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   Brother לייזר  מדפסת
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 .  במכשיר   להשתמש שתוכל   כדי  ההתקן  מנהל את  ולהתקין  החומרה  את  להתקין   עליך

.  באריזה  מודפס  עותק  למצוא  באפשרותך . המכשיר  את  להתקין כדי  המהירה ההתקנה  במדריך השתמש

 במכשיר  לשימוש המדריך  את  קרא , במכשיר השימוש  לפני

  וכלי  התקנה עדכוני    , במוצר תמיכה  לקבל   תוכל שם ,  / http://solutions.brother.com בכתובת שלנו   באתר בבקשה  בקר 

 .  טכניות ולשאלות   נפוצות לשאלות תשובות  וכן , התקנים מנהלי  של   ביותר  העדכניים השירות 

 .  המדינות  בכל  זמינים  הדגמים כל  לא :  הערה
 
 

 
  B גרסה

IL 

 עבור משתמשים בעלי ליקויי ראייה  

 . Reader Screenאתה יכול לקרוא את המדריך הזה באמצעות תוכנת 'טקסט לדיבור' של 

http://solutions.brother.com/
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   Brother של  מספרים 
 

   חשוב
 . המכשיר את  קנית  שבה  למדינה להתקשר   עליך,  ותפעולית   טכנית ותמיכה  לעזרה 

 

   שלך   המוצר את   רשום

 באינטרנט  היא שלך  החדש המוצר את  לרשום ביותר  היעילה  הדרך לנוחיותך ,  Brother של  האחריות  רישום  את  מלא אנא

                             בכתובת 

 
 

 (  נפוצות שאלות )  נפוצות שאלות

  התוכנות ,  ההתקנים   מנהלי   את   להוריד   תוכל.  שלך   המכשיר   צרכי   לכל  שלנו   ההעיקרי   המשאב   הוא  Brother  של   הפתרונות   מרכז

  Brother  ממוצר  המרב  את  להפיק  כיצד  ללמוד  כדי  בעיות  לפתרון  וטיפים  נפוצות   שאלות   לקרוא ,  ביותר  העדכניים  והשירותים 

       . שלך 

 

 . Brother של ההתקן  מנהל עדכוני   את   לבדוק ניתן  כאן  

 
   לקוחות   שירות

 . המקומי  rotherB משרד עם  קשר  ליצירת   פרטים לקבלת / http://www.brother.co.il בכתובת  כנס

 
 השירות   מרכז מיקום

  אירופיים משרדים של   טלפון ומספרי  כתובת פרטי למצוא  ניתן. המקומי  Brother למשרד  פנה, באירופה שירות מרכזי על מידע 

 . שלך המדינה בחירת  ידי- על / http://www.brother.com בכתובת

 

http://www.brother.com/registration  / 

http://solutions.brother.com  / 

 רנט  כתובות אינט

 /  http://www.brother.co.il י" Brotherאתר האינטרנט של 

 /  http://solutions.brother.com לשאלות נפוצות, תמיכה תכנית במוצר וכן שאלות ועדכוני מנהלי התקנים ותוכניות שירות:

http://www.brother.com/
http://www.brother.com/
http://www.brother.com/registration/
http://www.brother.com/registration/
http://www.brother.com/registration/
http://solutions.brother.com/
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 ?משתמש מדריכי  למצוא   ניתן  היכן
 
 

 מה יש בו?  איזו חוברת הפעלה?  
היכן הוא  
 נמצא?  

   Macintoshמשתמשי    Windowsמשתמשי 

.  תחילה  המדריך את  קרא  מדריך בטיחות מוצר  

  הוראות את  קרא,  בבקשה

  התקנת לפני  הבטיחות 

,  במדריך  ראה . המכשיר

  ומגבלות   מסחריים סימני

 . משפטיות

 

 

http://solutions.brother.com  / 

  ההוראות אחר   עקוב מדריך התקנה מהירה 

  והתקנת  המכשיר להגדרת

  והתוכנות ההתקנים  מנהלי

  וסוג ההפעלה מערכת עבור 

  משתמש שאתה החיבור 

 . בהם

 

 

http://solutions.brother.com  / 

,  ההדפסה פעולות  את  למד מדריך למשתמש  

  חומרים להחליף  כיצד

  תחזוקה וביצוע   מתכלים

  לפתרון   עצות ראה . שוטפת

 .  בעיות

 

 
 

http://solutions.brother.com  / 

http://solutions.brother.com  / 
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 שימוש בתיעוד  

 . מהמכשיר  המרב  את  להפיק   לך תעזור  התיעוד  קריאת ! Brother מכשיר  שקניית , תודה

 

 בתיעוד  המופיעים  ומוסכמות   סימנים סמלים 

 . בתיעוד משתמשים  בהם  והמוסכמות הסמלים 
 

   אזהרה 
  פציעה או  מוות  להיגרם  עשוי,  ממנו נמנע לא   שאם, חמור להיות שעלול  מצב  מציינת אזהרה
 .  חמורה

 

  או  לרכוש  לנזק  לגרום   עשוי,  ממנו נמנע לא   שאם, חמור להיות שעלול  מצב  מציינת'   חשוב'   חשוב 
                  . המוצר של   פונקציונליות לאובדן 

  הפעולה  אופן על  טיפים  לתת או  להיווצר   שעלול  למצב להגיב   עליכם כיצד  מנחות הערות    הערה
                           . אחרות  תכונות עם

 . לבצע   שאסור  פעולות  מציינים אסור  סמלי 

 

 
 . אפשרית  התחשמלות  בפני  מתריעים  חשמל  סכנת סמלי 

 

 
 .  שריפה של   האפשרות על בפניך  מתריעים האש סכנת סמלי 

 

 
 . החמים  המכשיר בחלקי לגעת  שלא  אותך מזהירים  חם משטח  סמלי 

 
 

 
   .המכשיר במסך או   המכשיר של הבקרה בלוח  מקשים  מזהה מודגש  סגנון    מודגש 

   .קשור   לנושא מפנה או  חשובה נקודה מדגיש  נטוי  סגנון    נטוי
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   מכסה עליון  1

   לוח בקרה 2

   מגש תמיכה למגש פלט נייר  3

   מגש נייר  4

   USBממשק  5

 הערה 
  בעמוד  ) אור  פולטות דיודות     (   נוריות                      ראה,  המכונה מצב  את  מציגות LED-ה נוריות בו  האופן אודות פרטים  לקבלת 

   .42 בעמוד המקש  של   כיבוי/הפעלה    ראה,  כיבוי / הפעלה מקש לפונקציות .  37

 הדפסה שיטות

 

 אודות מכשיר זה

1  



 שיטות הדפסה  
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 מתאים\מקובל נייר

.  משתמש  אתה  שבו   הנייר לסוג  בהתאם  להשתנות  עשויה  ההדפסה איכות 

 : הבאות ההוראות  את  בצע ,  ביותר הטובות  התוצאות לקבלת 

                                      . בהדפסה לשיבושים  או   נייר לחסימת  לגרום  עלול  שהוא  מכיוון  זמנית בו   הנייר במגש נייר של שונים   סוגים תשים   אל ◼

                                 . במגש הנייר  כמו  שלך התוכנה מיישום זהה נייר  בגודל   לבחור  עליך, נכונה להדפסה ◼

   .ההדפסה חר לא מיד  הנייר של המודפס במשטח מנגיעה הימנע ◼

   .מתאים  שהנייר  לוודא כדי  קטנה  כמות  בדוק, גדולה   נייר כמות  שקונים לפני ◼

 

 נייר מומלץ להדפסה ולהדפסת מדיה 

 
 פריט   סוג נייר  

 2Xerox Premier TCF 80 g/m נייר רגיל  

2Xerox Business 80 g/m 

 2Xerox Recycled Supreme 80 g/m נייר ממוחזר  

 

 במגש הנייר  קיבולת נייר

 
 משקל נייר  מספר גליונות  סוגי נייר  גודל נייר 

1A4, Letter, Legal, Folio    נייר רגיל ונייר

 ממוחזר  
  80גיליונות ( 150עד 

 גרם/מ"ר)  
 גרם/מ"ר    105 -  65

 מ"מ.  x 330.2מ"מ  215.9גודל נייר פוליו הוא    1
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   צדדית-הדפסה דו -2

צדדית /  -דו   צדדית.  לקבלת מידע נוסף אודות בחירת ההגדרות, ראה-מנהלי המדפסת המצורפים מאפשרים הדפסה דו

 .  Macintoshעבור    34בעמוד  צדדית -ו הדפסה דו  ®Windowsעבור   11בעמוד  ספרון 

 

 תהנחיות להדפסה דו צדדי

   אם הנייר דק, הוא עלול להתקמט.  ◼

                                     אם הנייר מסולסל, יישר אותו והחזיר אותו למגש הנייר. אם הנייר ממשיך להסתלסל, החלף את הנייר.  ◼

אם הנייר אינו מוזן כהלכה, הוא עלול להיות מסולסל. הסר את הנייר וישר אותו. אם הנייר ממשיך להסתלסל, החלף את   ◼

     הנייר.

( ירודה  הדפסה  איכות  או  נייר  חסימות  שיהיו  ייתכן,  ידנית   צדדית-דו   בפונקציית  שימוש   בעת ◼                                      ראה ,  נייר   תקיעות  יש  אם. 

   .)50 בעמוד  ההדפסה איכות     שיפור                 ראה, ההדפסה באיכות  בעיה   לך יש אם . 54 בעמוד  נייר מעצורי

 



 שיטות הדפסה  
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 ידנית  צדדית- דו הדפסה 

 . 34 בעמוד ידנית   צדדית- דו  הדפסה ראה, Macintosh  מסוג  המדפסת במנהל  משתמש  אתה אם

 
 ® Windows  של המדפסת  מנהל   עם ידנית  צדדית -דו   הדפסה

 .  המדפסת  התקן  מנהל של נפתחת רשימה  מכל הבאות ההגדרות את בחר

   גודל נייר ◼

 . משתמש אתה  שבו המגש  עבור   שצוינו הנייר  גדלי  בכל  להשתמש באפשרותך 

   סוג מדיה ◼

 .  משתמש  אתה שבו   המגש עבור  שצוינו  המדיה סוגי  בכל  להשתמש באפשרותך 

   צדדי / ספרון-דו ◼

 . שני צדדים (ידני)   בחר

   צדדיות -דו  הגדרות ב  צדדי- דו סוג ◼

 .) 11 בעמוד  צדדי- דו  ספר ראה. (כיוון לכל  אפשרויות  ארבע  יש

   צדדיות -דו  בהגדרות כריכה  תזוזת   קיזוז ◼

,  אחרות   להגדרות .)  11  בעמוד   צדדי-דו  ספר   ראה. (הכריכה  קיזוז   את   לציין   באפשרותך 

   . 2 בפרק  ותוכנה התקן  מנהל  ראה

  מנהל ,  מכן  לאחר .   הנייר  של  אחד  בצד  הזוגיים  העמודים   כל  את  תחילה  ידפיס  המכשיר.  למכשיר   ההדפסה  נתוני   את  שלח .  ב
 .  זוגיים -האי העמודים את  להדפיס  כדי הנייר את שוב להכניס) מוקפצת הודעה  עם(  לך  מורה® Windows של   ההתקן

   הערה 
                           .מאד  עבה  או דק   בנייר להשתמש מומלץ  לא .  נייר  בחסימת  יתקלשת  או ,  היטב  אותו   יישר,  מחדש  הנייר הכנסת לפני
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 מנהל התקן מדפסת 

מנהל התקן מדפסת הוא תוכנה המתרגמת נתונים מהפורמט המשמש את המכשיר לפורמט אותו מדפסת מסוימת זקוקה.  

