וזה אפשרי, חבר את הכבל 

ואת המכונה למחשב שאתה יודע שהוא פועל, 
ונסה להדפיס עבודת הדפסה.

נסה להשתמש בכבל מכונה חדש.	 

נבחר מנהל התקן מדפסת שגוי.
בדוק בתפריט בחירת המדפסות של היישום 	 

שבו אתה משתמש שהמכונה שברשותך 
נבחרה.

נסה להדפיס עבודה מיישום אחר.	 היישום התוכנה אינו פועל כראוי.

מערכת ההפעלה אינה פועלת כראוי.
בצע יציאה מה Windows ובצע הפעלה מחדש 	 

של המחשב. כבה את המכונה והפעל אותה 
מחדש.

מחסנית הטונר פגומה או שהטונר העמודים מודפסים, אך הם ריקים.
נגמר.

במידת הצורך, פזר מחדש את הטונר.	 
במידת הצורך,החלף את מחסנית הטונר.	 

ייתכן שבקובץ יש עמודים
ריקים.

בדוק את הקובץ כדי לוודא שאין בו עמודים 	 
ריקים.

ייתכן שרכיבים מסוימים, למשל הבקר 
פנה לנציג שירות.	 או לוח האם, פגומים.

המכונה לא מדפיסה קבצי PDF בצורה 
נכונה. חסרים חלקי גרפיקה, טקסט או 

איורים.

 PDF ישנה אי התאמה בין קובץ ה
.Acrobat ומוצרי ה

הדפסת קובץ ה PDF כתמונה עשוי לאפשר 	 
 Print as Image את ההדפסה. הפעל את

)הדפס כתמונה( מאפשרויות ההדפסה של      
ה Acrobat. הדפסת קובץ PDF כתמונה לוקח 

יותר זמן.
איכות ההדפסה של התמונות אינה 

הקטן את גודל התמונה. אם תגדיל את גודל 	 רזולוציית התמונה נמוכה מאוד.טובה. התמונות/הדמיות אינן ברורות.
התמונה ביישום התוכנה, הרזולוציה תקטן.

לפני ההדפסה, המכונה פולטת אדים 
ליד מגש הפלט.

שימוש בנייר לח עלול לגרום לאדים 
במהלך ההדפסה.

הזן ערימת נייר חדשה.	 
על מנת למנוע מהנייר לצבור לחות, המנע 	 

מלפתוח את חבילות הנייר עד השימוש בהן.

ההתקן אינו מדפיס על נייר בעל גודל 
מיוחד כמו ניירות חיוב.

אין התאמה בין הגדרות גודל הנייר 
לבין גודל הנייר בפועל.

 	 Custom הגדר את גודל הנייר הנכון בתוך ה
Paper Size Settings )הגדרות גודל נייר 
מותאם אישית( בלשונית ה Paper )נייר(     

שב Printing Preferences )העדפות 
הדפסה(.

בעיות נפוצות



Xerox® WorkCentre® 3025
מדריך למשתמש

188

בעיות Windows נפוצות

הפתרונות המוצעיםמצב
הודעת "File In Use" )קובץ בשימוש( מופיעה במהלך 

ההתקנה.
צא מכל יישומי התוכנה. הסר את כל התוכנות מקבוצת ההפעלה של 	 

המדפסת והפעל מחדש את Windows. התקן מחדש את מנהל התקן 
המדפסת.

 "General Protection Fault" מופיעות הודעות
)שגיאת הגנה כללית(, "Exception OE" )חריגת 

מערכת הפעלה(, "Spool 32" )קובץ נתונים זמניים 
32(, או "Illegal Operation" )פעולה לא חוקית( .

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

 A " ,)כשל הדפסה( "Fail to Print" מופיעות הודעות
printer timeout error occured" )התרחשה שגיאת 

משך פרק הזמן חלף במדפסת(.

הודעות אלה עשויות להופיע במהלך ההדפסה. יש להמתין עד שהמכונה 	 
תסיים את ההדפסה. אם ההודעה מופיעה במצב המתנה או לאחר השלמת 

עבודת ההדפסה, בדוק את החיבור ו/ או אם אירעה שגיאה.

הערה: עיין במדריך למשתמש של Microsoft Windows שסופק עם המחשב שלך למידע נוסף על הודאות  
.Windows שגיאה של           

בעיות נפוצות
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בעיות נפוצות

בעיות Linux נפוצות

הפתרונות המוצעיםמצב
בדוק אם מנהל התקן המדפסת מותקן במערכת. פתח את ה Unified 	 המכונה אינה מדפיסה.

Driver Configurator )קובע תצורת מנהל ההתקן המאוחד( ועבור 
 Printers Configuration  מדפסות( בחלון ה( Printers ללשונית ה

)תצורת המדפסות( כדי לראות את רשימת המכונות הזמינות. וודא 
 Add new שהמכונה שברשותך מופיעה ברשימה. במידה ולא, פתח את

printer wizard )אשף הוספת מדפסת חדשה( על מנת להגדיר את 
המכונה שברשותך.

בדוק אם המכונה פועלת. פתח את Printers Configuration )תצורת 	 
המדפסות( ובחר את המכונה שברשותך מהרשימה. בדוק את התיאור 
בחלונית ה Selected printer )מדפסת שנבחרה(. במידה והסטטוס 

מכיל stopped )נעצר(, לחץ על לחצן ה Start )התחל(. פעולה זו אמורה 
לשחזר את הפעילות הרגילה של המכונה. ייתכן שמצב ה"stopped" יופעל 

אם התרחשה בעיה בהדפסה. לדוגמה, ייתכן שמדובר בניסיון להדפיס 
מסמך כאשר יישום סריקה עושה שימוש ביציאה.

בדוק שהיציאה אינה תפוסה. מאחר שהרכיבים הפונקציונליים של ההתקן 	 
)מדפסת וסורק( חולקים את אותו ממשק קלט/פלט )יציאה(, ייתכן מצב 
של גישה בו-זמנית של יישומי "צרכנים" שונים לאותה יציאה. כדי למנוע 

התנגשויות אפשריות, השליטה על המכונה מוענקת רק ליישום אחד 
בכל פעם. "הצרכן" האחר יקבל תגובת "התקן תפוס". עליך לפתוח את 
חלון ה Port Configuration )תצורת היציאות( ולבחור את היציאה 

המיועדת למכונה שברשותך. בחלונית ה Selected Port )יציאה נבחרת( 
באפשרותך לראות אם היציאה תפוסה בידי יישום אחר. אם זהו המקרה, 
 Release עליך להמתין להשלמת העבודה הנוכחית או ללחוץ על לחצן ה

Port )שחרר את היציאה(.
בדוק אם ליישום שבו אתה משתמש יש אפשרויות הדפסה מיוחדות, 	 

כגון"oraw-". במידה ואפשרות ה "oraw-" צויינה בפרמטר של שורת 
הפקודה, הסר את הפקודה על מנת להדפיס כראוי. עבור יישום ממשק 
המשתמש Gimp , בחר "Print" )הדפסה(- <" Setup Printer" )הגדר 

מדפסת( וערוך את פרמטר שורת הפקודה בפריט הפקודה.

המכונה לא מדפיסה דפים שלמים והפלט מודפס על 
חצי דף.

זוהי בעיה ידועה המתרחשת בגרסה 8.51 או גרסאות קודמות של 	 
 AFPL Ghostscript הבעיה נפתרת ב .Ghostscript, 64-bit Linux OS
גירסה 8.52 ומעלה. על מנת לפתור בעיה זו, הורד את הגירסה האחרונה 

של AFPL Ghostscript, מכתובת
 /http://sourceforge.net/projects/ghostscript והתקן אותה.	 

לא ניתן לסרוק באמצעות יישום ממשק המשתמש 
. Gimp Front-end

בדוק אם ליישום ממשק המשתמש Gimp Front-end יש 	 
Xsane:Device Dialog. בתפריט ה Acquire )השג(. במידה ולא עלייך 

להתקין את רכיב הפלאג אין Xsane plug-in עבור Gimp במחשב שלך.
תוכל למצוא את חבילת ה Xsane plug-in עבור Gimp בתקליטור ההפצה 

של Linux או בדף הבית של Gimp. לקבלת מידע מפורט, עיין בתקליטור 
Gimp Front- או ביישום ה )Linux עזרה עבור( 'Help for Linux' ההפצה

.end
אם ברצונך להשתמש ביישום סריקה אחר, עיין בקבצי העזרה של היישום.	 
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הפתרונות המוצעיםמצב
 ”Cannot open port device file“ הודעת השגיאה

)לא ניתן לפתוח את קובץ יציאת ההתקן( מוצגת בעת 
הדפסת מסמך.

 	 )LPR, GUI הימנע משינוי פרמטרי עבודות ההדפסה )לדוגמה, באמצעות
במהלך ההדפסה. במספר גרסאות של שרת CUPS עבודת ההדפסה 
מופסקת בכל פעם שמשנים את אפשרויות ההדפסה, והמערכת מנסה 

להתחיל את העבודה מחדש. מאחר וה Unified Linux Driver נועל את 
היציאה בעת ההדפסה, הפסקה פתאומית של מנהל ההתקן שומרת על 

היציאה נעולה ולא זמינה לקבלת עבודות הדפסה נוספות. במקרה של 
 Release Port תקלה כזו, נסה לשחרר את היציאה באמצעות בחירת

)שחרר יציאה( בחלון ה Port Configuration )תצורת היציאה(.
וודא שהמכונה שלך מחוברת למחשב שלך כראוי באמצעות כניסת ה- 	 המכונה לא מופיעה ברשימת הסורקים.

USB,שהמכונה דולקת.
וודא שמנהל התקן הסורק עבור המכונה מותקן במערכת. פתח 	 

 Scanners עבור ל ,Unified Linux Driver configurator את ה
Configuration )תצורת סורקים(, ואז לחץ על Drivers )מנהלי 

ההתקן(.וודא שבחלון מוצג שם התואם את שם המכונה שלך.
בדוק שהיציאה אינה תפוסה. מאחר שהרכיבים הפונקציונליים של ההתקן 	 

)מדפסת וסורק( חולקים את אותו ממשק קלט/פלט )יציאה(, ייתכן מצב 
של גישה בו-זמנית של יישומי "צרכנים" שונים לאותה יציאה. כדי למנוע 

התנגשויות אפשריות, השליטה על המכונה מוענקת רק ליישום אחד בכל 
פעם. "הצרכן" האחר יקבל תגובת "התקן תפוס". תגובה זו מתרחשת 

בדרך כלל בעת התחלתו של תהליך הסריקה. תיבת ההודעה המתאימה 
תוצג.

 	 Ports configuration על מנת לזהות את מקור הבעיה, פתח את
)תצורת היציאות(, ובחר את היציאה המוקצית לסורק שברשותך. סמל 

היציאה dev/mfp0/ מתייחס ל LP:0 המוצג באפשרויות הסורק,
     dev/mfp1/ מתייחס ל LP:1 וכן הלאה. יציאות USB מתחילות ב

      dev/mfp4/, כך שסורק ב USB:0 מתייחס ל  dev/mfp4/ בהתאמה וכן
      הלאה ברציפות. בחלונית ה Selected Port )יציאה שנבחרה(, תוכל

      לראות אם היציאה תפוסה ע"י יישום אחר. אם זהו המקרה, עליך להמתין
      להשלמת העבודה הנוכחית או ללחוץ על לחצן ה Release Port )שחרר

      את היציאה(.
וודא שמסמך נטען למכונה, וודא שההמכונה מחוברת למחשב.	 המכונה אינה סורקת.

הערה: עיין במדריך למשתמש של Linux שסופק עם המחשב שלך למידע נוסף על הודאות  
.Linux שגיאה של           

בעיות נפוצות
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בעיות נפוצות

בעיות Macintosh נפוצות

הפתרונות המוצעיםמצב
ההתקן אינו מדפיס קובצי PDF בצורה נכונה. חסרים 

חלקים מסויימים של  גרפיקה, טקסט או איורים.
הדפסת קובץ ה PDF כתמונה עשוי לאפשר את הדפסת הקובץ. הפעל את 	 

.Acrobat הדפס כתמונה( מאפשרויות ההדפסה של( Print as Image
הדפסת קובץ PDF כתמונה לוקחת יותר זמן.	 

