
למדיה מדריך
ההגדרה עבור המצוין המרבי הגודל עד אישית מותאמים גדלים בחר. מיוחדת הדפסה ומדיית נייר של הבאים בגדלים תומכת המדפסת

Universal.

נתמכים נייר גדלי
מ"מ x 210 139.7 הוא המינימלי הגודל), הדף של הצדדים 2( דופלקס להדפסת. בלבד צדדית-חד הדפסה על חלות מידות

)5.50 x 8.27 אינץ'(.

רגיל נייר מגשממדיםנייר גודל
550 של

מגש (גיליונות
1(

אופציונלי מגש
גיליונות 550 של

אופציונלי מגש
2,000 של

גיליונות

-רב מגש
תכליתי

אופציונלית מגירה
גיליונות 550 של

מיוחדת למדיה

A4210 x 297 מ"מ
)8.27 x 11.7 אינץ'(

A5148 x 210 מ"מ
)5.83 x 8.27 אינץ'(

X

A6105 x 148 4.13( מ"מ x
)'אינץ 5.83

XXX

JIS B5182 x 257 מ"מ
)7.17 x 10.1 אינץ'(

X

Letter215.9 x 279.4 מ"מ
)8.5 x 11 אינץ'(

Legal215.9 x 355.6 מ"מ
)8.5 x 14 אינץ'(

Executive184.2 x 266.7 מ"מ
)7.25 x 10.5 אינץ'(

X

Oficio (México)215.9 x 340.4 מ"מ
)8.5 x 13.4 אינץ'(

X

Folio215.9 x 330.2 מ"מ
)8.5 x 13 אינץ'(

X

Statement139.7 x 215.9 מ"מ
)5.5 x 8.5 אינץ'(

XXX

.התוכנה ישום ידי על נקבע הגודל אם אלא) 'אינץ x 14 8.5( מ"מ x 355.6 215.9 -ל המעבדה את מעצבת זו גודל הגדרת*
.בלבד C734 בדגם מדפסות ידי על נתמך**

.בלבד C736 בדגם מדפסות ידי על נתמך***
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רגיל נייר מגשממדיםנייר גודל
550 של

מגש (גיליונות
1(

אופציונלי מגש
גיליונות 550 של

אופציונלי מגש
2,000 של

גיליונות

-רב מגש
תכליתי

אופציונלית מגירה
גיליונות 550 של

מיוחדת למדיה

Universal
את כבה :הערה

חישת של האפשרות
לתמוך כדי גודל

אוניברסליים בגדלים
לגודלי הקרובים

.סטנדרטיים מדיה

148 x 210 מ"מ
מ"מ x 355.6 215.9 עד

)5.83 x 8.27 אינץ'
)'אינץ x 14 8.5 עד

X

76.2 x 127 מ"מ
)3 x 5 עד) 'אינץ

215.9 x 355.6
)'אינץ x 14 8.5( מ"מ

XXX

76.2 x 127 מ"מ
)3 x 5 עד) 'אינץ

215.9 x 914.4
**)'אינץ x 36 8.5( מ"מ

XXXX

76.2 x 127 מ"מ
)3 x 5 עד) 'אינץ

215.9 x 1219.2
***)'אינץ x 48 8.5( מ"מ

XXXX

מעטפה 3/4 7
)Monarch(

98.4 x 190.5 מ"מ
)3.875 x 7.5 אינץ'(

XXX

מ"מ x 226.1 998.4 מעטפה
)3.875 x 8.9 אינץ'(

XXX

Com 10
Envelope

104.8 x 241.3 מ"מ
)4.12 x 9.5 אינץ'(

XXX

מ"מ DL110 x 220 מעטפה
)4.33 x 8.66 אינץ'(

XXX

מ"מ C5162 x 229 מעטפה
)6.38 x 9.01 אינץ'(

XXX

מ"מ B5176 x 250 מעטפה
)6.93 x 9.84 אינץ'(

XXX

מ"מ x 165 85.7*אחרת מעטפה
מ"מ x 355.6 215.9 עד

)3.375 x 6.50 אינץ'
)'אינץ x 14 8.5 עד

XXX

.התוכנה ישום ידי על נקבע הגודל אם אלא) 'אינץ x 14 8.5( מ"מ x 355.6 215.9 -ל המעבדה את מעצבת זו גודל הגדרת*
.בלבד C734 בדגם מדפסות ידי על נתמך**

.בלבד C736 בדגם מדפסות ידי על נתמך***

נייר אחסון
:אחידה לא הדפסה ואיכות חסימות במניעת לסייע כדי הנייר אחסון להנחיות בהתאם פעל
ממליצים המדבקות יצרני מרבית. 40% של יחסית ובלחות 21°C של בטמפרטורה נייר אחסן, ביותר הטובות התוצאות לקבלת•

.60% -ל 40 בין יחסית ובלחות 24°C עד 18 של טמפרטורות בתחום להדפיס
.הרצפה על ולא, מדף או משטח על, שניתן היכן בקרטונים נייר אחסן•
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.ישר משטח על בודדות חבילות אחסן•
.בודדות נייר חבילות על דבר תאחסן אל•

מחסימות הימנעות
:חסימות במניעת לסייע עשויות הבאות העצות

.בלבד מומלצים הדפסה במדיית או בנייר השתמש•
 בכתובת Lexmark של האינטרנט באתר למצוא ניתן אותו ולמדבקות לכרטיסים מדריךב עיין, נוסף למידע

www.lexmark.com/publications.
.המצוין המרבי מהגובה חורג אינו הערימה שגובה ודא. נייר של מדי רבה כמות לטעון אין•
.מסולסל או לח, מקופל, מקומט נייר לטעון אין•
.הטעינה לפני הנייר את וישר אוורר, כופף•
.ידנית קוצץ או שנחתך בנייר להשתמש אין•
.ערימה באותה נייר של סוגים או משקלים, גדלים לערבב אין•
.מתאימה בסביבה הנייר את אחסן•
.מגש הוצאת לפני )מוכנה (Ready או >)x <מגש טען (<Load tray <x להצגת המתן. ההדפסה במהלך מגשים להסיר אין•
Load ההודעה להצגת עד המתן או, ההדפסה תחילת לפני המגש את טען. ההדפסה במהלך תכליתי-הרב המגש את לטעון אין•

Multipurpose tray with <x>) ב תכליתי-הרב המגש את טען-> x(<.
.נייר טעינת לאחר למקומם היטב המגשים כל את דחף•
.נכון ממוקמים במגשים שהמובילים ודא•
.המדפסת של הבקרה לוח בתפריט נכון מוגדרים הנייר וסוגי הנייר גדלי שכל ודא•
.התקנה תיעוד ראה, נוסף מידע לקבלת. נכון מחוברים המדפסת כבלי שכל ודא•
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