 ).  PDLבדרך כלל, תבנית זו היא שפת תיאור דף (

נמצא באתר   Macintoshנמצאים על התקליטור שסיפקנו, של   ®Windowsמנהלי המדפסת עבור הגרסאות הנתמכות של 

ידי  -התקן את מנהלי ההתקנים על. /http://solutions.brother.com בכתובת Brotherפתרונות של האינטרנט של מרכז ה

  - ושל ®  Windowsביצוע השלבים במדריך ההתקנה המהירה. ניתן להוריד את מנהלי המדפסת העדכניים ביותר עבור  

Macintosh  אינטרנט של מרכז הפתרונות של להוריד מאתר הBrother  :בכתובת 

 
 

 ®  Windowsעבור  

   מנהל התקן המדפסת המתאים ביותר למוצר זה)® (Windowsמנהל המדפסת של  ◼

 
   Macintoshעבור  

   מנהל התקן המדפסת המתאים ביותר למוצר זה)( Macintoshמנהל התקן מדפסת   ◼

 

   2Linux 1 ®עבור 

   LPRמנהל התקן מדפסת  ◼

   CUPSמנהל התקן מדפסת   ◼

שלך בכתובת    בקר בדף הדגם, Linuxלקבלת מידע נוסף וכדי להוריד את מנהל המדפסת עבור    1

http://solutions.brother.com /  או השתמש בקישור שעל התקליטור שסיפקנו  

 הל ההתקן לא יהיה זמין או שישוחרר לאחר ההפצה הראשונית של המודל.  ייתכן שמנ, Linux-בהתאם להפצות ל    2

http://solutions.brother.com  / 

 

  2 מנהל התקן ותוכנה 
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 הדפסת מסמך  

כאשר המכשיר מקבל נתונים מהמחשב, הוא מתחיל להדפיס על ידי הרמת נייר ממגש הנייר. מגש הנייר יכול להזין נייר רגיל  
 .) 2בעמוד  מגש הנייר קיבולת נייר של ונייר ממוחזר אל המכשיר. (ראה

 היישום, בחר בפקודה הדפס.    מתוך

הוא שם   XXXXכאשר ( HL-XXXXמסדרת  Brotherבאפשרות   אם מותקנים במחשב מנהלי התקן מדפסת אחרים, בחר

מכן לחץ על אישור                             הדגם). בתור מנהל המדפסת מתפריט הדפס או הדפס הגדרות ביישום התוכנה, ולאחר

   או על הדפס כדי להתחיל בהדפסה. 

 מהבהבת.  ( )  Ready. המחשב שולח את הנתונים למכשיר.  הנורית ב

C כאשר המכשיר מסיים להדפיס את כל הנתונים, נורית ה - Ready   )  .מסיים להבהב ( 

 הערה  
   באפשרותך לבחור את גודל הנייר וכיוון ההדפסה ביישום שלך.  •

                           אם תוכנת היישום שלך אינה תומכת בגודל הנייר המותאם אישית שלך, בחר את גודל הנייר הבא הגדול ביותר. •

   ידי שינוי השוליים הימניים והשמאליים בתוכנת היישום. - לאחר מכן התאם את אזור ההדפסה על •
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 הגדרות מנהל התקן של מדפסת 

 באפשרותך לשנות את הגדרות המדפסת הבאות בעת הדפסה מהמחשב:  

   גודל נייר  ◼

 כיוון הדפסה   ◼

 עותקים   ◼

   סוג מדיה  ◼

   איכות הדפסה  ◼

   הדפס הגדרות  ◼

   מרובה עמודים  ◼

   צדדי / ספרון -דו ◼

   הצגה לפני הדפסה  ◼

 שינוי קנה מידה   ◼

   הדפסה מהסוף  ◼

   השתמש בסימן מים  ◼

   כותרת תחתונה -הדפסת כותרת עליונה ◼

   מצב חיסכון בטונר  ◼

 מנהל מערכת   ◼

   התאמת צפיפות  ◼

   שפר את פלט ההדפסה  ◼

   דלג על עמוד ריק ◼

   הדפס טקסט בשחור ◼

   פרופיל הדפסה  ◼
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Windows ® 
 

 גישה להגדרות מנהל ההתקן של המדפסת  

A  ) עבורXP ®Windows  2003 - ו ®Windows Server  (
  Printers andעל  ולאחר מכן התחל) (  Startעל  לחץ

Faxes  )  .(מדפסות ופקסים 

 )  Windows Server® 2008  - ו  ®Windows Vista(עבור 

ולאחר מכן לחץ על מדפסות. (עבור   חומרה וקול  ,לוח הבקרה   לחצן (התחל),    לחץ על 

7 ®Windows  ו-  R22008  ®Windows Server(   

) ולאחר מכן לחץ על התקנים ומדפסות. (עבור  התחל  לחץ על לחצן ( 

8 ®Windows  ( 

                         הזז את העכבר לפינה השמאלית/ימנית התחתונה של שולחן העבודה. כאשר שורת התפריטים מופיעה, לחץ על 

  Windowsולאחר מכן לחץ על לוח הבקרה. בקבוצה חומרה וקול, לחץ על הצג התקנים ומדפסות. (עבור  הגדרות 

2012 ®Server  ( 

                         הזז את העכבר לפינה השמאלית/ימנית התחתונה של שולחן העבודה. כאשר שורת התפריטים מופיעה, לחץ על 

 ולאחר מכן לחץ על לוח הבקרה. בקבוצה חומרה, לחץ על הצג התקנים ומדפסות.   הגדרות 

 
 )  rverWindows Se® 2008 - ו ® Windows Vista ®XP, Windows Server ®Windows ,2003(עבור  ב

 הוא שם המודל שלך) ולאחר מכן בחר   XXXXכאשר ( Brotherשל  HL-XXXXלחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על סמל סדרת 

 אפשריות מאפיינים. אם מופיעות אפשרויות של מנהל התקן מדפסת, בחר את מנהל ההתקן של המדפסת. 

 

 )  Windows Server® 2012  -ו  R2, Windows ®7, Windows Server ®Windows 2008® 8(עבור 

 הוא שם המודל שלך) ולאחר מכן בחר   XXXXכאשר ( Brotherשל  HL-XXXXלחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על סמל סדרת 

 אפשרות למאפייני מדפסת.  אם מופיעות אפשרויות של מנהל התקן מדפסת, בחר את מנהל ההתקן של המדפסת. 

 העדפות... (העדפות הדפסה...).    מכן לחץ עלבחר את הכרטיסייה כללי ולאחר    ג

 

 ®  Windowsתכונות במנהל המדפסת של 

 לקבלת מידע נוסף, עיין בטקסט העזרה במנהל המדפסת.  

 הערה  

   המסכים במחשב משתנים בהתאם למערכת ההפעלה שברשותך. .  Windows® 7- המסכים בסעיף זה הם מ •

   .8בעמוד  גישה להגדרות מנהל ההתקן של המדפסת כדי לגשת להגדרות מנהל ההתקן של המדפסת, ראה  •
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 כרטיסית 'בסיסי' 

 ידי לחיצה על האיור בצד הימני של הכרטיסיה בסיסי.  - ד עלבאפשרותך גם לשנות את ההגדרות של פריסת עמו
 
 
 
 
 
 

 

1   
 

3   

 
 

2   
 
 
 
 

4   
 
 
 
 

 ).  1(  את גודל הנייר, כיוון ההדפסה, העותקים, סוג המדיה, איכות ההדפסה והגדרות הדפסה בחר

 ).  2(  שני צדדים / ספרון -מספר עמודים ו  . בחר ב

C  ) 3אשר את ההגדרות הנוכחיות בחלון  .( 

D   כדי להחיל את ההגדרות שבחרת.    על אישור   לחץ 

 ולאחר מכן על אישור.    על ברירת מחדל  כדי לחזור להגדרות ברירת המחדל, לחץ

 הערה  
 ).  4אם ברצונך להציג את המסמך בתצוגה מקדימה לפני ההדפסה, סמן את תיבת הסימון הצגה לפני הדפסה (

 

 ל ניירגוד

 מהרשימה הנפתחת, בחר את גודל הנייר שבו אתה משתמש.  
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 כיוון הדפסה  

 ). לרוחב  או  לאורךכיוון ההדפסה בוחר את האופן שבו המסמך יודפס (

 
 לרוחב (אופקי)   לאורך (אנכי) 

 

 

 

 

 
 עותקים 

 בחירת העותקים מגדירה את מספר העותקים שיודפסו.  

 אסוף   ◼

נבחרה, יודפס עותק אחד שלם של המסמך שלך ויחזור על עצמו עבור מספר העותקים    Collateכאשר תיבת הסימון 

 שבחרת. אם תיבת הסימון לא נבחרה, כל עמוד יודפס עבור כל העותקים שנבחרו לפני הדפסת העמוד הבא של המסמך. 
 

 איסוף לא נבדק   נבדק  אסוף 

 

 

 סוג מדיה  

באפשרותך להשתמש בסוגי המדיה הבאים במחשב שלך.  לקבלת איכות הדפסה מיטבית, בחר את סוג המדיה שבה ברצונך  

                                     להשתמש.

   נייר רגיל  ◼

   נייר ממוחזר ◼

 
 איכות הדפסה  

 באפשרותך לבחור את איכות ההדפסה באופן הבא.  

 טיוטה   ◼

 רגילה   ◼

 בסדר   ◼
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 הדפס הגדרות  

 באפשרותך לשנות את הגדרות ההדפסה באופן הבא:  

 גרפיקה   ◼

 זהו המצב הטוב ביותר להדפסת מסמכים המכילים גרפיקה.  

 טקסט   ◼

 זהו המצב הטוב ביותר להדפסת מסמכי טקסט.  

 ידני   ◼

הלחצן 'הגדרות ידניות...'.  באפשרותך להגדיר   ב'ידני' ולחיצה על  ידי בחירה- באפשרותך לשנות את ההגדרות באופן ידני על

 בהירות, ניגודיות והגדרות אחרות.  

 
 מרובה עמודים 

בחירת העמודים המרובים יכולה להקטין את גודל התמונה של עמוד המאפשר להדפיס עמודים מרובים על גליון נייר אחד או  

 להגדיל את גודל התמונה להדפסה של עמוד אחד על גליונות נייר מרובים.  

   סדר עמודים  ◼

 נבחרת, ניתן לבחור את סדר הדפים מהרשימה הנפתחת.   N in1אפשרות   כאשר

   ול קו גב ◼

בעת הדפסת עמודים מרובים בגיליון אחד, באמצעות התכונה 'עמוד מרובה', באפשרותך לבחור גבול מלא, גבול מקף או  
 ללא גבול סביב כל עמוד בגיליון.  

   הדפס קו חיתוך  ◼

ניתן לבחור את האפשרות קו חיתוך הדפסה.  אפשרות זו מאפשרת לך         נבחרת, NxN Pages -ב  1כאשר אפשרות 

               להדפיס קו חתך קלוש סביב האזור להדפסה.. 

 
 צדדי / ספרון -דו

 צדדית, השתמש בפונקציה זו.  -כאשר ברצונך להדפיס חוברת או לבצע הדפסה דו

 אין   ◼

 צדדית.  -פעולה זו משביתה את ההדפסה הדו 

   שני צדדים )ידני( ◼

 צדדית, השתמש באפשרות זו.  -ר ברצונך לבצע הדפסה דוכאש

   שני צדדים )ידני( •

המחשב מדפיס תחילה את כל העמודים הזוגיים ממוספרים.  לאחר מכן, מנהל המדפסת יפסיק ויציג את ההוראות הדרושות  
            זוגיים יודפסו. -, העמודים הממוספרים האיעל אישור                 להכנסת הנייר מחדש.  בעת לחיצה

צדדיות... הופך לזמין לבחירה.  באפשרותך לקבוע את ההגדרות הבאות  -הלחצן הגדרות דו  ,שני צדדים (ידני)   בעת בחירת

 צדדיות.  - שיח הגדרות דו-בתיבת הדו 
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   צדדי - סוג דו •

 צדדיות הזמינות לכל כיוון הדפסה.  - ישנם ארבעה סוגים של הנחיות איגוד דו

 
 לאורך  

 קצה קצר (תחתון)   קצה קצר (עליון)   ן)  קצה ארוך (ימי  קצה ארוך (שמאל)  
 

 לרוחב  

 קצה קצר (שמאל)   קצה קצר (ימין)   קצה ארוך (תחתון)   קצה ארוך (עליון)  
 

   קיזוז כריכה  •

 , באפשרותך גם לציין את ההקיזוז עבור הכריכה באינצ'ים או מילימטרים. קיזוז כריכה בעת בדיקת 

   חוברת )ידנית(  ◼

צדדית;  הוא יסדר את המסמך בהתאם  -השתמש באפשרות זו כדי להדפיס מסמך בתבנית חוברת באמצעות הדפסה דו

                                    למספר העמוד הנכון ומאפשר לך לקפל במרכז פלט ההדפסה מבלי לשנות את סדר מספר העמוד. 