המסמך הודפס, אך עבודת ההדפסה לא נעלמה 
.Mac OS X10.3.2 מהקובץ הזמני ב

 	 OS X 10.5 שלך לגירסת Mac OS עדכן את מערכת ההפעלה של ה
ומעלה.

חלק מהאותיות אינן מוצגות בצורה רגילה במהלך 
הדפסת דף שער.

מערכת ההפעלה Mac OS אינה יכולה ליצור את הגופן במהלך הדפסת 	 
דף השער. אותיות באנגלית ומספרים מוצגים בצורה רגילה בעמוד השער.

הערה: עיין במדריך למשתמש של Macintosh שסופק עם המחשב שלך למידע נוסף על הודאות  
.Macintosh שגיאה של           

 

בעיות באיכות ההדפסה

אם פנים המכונה מלוכלך או שנייר נטען שלא כהלכה, ייתכן ותהיה ירידה באיכות ההדפסה. עיין בטבלה שלהלן
כדי לפתור את הבעיה.

הפתרונות המוצעיםמצב
אם מופיע פס לבן אנכי או אזור דהוי על גבי העמוד, אספקת הטונר נמוכה. ייתכן ותוכל	 הדפסה בהירה או דהויה

להאריך מעט את חיי מחסנית טונר. )ראה פיזור הטונר מחדש(. אם פעולה זו אינה משפרת את איכות 	 
ההדפסה, התקן מחסנית טונר חדשה.

ייתכן שהנייר אינו עומד במפרט הנייר; לדוגמה, ייתכן שהנייר יהיה לח מדי או מחוספס מדי. )ראה 	 
הנחיות עבור סוגי המדיה(.

אם העמוד כולו בהיר, ייתכן שהגדרת הרזולוציה של ההדפסה נמוכה מדי או שהופעל מצב החיסכון 	 
בטונר. כוונן את רזולוציית ההדפסה ובטל את מצב החיסכון בטונר. עיין במסך העזרה של מנהל התקן 

המדפסת.
שילוב של חלקים דהויים או פגמים מרוחים עשוי להצביע על כך שיש להחליף את מחסנית הטונר. )ראה 	 

החלפת מחסנית הטונר(.
 כתמי טונר

 

ייתכן שהנייר אינו עומד במפרט הנייר; לדוגמה, ייתכן שהנייר יהיה לח מדי או מחוספס מדי. )ראה 	 
הנחיות עבור סוגי המדיה(.

ייתכן שגליל ההעברה מלוכלך. נקה את פנים המכונה שלך. )ראה ניקוי המכונה(. 	 
ייתכן שיש לנקות את נתיב הנייר )ראה ניקוי המכונה(.	 

אם מופיעים על-גבי העמוד באופן אקראי אזורים דהויים, בדרך כלל מעוגלים: אזורים ריקים
ייתכן שגיליון נייר אחד פגום. נסה להדפיס שוב את העבודה.	 
תכולת הלחות של הנייר אינה אחידה, או שישנם אזורים לחים על-פני שטח הנייר. נסה להשתמש בנייר 	 

מתוצרת שונה. )ראה הנחיות עבור סוגי המדיה(
הנייר פגום. תהליכי הייצור עלולים לגרום לאזורים מסוימים לדחות את הטונר. נסה להשתמש בחבילה 	 

חדשה או בנייר מתוצרת שונה.
שנה את אפשרות המדפסת ונסה שוב. עבור אל Printing Preferences )העדפות הדפסה(, הקלק על 	 

לשונית ה Paper )נייר( והגדר את הסוג כ Thick )עבה(.
אם צעדים אלה אינם פותרים את הבעיה, פנה לנציג שירות.	 

A a B b C
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הפתרונות המוצעיםמצב
במידה ונקודות לבנות מופיעות על-גבי העמוד:  נקודות לבנות

הנייר מחוספס מדי ולכלוך מהנייר נופל לתוך האזורים הפנימיים של המכונה ומשם אל גלגלת ההעברה. 	 
נקה את פנים המכונה שלך. )ראה ניקוי המכונה(. 

ייתכן שיש לנקות את נתיב הנייר. )ראה ניקוי המכונה(.	 

אם מופיעים קווים אנכיים שחורים על גבי העמוד, קבע אם הבעיה קשורה לצילום, הדפסה או	   קווים אנכיים 
       הסריקה ובצע את הפעולות הבאות:

במקרה של צילום או סריקה, בדוק את זכוכית ה CVT ואת משטח הזכוכית ובמידת הצורך, נקה 	 
באמצעות מטלית נטולת מוך. )ראה ניקוי המכונה(.

במקרה של צילום או הדפסה,  כנראה שישנם שריטות על מחסנית הטונר שבמכונה. הסר את מחסנית 	 
הטונר והתקן מחסנית חדשה. )ראה החלפת מחסנית הטונר(.

אם מופיעים קווים לבנים אנכיים על גבי הדף:	 
אם הצללת הרקע של ההדפסה הופך לכהה מדי:  רקע

השתמש בנייר קל יותר. )ראה הנחיות עבור סוגי המדיה(	 
בדוק את התנאים הסביבתיים: תנאים יבשים מאוד או רמה גבוהה של לחות )יותר מלחות	 
יחסית של 80% ( יכולים להגביר את כמות הצללת הרקע.	 
הסר את מחסנית הטונר הישנה והתקן מחסנית חדשה. )ראה החלפת מחסנית הטונר(.	 
השתמש במאפיין ה Background Suppression )הדחקת הרקע( באפשרויות ה Menu )תפריט(.	 

אם מופיעות מריחות של טונר על גבי הדף:	   מריחות טונר  
נקה את פנים המכונה. )ראה ניקוי המכונה(.	 
בדוק את סוג הנייר ואיכותו. )ראה הנחיות עבור סוגי המדיה(.	 
הוצא את מחסנית הטונר והתקן מחסנית חדשה. )ראה החלפת מחסנית הטונר(.	 

אם מופיעים סימנים חוזרים במרווחים שווים על גבי העמוד המודפס:  פגמים אנכיים חוזרים
ייתכן שמחסנית הטונר פגומה, בצע כמה הדפסות במכונה ואם הבעיה ממשיכה, הסר את מחסנית 	 

הטונר והתקן מחסנית חדשה. )ראה החלפת מחסנית הטונר(. 
ייתכן שחלקים במכונה הוכתמו בטונר. אם הפגמים מופיעים על גבי צידו האחורי של דף , סביר להניח 	 

שהבעיה תיפתר מעצמה לאחר הדפסת מספר עמודים נוספים.
ייתכן שמערך התנור פגום. פנה לנציג שירות.	 

כתמים מפוזרים ברקע נובעים מחלקיקי טונר המתפזרים באופן אקראי על גבי הדף המודפס.  כתמים מפוזרים ברקע
ייתכן שהנייר לח מדי. נסה להשתמש בחבילת נייר אחרת. אל תפתח את אריזות הנייר עד לשימוש בהן, 	 

כדי שהנייר לא יספוג לחות רבה מדי.
אם הכתמים המפוזרים מופיעים ברקע של מעטפה מודפסת, שנה את פריסת ההדפסה כדי למנוע 	 

הדפסה על פני שטחים החופפים עם קיפולים בצד השני של המעטפה. הדפסה על גבי הקיפולים עשויה 
לגרום לבעיות.

אם פיזור הרקע מכסה את כל פני השטח של הדף המודפס, שנה את רזולוציית ההדפסה באמצעות 	 
יישום התוכנה שלך או באמצעות אפשרויות מנהל התקן המדפסת. 

אם תווים מודפסים באופן משובש ונוצרות הדמיות חלולות, ייתכן שהנייר שבשימוש חלק מדי. נסה נייר 	   תווים משובשים
אחר. )ראה הנחיות עבור סוגי המדיה(.

אם התווים מופיעים באופן משובש ועם אפקט של גלים, ייתכן שיחידת הסורק זקוקה לטיפול. פנה לנציג 	 
שירות.

A
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הפתרונות המוצעיםמצב
וודא שהנייר נטען כראוי.	   דף נטוי

בדוק את סוג הנייר ואיכותו. )ראה הנחיות עבור סוגי המדיה(.	 
וודא שמכווני הנייר אינם הדוקים מדי או רפויים מדי כנגד ערימת הנייר. )ראה טעינת הנייר(.	 

ודא שהנייר נטען כראוי.	   דף מקומר או גלי
בדוק את סוג הנייר ואיכותו. גם טמפרטורה גבוהה וגם לחות גבוהה עשויים לגרום לנייר להיות 	 

מקומר. )ראה הנחיות עבור סוגי המדיה(.
 הפוך את ערימת הנייר בתוך המגש. בנוסף, נסה לסובב את הנייר שבמגש ב- 180 מעלות.	 
שנה את אפשרות המדפסת ונסה שוב. גש ל Printing Preferences )העדפות הדפסה(, הקלק על 	 

לשונית ה Paper )נייר( וקבע את סוג הנייר כ Thin )דק(.
במידה והעבודת ההדפסה היא בצד אחת פתח את הדלת האחורית, ההדפסה תצא עם הכיתוב כלפי 	 

מעלה.
הערה: שים לב שהפלט האחורי יכול לשמש רק להדפסות חד - צדדיות ועבור דף אחד בכל פעם. אין 

להשאיר את הדלת האחורית פתוחה עבור עבודות דו- צדדיות.
וודא שהנייר נטען כראוי.	   קמטים או קפלים

בדוק את סוג הנייר ואיכותו. )ראה הנחיות עבור סוגי המדיה(.	 
הפוך את ערימת הנייר בתוך המגש. בנוסף, נסה לסובב את הנייר שבמגש ב- 180 מעלות.	 

בדוק שאין נזילת טונר. נקה את פנים המכונה. )ראה ניקוי המכונה(.	   גב ההדפסות מלוכלך

ייתכן שמחסנית הטונר לא הותקנה כראוי. הוצא את המחסנית והחזר אותה למקומה.	   דפים  בשחור מלא
ייתכן שמחסנית הטונר פגומה. הוצא את מחסנית הטונר והתקן מחסנית חדשה.	 
ייתכן שהמכונה זקוקה לתיקון. פנה לנציג שירות.	 

נקה את פנים המכונה. 	   טונר חופשי על גבי העמוד
בדוק את סוג הנייר ואיכותו. )ראה הנחיות עבור סוגי המדיה(.	 
הוצא את מחסנית הטונר והתקן מחסנית חדשה. )ראה החלפת מחסנית הטונר(.	 
ייתכן שהמכונה זקוקה לתיקון. פנה לנציג שירות.	 

פערים בתווים הם חלקים לבנים בתווים שאמורים להיות שחורים מלאים:	   פערים בתווים
אם אתה משתמש בשקפים, נסה להשתמש בסוג שקפים אחר. בשל הרכב השקפים, פערים מסוימים 	 

בתווים הם תופעה רגילה.
ייתכן שאתה מדפיס על גבי הצד הלא נכון של הנייר. הסר את הנייר והפוך אותו.	 
ייתכן שהנייר אינו תואם למפרטי הנייר. )ראה מפרטי המדיה(.	 

בעיות נפוצות
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הפתרונות המוצעיםמצב
אם מריחות או קווים שחורים אופקיים ישרים מופיעים על גבי הדף:  פסים אופקיים

ייתכן שמחסנית הטונר אינה מותקנת כראוי. הוצא את המחסנית והחזר אותה למקומה.	 
ייתכן שמחסנית הטונר פגומה. הוצא את מחסנית הטונר והתקן מחסנית חדשה. )ראה החלפת 	 

מחסנית הטונר(.
אם הבעיה נמשכת, ייתכן שהמכונה זקוקה לתיקון. פנה לנציג שירות.	 

במידה והנייר מקומר או שלא ניתן להזין את הנייר במכונה:	   קימורים
הפוך את ערימת הנייר במגש. בנוסף,נסה לסובב את הנייר במגש ב 180 מעלות.	 
שנה את אפשרות ההדפסה ונסה שוב. פנה ל Printing Preferences )אפשרויות ההדפסה(, 	 

הקלק על לשונית ה Paper )נייר( והגדר את הסוג ל Thin )דק(.

  תמונה לא ידועה מופיעה
  שוב ושוב על גבי מספר

  דפים או שהופיעו תופעות
  של טונר משוחרר, הדפסה

  בהירה או זיהום.

ייתכן שהמכונה שברשותך נמצאת בשימוש בגובה של 1,500 מטר )4,921ft( ומעלה.	 
הגובה הרב עשוי להשפיע על איכות ההדפסה, כגון טונר משוחרר או הדמיות בהירות. שנה להגדרת 	 

הגובה הנכונה עבור המכונה שברשותך. )ראה הגדרות המכונה(.

בעיות בצילום

הפתרונות המוצעיםמצב
  הצילומים בהירים מדי או

  כהים מדי.
הבהר או הכהה את רקע העותקים באמצעות Darkness )כהות( ב  Copy Feature )מאפיין 	 

הצילום(. 
  מריחות, קווים, סימנים
  או נקודות מופיעים על

  הצילומים.

 	 Copy Feature כהות( ב( Darkness אם הפגמים קיימים במסמך המקור, השתמש בהגדרת ה
)מאפיין הצילום( כדי להבהיר או להכהות את הרקע של העותקים. 

במידה ואין פגמים במסמך המקור, נקה את יחידת הסורק. )ראה ניקוי המכונה(.	 
במידה והפגמים מופיעים בעת שימוש במזין המסמכים האוטומטי, נקה את זכוכית ה CVT באמצעות 	 

מטלית ללא מוך. )ראה ניקוי המכונה(.
וודא שמסמך המקור פונה כלפי מטה על משטח הזכוכית  ושאינו נטוי. 	   הצילום נטוי.

וודא שמסמך המקור פונה כלפי מעלה במזין המסמכים האוטומטי ונוגע במכוונים בעדינות.	 
וודא שנייר הצילום נטען כראוי. 	 
 ייתכן שגלגלת ההעברה מלוכלכת. נקה את פנים המכונה. )ראה ניקוי המכונה(.	 

ודא שמסמך המקור פונה כלפי מטה על משטח הזכוכית או פונה כלפי מעלה במזין המסמכים 	   צילומים ריקים.
האוטומטי. אם הבעיה נמשכת, פנה לנציג שירות.

  ההדפסה נמחקת מהצילום 
  בקלות.

החלף את הנייר שבמגש הנייר בנייר מחבילה חדשה.	 
באזורים בעלי לחות גבוהה, אל תשאיר נייר במכונה לפרקי זמן ארוכים.	 

  חסימות נייר חוזרות ונשנות 
  בעת הצילום.

אוורר את ערימת הנייר, והפוך אותה במגש הנייר. החלף את הנייר במגש באספקת נייר חדשה. 	 
במידת הצורך, בדוק/כוונן את מכווני הנייר.

וודא שהנייר הוא בסוג ובמשקל מתאים.	 
בדוק אם נותרו ניירות צילום או פיסות נייר צילום במכונה לאחר שחרור חסימת נייר.	 

  מחסנית הטונר הפיקה
  כמות צילומים קטנה

  מהמצופה לפני שהטונר
  אזל.

ייתכן שמסמכי המקור מכילים תמונות, אזורים בצבע מלא, או פסים עבים. לדוגמה, מסמכי המקור 	 
עשויים להיות טפסים, עלוני חדשות, ספרים או מסמכים אחרים הצורכים כמות טונר רבה יותר.

ייתכן שמזין המסמכים האוטומטי הושאר פתוח במהלך הצילום.	 
כבה את המכונה והפעל אותה מחדש.	 

בעיות נפוצות

A a B b C
A a B b C
A a B b C
A a B b C
A a B b C
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בעיות בסריקה

הפתרונות המוצעיםמצב
וודא שהנך מניח את מסמך המקור המיועד לסריקה כשהוא פונה כלפי מטה על משטח הזכוכית, או 	 הסורק אינו פועל.

פונה כלפי מעלה במזין המסמכים האוטומטי.
ייתכן שאין די זיכרון זמין עבור שמירת המסמך שברצונך לסרוק.	 
בדוק שתצורת הסורק הוגדרה כראוי. 	 
וודא שכבל ההתקן מחובר כראוי.	 
וודא שכבל המכונה אינו פגום. החלף את הכבל בכבל אחר שאתה בטוח בתקינותו. במידת	 
הצורך, החלף את הכבל.	 
בדוק שתצורת הסורק נקבעה כראוי. בדוק את הגדרת הסריקה ביישום שברצונך להשתמש על מנת 	 

.)USB001 לוודא שעבודת הסריקה נשלחת ליציאה הנכונה )לדוגמה
היחידה סורקת באיטיות 

רבה.
סדוק אם המכונה מדפיסה נתונים שהתקבלו. במידה וכן ,המתן שהנתונים שהתקבלו יודפסו ואז בצע 	 

את הסריקה.
סריקת פריטים גרפיים איטית יותר מאשר סריקת טקסט.	 

ההודעה הבא מוצגת על 
מסך המחשב:

לא ניתן לקבוע את 	 
 H/W המכונה למצב ה

שהנך רוצה.

ייתן שישנה עבודת צילום או הדפסה בפעולה. נסה לבצע את העבודה לאחר שהעבודה הקודמת 	 
מסיימת.

היציאה נמצאת בשימוש 	 
על ידי תוכנה אחרת.

היציאה שנבחרה נמצאת בשימוש. אתחל מחדש את המחשב ונסה שוב.	 

יתכן שכבל המכונה לא מחובר כראוי או שהמכונה כבויה.	 היציאה מנוטרלת.	 

הסורק עסוק בקבלת 	 
או הדפסת נתונים. 

כאשר העבודה הנוכחית 
הסתיימה, נסה שוב.

ייתכן ומנהל ההתקנה של הסורק אינו מותקן או שסביבת העבודה לא הוגדרה כראוי.	 

וודא שהמכונה מחוברת כראוי ודולקת לאחר מכן בצע הפעלה מחדש למחשב.	 שימוש לא תקף	 

ייתכן וכבל ה USB לא מחובר כראוי או שהמכונה מכובה.	 הסריקה נכשלה	 

בעיות בפקס )ב WorkCentre 3025NI בלבד(

הפתרונות המוצעיםמצב
וודא שקו הטלפון חובר כראוי.	 אין צליל חיוג.

בדוק ששקע הטלפון בקיר פועל על ידי חיבור טלפון אחר.	 
המספרים המאוחסנים 

בזיכרון אינם מחוייגים כראוי.
 	 Address וודא שהמספרים מאוחסנים כראוי בזיכרון. על מנת לבדוק זאת הדפס את רשימת ה

Book )ספר כתובות(. )ראה ספר הכתובות(.
מסמך המקור אינו מוזן 

למכונה.
וודא שהנייר אינו מקומט וכי אתה מכניס אותו בצורה נכונה. וודא שמסמך המקור הוא בגודל הנכון, 	 

לא עבה מדי או דק מדי.
וודא שמזין המסמכים  האוטומטי סגור היטב.	 
ייתכן שיש להחליף את רפידת הגומי של מזין המסמכים האוטומטי. פנה לנציג שירות.	 

פקסים אינם מתקבלים באופן
אוטומטי.

יש להגדיר את מצב הקבלה למצב פקס.	 
וודא שיש נייר במגש.	 
בדוק אם מופיעה הודעת שגיאה כלשהי בתצוגה ועקוב אחר ההוראות לתיקון התקלה.	 

בעיות נפוצות
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הפתרונות המוצעיםמצב
וודא שמסמך המקור נטען במזין המסמכים האוטומטי או במשטח הזכוכית.	 המכונה אינה שולחת פקסים.

בדוק אם מכשיר הפקס שאליו אתה שולח את הפקס יכול לקבל את הפקס שלך.	 
נסה את העבודה במועד מאוחר יותר, ייתכן שיש בעיה בקו או שהוא תפוס.	 

הפקס הנכנס מכיל אזורים 
ריקים או שהוא באיכות

נמוכה.

ייתכן שיש בעיה במכשיר הפקס השולח.	 
רעשים בקו הטלפון עשויים לגרום לשגיאות בשורות הפקס.	 
בדוק את המכונה על ידי צילום מסמך.	 
ייתכן שמחסנית הטונר ריקה. החלף את מחסנית הטונר. )ראה החלפת מחסנית הטונר(.	 

חלק מהמילים בפקס הנכנס
מופיעות מתוחות.

התרחשה חסימת מסמך זמנית במכשיר הפקס השולח.	 

יש קווים במסמכי המקור 
שאתה שולח.

בדוק אם יש סימני הידבקות או לכלוך על יחידת הסריקה ונקה אותם.  )ראה ניקוי המכונה(.	 

המכונה מחייגת למספר אך 
החיבור למכשיר הפקס

האחר נכשל.

ייתכן שמכשיר הפקס האחר כבוי, שחסר בו נייר או שאין ביכולתו לענות על שיחות נכנסות. דבר עם 	 
המפעיל של מכשיר הפקס האחר ובקש ממנו/ממנה לפתור את הבעיה.

פקסים אינם מאוחסנים 
בזיכרון.

ייתכן שאין די מקום בזיכרון כדי לאחסן את הפקס. אם מופיעה הודעת התצוגה המציינת את מצב 	 
הזיכרון, מחק מהזיכרון את כל הפקסים שאינם נחוצים עוד ולאחר מכן נסה לאחסן את הפקס פעם 

נוספת. 
פנה לשירות.	 

אזורים ריקים מופיעים 
בתחתית כל עמוד או כל 

עמוד שני, ורק פס קטן
של טקסט מופיע למעלה.

ייתכן שבחרת אפשרויות שגויות עבור הגדרות הנייר באפשרות ההגדרות של המשתמש. לפרטים 	 
אודות הגדרות נייר פנה ל הגדרת גודל וסוג הנייר.

בעיות נפוצות
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סיוע נוסף

סיוע נוסף
לקבלת סיוע נוסף, בקר באתר האינטרנט עבור הלקוחות שלנו בכתובת www.xerox.com או צור קשר עם מרכז 

התמיכה של Xerox וציין את המספר הסידורי של המכונה.

  Xerox מרכז התמיכה של

אם לא ניתן לפתור שגיאה על-ידי ביצוע ההוראות בתצוגה, ראה הודעות שגיאה. אם הבעיה נמשכת צור קשר עם 
מרכז התמיכה של Xerox. מרכז התמיכה של Xerox יבקש לדעת את אופי הבעיה, המספר הסידורי של המכונה, 

את הקוד השגיאה )במידה ויש( ואת השם והמיקום של החברה שלך.

איתור המספר הסידורי

ניתן לאתר את המספר הסידורי של המכונה:
בלוחית הנתונים הממוקמת בצידה האחורי של המכונה. 	 
בדוח התצורה. ראה מטה כיצד להדפיס דוח תצורה.	 
 	.CWIS ראה מטה כיצד לקבל גישה למצב ודוחות ה .CentreWare בעמוד הבית של שירותי האינטרנט של

הדפסת דוח מכונה

במכונה ניתן להדפיס מספר סוגים של דוחות לגבי מידע ופעולות של המכונה.
לחץ Machine Status )מצב המכונה( בלוח הבקרה.. 1
לחץ על חצי הלמעלה/למטה כדי לגלול ל Information Pages )דפי מידע( ולחץ OK )אישור(.. 2
לחץ על חצי הלמעלה/למטה לבחירת סוג הדוח שברצונך להדפיס. האפשרויות הן)בהתאם לדגם המכונה(:. 3

Configuration )תצורה(, Demo Page )דף דמו/דוגמה(, Network Configuration )תצורת רשת(, 	 
Supplies Info )מידע על מוצרי אספקה(, Usage Counter )מונה השימוש(, Fax Received )פקס 

שהתקבל(, Fax Sent )פקס שנשלח(, Scheduled Jobs )עבודות מתוכננות(, Fax Confirm )אישור פקס(, 
Address Book )ספר הכתובות(.