   חוברת )ידנית(  •

המכשיר מדפיס תחילה את כל הצדדים הזוגיים.  לאחר מכן, מנהל המדפסת יפסיק ויציג את ההוראות הדרושות להתקנה 
             זוגיים יודפסו.-, הצדדים הממוספרים האיעל אישור                מחדש של הנייר.  כאשר תלחץ

בתיבת      באפשרותך לקבוע את ההגדרות הבאות   צדדיות... הופך לזמין לבחירה.  -, הלחצן הגדרות דוספרון (ידני)  בעת בחירת

   צדדיות.-שיח הגדרות דו -הדו
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   צדדי - סוג דו •

 צדדיות הזמינות לכל כיוון הדפסה.  - ישנם שני סוגים של הנחיות איגוד דו

 
  לרוחב    לאורך  

 כריכה תחתונה  כריכה עליונה  כריכה מימין  כריכה משמאל 

 

 

   שיטה להדפסת חוברת  •

 :  בחירה ב חלוקה לקבוצות  בעת

אפשרות זו מאפשרת להדפיס את החוברת כולה לתוך ערכות ספרים קטנות יותר;  הוא עדיין מאפשר לך לקפל במרכז  

ערכות החוברות הקטנות יותר מבלי לשנות את סדר מספר העמוד.  באפשרותך לציין את מספר הגליונות בכל ערכת  

ול החוברת המודפסת המכילה מספר רב של  . אפשרות זו יכולה לעזור בעת קיפ 15עד    1 - חוברות קטנה יותר, מ

                                עמודים.

   קיזוז כריכה  •

 , באפשרותך גם לציין את ההקיזוז עבור הכריכה באינצ'ים או מילימטרים. קיזוז כריכה בעת בדיקת 

 
 הצגה לפני הדפסה 

את תיבת הסימון הצגה לפני הדפסה, ייפתח החלון                       באפשרותך להציג מסמך בתצוגה מקדימה לפני הדפסתו.  אם תסמן 

           הצגה לפני הדפסה.
 
 
 

 

1   
 
 
 
 
 

 

2   
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   אזור רשימת דפים 1

האזור רשימת עמודים מציג את מספרי העמודים בפועל שיודפסו.  אם בחרת עמוד ברשימה זו, תצוגה מקדימה של תוצאות  

 ההדפסה של העמוד תוצג באזור תצוגה מקדימה.  

 אם אין ברצונך להדפיס עמוד, נקה את סימן הביקורת.  

   אזור תצוגה מקדימה  2

 מציג תצוגה של תוצאות ההדפסה עבור הדפים שנבחרו באזור רשימת העמודים.   האזור התצוגה מקדימה

 הערה  
  Printצדדית (ידני) או ספרון (ידני) בהגדרות מנהל ההתקן של המדפסת, לא ניתן להשתמש בפונקציה -נבחרו דו  אם

Preview  . 

 

 כרטיסית 'מתקדם' 

 
 
 
 
 

 

1   

 

 
2   

3   

4   

5   

6   

7   
 
 
 
 
 
 

 ידי לחיצה על אחת מהאפשרויות הבאות:  -שנה את הגדרות הכרטיסיה על 

 )  1(  שינוי קנה מידה ◼

 (  2)  הדפס הפוך ◼

 (  3)  השתמש בסימן מים ◼

 (  4) כותרת תחתונה -הדפסת כותרת עליונה  ◼

 (  5)  מצב חיסכון בטונר ◼

 (  6)  מנהל מערכת ◼

 (  7)  אפשרויות הדפסה אחרות  ◼
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 שינוי קנה מידה 

 באפשרותך לשנות את קנה המידה של תמונת ההדפסה.  

 
 הדפסה מהסוף 

 כדי להפוך את הנתונים מלמעלה למטה.   את הפוך הדפסה  סמן

 
 השתמש בסימן מים 

באפשרותך להוסיף סמל או טקסט למסמך שלך כסימן מים.  באפשרותך לבחור באחד מסימני המים הקבועות מראש, או  

 לחץ על לחצן הגדרות...   השתמש בסימן מים ולאחר מכן                             בקובץ מפת סיביות שיצרת.  סמן את  להשתמש 

 
 הגדרות סימן מים  
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   בחר סימן מים  ◼

 בחר סימן מים לשימוש.  

 לחצן הוסף כדי להוסיף את הגדרות סימן המים ולאחר מכן בחר   כדי ליצור סימן מים מקורי, לחץ על 

 .  סימן מים  בסגנון השתמש בקובץ מפת סיביות   או  השתמש בטקסט 
 

 כותרת   •

 הזן כותרת מתאימה בשדה.  

 טקסט   •

 ולאחר מכן בחר את הגופן, הסגנון, הגודל והחושך.    הטקסט הזן את טקסט סימן המים בתיבת

 מפת סיביות   •

כדי לחפש את הקובץ.    על עיון    , או לחץקובץ                הזן את שם הקובץ ואת המיקום של תמונת מפת הסיביות בתיבה

         באפשרותך גם להגדיר את גודל קנה המידה של התמונה.

 מיקום   •

 השתמש בהגדרה זו אם ברצונך לשלוט במיקום של סימן המים בעמוד.  

   הבא לקידמה ◼

 התווים או התמונה שנבחרו במסמך המודפס.  אפשרות זו תפרוס את 

   בטקסט מיתאר  ◼

                               אם ברצונך להדפיס רק מיתאר של סימן המים.  היא זמינה בעת בחירת סימן מים של טקסט. טקסט מיתאר הכנס

   הגדרות מותאמות אישית  ◼

 באפשרותך לבחור איזה סימן מים יודפס בעמוד הראשון או בעמודים האחרים.  
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 כותרת תחתונה  - הדפסת כותרת עליונה

כאשר תכונה זו מאופשרת, היא תדפיס את התאריך והשעה במסמך משעון המערכת של המחשב ושם המשתמש או הטקסט  

 , באפשרותך להתאים אישית את המידע.  הגדרות  ידי לחיצה על - שהזנת בכניסה למחשב.  על 

   הדפסת מס' זיהוי  ◼

  באפשרות מותאם אישית  אם תבחרשם המשתמש לכניסה למחשב יודפס.   ,  Login User Nameבאפשרות   אם תבחר

 ותזין טקסט בתיבת העריכה המותאמת אישית, הטקסט שהזנת יודפס.  

 
 מצב חיסכון בטונר  

למצב מופעל, ההדפסה נראית בהירה יותר.     מצב שמירת הטונר  ידי שימוש בתכונה זו.  בעת הגדרת -ניתן לחסוך בטונר על

 הגדרת ברירת המחדל כבויה.  

 הערה  
   להדפסת תמונות או גווני אפור.  להשתמש במצב שמירת טונר  לא מומלץ •

 .  איכות הדפסה נבחרת עבור  האפשרות 'בסדר' אינו זמין כאשר   מצב שמירת טונר •

 

 מנהל מערכת 

 למנהלי מערכת יש סמכות להגביל גישה לפונקציות כגון שינוי קנה מידה וסימן מים.  

 

 סיסמה   ◼

 הזן את הסיסמה בתיבה זו.  

 הערה  
 כדי לשנות את הסיסמה.   הגדר סיסמה...  לחץ על

   נעילת העתקה  ◼

 נעל את בחירת עמודי ההעתקה כדי למנוע הדפסה של עותקים מרובים.  

   נעילת עמודים מרובים וקנה מידה ◼

 נעל את הגדרת קנה המידה ואת ההגדרה של עמודים מרובים.  

 



 מנהל התקן ותוכנה  

18 

 

 

 
 

   נעילת סימן מים  ◼

 נעל את ההגדרות הנוכחיות של אפשרות סימן המים כדי למנוע ביצוע שינויים. 

   נעילת הדפסה של כותרת עליונה וכותרת תחתונה  ◼

 יות של האפשרות כותרת עליונה וכותרת תחתונה הדפס כדי למנוע ביצוע שינויים.  נעל את ההגדרות הנוכח

 
 אפשרויות הדפסה אחרות 

 

 באפשרותך להגדיר את הפריטים הבאים ב'פונקציה של המדפסת': 

   התאמת צפיפות  ◼

   שפר את פלט ההדפסה  ◼

   דלג על עמוד ריק  ◼

   הדפס טקסט בשחור  ◼

 
 התאמת צפיפות 

 הגדל או הקטן את צפיפות ההדפסה. 

 הערה  
 .  איכות הדפסה אינו זמין בעת בחירה בסדר גמור עבור  כוונון צפיפות 

 

 שפר את פלט ההדפסה 

 תכונה זו מאפשרת לך לשפר בעיית איכות הדפסה. 

   הפחת את גלגול הנייר ◼

 אם תבחר בהגדרה זו, ניתן לצמצם את גלגול הנייר. 

 ם, אינך צריך לבחור הגדרה זו. אם אתה מדפיס רק כמה עמודי

 



 מנהל התקן ותוכנה  

19 

 

 

 

 

 הערה  
 פעולה זו תפחית את טמפרטורת תהליך ההתחממות של המכשיר. 

   שפר את קיבוע הטונר  ◼

 אם תבחר בהגדרה זו, יכולות קיבוע הטונר יכולות להשתפר. 

 הערה 
 פעולה זו תגדיל את טמפרטורת יחידת הקיבוע של המכשיר

 

 דלג על עמוד ריק

                   האפשרות דלג על עמוד ריק מסומנת, מנהל המדפסת מזהה באופן אוטומטי דפים ריקים ולא יכלול אותם בהדפסה. אם

 הערה 
 אפשרות זו אינה פועלת בעת בחירת האפשרויות הבאות:  

   השתמש בסימן מים •

   כותרת תחתונה -הדפסת כותרת עליונה  •

• N in1 בדפי  1 -וNxN מרובה  בעמוד   

   צדדים / ספרון   בשני ספרון )ידני( , שני צדדים )ידני( •

   הצגה לפני הדפסה  •

 

 הדפס טקסט בשחור 

 פונקציה זו מאפשרת להדפיס את כל הטקסט בשחור במקום בגווני אפור.  

 הערה  
 ייתכן שהוא לא יעבוד עם תווים מסוימים.  
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 כרטיסית 'פרופילי הדפסה' 

הם קבועים מראש הניתנים לעריכה, המיועדים להעניק לך גישה מהירה לתצורות הדפסה הנמצאות בשימוש   פרופילי הדפסה
 תכוף.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

5   
 

 
1   

 
 
 
 
 

 
2   

4   3   

 

 

 (  1)  הדפסת תיבת רשימה של פרופילים ◼

 (  2)  מחק פרופיל ◼

 (  3)  הצג תמיד את הכרטיסייה פרופילי הדפסה תחילה ◼

 (  4)  הוספת פרופיל ◼

 (  5) תצוגת פרופיל הדפסה נוכחית ◼

 את הפרופיל שלך מתיבת הרשימה של פרופיל ההדפסה.   בחר

 בחזית החלון בפעם הבאה שתדפיס את, בדוק < Bפרופילי הדפסה>/< Bאת הכרטיסייה >  . אם ברצונך להציג ב

 .  הצג תמיד את הכרטיסייה פרופילי הדפסה תחילה

 כדי להחיל את הפרופיל שבחרת.    על אישור   לחץ   ג

 הוסף פרופיל  

פרופילים חדשים להגדרות   20.  באפשרותך להוסיף הוסף פרופיל      ידי לחיצה על-שיח הוספת פרופיל מופיעה על- תיבת הדו
                 המועדפות שלך.

 בשם.    את הכותרת הרצויה   הזן

 מכן לחץ על אישור.   בחר סמל שבו ברצונך להשתמש מרשימת הסמלים ולאחר ב

 ההגדרות הנוכחיות המוצגות בצד השמאלי של חלון מנהל המדפסת יישמרו.   ג

 



 מנהל התקן ותוכנה  

21 

 

 

 
 

 מחק פרופיל  

                .  באפשרותך למחוק כל אחד מהפרופילים שהוספת.מחק פרופיל       ידי לחיצה על -שיח מחיקת פרופיל מופיעה על- תיבת הדו

 את הפרופיל שלך מתיבת הרשימה של פרופיל ההדפסה.   בחר

 על מחק.    . לחץ ב

C   על    לחץYes  )  .(כן 

 הפרופיל שנבחר יימחק.    ד
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 הגדרות התקן()  Device Settingsכרטיסית 
 

 הערה  
 .  8בעמוד  גישה להגדרות מנהל ההתקן של המדפסת  הגדרות התקן), ראה ( Device Settingsכדי לגשת לכרטיסייה 

 הגדרות התקן) באופן הבא.  ( Device Settingsניתן לזהות באופן אוטומטי את המספר הסידורי בכרטיסייה 
 
 
 
 

1   

2   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 )  1( מספר סידורי  ◼

), מנהל המדפסת יעלה את המכשיר ויציג את המספר הסידורי שלו.  אם לא תקבל את  2' ('זיהוי אוטומטי  ידי לחיצה על -על 

 ".   ----------------------------------------------                                 המידע, יוצג המסך " 

 (  2) זיהוי אוטומטי  ◼

 הפונקציה 'זיהוי אוטומטי' מציגה את ההגדרות הזמינות במנהל התקן המדפסת.  

 הערה  
 אי המכשיר הבאים: ) אינה זמינה בתנ 2פונקציית הזיהוי האוטומטי (

   המכשיר כבוי.  •

   המכשיר נמצא במצב שגיאה. •

   בסביבת רשת משותפת. USBהמחשב מחובר לשרת ההדפסה באמצעות כבל  •

   הכבל אינו מחובר למכשיר כראוי. •
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 תמיכה  

 שיח העדפות הדפסה.  -בתיבת הדו  על תמיכה...  לחץ
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
1   

 
 

2   

 

3   

4   

5   

6   
 
 
 

   )Brother )1מרכז הפתרונות של  ◼

שלך,    Brotherהוא אתר אינטרנט המציע מידע על מוצר  ) http://solutions.brother.com/Brother(מרכז הפתרונות של 

                      כולל שאלות נפוצות, מדריכים למשתמש, עדכוני מנהלי התקנים ועצות לשימוש במכשיר. 

 

http://solutions.brother.com/
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 (  2)  אתר האינטרנט של חומרי המקור ◼

 ידי לחיצה על לחצן זה. - על Brotherבאפשרותך לבקר באתר האינטרנט שלנו לקבלת ציוד מקורי/מקורי של 

   )Brother )3מרכז הפרוייקטים של  ◼

באפשרותך לבקר באתר האינטרנט שלנו לקבלת פתרונות מקוונים קלים לשימוש חופשי עבור משתמשים עסקיים  

 לחצן זה.  ידי לחיצה על - ולמשתמשים ביתיים על

 (  4) הגדרות הדפסה  ◼

 לחצן זה ידפיס את העמודים המציגים את תצורת ההגדרות הפנימיות של המכשיר. 

 (  5)בדיקת הגדרה...  ◼

 באפשרותך לבדוק את הגדרות מנהל ההתקן הנוכחיות.  

 )  6(אודות...  ◼

 לחצן זה יפרט את הקבצים והגירסה של מנהל ההתקן של המדפסת.  

 

 הסרת מנהל ההתקן של המדפסת 

 באפשרותך להסיר את ההתקנה של מנהל ההתקן של המדפסת שהתקנת עם השלבים הבאים.  

 הערה  
הוסף  (  Windows® Add a printerזו אינה זמינה אם התקנת במקור את מנהל ההתקן של המדפסת מהפונקציה                       אפשרות  •

 מדפסת).  

     לאחר הסרת ההתקנה, מומלץ להפעיל מחדש את המכשיר כדי להסיר קבצים שהיו בשימוש במהלך הסרת ההתקנה.  •

 )  Windows® 7  -ו  ® XP, Windows Vista ®Windows(עבור 

 ולאחר מכן על שם המכשיר.   אח Hכל התוכניות), (  All Programs התחל), הצבע על(  Startלחצן ה על לחץ 

 על הסר התקנה.    . לחץ ב

בצע את ההוראות המופיעות על המסך.    ג

 ) Windows® 8(עבור  

 על (ראה תוכניות שירות).    לחץ

 . לחץ על הרשימה הנפתחת ובחר את שם המודל שלך (אם לא בחרת כבר).  ב

 בסרגל הניווט הימני.    על כלים  לחץ   ג

D   על הסר התקנה.    לחץ 

 את ההוראות המופיעות על המסך.    בצע 
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 מצב הצג 

ן אחד או יותר, ומאפשר לך לקבל הודעה  הוא כלי תוכנה הניתן להגדרה לניטור מצב של התק Status Monitorהשירות  כלי
 מיידית על הודעות שגיאה. 

 

 ידי בחירה באפשרות-ידי לחיצה כפולה על הסמל במגש המשימות או על - באפשרותך לבדוק את מצב ההתקן בכל עת על

Status Monitor  )ב'התחל'/כל התוכניות  צג המצב) נמצא /Brother/HL-XXXX   .במכשיר שלך

)7 ®Windows ( 

סמל צג המצב יופיע בחלון הקטן.                 בשורת המשימות, לחץ על הלחצן.  Status Monitorאת הסמל של      כדי להציג

         לאחר מכן גרור את הסמל אל שורת המשימות.

 

)8 ®Windows  ( 

                  את שם המודל שלך (אם עדיין לא בחרת).  לחץ על ) ולאחר מכן לחץ על הרשימה הנפתחת ובחר ראה תוכניות שירות על (   לחץ 

 צג מצב).  (  Status Monitorבסרגל הניווט השמאלי ולאחר מכן לחץ על   כלים

 הערה  
  Statusלחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על סמל , Status Monitorלקבלת מידע נוסף אודות השימוש בתוכנת  •

Monitor  ובחר  Help  )  .(עזרה 

  Brotherעדכון התוכנה האוטומטי פעיל כאשר תכונת מצב הצג פעילה. באמצעות תכונת העדכון תוכלו לקבל גם יישומי   •

                              אוטומטי.  וגם עדכוני קושחת המכשיר באופן 
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 פיקוח על מצב המכשיר 

 סמל צג המצב ישנה את הצבע בהתאם למצב המכשיר 

   סמל ירוק מציין את המצב הרגיל של מעמד 'לפי'.  ◼

 

   סמל צהוב מציין אזהרה. ◼

 

   סמל אדום מציין שאירעה שגיאת הדפסה. ◼

 

 במגש המשימות או בשולחן העבודה.  -במכשיר שלך   Status Monitorאת  ישנם שני מיקומים שבהם באפשרותך להציג 
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Macintosh 
 

 (  Macintoshתכונות במנהל המדפסת )

This machine supports Mac OS X v10.6.8, 10.7.x, 10.8.x . 

 הערה  
ישתנו בהתאם לגירסת מערכת    Macintoshהמסכים במערכת ההפעלה . OS X v10.7 - המסכים בסעיף זה הם מ •

     ההפעלה שברשותך.

    (  Brotherזמין מדף ההורדה עבור המודל שלך במרכז הפתרונות של  Macintoshמנהל המדפסת עבור  •
http://solutions.brother.com /  .( 

 

 בחירה באפשרויות הגדרת עמוד 

 .  את גודל הנייר, כיוון וקנה המידה באפשרותך להגדיר

הוא שם    XXXXכאשר  (  HL-XXXXשאח     מכן על הגדרת עמוד. ודא    ולאחר   על קובץ           יישום כגון טקסט ערוך, לחץ  מתוך
, ולאחר מכן ללחוץ  גודל נייר, כיוון וסולם            בתפריט מוקפץ.  באפשרותך לשנות את ההגדרות עבור              הדגם שלך) נבחר 

 על אישור.  
 

 

http://solutions.brother.com/
http://solutions.brother.com/
http://solutions.brother.com/
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 ולאחר מכן על הדפס כדי להתחיל בהדפסה.  על קובץ  ' מיישום כגון טקסט ערוך, לחץ ב

   ) Mac OS X v10.6.8(עבור  ◼

 לקבלת אפשרויות נוספות להגדרת עמוד, לחץ על משולש הגילוי לצד התפריט המוקפץ של המדפסת.  

 

 
 

 

 הערה  
 מהתפריט המוקפץ .  באפשרות שמירה בשם ידי בחירה -באפשרותך לשמור את ההגדרות הנוכחיות כהגדרות קבועות מראש על 
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   )v10.8.x -ו  OS X v10.7.x(עבור  ◼

 לקבלת אפשרויות נוספות להגדרת עמוד, לחץ על לחצן הצג פרטים.  

 

 

 

 הערה  
  באפשרות שמור הגדרות נוכחיות כקבוע מראש... ידי בחירה -באפשרותך לשמור את ההגדרות הנוכחיות כהגדרות קבועות מראש על 

 מתוך  

 ראש. תפריט מוקפץ של הגדרות קבועות מ
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 בחירת אפשרויות הדפסה 

שיח הדפסה.  לקבלת פרטים אודות האפשרויות  -מתיבת הדו  הגדרות הדפסה כדי לשלוט בתכונות הדפסה מיוחדות, בחר

 הזמינות, עיין בתיאורים הבאים של כל אפשרות.  
 

 
 עמוד שער  

 באפשרותך לבחור את ההגדרות הבאות של עמוד השער:  

 

   עמוד שער להדפסה  ◼

 אם ברצונך להוסיף עמוד שער למסמך שלך, השתמש בפונקציה זו.  

   סוג עמוד שער ◼

 בור עמוד השער.  בחר תבנית ע

   פרטי חיוב  ◼

 אם ברצונך להוסיף את פרטי החיוב לעמוד השער, הזן טקסט בתיבה פרטי חיוב.  
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 פריסה  
 

   עמודים לגיליון  ◼

ידי מתן אפשרות להדפיס עמודים מרובים על גליון נייר  - בחירת עמודים לגיליון יכולה להקטין את גודל התמונה של עמוד על

 אחד.  

   כיוון פריסה  ◼

 בעת ציון העמודים בכל גיליון, באפשרותך גם לציין את כיוון הפריסה.  

 גבול   ◼

 אם ברצונך להוסיף גבול, השתמש בפונקציה זו.  

   וך כיוון עמוד הפ ◼

 כדי להפוך את הנתונים מלמעלה למטה. כיוון עמוד הפוך  בדוק

   היפוך אופקי  ◼

 כדי להדפיס כהשתקפות השתנתה משמאל לימין.  את הפוך אופקית  סמן
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 הדפס הגדרות  

 ידי בחירת הגדרה ברשימה הגדרות הדפסה:  -באפשרותך לשנות הגדרות על
 

 

   סוג מדיה ◼

 באפשרותך לשנות את סוג המדיה לאחד מהדברים הבאים:  

   נייר רגיל  •

   נייר ממוחזר  •

   איכות הדפסה  ◼

 באפשרותך לשנות את איכות ההדפסה באופן הבא:  

 טיוטה   •

 רגילה  •

 עדין  •
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 הגדרות הדפסה מתקדמות  

 , הגדרות ההדפסה המתקדמות מופיעות.  מתקדם  לצד) cבעת לחיצה על סימן המשולש ( 

 

 

   מצב חיסכון בטונר ◼

למצב מופעל, ההדפסה נראית בהירה   מצב שמירת הטונר                   ידי שימוש בתכונה זו. בעת הגדרת-ניתן לחסוך בטונר על
          יותר.  הגדרת ברירת המחדל כבויה.

 הערה  
   להדפסת תמונות או גווני אפור.  על מצב שמירת טונר  אין אנו ממליצים  •

 .  איכות הדפסה נבחרת עבור  האפשרות 'בסדר' אינו זמין כאשר   מצב שמירת טונר •

   איכות גרפיקה  ◼

 באפשרותך לשנות את איכות ההדפסה באופן הבא:  

 גרפיקה   •

זהו מצב גרפיקה (עדיפות לניגודיות). בחר הגדרה זו להדפסת טקסט ומספרים, כגון מסמכים עסקיים ומסמכי מצגת.  

 באפשרותך לייצג ניגודים חדים בין אזורים מוצללים.  

 טקסט   •

 זהו המצב הטוב ביותר להדפסת מסמכי טקסט.  

   שפר את פלט ההדפסה  ◼

 תכונה זו מאפשרת לך לשפר בעיית איכות הדפסה. 

   הפחת את גלגול הנייר •

 אם תבחר בהגדרה זו, ניתן לצמצם את גלגול הנייר. 

 אם אתה מדפיס רק כמה עמודים, אינך צריך לבחור הגדרה זו. 

 הערה  
 פעולה זו תפחית את טמפרטורת תהליך ההתחממות של המכשיר. 
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   הטונר שפר את קיבוע   •

 אם תבחר בהגדרה זו, יכולות קיבוע הטונר יכולות להשתפר. 

 הערה  
 פעולה זו תגדיל את טמפרטורת יחידת הקיבוע של המכשיר

   התאמת צפיפות  ◼

 הגדל או הקטן את צפיפות ההדפסה. 

   אפשרויות הדפסה אחרות ◼

   דלג על עמוד ריק •

                        האפשרות דלג על עמוד ריק מסומנת, מנהל המדפסת מזהה באופן אוטומטי דפים ריקים ולא יכלול אותם בהדפסה. אם

 
 צידית -הדפסה דו

   צידית ידנית-הדפסה דו  ◼

 . טיפול בנייר  בחר

   .  טען מחדש את הנייר המודפס במגש (צד ריק כלפי מטה).  בחר ב בלבד ו הדפס  בחר •

 .  זוגי בלבד והדפסה-אי

 

 

 הסרת מנהל ההתקן של המדפסת  

 כניסה בתור 'מנהל מערכת'.  