לחץ OK )אישור(.. 4
בחר Yes )כן( כאשר בתצוגה מוצג ?Print )הדפסה?( ולחץ OK )אישור(.. 5

ממחשב רשת, תוכל לאתר את המספר הסידורי של המכונה, להדפיס דוח תצורה ולעיין במצב המכונה. על מנת 
:CentreWare Internet Services להגיע ל

פתח דפדפן אינטרנט במחשב הרשת שלך.	 
הזן את כתובת ה IP של המכונה בשורת הכתובת בדפדפן.	 
שירותי האינטרנט של CentreWare נפתחים בדף הבית, שם תוכל לראות את המספר הסידורי בצד שמאל.	 
על מנת להדפיס דוחות בחר Information )מידע( < Print Information )הדפסת מידע(. בחר והדפס את 	 

הדוח הרצוי.

http://www.xerox.com
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מפרטים

פרק זה כולל:

מפרטי המכונה	 
מפרטי המאפיינים	 
סביבת הרשת	 
דרישות המערכת	 
מפרטי החשמל	 
מפרטים סביבתיים	 
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מפרטי המכונה

תצורת המכונה

WorkCentre 3025BIWorkCentre 3025NIרכיב
הדפסהפעולות המכונה

צילום
סריקה

הדפסה
צילום
סריקה
פקס

מעבד  600mHzתצורת החומרה
128MB זיכרון

מגש נייר
מסך ממשק משתמש LCD בעל 2 שורות

USB 2.0התחברות
אלחוטי

רשת קווית
אלחוטית

406x360x255 ממ'גודל המכונה )רוחב x עומק x גובה(
)16x14.2x10 אינץ'(

משקל המכונה נטו )עם המוצרים 
8.6ק"ג )18.9 פאונד(7.5ק"ג )16.5 פאונד(המתכלים(

מהצד הקידמיגישה

פחות מ 8.5 שניות ממצב מוכןמשך זמן להדפסה ראשונה
פחות מ 19.0 שניות ממצב חיסכון בחשמל

פחות מ 14 שניות ממצב חיסכון בחשמלזמן התחממות

מפרטי המכונה



Xerox® WorkCentre® 3025
מדריך למשתמש

200

מפרטי המדיה

מגש הנייר

WorkCentre 3025BI/NIמאפיין
150 גליונות של נייר איכותי במשקל 80ג'/מ"ר )20 פאונד(קיבולת: מגש הנייר

60 עד 163 ג'/מ"ר )16-43 פאונד(משקלי המדיה

אורך: מינימום 127ממ', מקסימום: 356ממ' )5-14 אינץ'(גודלי המדיה
רוחב: מינימום 76ממ', מקסימום: 216ממ' )3-8.5 אינץ'(

A4, A5, Letter, Legal, Folio, Oficio, Executive, Envelope )Monarch/Com 10/DL/
C5(, ISO B5, JIS B5, Custom

נייר רגיל, דק, עבה, ממוחזר, איכותי, כרטיסיות, כותנה, ארכיון, מדבקות/תוויות, מעטפות, סוגי המדיה
צבעוני, מודפס מראש.

מזין המסמכים האוטומטי

WorkCentre 3025BIWorkCentre 3025NIמאפיין
40 גליונות נייר איכותי במשקל 80ג'/מ"ר )20 פאונד(לא רלוונטיקיבולת

16 עד 90 ג'/מ"ר )16-24 פאונד(לא רלוונטימשקלי הנייר

אורך: מינימום 148ממ', מקסימום: 356ממ' )5.8-14 אינץ'(לא רלוונטיגודלי הנייר
רוחב: מינימום 142 ממ', מקסימום: 216ממ' )5.6-8.5 אינץ'(

 A4, A5, Letter, Legal, Folio, Oficio, Executive,
 Envelope )Monarch, No. 10, DL, C5, C6(, ISO B5,

JIS B5, 3 in x 5 in, Custom
נייר רגיל, דק, עבה, עבה מאוד, ממוחזר, איכותי, כרטיסיות, גיליון בודדת צילום ספרסוגי המסמכים

כותנה, ארכיון, מדבקות/תוויות, מעטפות, צבעוני, שקפים, 
מודפס מראש.

מגש הפלט

 WorkCentre 3025BI/NIמאפיין
100 גליונות נייר איכותי במשקל 80ג'/מ"ר )20 פאונד(מגש הפלט

היוצאים עם הפנים כלפי מטה.

מפרטי המכונה
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מפרטי המאפיינים

מאפייני ההדפסה

WorkCentre 3025BI/NIמאפיין
עד ל 21ppm )דפים לדקה( בנייר Letterמהירות: הדפסת סימפלקס )צד אחד(

A4 20 )דפים לדקה( בניירppm עד ל
216x356ממ' )8.5x14 אינץ'( נייר US Legalאזור הדפסה מרבי

600x600dpiרזולוציית הדפסה מירבית
עד ל 1200x1200 פלט אפקטיבי

1500 הדפסות סטנדרטיותתפוקת מחסנית הטונר
ממחסנית הטונר ההתחלתית שמגיעה עם המכונה: 700 הדפסות סטנדרטיות

128MBזיכרון מדפסת סטנדרטי

Windows PC / Mac / Linux / Unixתאימות

)אמולציה GDI )emulation שפת המדפסת

מאפייני הפקס

 WorkCentre 3025BIWorkCentre 3025NIמאפיין
לא רלוונטי: אין אפשרות של מהירות שידור פקסים

פקס
/Mono/Standard/ECMMMR( מהירות: 3 שניות Tx
ITU-T G3 No. 1 chart(

Kbps 33.6לא רלוונטימהירות המודם

קו טלפון אנלוגי ציבורי רגיל שהומר או שווה ערך  לא רלוונטיסוג קו הטלפון
PSTN, PABX

ITU-T, G3, ECMלא רלוונטיתקן תקשורת

x 300 dpi 300לא רלוונטייכולת רזולוציה מרבית

216 מ"מ ) 8.5 אינץ'(לא רלוונטירוחב סריקה אפקטיבי

216 מ"מ ) 8.5 אינץ'(לא רלוונטירוחב הדפסה מרבי

EU/EEA )האיחוד האירופי/האזור הכלכלי האירופי(: לא רלוונטיאישורי חיבורים
TBR21- מאושר בהתאם ל

FCC Pt 68- ארה"ב: מאושר בהתאם
DOC CS-03- קנדה: מאושר בהתאם ל

מדינות אחרות: מאושר בהתאם לתקני PTT מקומיים

מפרטי המאפיינים
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מפרטי המאפיינים

מאפייני הצילום

  WorkCentre 3025BI/NIמאפיין
ממשטח הזכוכית במצב המתנה: 14 שניותמשך זמן לצילום ראשון

ממשטח הזכוכית במצב חיסכון באנרגיה: 42 שניות
ממזין המסמכים האוטומטי במצב המתנה: 15 שניות

ממזין המסמכים האוטומטי במצב חיסכון באנרגיה: 42 שניות
25% - 400% ממשטח הזכוכית ומה ADF )מזין המסמכים האוטומטי(טווח הזום

x 600 dpi 600רזולוציה מירבית

1-99צילום מרובה

מקור יחיד, עותקים מרובים: 28cpm )צילומים לדקה(/ נייר Letter, מהירויות צילום
A4 20 )צילומים לדקה(/ ניירcpm

מסמכי מקור מרובים, עותקים מרובים )מזין המסמכים האוטומטי(: 17ipm )תמונות לדקה(
טקסט )מלל(, מעורב, תמונהמצבי צילום

מאפייני הסריקה

  WorkCentre 3025BI/NIמאפיין
216 מ"מ ) 8.5 אינץ'(רוחב מסמך מרבי

208 מ"מ ) 8.2 אינץ'(רוחב סריקה אפקטיבי

עד ל 1200x1200dpi אופטירזולוציה מרבית
4800x4800dpi משופר: עד ל

 USB סריקה למחשב באמצעות חיבור
או רשת

כן

חצאי גוונים/אפור: 17ipm ב- 300dpiמהירויות סריקה
300dpi -4 בipm :צבעוני

שחור ולבן, גווני אפור וצבעונימצבי שליחת סריקה

256 גווניםגווני אפור
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סביבת הרשת
WorkCentreרכיב

3025BI
WorkCentre

3025NI
802.11b/g/n אלחוטי 	 ממשק משתמש של הרשת

LAN
 	USB 2.0

אתרנט 10/100/1000	 
Base-TX      

 	LAN 802.11 אלחוטיb/g/n

,)Windows® 7 & 8 )32/64 bit(, XP )32/64 bit(, Server 2003 )32/64 bit   	 מערכת ההפעלה של הרשת
     ,Server 2008 )32/64 bit(, Vista )32/64 bit(, Server 2008 R2 )64 bit

 	Various Linux OS
 	Mac OS X 10.5 ~ 10.9

TCP/IPv4, TPC/IPv6	 נהלי פרוטוקול הרשת
 	DHCP, BOOTP, AutoIP
 	DNS, WINS, DDNS, Bonjour, SLP, UPnP )SSDP
 	Standard TCP/IP Printing, LPR, IPP, WSD
 	SNMPv1/v2c/v3, HTTP, SetIP

סביבת הרשת

(

(
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דרישות המערכת

  Microsoft® Windows®

מקום CPURAM HDDמערכת הפעלה
פנוי

Windows Server®

)32/64bit( 2003
Intel®  Pentium® III 933 MHz )Pentium IV 1 GHz(128 MB )512 MB( 2GB 1.25 עדGB

Windows Server®

)32/64bit( 2008
Intel®  Pentium® IV 1 GHz )Pentium IV 2 GHz(512 MB )2 GB(10 GB

Windows Vista®Intel®  Pentium® IV 3 GHz512 MB )1 GB(15 GB

& Windows® 7
Windows® 8

)32/64bit( 

Intel® Pentium® IV 1 GHz 32-bit or 64-bit 
processor )מעבד( or higher )ומעלה(

1 GB )2 GB(16 GB

 	.)Aero Theme 128 זיכרון )על מנת לאפשרMB עם DirectX® 9  תמיכה לגרפיקות
 	DVD-R/W כונן

Windows Server®

R2 2008
)32/64bit( 

Intel® Pentium® IV 1 GHz )x86( or 1.4 GHz )x64(
processors  )2 GHz or faster/ או מהיר יותר(.

512 MB )2 GB(10 GB

 Windows® XP
)32/64bit( 

Intel® Pentium® III 933 MHz )Pentium IV 1 GHz(128 MB )256 MB(1.5 GB

הדרישה המינימלית עבור כל מערכות ההפעלה של Windows הינה Internet Explorer 6.0 ומעלה.	 הערות:
משתמשים בעלי זכויות מנהל מערכת יכולים לבצע התקנה של התוכנה.	 
עבור Windows 2000, דרוש שירותי ה Service Pack 4 ומעלה.	 

  Macintosh

מקום CPURAM HDDמערכת הפעלה
פנוי

Mac OS X 10.5Intel® מעבדי
PowerPC G4/ G5 או מהיר יותר MHz 867512 MB )1 GB(1 GB

Mac OS X 10.6 ~ 10.9Intel® 1מעבדי GB )2 GB(1 GB

דרישות המערכת
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מפרטי החשמל
  WorkCentre 3025BI/NIמאפיין

50/60 הרץתדר

110-127VAC מתח חשמלי
220-240VAC 

פעילות ממוצעת : פחות מ-310 ואטצריכת חשמל ממוצעת
מצב חיסכון בחשמל: פחות מ-2.5 ואט

מצב כבוי: 0.45 ואט
מצב המתנה: פחות מ- 30 ואט

מפרטי חשמל
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מפרטים סביבתיים
  WorkCentre 3025BI/NIמאפיין

טמפרטורת פעולה - של המדפסת 
והמוצרים המתכלים

בין 10 ל 32 מעלות צלזיוס )50 עד 90 מעלות פרנהייט(

טווח לחות מקובל: 10-80%לחות יחסית
טווח לחות אופטימלי: 20-70%

לחות אופטימלית יחסית ב 28 מעלות צלזיום )82 מעלות פרנהייט(
הערה: תחת תנאי סביבה קיצוניים, כמו 10 מעלות צלזיוס ו 80% לחות יחסית, עלולים 

להיווצר פגמים עקב עיבוי.
עבור ביצוע אופטימלי, השתמש במדפסת בהגבהה של מתחת ל 3100 מטר )10,170 פיט(.הגבהה

מפרטים סביבתיים
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13
בטיחות

פרק זה כולל:

בטיחות חשמל	 
בטיחות תפעול	 
בטיחות תחזוקה	 
פרטי יצירת קשר בנוגע לסביבה, בטיחות וגהות	 

המדפסת שברשותך ומוצרי האספקה הממולצים תוכננו ונבדקו בהתאמה לדרישות בטיחות מחמירות. תשומת לב 
למידע הבא מבטיח את המשך הפעולה הבטוחה של מדפסת ה Xerox שלך.
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בטיחות חשמל

הנחיות כלליות

 אזהרה: שינויים לא מאושרים שעשויים לכלול תוספת של פונקציות חדשות או חיבור של המכשירים חיצוניים, 
. Xerox עשויים להשפיע על אישור המכונה. לקבלת מידע נוסף, פנה לנציג

אסור לדחוף דברים לחריצים או פתחים במדפסת. נגיעה בנקודת מתח או קצר של חלק עלול ליגרום לשריפה 	 
או הלם חשמלי.

אסור להוריד את הכיסויים או המגינים המחוברים עם ברגים אלה אם כן הנך מתקין ציוד אופציונאלי וקיבלת 	 
הנחיות לעשות זאת. כבה את המדפסת בזמן ביצוע התקנות אלו. נתק את כבל החשמל כאשר הינך מסיר 

כיסויים או מגינים עבור התקנת הציוד האופציונלי. מלבד מאפשרויות התקנה ע"י המשתמש, אין חלקים שהנך 
יכול לטפל או לשרת מאחורי כיסויים אלו.

הדברים הבאים מסוכנים לביטחונך:
כבל החשמל פגום או שחוק.	 
נשפכו נוזלים לתוך המדפסת.	 
המדפסת חשופה למים.	 
המדפסת מוציאה עשן או שהמשטח חם באופן חריג.	 
המדפסת מוציאה רעשים או ריחות חריגים.	 
המדפסת גורמת למפסק האוטומטי, נתיך )פיוז( או מכשיר בטיחות אחר לפעול.	 

במידה ואחת מהתנאים מעלה מתבצעים, עקוב אחר הפעולות הבאות:
כבה את המכונה מיידית.. 1
נתק את כבל החשמל משקע החשמל.. 2
התקשר לנציג שירות מוסמך.. 3
 

כבל החשמל

השתמש בכבל החשמל שסופק עם המדפסת.
חבר את כבל המתח ישירות לשקע חשמל מוארק. וודא שכל קצה של הכבל מחובר כראוי ובאופן בטוח. במידה  	 

ואינך יודע אם שקע החשמל מוארק, היוועץ בחשמלאי מוסמך.

 אזהרה: על מנת להימנע משריפה או שוק חשמלי, אסור להשתמש בכבל מאריך, מפצל חשמלי או תקעים 
ליותר מ 90 יום. כאשר לא ניתן להתקין יציאה קבועה, השתמש רק בכבל מאריך אחד המיוצר בחברה בעל קיבולת 

מתאימה עבור מדפסת או מדפסת משולבת. תמיד היצמד לנהלים הארציים והמקומיים של בניין, שריפה וחשמל 
בהקשר לאורך הכבל, מידת המוליך, הארקה והגנה.

אסור להשתמש במתאם שקע מוארק לחיבור המדפסת ליציאת חשמל שאין לה חיבור טרמינל מוארק.	 
וודא שהמכונה מחוברת לשקע המספק את רמת אספקת החשמל הנכונה. במידת הצורך עבור על המפרט 	 

הטכני של החשמל עבור המדפסת עם חשמלאי מוסמך.
אסור להניח את המדפסת במקום שבו אנשים עלולים לדרוך על כבל המתח.	 

בטיחות חשמל
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אסור לחבר או לנתק את כבל החשמל בזמן שהמכונה במצב פועל.	 
במידה וכבל החשמל פגום או שחוק, החלף אותו.	 
על מנת להימנע מקבלת הלם חשמלי או לפגום בכבל, אחוז את התקע כראוי כאשר הינך מנתק את כבל 	 

החשמל.

כבל החשמל מתחבר לצידה האחורי של המדפסת ואינו קבוע.  במידה והינך צריך לנתק כל מקור חשמל מהמדפסת, 
נתק את כבל החשמל מחיבור החשמל.

כיבוי חירום

אם מתקיים אחד התנאים המפורטים להלן, כבה את המכונה באופן מיידי ונתק את כבלי המתח משקעי החשמל.
פנה לנציג שירות מורשה של Xerox לצורך תיקון הבעיה אם:

המכשיר מוציא ריחות או רעשים חריגים.	 
כבל החשמל פגום או שחוק.	 
המפסק האוטומטי של לוח החשמל, נתיך )פיוז( או מכשיר בטיחות אחר הופעל.	 
נשפכו נוזלים לתוך המדפסת.	 
המדפסת חשופה למים.	 
אחד החלקים במדפסת פגום.	 

בטיחות לייזר

המדפסת תואמת לתקני הביצועים עבור מוצרי לייזר, כפי שנקבעו על-ידי סוכנויות ממשל לאומיות ובין-לאומיות, עבור 
מוצרי לייזר המסווגים כ-Class 1 המדפסת אינה פולטת אור מסוכן, מכיוון שהקרן סגורה לחלוטין במהלך כל מצבי 

פעולות הלקוח ופעולות התחזוקה.

 אזהרה: השימוש בפקדים, כונונים או ביצוע של הליכים פרט לאלה המצוינים במדריך זה עלול לגרום
לחשיפה מסוכנת לקרינה.

בטיחות חשמל
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בטיחות תפעול
המדפסת שברשותך ומוצרי האספקה הממולצים תוכננו ונבדקו בהתאמה לדרישות בטיחות מחמירות הכוללת 

בדיקות של סוכנות הבטיחות, אישור והתאמה עם תקנים סביבתיים מבוססים.

הסב את תשומת ליבך להנחיות הבטיחות הבאות על מנת לוודא המשך פעולה בטוחה של המדפסת.
 

הנחיות תפעול

אסור להוציא את מגשי הנייר כאשר המדפסת מדפיסה.	 
אסור לפתוח את דלתות המדפסת כאשר היא מדפיסה.	 
אסור להזיז את המדפסת בזמן ההדפסה.	 
הרחק ידיים, שיער, עניבות וכו' מאיזור יציאת הפלט וגלגלי הזנת הנייר.	 
כיסויים הדורשים כלי עבודה להסרה מגינים על איזורים מסוכנים בתוך המדפסת. אסור להוריד את כיסויי 	 

המגן.

שחרור אוזון

מכונה זו פולטת אוזון במהלך תפעול רגיל. כמות האוזון המופק תלוי בכמות הצילומים. האוזון כבד יותר מאוויר ואינו 
מיוצר בכמויות מספיק גדולות היכולות לפגוע במישהו. התקן את המדפסת בחדר מאוורר היטב.

למידע נוסף בארה"ב וקנדה, פנה ל www.xerox.com/environment. במדינות אחרות אנא צור קשר עם נציג 
.www.xerox.com/environment_europe המקומי או פנה ל Xerox

במידה ונחוץ לך מידע נוסף אודות אוזון, אנא דרוש את חוברת פירסום העובדות לגבי האוזון של Xerox )מספר 
 Xerox 610( בטלפון 1-800-828-6571 בארה"ב וקנדה. במדינות אחרות אנא צור קשר עם נציגP64653 סידורי

המקומי.

מיקום המדפסת

הנח את המדפסת על משטח מישורי ומוצק, שאינו רוטט בעל חוזק מספק להחזיק את משקל המכונה. על מנת 	 
לאתר את המשקל עבור תצורת המכונה, ראה מפרטי המכונה.

אסור לאטום או לכסות פתחים או חריצים במכונה. פתחים אלו נועדו לאיוורור ועל מנת למנוע התחממות יתר 	 
של המכונה.

הנח את המדפסת במקום שיש בו מספיק מרווח עבור תפעול ושירות המכונה.	 
הנח את המדפסת במקום ללא אבק.	 
אסור לאחסן או לתפעל את המדפסת בסביבה חמה, קרה או לחה במיוחד.	 
אסור להניח את המדפסת ליד מקור חום.	 
אסור להניח את המדפסת באור שמש ישיר למניעת חשיפת המרכיבים הרגישים לאור.	 
אסור להניח את המדפסת במקום אשר חשוף לזרימת אוויר קר ממערכות מיזוג.	 
אסור להניח את המדפסת במקומות הרגישים לרטט.	 
עבור ביצוע מיטבי, השתמש במכונה לפי ההגבהות המצויינות במפרטים הסביבתיים.	 

בטיחות תפעול

http://www.xerox.com/environment
http://www.xerox.com/environment_europe
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מוצרי אספקה למדפסת

השתמש במוצרי האספקה המיועדים למדפסת שלך. שימוש בחומרים לא מתאימים עלולים לגרום לתפקוד 	 
ירוד וייתכן גם לסכנת בטיחות.

עקוב אחר כל ההנחיות והאזהרות המסומנים על או המסופקים עם המוצר, האפשרויות ומוצרי האספקה.	 
אחסן את כל המוצרים המתכלים בהתאם להוראות שניתנו על גבי האריזה או המיכל.	 
הרחק את המוצרים המתכלים מהישג ידם של ילדים.	 
לעולם אין להשליך מחסניות טונר, תוף/הדפסה או מיכלי טונר לאש גלויה.	 
בעת טיפול במחסניות, לדוגמת טונר וכו', המנע ממגע עם העור אור העיניים. מגע עם העיניים עלול לגרום 	 

לגירויים ודלקות. אסור לנסות לפרק את המחסנית, התעסקות מיותרת עם המחסנית עלולה להגדיל את הסיכון 
של מגע עם העור והעיניים.

 אזהרה: שימוש במוצרי אספקה שאינם של Xerox אינו ממולץ. האחריות של Xerox, הסכם השירות ואחריות 
שביעות הרצון המלאה אינם מכסים נזק, תקלה או ירידה בביצוע הנגרמים משימוש של מוצרי אספקה שאינם של 

Xerox, או משימוש של מוצרי אספקה של Xerox שאינם מיועדים למדפסת זו. אחריות שביעות הרצון המלאה 
זמינה בארה"ב ובקנדה. כיסוי האחריות עלול להיות שונה מחוץ לאיזורים אלו. אנא צור קשר עם נציג ה Xerox שלך 

לפרטים.

בטיחות תפעול
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בטיחות תחזוקה

בטיחות תחזוקה  
השתמש במוצרי האספקה וחומרי הניקוי אך ורק לפי ההנחיות בפרק התחזוקה של מדריך זה.	 
אסור להסיר כיסויים ומגינים המחוברים עם ברגים. מאחורי הגנות אלו אין חלקים הדורשים תחזוקה או שירות.	 
אסור לנסות אף תהליך תחזוקה שלא מתואר באופן מדיוק בתיעוד ללקוח שסופק עם המכונה.	 
נקה עם מטלית יבשה ללא מוך בלבד.	 

 אזהרה: חומרי ניקוי בתרסיס עשויים להיות נפיצים או דליקים כאשר נעשה בהם שימוש עם ציוד אלקטרו-מכני.

אסור לשרוף אף חומר מתכלה או פריטי תחזוקה שוטפת. על מידע לגבי תוכניות המיחזור עבור מוצרי 	 
.www.xerox.com/gwa פנה ל ,Xerox האספקה של

סימני בטיחות של המדפסת

תיאורסימן
אזהרה:

מסמן על סכנה, שבמידה ולא תימנע ממנה עלולה לגרום לפציעה רצינית או מוות.

זהירות:
מסמן שהנך חייב לבצע פעולה על מנת למנוע נזק לרכוש.

משטח חם על או בתוך המדפסת. נהג בזהירות על מנת להימנע מפציעה.

אסור לשרוף את פריט.

אסור לחשוף את יחידת ההדמיה לאור לפרק זמן העולה על 10 דקות.

אסור לחשוף את יחידת ההדמיה לאור שמש ישיר.

אסור לגעת בחלק או איזור זה של המדפסת.

אזהרה:
 המתן שהמדפסת תתקרר למשך הזמן המצויין לפני נגיעה בתנור.