מכן בחר את המדפסת שברצונך להסיר   ולאחר  1 הדפסה וסריקת  לחץ על .   System Preferences בחר, Appleבתפריט  ב
 .  - ידי לחיצה על לחצן -ולהסיר אותה על

C   על מחק מדפסת.    לחץ 

   Mac OS X v10.6.8עבור משתמשי   הדפס ופקס    1
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 מצב הצג 

היא כלי תוכנה הניתן להגדרה לניטור מצב המכשיר, המאפשר לך לראות הודעות שגיאה   Status Monitorהשירות  תוכנית
                           במרווחי זמן קבועים מראש לעדכון. 

 בהתאם לשלבים הבאים: ' Brother  ידי הפעלת 'מצב הצג-באפשרותך לבדוק את מצב ההתקן על 

System Preferences Run the a  )בחר ,(1 הפעל את העדפות המערכת Print & Scan  )  ולאחר מכן  1הדפסה וססריקה (
 בחר את המכשיר.  

מכן לחץ על פתיחת תוכנית השירות   בחר את הכרטיסייה תוכנית השירות ולאחר  המתכלים.   על האפשרויות והחומרים . לחץב

 מצב צג  למדפסת. 

 הוא יתחיל לפעול. 

   Mac OS X v10.6.8עבור משתמשי   הדפס ופקס    1

 
 מעדכן את מצב המכשיר 

  Refreshצג מצב) פתוח, לחץ על הסמל  (  Status Monitorהחלון                   אם אתה מעוניין במצב המכשירהעדכני ביותר כאשר 

                                          (רענן). באפשרותך להגדיר את מרווח הזמן שבו התוכנה תעדכן את פרטי מצב המכשיר עבור אל שורת התפריטים, 

Brother Status Monitor  ובחר Preferences  . 

 

 
 הסתרה או הצגה של החלון 

 , באפשרותך להסתיר או להציג את החלון.  כדי להסתיר את החלון, עבור לשורת התפריטים,  צג המצב לאחר הפעלת

 . כדי להציג את החלון, לחץ על הסתר צג מצב ובחר  הצג צג מצב 

 בעגינה. Brother  סמל צג מצב

 

 
 א מהחלוןצ

 הצג מצב יציאה) מהתפריט המוקפץ. ( Quit Status Monitorבשורת התפריטים ולאחר מכן בחר    מצב צג Brotherעל  לחץ
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 תוכנה  

 בלבד(   ®Windowsמסוף מדפסת מרוחק )

Remote Printer Console  )   .מסוף מדפסת מרוחק) היא תוכנה לשינוי רבות מהגדרות המדפסת באופן בלתי תלוי ביישום

לדוגמה, באפשרותך לשנות את ההגדרות עבור שולי המדפסת וכן הלאה. הגדרות אלה נזכרו ולאחר מכן נעשה בהן שימוש  

                                                                                       .Remote Printer Consoleעל פני הגדרות במכשיר.  הגדרות היישום ומנהל המדפסת יקבלו עדיפות  

 הערה  
 לא זמין למדינות בכפוף לתקנות הייצוא הרלוונטיות.  

 

 ולהתקין אותה   Remote Printer Consoleכיצד להשתמש בתוכנת 

 ות הבאות.  בצע את הפעול ,  Remote Printer Consoleכדי להשתמש בתוכנת 

 כאשר כונן התקליטורים הופיע, הכנס את התקליטור המצורף להתקנה ולסגור את מסך הפתיחה.  

 ובחר את כונן התקליטורים.  ®  Windows. פתח את סייר  ב

 לחץ פעמיים על התיקיה כלים.    ג

D    לחץ פעמיים על תיקייתRPC  . 

 .  Remote Printer Console - לקבלת מידע אודות אופן ההתקנה והשימוש ב  RPC_User Inser_Guide.pdf - ב עיין
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 לוח בקרה  
 

 דיודות פולטות אור( )LEDנוריות 

 ולמקש אחד בלוח הבקרה.  LEDסעיף זה מתייחס לשתי נוריות 
 

 

 

2   
 

3   
 
 

   הפעלה/כיבוי  1

 ניתן להפעיל ולכבות את המכשיר.  

   כדי להפעיל את המכשיר.      לחץ לחיצה ארוכה והחזק
 

   כדי לכבות את המכשיר. כל הנורית נכבות כאשר אתה לוחץ על מצב כיבוי.     לחץ לחיצה ארוכה והחזק

 כמו כן, באפשרותך להשתמש בפונקציות הבאות:  

משימה ביטול / כל המשימות   1
 ביטול שחזור שגיאה / הזנת טופס  

 .  42בעמוד  הפעלה/כיבוי של המקש  לפרטים, ראה

   נורית שגיאה )(  2

 נורית השגיאה ( ) מציינת שהמכשיר במצב שגיאה. 

 בנוסף, נורית השגיאה ( ) מציינת את סוג השגיאה בשילוב נוריות אחרות.  

     מוכנה )(  LEDנורית  3

     מוכן () מהבהבת בהתאם למצב המכשיר.  LED-נורית ה 

 

 המוצגות בטבלה שלהלן משמשות באיורים בפרק זה.   LED-נוריות ה

 
 

 הנורית כבויה.   

 דולקת.   LEDנורית  או    
 

 מעומעמת.   LED-נורית ה  

 מהבהבת.   LEDנורית  או    

 
 

 
1  
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 מצב מכשיר  נוריות  

 
 

 

 
 

 
 

 

 שינה  

)   המכשיר נמצא במצב שינה (מצב חיסכון בחשמל).  בזמן שהמכשיר נמצא במצב שינה, הנורית מוכנה ( 

מעומעמת, אך המכשיר עדיין יכול לקבל נתונים.  קבלת עבודת הדפסה תתעורר אוטומטית את המכשיר כדי  

 להתחיל בהדפסה.  

 .  44בעמוד  הזמן שינ לקבלת מידע נוסף, ראה

 שינה עמוקה  

המכשיר נמצא במצב שינה עמוק, ובכך מפחית את צריכת החשמל יותר מאשר במצב שינה.  בזמן שהמכשיר  

) מעומעמת, אך המכשיר עדיין יכול לקבל נתונים.  קבלת עבודת   נמצא במצב שינה עמוק, הנורית מוכנה ( 

 הדפסה תתעורר אוטומטית את המכשיר כדי להתחיל בהדפסה.  

 .  44בעמוד  מצב שינה עמוקה לקבלת מידע נוסף, ראה
 

 
 

 
 

 
 

 

 מוכן  

 המכשיר מוכן להדפסה.  

 הדפסה  

 המכשיר מדפיס.  

 
 

 

 
 

 

 נא המתן  

 המכשיר מתחמם. 

 ) תהבהב במרווחי זמן של שניה אחת.  המוכנה (  LED-נורית ה 

 מתקרר 

החלק הפנימי של המכשיר חם מאוד. המכשיר ישהה את עבודת ההדפסה הנוכחית שלו ויעבור למצב קירור .  

 המתן עד שהמכשיר יהיה במצב מוכן.  

 ) תהבהב במרווחי זמן של שניה אחת.  המוכנה (  LED-נורית ה 

 מקבל נתונים  

) תהבהב  המוכנה (  LED-המכשיר מקבל נתונים מהמחשב או מעבד נתונים בזיכרון.  נורית ה

 שניות.   0.5במרווחי זמן של 

 נתונים נותרים  

) מהבהבת למשך זמן רב ושום  מוכן לפעולה" ( "   LED-נותר להדפיס נתונים בזיכרון המכשייר אם נורית ה

 ים הנותרים בזיכרון.  כדי להדפיס את הנתונ דבר לא הודפס, הקישו  

 שניות.   0.5) תהבהב במרווחי זמן של המוכנה (  LED-נורית ה 
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 רמת הטונר נמוכה  

 מתי   - יש להחליף את מחסנית הטונר בקרוב.  רכוש מחסנית טונר חדשה והכן אותה ל

 יש ציון "החלף טונר".  

 שניות.    1.5נורית השגיאה ( ) תהבהב פעם אחת במרווחים של 

בשתי ידיים ותזיז אותו בעדינות מצד לצד    אם אם ההדפסה חלשה, החזק את יחידת התוף ומכלול המחסניות 

 מספר פעמים כדי לפזר את הטונר באופן אחיד בתוך המחסנית. 

 (מצב המשך)   החלף טונר 

נורית  .  שהטונר הסתיים  המכשיר ממשיך להדפיס עד שהנורית מציינת 

 שניות.   1.5השגיאה ( ) תהבהב פעם אחת במרווחים של 

 .  47בעמוד הגדרת טונר  לקבלת פרטים אודות מצב 'המשך', ראה
 

 
 

 (מצב עצירה)   החלף טונר 

 החלף את מחסנית הטונר במחסנית חדשה.  

שניות.     1.5נורית השגיאה ( ) תהבהב פעם אחת במרווחים של 

 .  47בעמוד  הגדרת טונר לקבלת פרטים אודות מצב עצירה, ראה 

 (עיין בהוראות המצורפות למחסנית הטונר החדשה.)  

 אין טונר  

הסר את יחידת התוף ואת מכלול מחסנית הטונר, הסר את מחסנית הטונר מיחידת התוף והתקן מחדש את  

מחסנית הטונר בחזרה לתוך יחידת התוף.  התקן מחדש את יחידת התוף ואת מכלול מחסנית הטונר בחזרה  

 במכשיר. אם הבעיה נמשכת, החלף את מחסנית הטונר.  

 שניות.    1.5במרווחים של נורית השגיאה ( ) תהבהב פעם אחת  

 (עיין בהוראות המצורפות למחסנית הטונר החדשה.)  

 הטונר הסתיים  

 החלף את מחסנית הטונר במחסנית חדשה.  

 שניות.    1.5נורית השגיאה ( ) תהבהב פעם אחת במרווחים של 

 (עיין בהוראות המצורפות למחסנית הטונר החדשה.)  
 

 
 

 שגיאת מחסנית  

יחידת התוף ומחסנית הטונר אינם מותקנים כהלכה.  הוצא את יחידת התוף ואת מכלול מחסנית הטונר מחוץ  

ויחידות טונר מקוריות של  ,  Brotherלמכונה והנח אותה בחזרה. השתמש רק ביחידת תוף מקורית של 

Brother . 

 פעמים ותכבה למשך שנייה אחת.    4נורית השגיאה ( ) תהבהב 
 

 
 

 אורך חיי התוף מסתיים בקרוב / החלף תוף 

 החלף את התוף בתוף חדש. אפס את מונה התופים. (עיין בבדף ההוראות הכלולה ביחידת התוף.) 

מוכנה להתקנה.  נורית   Brotherמומלץ להשאיר את יחידת התוף המקורית של 

 פעמים ותכבה למשך שנייה אחת.   3השגיאה ( ) תהבהב 
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 מצב המכשיר  נוריות  

 

 
 

 תוף ! 

  3נורית השגיאה ( ) תהבהב .  איכות ההדפסה  לשיפור ניקוי חוטי הקורונה יש לנקות את חוט הקורונה.  ראה

 פעמים ותכבה למשך שנייה אחת.  

 אין תוף  

אם מחסנית הטונר ממוקמת במכשיר ללא יחידת התוף, הכנס את מחסנית הטונר לתוך יחידת התוף ולאחר מכן  

 התקן מחדש את יחידת התוף ואת מכלול מחסנית הטונר למכשיר. 

 פעמים ותכבה למשך שנייה אחת.    3נורית השגיאה ( ) תהבהב 
 

 
 

 3/ מעצור בתוך   2/ מעצור בתוך 1מעצור במגש / מעצור בתוך 

 נקה את חסימת הנייר. 

 .  54בעמוד  חסימות נייר ראה
 

 .   אם המכשיר אינו מתחיל בהדפסה, לחץ על 
 

 נורית השגיאה ( ) תהבהב פעמיים ותכבה למשך שניה אחת.  

 סוג הנייר שגוי 

הרוחב או האורך של הנייר במגש הנייר קטן מדי. הנח נייר שניתן להשתמש בו במגש הנייר ולאחר מכן לחץ  

 .   על 

 .)  2 בעמוד נייר מקובל ראה . (Folio - ו  A4, Letter, Legalגודלי נייר ניתנים לשימוש הם 

 יה אחת.  נורית השגיאה ( ) תהבהב פעמיים ותכבה למשך שנ

 ללא נייר 

 הכנס את הנייר למגש הנייר שבו אתה משתמש.  