ניתן למחזר פריט זה. לפרטים ראה, מיחזור והשלכה.

http://www.xerox.com/gwa
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)EH&S( פרטי קשר בנוגע לסביבה, בטיחות וגהות
לקבלת מידע נוסף אודות סביבה, בטיחות וגהות בנוגע למוצר ולמוצרי האספקה של Xerox, פנה למספרי שירות 

הלקוחות הבאים:

1-800-ASK-XEROX :ארה"ב

1-800-ASK-XEROX :קנדה

אירופה: 434 353 1707 44+ 

.www.xerox.com/environment :עבור מידע על בטיחות בארה"ב פנה ל

.www.xerox.com/environment_europe :עבור מידע על בטיחות באירופה פנה ל

פרטי קשר בנוגע לסביבה, בטיחות וגהות

http://www.xerox.com/environment
http://www.xerox.com/environment_europe
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תקנות בסיסיות
Xerox בדקה כי מכשיר זה עומד בתקני פליטה אלקטרומגנטית וחסינות. תקנים אלה מיועדים לצמצום הפרעות 

הנגרמות על-ידי המכשיר או מתקבלות על-ידיו בסביבה משרדית טיפוסית.

  )FCC ארה"ב )תקנות

.FCC בהתאם לחלק 15 של תקנות ה ,Class A מכשיר זה נבדק ונמצא תואם להגבלות עבור התקן דיגיטלי מסוג
הגבלות אלה נועדו לספק הגנה סבירה נגד הפרעות מזיקות בסביבה מסחרית. מכשיר זה מפיק, עושה שימוש
ויכול להקרין אנרגיית תדרי רדיו. אם התקנתו והשימוש בו אינם בהתאם להוראות, הוא עלול לגרום להתאבכות

מזיקה לתקשורות הרדיו. הפעלת המכשיר באזור מגורים עשויה לגרום להתאבכות מזיקה; במקרה כזה, יהיה על
המשתמש לתקן את ההתאבכות על חשבונו.

אם המכשיר אכן גורם להתאבכות מזיקה לקליטת שידורי רדיו או טלוויזיה, דבר שאותו ניתן לקבוע על ידי כיבוי
המכשיר והפעלתו, מומלץ למשתמש לנסות ולתקן את ההתאבכות באמצעות אחד או יותר מהאמצעים הבאים:

• כיוון מחדש או שינוי מיקומה של אנטנת הקלט.
• הגדלת המרחק בין הציוד והמקלט.

• חיבור הציוד לשקע במעגל שונה מזה שאליו מחובר המקלט.
• התייעצות עם ספק הציוד או עם טכנאי רדיו/טלוויזיה מנוסה, לקבלת עזרה.

כל שינוי שאינו מאושר על-ידי Xerox  עלול לבטל את סמכות המשתמש להפעיל את הציוד. 

הערה: על מנת להבטיח תאימות לחלק 15 של חוקי ה FCC עליך להשתמש בכבלי ממשק מוגנים.  

קנדה

מכשיר דיגיטילי Class A תואם עם תקנה ICES-003  בקנדה.

Cet appareil numérique de la classe A est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

האיחוד האירופי

   סימון CE החל על מכשיר זה מסמל את הצהרת התאימות של Xerox עם ההנחיות הישימות הבאות
   של האיחוד האירופי, החל מהתאריכים המצוינים:

 	. 12 בדצמבר, 2006 : הנחיית מתח נמוך 
 	. 15 בדצמבר, 2004 : הנחיית תאימות אלקטרומגנטית 
 	. 9 במרץ, 1999 : הנחיית ציוד רדיו וציוד מסופי טלקומוניקציה 

במידה ומדפסת זו נמצאת בשימוש כראוי ובהתאם להוראות למשתמש, אינה מסוכנת לצרכן או לסביבה.

על מנת להבטיח תאימות לתקנות האיחוד האירופי, עליך להשתמש בכבלי ממשק מוגנים.

.Xerox ניתן לקבל עותק חתום של הצהרת התאימות עבור מכשיר זה מ

תקנות בסיסיות
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תקנות מידע סביבתי עבור ציוד הדמיה של האיחוד האירופי -
 European Union Lot 4 Imaging Equipment Agreement

 Environmental Information

מידע סביבתי המספק פתרונות סביבתיים ומצמצם עלויות.

הקדמה
המידע הבא פותח על מנת לסייע למשתמשים והופק בהקשר להנחיית מוצרים המיוחסים לאנרגיה של האיחוד 

האירופי. ספציפית למחקר Lot 4 על מכשירי הדמיה. דבר זה דורש מהיצרנים לשפר את הביצועים הסביבתים של 
מוצרים היקפיים ותומכת בתוכנית העבודה של האיחוד האירופי עבור יעילות האנרגיה.

מוצרים היקפיים הינם ציוד ביתי או משרדי העומדים בקריטריונים הבאים:
מוצרי פורמט מונוכרום סטנדרטים עם מהירות מקסימלית של פחות מ 66 צילומי A4 לדקה.	 
מוצרים בעלי פורמט צבעוני סטנדרטים עם מהירות מקסימלית של פחות מ 51 צילומי A4 לדקה.	 

הטבות סביבתיות עקב הדפסה דו-צדדית
ברוב מוצרי Xerox יש את יכולת הדפסת הדופלקס, הידוע גם כן כהדפסה דו-צדדית. יכולת זו מאפשרת לך להדפיס 

משני צידי הדף אוטומטית ולכן מסייע לך לצמצם את השימוש של משאבים יקרי ערך ע"י צמצום צריכת הנייר.
הסכם ציוד הצילום Lot 4 דורש שבדגמים הגדולים או שווים להדפסה של  40 דפים לדקה צבעוניים או מעל או שווה 

ל 45 דפים לדקה מונוכרום פונקציית הדופלקס מאופשרת אוטומטית במהלך ההקמה והתקנת מנהל ההתקן. ייתכן 
וחלק מדגמי ה Xerox שמתחת לטווח מהירויות אלו יהיו מאופשרות עם הגדרות ברירת מחדל של הדפסה דו-צדדית 

בזמן ההתקנה.
במידה ותמשיך להשתמש בפונקציית הדופלקס בעבודה שלך זה יגרום לצמצום הפגיעה בסביבה. לאומת זאת, 

במידה ותצטרך הדפסת סימפלקס / חד-צדדית, תוכל לשנות את ההגדרות במנהל ההתקן של המדפסת.

סוגי נייר
ניתן להשתמש במוצר זה כדי להדפיס על נייר ממוחזר או נייר חדש, המאושר לתוכנית ניהול הסביבה התואמת 

את תקן האיכות EN1 2281 או תקן איכות דומה. ניתן להשתמש בנייר קל יותר )60 ג'/מ"ר(, המכיל פחות חומר 
גלם ולכן חוסך במשאבים פר הדפסה עבור יישומים מסויימים. אנו ממליצים לבדוק אם אפשרות זו תואמת את צרכי 

ההדפסה שלך.

תקנות בסיסיות
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ENERGY STAR

תוכנית ה ENERGY STAR הינה תוכנית התנדבותית לקידום, פיתוח ורכישה של דגמים חסכוניים באנרגיה, 
המסייעים בצמצום הפגיעה בסביבה. ניתן קבל פרטים על תוכנית ה ENERGY STAR ודגמים המאושרים  

ENERGY STAR באתר הבא: 
www.energystar.gov/index.cfm?fuseaction=find_a_product.showProductGroup&pgw_code=IEQ

מדפסת ה Xerox WorkCentre 3025 הרב תכליתית הינה תואמת ®ENERGY STAR, תחת דרישות תוכנית      
ה ENERGY STAR לציוד הדמיה.

סימני ה ENERGY STAR וה ENERGY STAR MARK הינם סימנים מסחריים רשומים בארה"ב. תוכנית           
ה ENERGY STAR לציוד הדמיה הינה מאמץ משותף של הממשל בארה"ב, באיחוד האירופי וביפן ושל תעשיית 
הציוד המשרדי שנועד לקדם מוצרים כגון מכשירי צילום, מדפסות, פקסים, מכונות רב-תכליתיות, מחשבים אישיים 

וצגים חסכוניים באנרגיה. צמצום צריכת האנרגיה של המוצר תורמת למאבק בערפיח, בגשם החומצי ובשינויים 
האקלימיים לטווח רחוק על ידי צמצום הפליטות הנוצרות מהפקת חשמל.

ציוד ה ENERGY STAR של Xerox מגיע מוגדר מראש מהמפעל. המכונה תסופק עם קוצב זמן  מוגדר של דקה 
אחת עבור מעבר למצב חיסכון באנרגיה לאחר פעולת הצילום/ הדפסה האחרונה. ניתן למצוא תיאור מפורט יותר של 

מאפיין זה בפרק תחילת העבודה של מדריך זה.

צריכת חשמל וזמן הפעלה

כמות החשמל שמכשיר צורך תלוי בצורת השימוש במכשיר. מוצר זה תוכנן ונקבעה עבורו תצורה על מנת לאפשר 
לך לצמצם את עליות החשמל שלך. לאחר פעולת ההדפסה האחרונה המכשיר עובר למצב Ready )מוכן(. במצב 

זה, המכונה יכולה להתחיל להדפיס שוב מיידית. במידה ואין שימוש במכשיר לפרק זמן, המכשיר עובר למצב חיסכון 
בחשמל. במצבים אלו, על מנת לאפשר צמצום צריכת החשמל של המוצר, רק פונקציות חיוניות מופעלות.

למכשיר יקח מעט יותר זמן לייצר את ההדפסה הראשונה לאחר יציאה ממצב חיסכון בחשמל מאשר ממצב מוכן. 
עיכוב זה נובע מכך שהמערכת מתעוררת ממצב חיסכון בחשמל ודבר זה אפייני לרוב מוצרי ההדמיה הנמצאים 

בשוק.

ניתן להגדיר זמן פעולה ארוך יותר או לבטל לגמרי את מצב החיסכון בחשמל. מכשיר זה מסוגל שיקח לו יותר זמן 
לעבור למצב של רמת אנרגיה נמוכה יותר.

על מנת ללמוד עוד על ההשתתפות של Xerox ביוזמות קימות, ראה:
www.xerox.com/about-xerox/environment/enus.html

למידע נוסף על אנרגיה או נושאים קשורים אחרים, בקר ב:
www.xerox.com/about-xerox/environment/enus.html  או

www.xerox.co.uk/about-xerox/environment/engb.html

תקנות בסיסיות
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תקנות בסיסיות

גרמניה

Blendschutz

Das Gerät ist nicht für die Benutzung im unmittelbaren Gesichtsfeld am Bildschirmarbeitsplatz
vorgesehen. Um störende Reflexionen am Bildschirmarbeitsplatz zu vermeiden, darf dieses 
Produkt nicht im unmittelbaren Gesichtsfeld platziert werden.

Larmemission

Maschinenlärminformatians-Verordnung3 . GPSGV: Der höchste Schalldruckpegel beträgt 70 
dB)A( oder weniger gemäß EN ISO 7779.

Importeur

Xerox GmbH
Hellersbergstraße 2-4
41460 Neuss
Deutschland

תקנות RoHS טורקיה

בהתאם לסעיף 7 )ד(. אנחנו מאשרים להלן:

"EEE המכשיר תואם לתקנת "

”EEE yönetmeliğine uygundur“

  LAN 2.4 מודול אלחוטיGhz תקנות מידע ל

 Industry ,15 חלק FCC 2.4 התואם עם הדרישות המצויינות בGhz אלחוטי LAN מוצר זה מכיר מודול שידור רדיו
. Canada RSS-210, והנחיות האיחוד האירופי 

תפעול של מכשיר זה מותנה בשני התנאים הבאים:
)1( אין על מכשיר זה ליצור התאבכות מזיקה ו- )2( על מכשיר זה לקבל כל התאבכות  המתקבלת כולל התאבכות 

העלולה לגרום לפעולה לא רצויה.

כל שינוי שאינו מאושר על-ידי Xerox  עלול לבטל את סמכות המשתמש להפעיל את הציוד. 
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תקנות צילום

ארה"ב

הקונגרס בארה"ב, לפי החוק, אסר על שיכפול הנושאים שלהלן, בנסיבות מסוימות. עונשי קנסות ומאסר
עשויים לחול על מי שמבצע שיכפולים אלו.

התחייבויות או ערבונות של ממשלת ארצות הברית כגון:. 1
אישורי חוב.	 
מטבע הבנק הלאומי.	 
תלושים של אגרות חוב.	 
שטרות כסף של הבנק המרכזי בארה"ב.	 
אישורי כסף.	 
אישורי זהב.	 
אגרות חוב של ארצות הברית.	 
 	.)Federal Reserve( שטרות הבנק במרכזי הפדרלי של ארה"ב
שטרות חלקיים.	 
תעודות הפקדה.	 
שטרות כסף.	 
אגרות חוב והתחייבויות של סוכנויות ממשל מסויימית כגון FHA וכו'.	 
איגרות )מותר לצלם איגרות של חסכונות בארה"ב רק למטרות פרסומיות הקשורות למכירה של איגרות חוב 	 

מסוג זה(.
בולי מס הכנסה. במידה ונחוץ לשכפל מסמך משפטי שיש עליו חותמת מס הכנסה מבוטלת, ניתן לעשות זאת 	 

במידה ושיכפול המסמך נעשה עבור מטרות משפטיות.
בולי דואר, מבוטלים או לא מבוטלים. עבור בולאות, ניתן לשכפל בולי דואר במידה והשכפול נעשה בשחור לבן 	 

וגודלו קטן מ 75% או גדול מ 150% של המידות הלינאריות של המקור.
המחאות דואר.	 
חשבונות, המחאות או משיכות כספים שבוצעו על-ידי בעלי הרשאה ממונים בארה"ב.	 
בולים ומייצגים אחרים של ערך, בכל ערך, שהונפקו, או ייתכן שיונפקו, בהתאם לכל חוק של הקונגרס בארה"ב.	 
תעודות פיצוי מותאמות של יוצאי צבא שלחמו במלחמות העולם.	 

התחייבויות או ניירות ערך של כל ממשל, בנק או חברה זרים.. 2
חומרים המוגנים בזכויות יוצרים ,אלא אם הושג אישור מבעל זכויות היוצרים או שההעתקה נכללת בהגדרה . 3

"שימוש הוגן", או תואמת לתנאי שכפול לצורכי ספריה בהתאם לחוק זכויות היוצרים.
Copyright Office, Library of מידע נוסף אודות תנאים אלה ניתן להשיג ממשרד זכויות היוצרים בכתובת      

.Congress, Washington, D.C. 20559. Ask for Circular R21      
תעודת אזרחות או התאזרחות. ניתן לצלם תעודות התאזרחות זרות.. 4
דרכונים. ניתן לצלם דרכונים זרים.. 5
מסמכי הגירה.. 6
כרטיסי גיוס.. 7
מסמכי הצטרפות של שירותים נבחרים הנושאים את המידע הבא על הנרשם:. 8

רווחים או הכנסה.	 
רישום בית משפט.	 
מצב גופני או נפשי.	 
מצב תלות.	 
שירות צבאי קודם.	 

     יוצא מן הכלל: ניתן לצלם תעודות שיחרור מצבא ארה"ב.

תקנות צילום
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תגים, תעודות זהות, אישורי מעבר או עיטורים של אנשי צבא או אנשי צוות במחלקות הפדרליות השונות, כגון . 9
FBI, משרד האוצר וכו'. )אלא אם כן הצילום הוזמן ע"י ראש המחלקה או הלישכה(.

     שכפול הפריטים הבאים אסור אף הוא במדינות מסוימות:
רישיונות רכב	 
רישיונות נהיגה	 
מסמכי העברת בעלות של רכבים	 

הרשימה לעיל אינה מלאה ואין אחריות לגבי שלמותה או דיוקה. במקרה של ספק, צור קשר עם עורך דין.

קנדה

הפרלמנט, לפי החוק, אסר על שיכפול הנושאים שלהלן, בנסיבות מסוימות. עונשי קנסות ומאסר
עשויים לחול על מי שמבצע שיכפולים אלו :

שטרות בנק או שטרות כסף עדכניים.	 
התחייבויות או ערבונות של ממשלה או בנק.	 
שטרות נייר של משרד האוצר או מס הכנסה.	 
החותם הציבורי של קנדה, או של מחוז, או החותם של גוף ציבורי או סמכות בקנדה, או של בית המשפט.	 
הצהרות, הוראות, תקנות או מינויים, או הודעות לגביהם )בכוונה להעמיד פנים שהודפסו על-ידי המדפיס 	 

המלכותי של קנדה, או מדפיס שווה ערך במחוז(.
סימנים, מותגים, חותמות, אריזות או עיצובים שנמצאים בשימוש או מטעם ממשלת קנדה או המחוז, ממשלה 	 

אחרת שאינה של קנדה או מחלקה, מועצה, ועדה או סוכנות שנוסדו על ידי ממשלת קנדה או המחוז או על ידי 
ממשלה של מדינה שאינה קנדה.

חותמות שהוטבעו או בולים דביקים המשמשים למטרת הכנסה על ידי ממשלת קנדה או המחוז או על ידי 	 
ממשלה של מדינה אחרת שאינה קנדה.

מסמכים, רשימות או רשומות הנשמרים על ידי בעלי משרות ציבוריות שתפקידם ליצור או להנפיק עותקים    	 
מאושרים שלהם, כאשר העותק מתיימר להיות עותק מאושר שלהם.

חומר המוגן בזכויות יוצרים או סימנים מסחריים מכל סוג שהוא, ללא הסכמת בעלי זכויות היוצרים או הסימן 	 
המסחרי.

הרשימה לעיל ניתנת עבור נוחיותך ולעזרתך אבל היא אינה מלאה ואין אחריות לגבי שלמותה או דיוקה. במקרה של 
ספק, צור קשר עם עורך דין.

מדינות נוספות

העתקת מסמכים מסוימים עשויה להיות בלתי חוקית במדינה שלך. עונשי קנסות ומאסר עשויים לחול על מבצעי
שכפולים אלה:

שטרות כסף	 
שטרות והמחאות בנקאיים	 
איגרות חוב ובטחונות של הבנק והממשלה	 
דרכונים ותעודות זהות	 
חומר המוגן בזכויות יוצרים וסימנים מסחריים, ללא הסכמת בעליהם	 
בולי דואר או מסמכים סחירים אחרים	 

רשימה זו אינה שלמה ואין אחריות לגבי שלמותה או דיוקה. במקרה של ספק, צור קשר עם יועץ משפטי.

תקנות צילום
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תקנות פקס

תקנות פקס

ארה"ב

דרישות כותרת לפקס שנשלח

חוק ה Telephone Consumer Protection Act משנת 1991 אוסר על שימוש במחשב או המכשיר אלקטרוני אחר, 
לרבות מכשירי פקס, לצורך שליחת הודעות מבלי שההודעה תכיל באופן ברור את התאריך והשעה של השידור

ומזהה של העסק או היישות, או כל אדם אחר השולח את ההודעה, וגם את מספר הטלפון של המכונה השולחת או 
העסק,היישות או האדם השולח, על-גבי השוליים בחלק העליון או התחתון של כל דף משודר או על גבי הדף הראשון 

המשודר. מספר הטלפון המסופק אינו יכול להיות מספר כגון 1-700 או כל מספר שתעריפיו עולים על תעריפי
השידור של שיחות מקומיות או שיחות חוץ. 

מידע אודות שילוב נתונים

Administrative ולדרישות שאומצו על-ידי ה FCC מכשיר זה תואם לחלק 68 של חוקי ה
)Council for Terminal Attachments )ACTA. על כיסוי המכשיר נמצאת תווית שמכילה, בין היתר, מזהה 

המכשיר בתבנית US:AAAEQ##TXXXX. אם נדרש, יש לספק מספר זה לחברת הטלפונים. 

על התקע והשקע המשמשים לחיבור המכשיר לחיווט המתחם ולרשת הטלפונים להיות תואמים לחוקים הישימים 
בחלק 68 של חוקי ה FCC ולדרישות שאומצו על ידי ACTA. למכשיר מצורפים כבל טלפון תואם ותקע מודולרי. 

המכשיר מתוכנן לחיבור לשקע מודולרי תואם. לקבלת פרטים,ראה את הוראות ההתקנה.

ניתן לחבר את המכונה בבטחה לשקע המודולרי סטנדרטי USOC RJ-11C באמצעות כבל קו הטלפון התואם )עם 
תקעים מודולריים( המצורף לערכת ההתקנה. לקבלת פרטים, ראה את הוראות ההתקנה לפרטים למידע נוסף..  

נעשה שימוש ב )Ringer Equivalence Number )REN לצורך קביעת מספר המכשירים שניתן לחבר לקו טלפון.
REN עודף על קו טלפון עלול לגרום לכך שמכשירים לא יצלצלו כתגובה לשיחה נכנסת. במרבית האזורים, אך לא
בכולם, סכום ה REN אינו אמור לחרוג מחמש )5.0(. על מנת לוודא את מספר המכשירים שניתן לחבר לקו, כפי 

שנקבע על ידי ה REN, צור קשר עם חברת הטלפונים המקומית. עבור מוצרים שאושרו אחרי ה 23 ליולי 2001,     
ה REN הינו חלק ממזהה המוצר בעל תבנית US:AAAEQ##TXXXX. הספרות המיוצגות ב ## הן ה REN  ללא 

הנקודה העשרונית לדוגמה, )03 הינו REN של 0.3(. עבור מוצרים קודמים, ה REN  רשום בנפרד על התווית.

על מנת להזמין את השירות המתאים מחברת הטלפונים המקומית, ייתכן שיהיה עליך לספק את הקודים המפורטים 
להלן:

02LS2   = )FIC( קוד ממשק מתקן
9.0Y   = )SOC( קוד הזמנת שירות

 אזהרה: פנה לחברת הטלפונים המקומית לקבלת פרטים אודות סוג השקע המודולרי המותקן על הקו. חיבור 
ההתקן לשקע לא מאושר עלול לגרום נזק לציוד של חברת הטלפונים. האחריות וההתחיבות על כל נזק שנגרם עקב 

.Xerox חיבור ההתקן לשקע לא מאושר, חלות עליך ולא על

במידה ומכשיר Xerox זה גורם נזק לרשת הטלפון, חברת הטלפונים תיידע אותך מראש שייתכן שיהיה עליה 
להפסיק באופן זמני את מתן השירות. אולם אם הודעה מראש אינה מעשית, חברת הטלפונים תיידע את הלקוח 

בהקדם האפשרי. כמו כן, תיודע לגבי זכותך להגיש תלונה ל FCC במידת הצורך.
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חברת הטלפונים עשויה לערוך שינויים במתחמים, בציוד, בפעולות או בהליכים שלה, שעשויים להשפיע על תפעול
המכשיר. במקרה זה, חברת הטלפונים תספק הודעה מראש על מנת שתוכל לבצע את ההתאמות הנחוצות כדי

להמשיך לקבל שירות ללא הפרעה.

אם מתעוררות בעיות עם מכשיר Xerox זה, פנה למרכז השירות המתאים שפרטיו מוצגים על המכונה או ,כלולים 
במדריך למשתמש, לצורך תיקון או לקבלת מידע אודות האחריות. אם המכשיר גורם נזק לרשת הטלפון,

ייתכן שחברת הטלפונים תבקש ממך לנתק את המכשיר עד לפתרון הבעיה.

תיקון המדפסת יתבצע על-ידי נציג שירות של Xerox או ספק שירות שאושר ע"י Xerox בלבד. תקנה זו חלה בכל 
זמן במהלך תקופת האחריות של השירות ולאחריה. תיקון בלתי מאושר יגרור ביטול של המשך תקופת האחריות.

אין להשתמש במכשיר זה בקווים משותפים. חיבור לשירות קווים משותפים נתון לתעריפים הנהוגים במדינה.
לקבלת מידע, פנה לוועדה לשירות ציבורי במדינה, לוועדה לשירות הקהל או לוועדה האחראית על תאגידים.

ייתכן שבמשרדך ישנו ציוד אזעקה מיוחד מחווט לקו הטלפון. וודא שהתקנת ציוד זה של Xerox אינו משבית את ציוד 
האזעקה.

במידה ויש לך שאלות בנוגע לפעולות שישביתו את ציוד האזעקה, היוועץ בחברת הטלפונים או במתקין מוסמך.

קנדה

מוצר זה עומד במפרטים הטכניים הישימים של התעשייה בקנדה.

תיקון בציוד מורשה יתבצע על-ידי נציג שיועד לכך על-ידי הספק. תיקונים או שינויים בהתקן שנעשו על-ידי
המשתמש, וכן תקלות במכשיר, עשויים לגרום לחברת הטלקומוניקציה לבקש מן המשתמש לנתק את

המכשיר.

על המשתמשים לוודא שהמדפסת מוארקת למען ביטחונם האישי. חיבורי החשמל המוארקים של ספק המתח, קווי 
הטלפון ומערכות צנרת המים המתכתיים הפנימיים, אם קיימים, צריכים להיות מחוברים זה לזה. אמצעי בטיחות זה 

עלול להיות חיוני באזורים כפריים.