 נורית השגיאה ( ) תהבהב פעמיים ותכבה למשך שניה אחת.  
 

 
 

 המכסה פתוח  

 סגור את המכסה העליון של הכלי.  

 פעמים ותכבה למשך שנייה אחת.    4נורית השגיאה ( ) תהבהב 

 אין זיכרון פנוי  
 

ידוללו וישחררו אותן. המכשיר יבטל את   LED-שניות עד שכל נוריות ה   2-למשך כ לחץ לחיצה ארוכה  

 עבודת ההדפסה וינקה אותה מהזיכרון.  

המכשיר גם מבטל את עבודת ההדפסה ומנקה אותה מהזיכרון באופן אוטומטי דקה אחת לאחר הכניסה למצב  

 'מחוץ לזיכרון'.  

סה.  נורית השגיאה  צמצם את מורכבות המסמך או הפחת את איכות ההדפ 

 פעמים ותכבה למשך שנייה אחת.   4( ) תהבהב 

 
 

 

 
 

 
 

 

 ביטול משימה  

 המכשיר מבטל את העבודה. 

 ) נדלקת לסירוגין.  (  LED Ready  -וה  שגיאה)(  LED -נורית ה 
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 סימן לקריאת שירות 

 אם קיימת שגיאה שהמשתמש אינו יכול לתפעל, המכשיר יראה שנדרשת קריאת שירות על ידי הדלקת כל הנוריות, כמוצג להלן. 

 

 אם אתה רואה את ציון קריאת השירות המוצג לעיל, כבה את המכשיר ולאחר מכן הפעל אותו שוב ונסה להדפיס שוב. 

 

 
   יידלקלו  LED-. נוריות ה     יבוי המכשיר ולאחר מכן הפעלתו חזרה, לחץ על אם השגיאה לא נמחקת לאחר כ

                                מראה כמה פעמים הנורית מהבהבת.  LED - כפי שמוצג בטבלה הבאה כדי לזהות את השגיאה.  המספר תחת סמל ה
 

 נורית חיווי שגיאה  
 

תקלה   נוריות  

בכרטיס  

 ראשי 

תקלה  

ביחידת  

  Fuser-ה

1   

כשל יחידת  

 לייזר 

תקלה במנוע  

 ראשי 

תקלה במתח  

 גבוה 

שגיאת אפס  

 הצלב 

  שגיאה  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  מוכן  

 
 

)7)/(4  ( 

 

 
 

)3  ( 

 

 
 

)5  ( 

 

 
 

)6  ( 

 

 
 

)2  ( 

 

 
 

)1  ( 

דקות    15-אם שגיאה זו מתרחשת, כבה את המכשיר, המתן כמה שניות ולאחר מכן הפעל אותו שוב.  השאר את המכשיר כ    1

 המקומי שלך.  Brotherאו לספק  Brotherכאשר המתח מופעל. אם השגיאה חוזרת על עצמה, פנה לשירות הלקוחות של 

 .  Fuser- להלן מציג תקלה ביחידת ה  LED-לדוגמה, סימן נוריות ה

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 שניות   1 שניות   0.5 שניות   0.5 שניות   0.5
 

י  " Brother, ודווח על מצב השגיאה לשירות לקוחות 41בעמוד  לציון שגיאות  LED-ל  רשום לעצמך את הסימנים לכך, מתייחס

 או אצל סוכן מקומי. 

 הערה  
 ודא שהמכסה העליון סגור לגמרי לפני שאתה מדווח על שיחת שירות.  
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 מקש הפעלה/כיבוי 

 מקש הפעלה/כיבוי כולל את הפונקציות הבאות:  

   כיבוי  ◼

  LED-שניות.  כל נוריות ה 2 -למשך כ      במצב מוכן, ולאחר מכן החזק אותו לחוץ           ודא שהמכשיר נמצא 

   מצב כיבוי           כבות בעת הפעלה של מצב כיבוי.  לקבלת פרטים אודות מצב כיבוי, ראה

 .  45בעמוד 

   סה בטל הדפ ◼
 

ישלוף את   שניות.  לאחר מכן, המכשיר 2 -למשך כ               ביטול המשימה הנוכחית המודפסת: לחץ לחיצה ארוכה 

 .            נדלקת לסירוגין.  לאחר מכן שחרר ()   LED Ready -וה     שגיאה) (   LED -נורית ה                 הנייר. 

 בטל את כל המשימות שהתקבלו: כדי למחוק את כל המשימות, בטל את המשימה הנוכחית תחילה לאחר ההליך המתואר לעיל.  

ישמרו על תאורה לסירוגין, כאשר   LED-שוב.  כל נוריות ה      מאירות לחילופין, לחץ על  LED-כאשר כל נוריות ה

     המשימות מבוטלות. 

   שגיאה בהתאוששות  ◼

                             אם יש שגיאה, המכשיר יתאושש אוטומטית מכמה שגיאות. אם שגיאה לא נמחקה באופן אוטומטי, הקש על 

   כדי לנקות את השגיאה ולאחר מכן המשך להשתמש במכשיר. 

   קידום נייר  ◼
 

     לשהם שנותרו בזיכרון . . המכשיר ידפיס נתונים כ          מוכן) () מהבהבת למשך זמן רב, לחץ על (  Readyהנורית    אם

 



 מידע כללי  

43 

 

 

 

 הדפס דף הגדרות מדפסת 

 באפשרותך להדפיס את ההגדרות הנוכחיות באמצעות לחצן לוח הבקרה או מנהל המדפסת.  

 

 באמצעות המקש הפעלה/כיבוי 

 שהמכסה העליון סגור וכבל החשמל מחובר.   ודא

 הפעל את המכשיר והמתן עד שיהיה במצב מוכן.   ב. 

 שלוש פעמים.  המכשיר ידפיס את עמוד הגדרות המדפסת הנוכחי.  . לחץ על  ג
 

 באמצעות מנהל התקן המדפסת 

 ידי לחיצה על  - באפשרותך להדפיס את דף הגדרות המדפסת הנוכחי על®,  Windowsאם אתה משתמש במנהל המדפסת של 

 שיח תמיכה.  -תיבת הדו לחצן הגדרות הדפסה ב
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 תכונות אקולוגיות
 

 חסכון בטונר 

שמור טונר), ההדפסה מופיעות  (  Toner Save to Onבאפשרותך לשמור טונר באמצעות תכונה זו.  בעת הגדרת האפשרות 

 כקלות יותר.  הגדרת ברירת המחדל כבויה.  

באפשרותך לשנות את הגדרת מצב חיסכון בטונר במנהל המדפסת. כדי לשנות  

 את הגדרת מצב חיסכון בטונר, ראה: 

   ® ) Windowsמנהל המדפסת של ( 14בעמוד   כרטיסייה מתקדמת ◼

   ) Macintosh(מנהל התקן של מדפסת   32בעמוד  הגדרות הדפסה  ◼

 

 זמן שינה 

הגדרת מצב שינה יכולה להפחית את צריכת החשמל.  כאשר המכשיר נמצא במצב שינה (מצב חיסכון בחשמל), הוא פועל כאילו  

                                                             הוא כבוי. המכשיר יתעורר ויתחיל להדפיס כשהוא יקבל עבודת הדפסה.

ה לאחר שהוא אינו פעיל למשך דקה.  כאשר המכשיר מקבל קובץ או מסמך להדפסה, שעון  המכשיר עובר אוטומטית למצב שינ

       , הנורית מוכנה ( ) דולקת באופן תלול.                           העצר יאופס. כאשר המכשיר נמצא במצב שינה

 

 מצב שינה עמוק 

                אם המכשיר נמצא במצב שינה ולא מקבל עבודות למשך פרק זמן מסוים, המכשיר יעבור למצב שינה עמוק באופן אוטומטי 

והנורית מוכן ( ) דולקת באופן אוטומטי. מצב שינה עמוק משתמש בצריכת חשמל נמוכה יותר ממצב שינה. המכשיר יתעורר,  

                   כאשר המכשיר יקבל עבודת הדפסה. 
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 מצב כיבוי 

אם המכשיר נמצא במצב שינה עמוק למשך שעה, הוא ייכנס אוטומטית למצב כיבוי.  מצב כיבוי הוא מצב צריכת החשמל  
                                        וואט 0.28 - הנמוכה ביותר, אשר משיג צריכת חשמל של פחות מ

ידוללו. לאחר מכן שלח את נתוני ההדפסה.     LED-לחץ על לוח הבקרה עד שכל נוריות ה   הדפסה, המתנה

     ידי ביצוע השלבים הבאים: -ניתן להפעיל את התכונה 'מצב כיבוי' באופן ידני על 

 שהמכסה העליון סגור וכבל החשמל מחובר.   ודא

 הפעל את המכשיר והמתן עד שהמכשיר יהיה במצב מוכן.   ב. 

 שניות.    2-מקש למשך כ  ' החזק לחוץ  ג

 כבות בעת הפעלה של מצב כיבוי.   LED-כל נוריות ה

 הערה  
  Remote Printerבאפשרותך לשנות את הגדרת מצב כיבוי באמצעות מסוף המדפסת המרוחק.  לקבלת מידע נוסף על 

Console , ראה Remote Printer Console  )dowsWin®  (36בעמוד  בלבד  . 
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 פריטים מתכלים 

יחידת התוף ומחסנית הטונר הם שני חומרים מתכלים נפרדים. ודא ששניהם מותקנים כמכלול. לקבלת מידע נוסף אודות אופן  

ההחלפה של הפריטים הניתנים לצריכה, עיין בהוראות המצורפות ליחידת התוף להחלפת יחידת התוף או עיין בהוראות  

 טונר.  המפורטות בתיבה של מחסנית הטונר להחלפת מחסנית ה 

 
 יחידת תוף  מחסנית טונר  

 שם מודל: 

(For HL-1110 and HL-1112) TN-1050  

(For HL-1110E and HL-1112E) TN-

1030 

 שם מודל: 

(For HL-1110 and HL-1112) DR-1050  

(For HL-1110E and HL-1112E) DR-

1030 
 
 

 

 

 

 חשוב  
מתוכננים לפעול עם טונר בעל מפרט מסוים ויפעלו לרמת ביצועים מיטבית כאשר משתמשים בהן עם   Brotherמכשירי  •

אם נעשה שימוש במחסניות טונר    אינה יכולה להבטיח ביצועים מיטביים  Brother. Brotherמחסניות הטונר המקוריות של 

כה מחסניות טונר או טונר של מפרטים אחרים, אך הוא עשוי  או טונר של מפרטים אחרים. ייתכן שהמכשיר לא יזהה כהל 

אינה ממליצה על שימוש במחסניות לא   Brother לזהות במקום זאת פריטים כגון מחסניות טונר בעלות תפוקה רגילה. 

ם  מקוריות או על מילוי של מחסניות ריקות עם טונר ממקורות אחרים. אם אם נגרם נזק ליחידת התוף או לחלקים אחרי 

עקב חוסר התאמה של מוצרים   Brotherבמכשיר כתוצאה משימוש בטונר או במחסניות טונר שאינן מוצרים מקוריים של 

                                      ייתכן שאינו מכוסה באחריות..   אלה למכשיר, כל תיקון הנדרש

   ר מקורית.ויחידת טונ Brotherלקבלת הביצועים הטובים ביותר, השתמש ביחידת תוף מקורית של  •

הדפסה באמצעות יחידת תוף או יחידת טונר של צד שלישי עשויה להפחית לא רק את איכות ההדפסה אלא גם את איכות  

ואורך החיים של המכשיר עצמו. כיסוי האחריות עשוי שלא לחול על בעיות הנגרמות עקב שימוש בתוף או יחידת טונר של צד  

                                     שלישי.
 