 אזהרה: אסור לנסות לבצע חיבורים אלה בעצמך. צור קשר עם רשות פיקוח החשמל המתאימה או
עם חשמלאי, על מנת לבצע חיבור הארקה..

ה REN המוקצה לכל מכשיר מסוף מספק אינדיקציה של מספר המסופים המרבי שניתן לחבר לממשק טלפון. 
החלוקה למסופים בממשק עשויה להיות מורכבת מכל שילוב של מכשירים. ההגבלה היחידה למספר המכשירים 
הינה לדרישה שסכום ה REN של המכשירים לא יעלה על 5. עבור ערך ה REN של קנדה, ראה את התוייות על 

הציוד.

תקנות פקס
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האיחוד האירופי

הנחייה בנוגע לציוד רדיו וציוד מסופי טלקומוניקציה

הפקס אושר בהתאם להחלטת המועצה  עבור חיבור מסוף יחיד כלל-אירופי לרשת הטלפונים הציבורית 
האנלוגית שמבוססת מיתוג מעגלים ) )PSTN(. עם זאת, בשל הבדלים בין רשתות ה PSTN המסופקות במדינות 

.PSTN שונות, האישור בפני עצמו אינו מעניק הבטחה מוחלטת לפעולה מוצלחת בכל נקודת מסוף רשת

במידה וישנה בעיה מומלץ ליצור קשר עם המשווק המורשה המקומי.

מוצר זה נבדק ונמצא תואם למפרט טכני ES 203 021-1, -2, -3 עבור ציוד מסופי לשימוש ברשתות טלפונים 
אנלוגיות שהוחלפו באזור הכלכלי האירופי. מוצר זה מספק הגדרה הניתנת לשינוי ע"י המשתמש של קוד המדינה. יש 

להגדיר את קוד המדינה לפני חיבור המוצר לרשת. בדוק בהנחיות למשתמש את תהליך הגדרת קוד המדינה.

הערה: למרות שמוצר זה יכול לעשות שימוש באיתות ניתוק לולאתי )פולס( או איתות DTMF )צליל(, מומלץ     
להגדירו לשימוש באיתות DTMF. איתות DTMF מספק הגדרת שיחה אמינה ומהירה יותר.      

  ,Xerox שינוי של מכשיר זה, חיבור לתוכנת בקרה חיצונית או למכשיר בקרה חיצוני שאינם מאושרים ע"י           
יהפכו את אישור המוצר ללא תקף.  

דרום אפריקה

יש להשתמש במודם זה ביחד עם מכשיר הגנה מפני נחשולי מתח מאושר.

ניו זילנד

הענקת אישור היתר טלקומוניקציה של ציוד מסוף מציין רק ש Telecom אישר שהפריט תואם לתנאים . 1
המינימליים עבור החיבור לרשת שלו. דבר זה אינו מעיד על תמיכה של המוצר ע"י Telecom, אינו  מספק 

שום סוג של אחריות וזה לא מרמז שאף מוצר בעל אישור טלקומוניקציה הינו תואם עם כל שירותי הרשת של 
Telecom. מעל הכל, זה לא מספק שום הבטחה שאף מוצר יעבוד כראוי בכל הבט עם פריט ציוד אחר מתוצרת 

או דגם אחר בעל אישור טלקומוניקציה.
     ייתכן והציוד לא יהיה מסוגל לתפעול נכון במהירות הנתונים הגבוהה יותר שיועדה. סביר להניח שחיבורי 

.PTSN 56  יהיו מוגבלים לקצב סיביות נמוכים יותר בעת חיבור ליישוםkbps -33.6 וkbps     
     Telecom לא תישא בשום אחריות עבור קשיים העולים במצבים כאלה.

במידה והציוד פגום פיזית נתק אותו מיידית ואז דאג להשלכתו או תיקונו.. 2
אין להשתמש במודם זה באופן הגורם למטרד ללקוחות Telecom אחרים.. 3
מכשיר מצוייד בחיוג פולס, בזמן שהחיוג סטנדרטי של Telecom הינו חיוג DTMF  צלילי. אין אחריות שקווי . 4

Telecom ימשיכו לתמוך בחיוג פולס.
שימוש בחיוג פולס כאשר מכשיר זה מחובר לאותו הקו עם מכשירים נוספים, עלול לגרום לצלצול פעמון, או . 5

רעש, ויגרום למצב של  מענה כוזב. במידה ונתקלת בבעיות אלה, אין צורך ליצור קשר עם שירות התקלות של 
.Telecom

שיטת החיוג הצלילת DTMF הינה השיטה המועדפת מאחר והיא מהירה יותר מחיוג פולס )ישן יותר( והינו זמין . 6
יותר על כמעט כל מרכזת טלפונים בניו זילנד.

 אזהרה: לא ניתן לבצע שיחות '111' או שיחות אחרות ממכשיר זה בזמן הפסקת חשמל.
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ייתכן וציוד זה לא יוכל לספק העברה של שיחה למכשיר אחר המחובר לאותו הקו בצורה אפקטיבית.. 7
חלק מהפרמטרים הנדרשים להתאמה עם דרישות אישור הטלקומוניקציה של Telecom תלויים בציוד )מחשב( . 8

:Telecom המיוחס למכשיר זה. הציוד המיוחס יוגדר לפעול בתוך גבולות הבאים עבור התאמה למפרטי
     עבור שיחות חוזרות לאותו המספר:

לא יהיו יותר מ 10 ניסיונות חיוג לאותו המספר בתוך פרק זמן של 30 דקות עבור כל יוזמת שיחה ידנית יחידה 	 
ו- 

הציוד יהיה במצב חיוג עבור פרק זמן של לא פחות מ 30 שניות בין הסיום של ניסיון אחד וההתחלה של הנסיון 	 
הבא.

     עבור שיחות אוטומטיות למספרים שונים:
     יש להגדיר את הציוד כך שיבטיח ששיחות למספרים שונים מרווחות כך שלא יהיה פחות מ 5 שניות בין הסיום

     של ניסיון שיחה אחד וההתחלה של נסיון שיחה אחר.
     עבור תפעול נכון, סך כל ה REN של כל המכשירים המחוברים לקו אחד בכל זמן לא יעלו על חמש.. 9

תקנות פקס
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נתוני בטיחות חומרים

נתוני בטיחות חומרים
לקבלת מידע על בטיחות חומרים בנוגע למדפסת שברשותך, עבור אל:

www.xerox.com/msds :צפון אמריקה

www.xerox.com/environment_europe :האיחוד האירופי

.www.xerox.com/office/worldcontacts לקבלת מספרי הטלפון של מרכז שירות הלקוחות, עבור אל

http://www.xerox.com/msds
http://www.xerox.com/environment_europe 
http://www.xerox.com/environment_europe 
http://www.xerox.com/office/worldcontacts
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15
מיחזור והשלכה

פרק זה כולל מידע על מיחזור והשלכה עבור:

כל המדינות	 
צפון אמריקה	 
האיחוד האירופי	 
מדינות נוספות	 
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כל המדינות
במידה ואתה אחראי על השלכת מוצר ה Xerox שברשותך, עליך לדעת שההתקן עשוי להכיל עופרת, כספית, 

פרכלורט וחומרים אחרים שייתכן שקיימות תקנות בנוגע להשלכתם בשל שיקולים סביבתיים. הימצאות חומרים 
אלה במוצר תואמת לתקנות העולמיות שחלו בעת שיווק המוצר. לקבלת מידע אודות מיחזור והשלכה, פנה לרשויות 

המקומיות.

חומר פרכלורט

ייתכן ומוצר זה מכיל אחד או יותר מכשירים המכילים פרכלורט כגון סוללות. ייתכן וידרש טיפול מיוחד. ראה,
www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate 

כל המדינות

http://www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate
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צפון אמריקה
 Xerox מפעילה תוכנית להחזרה ושימוש חוזר/מיחזור של ציוד. פנה לנציג המכירות של Xerox

)התקשר ASK-XEROX-1-800( על מנת לקבוע אם מוצר Xerox זה נכלל בתוכנית.

למידע נוסף לגבי תוכניות איכות הסביבה של Xerox בקר ב www.xerox.com/environment, או עבור מידע לגבי 
מיחזור והשלכה מקומי, צור קשר עם הרשויות המקומיות.

צפון אמריקה

http://www.xerox.com/environment


Xerox® WorkCentre® 3025
מדריך למשתמש

229

האיחוד האירופי
בחלק מהציוד ניתן להשתמש גם ביישום פרטי/ביתי וגם מקצועי/עסקי.

סביבה ביתית 
 

יישום סמל זה על הציוד שברשותך הינו אישור לכך שאין להשליך ציוד זה עם האשפה הביתית הרגילה.

בהתאם לחקיקה האירופית, יש להפריד מוצר חשמלי וציוד אלקטרוני בתום חייו המיועד להשלכה בנפרד 
מהאשפה הביתית. משקי בית פרטיים בתוך מדינות החברות ב EU יכולים להחזיר מוצרים חשמליים 

ואלקטרונים משומשים למתקני איסוף יעודיים ללא חיוב. אנא צור קשר עם הרשות המקומית האחראית 
על ההשלכה למידע נוסף. בחלק מהמדינות החברות ב EU כאשר הינך רוכש ציוד חדש, ייתכן והקמעונאי יידרש 

לקחת חזרה את הציוד הישן ללא חיוב. שאל את הקמעונאי למידע נוסף. 

סביבה עסקית

יישום סמל זה על הציוד הינו אישור לכך שעליך להשליך ציוד זה בהתאם להליכים המוסכמים
במדינה. 

בהתאם לחקיקה האירופית, יש לנהל את ההשלכה של ציוד חשמלי ואלקטרוני המיועד להשלכה בתום 
חייו, בהתאם להליכים המוסכמים.

 לפני ההשלכה, אנא צור קשר עם המשווק המורשה המקומי או נציג של Xerox לגבי מידע בנושא החזרה של ציוד 
המיועד להשלכה בתום חייו.

איסוף והשלכה של ציוד וסוללות

סמלים אלה על המוצרים ו/או תיעוד נלווה מציינים שאין לערבב מוצרי חשמל ואלקטרוניקה משומשים וסוללות 
משומשות עם אשפה ביתית רגילה. לטיפול נאות, החזרה ומיחזור של מוצרים ישנים וסוללות משומשות, אנא קח 

אותם לנקודות האיסוף המתאימות, בהתאם לחקיקה המקומית ולתקנות Directive 2002/96/EC ו - 

על ידי השלכה של מוצרים וסוללות אלה כראוי, תסייע בשמירה על משאבים יקרי ערך ובמניעת השפעות שליליות
פוטנציאליות על בריאות האדם והסביבה, העלולות להיגרם כתוצאה מטיפול לא ראוי בפסולת.

לקבלת מידע נוסף אודות איסוף ומיחזור של מוצרים ישנים וסוללות, אנא צור קשר עם הרשות המקומית, שירות 
השלכת הפסולת או נקודת המכירה שבה רכשת את הפריטים שברשותך. 

ייתכן שיחולו עונשים על השלכת פסולת זו שלא כראוי,בהתאם לחקיקה המקומית.

האיחוד האירופי
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משתמשים עיסקיים באיחוד האירופי

אם ברצונך להשליך ציוד חשמלי ואלקטרוני, אנא צור קשר עם המשווק או הספק שלך למידע נוסף.

השלכה מחוץ לאיחוד האירופי

סמלים אלו תקפים רק באיחוד האירופי. אם ברצונך להשליך פריטים אלו, אנא צור קשר עם הרשות המקומית או 
המשווק וברר את שיטת ההשלכה הנכונה. 

הערה לגבי סמל הסוללה

ייתכן שסמל פח האשפה עם הגלגלים יהיה בשימוש בשילוב עם סמל של חומר כימי. שימוש זה מבסס 
התאמה לדרישות שנקבעו בהנחיה.

הוצאת הסוללה

יש להחליף סוללות רק במרכז שירות המאושר על ידי היצרן.

האיחוד האירופי
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מדינות נוספות
אנא צור קשר עם הרשות המקומית האחראית על ניהול הפסולת עבור הנחיות להשלכה.

מדינות נוספות
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