 הערה 
לקבלת הוראות להחזרת מחסנית הטונר המשוממת לתכנית    http://www.brother.com/original/index.html    עבור לאתר 

אם תבחר שלא להחזיר את מחסנית הטונר שהשתמשת בה, השלך את מחסנית הטונר שהשתמשת בה  .  Brotherאיסוף 

בהתאם לתקנות המקומיות, כדי להשאיר אותה בנפרד מהפסולת הפנימית. אם יש לכם שאלות, אנא התקשרו למשרדי  

מידע על המיחזור בהתאם                                                                     ומית שלכם. (עיין במדריך בטיחות המוצר: סילוק הפסולת המק

 )  וסוללה   WEEEלהנחיות 

 

 א  פתרון בעיות ומידע אחר 

 

http://www.brother.com/original/index.html
http://www.brother.com/original/index.html
http://www.brother.com/original/index.html
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 הגדרת טונר 

 פעולת ההדפסה משתנה בהתאם להגדרת המדפסת: 

   הגדרת ברירת מחדל (מצב עצירה)  ◼

 מציינות  LED-המכשיר יפסיק להדפיס עד שתחליף את מחסנית הטונר עם מחסנית חדשה כאשר נוריות ה

 .  החלף טונר 

   מצב 'המשך'  ◼

 
   שבע פעמים    , לחץ עלאת האפשרות החלף טונר                  כדי לכפות על הכלי להמשיך להדפיס לאחר שהנוריות מציינות

  המכשיר   מוכן ( ) מופעלת).   LED-מהבהבות פעמיים, ולאחר מכן נורית ה LED-כדי להיכנס למצב 'המשך' (כל נוריות ה 

 .  שהטונר הסתיים  ימשיך להדפיס עד שהנוריות יציינות 

 
   מהבהבות פעם אחת).  LED-שבע פעמים (כל נוריות ה     כדי לחזור להגדרת ברירת המחדל (מצב עצירה), הקש על 

 

 הערה  
   ודא שהמכסה העליון סגור לפני שתשנה את המצב. •

   מציינות מצב שגיאה, לא ניתן לשנות את המצב. LED-כאשר נוריות ה •

   יכות ההדפסה. אם תמשיך להדפיס במצב המשך, לא נוכל להבטיח את א •

   בעת שימוש במצב המשך, ייתכן שההדפסה תהייה חלשה. •
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 זיהוי הבעיה שלך  

 תחילה, בדוק את הפרטים הבאים. 

   כבל החשמל של המכשיר מחובר כהלכה והמכשיר מופעל.  ◼

   כל חלקי המגן הוסרו. ◼

   הנייר מוכנס כהלכה במגש הנייר. ◼

   כבל הממשק מחובר היטב למכשיר ולמחשב.  ◼

 

 אם לא פתרת את הבעיה עם הבדיקות לעיל, זהה את הבעיה ולאחר מכן עבור אל הדף המוצע להלן:  

   58בעמוד  אם אתה מתקשה עם המכשיר

   50בעמוד  שיפור איכות ההדפסה

 

ם מוקפץ יופיע במחשב. בצע את ההוראות המופיעות על המסך כדי  אם המכשיר מחובר למחשב, ייתכן שבמצב שגיאה, יישו

 לפתור את השגיאה. 
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 הודעות שגיאה בצג המצב 

 הודעות השגיאה והתחזוקה הנפוצות ביותר מוצגות להלן. 

מציע את השאלות הנפוצות ועצות לפתרון בעיות עדכניות:   Brotherאם אתה זקוק לעזרה נוספת, מרכז הפתרונות של 

 .  /http://solutions.brother.com בקר אותנו בכתובת 

 
 פעולה  סיבה  הודעת שגיאה 

מחסנית הטונר אינה מותקנת   שגיאת מחסנית 

 כהלכה.

משוך החוצה את יחידת התוף ואת מכלול מחסנית  

הטונר, הוצא את מחסנית הטונר, והחזר אותה שוב אל  

יחידת התוף. הכנס את יחידת התוף ואת מכלול מחסנית  

הטונר בחזרה במכשיר אם הבעיה נמשכת, פנה לשירות  

 . Brotherהלקוחות של 

נית  ודא שאתה משתמש במחס

 . Brotherטונר מקורית של 

,  Brotherהשתמש רק ביחידת תופים מקורית של 

 . Brotherובמחסנית טונר מקורית של  

המכסה העליון אינו סגור   המכסה פתוח 

 לחלוטין.  

 סגור את המכסה העליון של המדפסת. 

אורך חיי התוף מסתיים  
 בקרוב 

הזמן יחידת תוף חדשה כעת, כך שיחידת תוף להחלפה   יחידת התוף קרובה לסוף חייה.

סוף   . (ראההחלף תוף  מציין   צג המצב  תהיה זמינה כאשר

בנוריות (דיודה המהפיקה   חיי התוף בקרוב / החלף תוף 

 .)  אור)

 החזר את יחידת התוף למקומה. הגיע הזמן להחליף את יחידת התוף.  החלף תוף 

 (עיין בהוראות המצורפות ליחידת התוף החדשה). 

מונה יחידת התוף לא אופס בעת  

 התקנת תוף חדש. 

 אפס את מונה יחידת התוף. 

 (עיין בהוראות המצורפות ליחידת התוף החדשה). 

מחסנית הטונר נמצאת בסוף חייה.   החלף טונר 

המכשיר יפסיק את כל פעולות  

 ההדפסה. 

 החלף את מחסנית הטונר. 

 (עיין בהוראות המצורפות למחסנית הטונר החדשה). 

  כי טונר נמוך מראה  צג המצב  אם רמת הטונר נמוכה  

עדיין ניתן להדפיס;  עם זאת,  

המכשיר מודיע לך שמחסנית הטונר  

 קרובה לסוף חייה.  

הזמן עכשיו מחסנית טונר חדשה כדי שמחסנית הטונר  

 להחלפה תהיה זמינה כאשר 

 את האפשרות 'החלף טונר'.    מציג מצב 'צג' 
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 שיפור איכות ההדפסה 
 

 הערה  
Brother  אינו ממליץ על שימוש במחסניות אחרות פרט למחסניות מקוריות שלBrother   או מילוי מחסניות משומשות עם

 טונר ממקורות אחרים. 

 אם אתה נתקל בבעיות עם תוצאות הדפסה, בדוק את הדברים הבאים: 
 
 
 
 
 
 
 
 

3   
 
 
 

 
4  

 

   סביבת המכשיר.  1

           (ללא עיבוי).   80%-ל  20%ללחות בין     מ"ק  10של  32.5cly-             ו  Cבחר מיקום שבו הטמפרטורה נשארת בין 

  נייר מקובל   הנייר המקובל נטען במגש הנייר. ראה 2

   .2בעמוד 

   הנייר נטען כהלכה במדפסת.  3
 

  לטעינת הנייר   ר עשויה לעזור הפיכת הנייר על גבי הניי

 תהפוך לחלק יותר.  

 ]התאמת גובל הנייר יכולה לסייע לטעינת נייר חלקה יותר. [ 
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   החלף מחסנית טונר או יחידת תוף.  4

לקבלת מידע נוסף אודות אופן ההחלפה של הפריטים המתכלים, עיין בהוראות המצורפות ליחידת התוף להחלפת יחידת  

                                                         התוף או עיין בהוראות המפורטות באריזה של מחסנית הטונר להחלפת מחסנית הטונר. 

   נקה את החלק הפנימי של המדפסת.  5

   רונהנקה את חוט הקו  ◼

 החלק את הכפתור הירוק מימין לשמאל ומשמאל לשמאל מספר פעמים. 
 

(1 ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 הערה  
 אם לא תעשה זאת, ייתכן שבעמודים המודפסים יופיעו פסים אנכיים. .  (1) (A)הקפד להחזיר את הלשונית למיקום הראשון  

   נקה את יחידת התוף אם מופיעים נקודות שחורות או לבנות על עמודים מודפסים.  ◼

 לחץ על ידית הנעילה והוצא את מחסנית הטונר מיחידת התוף. 
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 ). 1יש לסובב את ציוד יחידת התוף ביד, תוך כדי מבט על פני השטח של גלגל התוף (
 

                                   נגב בעדינות את פני השטח של התוף עם מטלית כותנה יבשה עד שהאבק או הדבק על המשטח יוסרו. 

 

)1
 ( 
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   בדוק את הגדרות מנהל ההתקן של המדפסת.  6

 בכרטיסיה בסיסי.  הגדרות ההדפסה נסה לשנות את 

 

 

 - אם הנייר מקופל או שהטונר אינו קבוע היטב , באפשרותך להתאים הגדרות אלה ב

 בכרטיסיה מתקדם.   אפשרויות הדפסה אחרות .  לחץ על שפר את פלט ההדפסה 
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 תקיעת נייר 

 תהבהב פעמיים. ( )    LED-אם מתרחשת תקיעת נייר בתוך המכשיר או מגש הנייר, נורית ה

 

 

 דקות כדי לאפשר למוצר להתקרר לפני שתיגע בחלקים הפנימיים של המוצר.   15השאר את המכשיר מופעל למשך  

B   .השתמש בשתי הידיים כדי למשוך את הנייר התקוע ובאיטיות 
 

 את המכסה העליון.    פתח
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D וציא את הנייר התקוע באמצעות הוצאת יחידת התוף  הוצא לאט את יחידת התוף ואת מכלול מחסנית הטונר. ניתן לה
 ומכלול מחסנית הטונר, או שפעולה זו עשויה לשחרר את הנייר כך שתוכל לשלוף אותו מתוך המכשיר 

 

 

 

 

 פני שטח חמים 

 

 

 אזהרה
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ללחוץ את ידית הנעילה ולהוציא את מחסנית הטונר מיחידת התוף.  אם יש נייר תקוע בתוך יחידת התוף, הוצא  יש
 אותו.  

 

F    החזר את מחסנית הטונר לתוך יחידת התוף עד לשמיעת הנעילה.  אם תניח את המחסנית בצורה נכונה, מנוף
 הנעילה ביחידת התוף ינעל אוטומטית.  

 

G   .החזר את יחידת התוף ואת מכלול מחסנית הטונר בחזרה למכשיר 
 

H   סגור את המכסה העליון של המכשיר  
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הנייר כדי להתאים     מוודא שהנייר נמצא מתחת לחלק הבולט של המוביל האחורי.  החלק את גובלי   אני 
 לגודל הנייר.  ודא שהגובלים מקובעים בחריצי הנעילה.  

 הערה 
אם תכבה את המכשיר בזמן שנייר תקוע, המכשיר ידפיס נתונים לא שלמים מהמחשב. לפני הפעלת המכשיר, מחק את  

 ההדפסה במחשב. המשימות מתור 

J  ה  ודא שנורית השגיאה ( ) כבויה ושנורית-LED  ירוקה.    מוכן ( ) 
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 אם אתה מתקשה עם המדפסת
 

 חשוב 
   לקבלת עזרה טכנית, עליך להתקשר למדינה שבה קנית את המכשיר. •

אם אתה סבור שיש בעיה במכשיר, בדוק את התרשים שלהלן ופעל לפי עצות פתרון הבעיות. רוב הבעיות ניתנות לפתרון   •

     ידי עצמך. -בקלות על

מציע את השאלות הנפוצות ועצות לפתרון בעיות עדכניות.   Brotherאם אתה זקוק לעזרה נוספת, מרכז הפתרונות של  •
 .  / http://solutions.brother.com-    בקרו אותנו ב 

 

 קשיים בהדפסה 
 

 הצעות  קשיים 

 ודא שמנהל ההתקן הנכון של המדפסת הותקן ונבחר.  ללא תוצאת הדפסה. 

 מציינות שגיאה כלשהי.  LED-בדוק אם נוריות ה

 .)  49בעמוד   שגיאה בצג המצב   והודעות 37בעמוד   אור),  v pukyנוריות (דיוד  (ראה 

 בדוק אם המכשיר מקוון:  

 )  Windows® 8(עבור 

.  כאשר שורת התפריטים  הזז את העכבר לפינה השמאלית התחתונה של שולחן העבודה

בקבוצה חומרה וקול, לחץ על  מכן לחץ על לוח הבקרה.   ולאחר  הגדרות מופיעה, לחץ על

ולחץ על   HL-XXXXעל סדרת  הצג התקנים ומדפסות.  לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני 

אינה   שהאפשרות השתמש במדפסת לא מקוונת  וודא  מדפסת  לחץ על הצג את ההדפסה.  

 מסומנת.  

)2012® For Windows Server ( 

הזז את העכבר לפינה השמאלית התחתונה של שולחן העבודה.  כאשר שורת התפריטים  

ולאחר מכן לחץ על לוח הבקרה.  בקבוצה חומרה, לחץ על הצג    הגדרות מופיעה, לחץ על

 על    ולחץ HL-XXXXעל סדרת   התקנים ומדפסות.  לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני

אינה   שהאפשרות השתמש במדפסת לא מקוונת וודא  מדפסת לחץ על .   nuspxראה מה 

 מסומנת.  

)2008 R2® 7 and Windows Server® Windows ( 

מדפסות).  לחץ (  Printersההתקנים ועל  ועל ) Startהלחצן (  לחץ על 

על    לחץ  ולחץ על הצג את ההדפסה.  HL- XXXXעל סדרת  באמצעות לחצן העכבר הימני 

 וודא    דפסתמ

 אינה מסומנת.   האפשרות השתמש במדפסת לא מקוונת 

)2008® and Windows Server® Windows Vista ( 

 
 ולאחר מכן   לוח הבקרה, חומרה וקול הלחצן (התחל),   לחץ על 

 

  ודא .  Brotherשל  HL-XXXXעל סדרת  .  לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני מדפסות 
 שהשתמש במדפסת לא מקוונת 

 אינו נבחר. 

)2003® XP and Windows Server® Windows ( 
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מדפסות ופקסים).  לחץ  (  Printers and Faxes התחל) ובחר( Startלחץ על הלחצן 

שהאפשרות   ודא .   Brotherשל  HL- XXXXעל סדרת  באמצעות לחצן העכבר הימני 

 אינה נבחרת.   השתמש במדפסת לא מקוונת 
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 קשיי הדפסה )המשך( 
 

 הצעות  קשיים 

המכשיר אינו מדפיס או מדפיס  

 באופן בלתי צפוי. 
 ידלקו ושחרר אותו.  LED-שניות עד שכל נוריות ה   2-למשך כ לחץ לחיצה ארוכה  

 המכשיר יבטל את עבודת ההדפסה וינקה אותה מהזיכרון. ייתכן שפלט התדפיס  
 לא הושלם.   
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 ניקוי ובדיקה של המכשיר 

נקה את החלק החיצוני ואת פנים המכשיר באופן סדיר בעזרת מטלית יבשה ונטולת סיבים. בעת החלפת מחסנית הטונר או  

יחידת התוף, הקפד לנקות את פנים המכשיר אם העמודים המודפסים מוכתמים בטונר, נקה את פנים המכשיר בעזרת מטלית  

     יבשה ונטולת סיבים. 

 

 

 
אין להשתמש בחומרים דליקים, בכל סוג של ריסוס או חומר ריסוס או נוזל אורגני המכיל אלכוהול או אמוניה כדי לנקות את  

 החלק הפנימי או החיצוני של המכשיר פעולה זו עלולה לגרום לשריפה או להתחשמלות.  
 במקום זאת, השתמש אך ורק בבד יבש וללא סיבים. 

 ) אמצעי זהירות כלליים (עיין במדריך בטיחות המוצר: 

 

 

 אזהרה
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 פרטי המכשיר 

 

 הגדרות ברירת מחדל  

 המכשיר כולל שתי רמות של הגדרות ברירת מחדל; הגדרות ברירת המחדל נקבעו במפעל לפני המשלוח.  

   איפוס הגדרות מפעל  ◼

   איפוס הגדרות  ◼

 הערה  
   אין באפשרותך לשנות את הגדרות ברירת המחדל הקבועות מראש. •

   אין אפשרות לשנות מוני דפים לעולם.  •

 

 איפוס הגדרות מפעל

 באפשרותך לאפס את המכשיר בחזרה להגדרות ברירת המחדל של המדפסת: 

 את המכשיר.    כבה

 . ודא שהמכסה העליון סגור וכבל החשמל מחובר.  ב

 , פתח וסגור את המכסה העליון פעם אחת.   ' בזמן שאתה אוחז מטהג

D   ודא שכל הנוריות כבות.   מהדורה . 

e  שמונה פעמים. ודא שכל הנוריות מאירות כדי לציין שהמכשיר אופס להגדרות ברירת המחדל של   הקש

 היצרן.  המכשיר יופעל מחדש.

 

 איפוס הגדרות 

 פעולה זו תאפס את כל הגדרות המכשיר בחזרה להגדרות שנקבעו במפעל:  

 את המכשיר.    כבה

 . ודא שהמכסה העליון סגור וכבל החשמל מחובר.  ב

 , פתח וסגור את המכסה העליון פעם אחת.   ' בזמן שאתה אוחז מטהג

D   ודא שכל הנוריות כבות.   מהדורה . 

e  עשר פעמים.  המכשיר יופעל מחדש באופן אוטומטי.  הקש 
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 כללי 
 
 

   HL-1110   HL-1112   HL-1110E   HL-1112E מודל  

 לייזר   סוג מדפסת  

 מדפסת לייזר אלקטרופוטוגרפית   שיטת הדפסה  

   MB 1 רגיל   קיבולת זיכרון  

 הרץ   AC , 50/60וולט   240 -  220 מקור כוח  

   1 צריכת חשמל 

 (ממוצע)  

 ואט   1,056משוער.   שיא  

 מעלות צלזיוס    25ואט בשעה  380משוער.   הדפסה  

 מעלות צלזיוס   25ואט בשעה  40משוער.   מוכן  

 ואט   0.5משוער.   שינה עמוקה  

 ואט   0.28משוער.     23 כיבוי 

  מימדים 
 

 מ"מ   189

 
 
 

 מ"מ   238 מ"מ   340

 ק"ג    4.5 (עם חומרים מתכלים)    משקלות

   LPAm = 51 DB (A) הדפסה   לחץ קול   רמת רעש  

  עוצמת קול 

45   

   LWAd = 6.60 B (A) הדפסה  

 מעלות צלזיוס   32.5עד  10 הפעלה   טמפרטורה  

 מעלות צלזיוס   40עד  0 אחסון  

 (ללא עיבוי)   80%עד  20 הפעלה   לחות  

 (ללא עיבוי)   90%עד  10 אחסון  

 במהירות מלאה  USB  67 USB 2.0 ממשק  

  2.0שאורכו אינו עולה על ) A/Bסוג ( USB 2.0מומלץ להשתמש בכבל 

 מטר.  

,  Windows  ® XP Professional® XP Home Edition, Windows® Windows תמיכה במערכת הפעלה  

XP Professional x64 Edition, Windows Vista® Windows ®  ,

2003, Windows® 8, Windows Server® 7, Windows® Windows  

2008, Windows® 2003 x64 Edition, Windows Server® Server  

2012® 2008 R2, Windows Server® Server 

Mac OS Mac OS X v10.6.8, 10.7.x, 10.8.x   

 

 ב  מפרטים
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   HL-1110   HL-1112   HL-1110E   HL-1112E מודל  

או   A4עמודים   700משוער.   מחסנית טונר (בתוך האריזה)  חומרים מתכלים  

8 Letter page   

  1,000משוער.  

או   A4עמודים 

Letter page  

8   

  700משוער.  

או    A4עמודים  

Letter page  

8   
   Letter page 8או   A4עמודים  1,000משוער.   מחסנית טונר (סטנדרטית) 

   TN-1050   TN-1030 שם מודל  

   9 עמוד אחד / משימה)(  Letterאו דפי   A4דפי  10,000משוער.   יחידת תוף 
   DR-1050   DR-1030 שם מודל  

 .  USB-נמדד כאשר המכשיר מחובר לממשק ה   1

 צריכת החשמל משתנה מעט בהתאם לסביבת השימוש או לבלאי החלק.     2

 .  IEC 62301 Edition 2.0נמדד לפי     3

 .   UZ171-RAL-נמדדים בהתאם לשיטה המתוארת ב    4

אינו מתאים לשימוש בחדרים שבהם אנשים דורשים רמות גבוהות של ריכוז.  יש    B (A)LWAd 6.30>עם  Officeציוד     5

 להציב ציוד כזה בחדרים נפרדים, בגלל רעש.  

 .   USB 1.1ניתן לחבר את המחשב גם למחשב עם ממשק    6

 של צד שלישי.   USBאין תמיכה ביציאות    7

 . /IEC 19752ISOתפוקת מחסנית משוערת מוצהרת בהתאם לתקן     8

 משך חיי התוף משוער ועשוי להשתנות בהתאם לאופי השימוש.    9
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 מדיית הדפסה 
 
 

   HL-1110   HL-1112   HL-1110E   HL-1112E מודל 

קלט  

 נייר  

 נייר רגיל, נייר ממוחזר   סוג נייר   מגש נייר  

 A4, Letter, Legal, Folio גודל נייר 

 גרם/מ"ר   105עד  65 משקל נייר  

קיבולת  

נייר  

 מרבית  

 מ"ר  /g 80גיליונות נייר רגיל במשקל  150עד 

פלט  

 נייר 

מ"ר (הזנה פנים כלפי מטה  /g 80נייר רגיל במשקל  גיליונות  50עד  מגש פלט פונה כלפי מטה  

  למגש נייר הפלט פנים כלפי מטה)  
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 מידע חשוב לבחירת הנייר 

 המידע בסעיף זה יסייע לך לבחור נייר לשימוש עם מכשיר זה.

 הערה  
 אם תשתמש בנייר שאינו מומלץ, תקיעת נייר או הזנה שגויה עלולים להתרחש במכשיר. 

 

 לפני שאתה רוכש כמות גדולה של נייר 

 וודא שהנייר מתאים למכשיר.  

 
 נייר עבור העתקה 

גבי אריזת הנייר. בדוק את  - סוג נייר מחולק לפי שימוש, כגון נייר להדפסה ונייר להעתקה. סוג השימוש נכתב בדרך כלל על

 החבילה כדי לראות אם היא מתאימה למדפסות לייזר. השתמש בנייר המתאים למדפסות לייזר.  

 
 משקל בסיס 

,                                    גרם/מ"ר  90עד  70ומלץ להשתמש בנייר השוקל משקל הבסיס של הנייר בשימוש כללי משתנה במדינות שונות. מ

 למרות שמכשיר זה מסוגל להתמודד עם נייר דק או עבה יותר . 

 
 סיבים לאורך וסיבים לרוחב 

                                סיב הנייר נמעך ונדחס במהלך ייצור הנייר. ניתן לסווג נייר לשני סוגים, סיבים לאורך וסיבים לרוחב.

בי נייר לאורך מוטמעים באותו כיוון כמו הקצה הארוך של הנייר. סיבי נייר לרוחב מוטמעים בניצב לשוליים הארוכים של הנייר.  סי

לאורך   סיבים  עם  בנייר  לרוחב. מומלץ להשתמש  לאורך, חלק מהסיבים הם  סיבים  עם  להעתקה  הנייר הרגיל  למרות שרוב 

                                                                     עבור מערכת הובלת הנייר של המכשיר. במכשיר זה. נייר עם סיבים לרוחב חלש מדי  

 
 נייר חומצי ונייר עם חומציות נייטרלית 

 ניתן לסווג את הנייר כנייר חומצי או כנייר עם חומציות נייטרלית 

למרות ששיטות ייצור הנייר המודרניות החלו עם נייר חומצי, נייר עם חומציות נייטרלית תופס את מקומו של נייר חומצי בשל  

                         סיבות סביבתיות. 

עם זאת, ניתן למצוא צורות רבות של נייר חומצי בנייר ממוחזר. אנו ממליצים להשתמש בנייר עם חומציות נייטרלית עבור  

                               ר.במכשי

 ניתן להשתמש בעט לבדיקת חומציות כדי להבחין בין נייר חומצי לנייר נייטרלי. 

 
 משטח הדפסה 

 המאפיינים של צד החזית והצד הנגדי של גליון הנייר עשויים להיות שונים מעט. 

לת הנייר.  בדרך כלל, צד  בדרך כלל, הצד הפותח של חבילת הנייר הרגילה הוא צד ההדפסה.  בצע את ההוראות על חבי 

 ההדפסה מצוין באמצעות חץ.  
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 מדפסת 
 
 

   HL-1110   HL-1112   HL-1110E   HL-1112E מודל  

 )  dpi 600עם בקרת רזולוציה של  dpi  2400(  600של   dpi 600עד  רזולוציה 

הדפסה על     1 מהירות הדפסה

 צד אחד 

 ) A4דפים לדקה (גודל  20עד 

 )  Letterדפים לדקה (גודל  21עד 

   2 הדפסת עמוד ראשון
 וולט   C / 230 23 -שניות ב  10 - פחות מ

 מהירות ההדפסה עשויה להשתנות בהתאם לסוג המסמך שאתה מדפיס.     1

 ממצב מוכן    2
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   46 .........................................  ערכות (אביזרי) מתכלים
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 ש  
 

 

 אני   ......................... )  מרכזי שירות (אירופה ומדינות אחרות
   44 , 38 ...................................................... מצב שינה  

 מצב הצג 
Macintosh   .......................................................35   
Windows  ® ......................................................25   

   23................................................................. תמיכה 
 

 ט  
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