לפני השימוש במדפסת בפעם הראשונה ,נא לקרוא את
"מדריך הגדרות מהיר" להגדרת המדפסת.
כדי לצפות ב"מדריך הגדרות מהיר" בשפות אחרות ,נא לבקר באתר http://solutions.brother.com

מדריך הגדרות מהיר
HL-2130, HL-2240,HL-2240D
HL-2242D, HL-2250DN

הערה
לא כל הדגמים זמינים בכל הארצות.

1
התחל כאן
אזהרה
התראה
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אזהרות מציינות מצב מסוכן שעלול
לגרום למוות או לפציעות חמורות.
התראות מציינות מצב מסוכן שעלול
לגרום לפציעות קלות או בינוניות.

הוציאו את המדפסת מהאריזה ובדקו את תכולתה

• אנו ממליצים לשמור על האריזה המקורית.
• תכולת האריזה עשויה להשתנות מארץ לארץ.
• אם מסיבה כלשהי עליכם לשלוח את המדפסת ,ארזו את המדפסת היטב למניעת נזקים
במהלך המשלוח .יש לבטח את המדפסת בביטוח מתאים אצל המוביל .להוראות כיצד לארוז
מחדש את המדפסת ,ראה "אריזת ומשלוח המדפסת" ב"מדריך למשתמש".
• כבל הממשק אינו אביזר נלווה רגיל .נא לרכוש כבל ממשק מתאים לממשק שאתם
משתמשים בו USB) .או רשת(.
כבל USB
מומלץ להשתמש בכבל ממשק ) USB 2.0סוג  (A/Bשאורכו אינו עולה על  2.0מטרים.
כבל רשת
השתמשו בכבל זוג שזור מסוכך קטגוריה ) 5ומעלה( לרשת אתרנט מהירה  10BASE-Tאו
.100BASE-TX
ג .הסירו את הסרט האלסטי מהתוף.
ד .משכו את רצועת הנייר להסרת כיסוי המגן
כפי שניתן לראות בתרשים.
ה .הוציאו את יחידת התוף ומחסנית הטונר.

הוציאו את המדפסת מהאריזה

הערה חשובה
נא לא לחבר את כבל הממשק בשלב זה.

תקליטור)ים( של תיעוד/התקנה
מדריך הגדרות מהיר

כבל זרם חילופין

אריזת המדפסת כוללת שקיות פלסטיק .שקיות פלסטיק אינן צעצועים.
למניעת סכנת חנק ,נא לשמור את השקיות הרחק מהישג ידם של תינוקות
וילדים ולהשליכן כהלכה.
הערה
שמרו על מרווח מינימאלי סביב המדפסת כפי שניתן לראות באיור.

חוברת על בטיחות ועניינים
משפטיים

יחידת תוף ומחסנית טונר )מותקנת(

נורות סימון המצב

ו .טלטלו אותה בעדינות מצד לצד
כמה פעמים כדי לפזר את
הטונר באופן שווה בתוך
המחסנית.
ז .החזירו את יחידת התוף
ומחסנית הטונר לתוך המדפסת.
ח .סגרו את המכסה הקדמי של
המדפסת.

א .הסירו את סרט האריזה מחלקה החיצוני של המדפסת ואת שקית הסיליקה ג'ל
ממגש הפלט הפונה כלפי מטה.

אזהרה

התראה
אל תאכלו את שקית הסיליקה .השליכו אותה מיד
ב .פתחו את המכסה הקדמי.
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טעינת נייר במגש הניירות

א .הוציאו את מגש הניירות החוצה מהמדפסת.
ב .תוך כדי לחיצה על מנוף השחרור הירוק של מובילי הנייר ,הזיזו
את מובילי הנייר כדי להתאימם לגודל הנייר שברצונכם לטעון
במגש הניירות בדקו שמובילי הנייר מותקנים היטב בחריצים.
הערה
לנייר בגודל  Legalאו  ,Folioלחצו על לחצן השחרור שבחלקו התחתון של
מגש הניירות ומשכו החוצה את חלקו האחורי של מגש הניירות) .נייר בגודל
 Legalאו  Folioאינו זמין באזורים מסוימים(.

4

ג .אווררו היטב את חבילת הניירות למניעת
תקיעות נייר וקשיי הזנה.
ד .שימו נייר במגש הניירות ובדקו כי:
 הנייר מתחת לסימון של גובה הנייר
המרבי .מילוי יתר של מגש הניירות יגרום
לתקיעות נייר
 הצד להדפסה תמיד כלפי מטה.
 מובילי הנייר נוגעים בצידי הנייר כדי
שהנייר יוזן כהלכה.

ב .הפעילו את מתג ההפעלה של המדפסת.
ג .לאחר שהמדפסת התחממה ,נורת סימון המצב
 Readyמפסיקה ולהבהב ונותרת ירוקה.

הדפסת דף ניסיון

הערה חשובה
נא לא לחבר את כבל הממשק בשלב זה.
א .חברו את כבל זרם החילופין למדפסת ולשקע החשמל.

ה .שימו את מגש הניירות בחזרה במקומו .בדקו שמגש
הניירות מוכנס לחלוטין לתוך המדפסת.
למידע נוסף על נייר מומלץ ראה "נייר וחומרי הדפסה
מומלצים" ב"מדריך למשתמש".

ד .לחצו על לחצן  .Goהמדפסת מדפיסה דף ניסיון .בדקו שדף הניסיון הודפס כהלכה.
הערה
הפונקציה אינה זמינה לאחר שליחת עבודת ההדפסה הראשונה מהמחשב שלכם.
כעת לכו אל
הפכו את הדף להתקנת מנהל התקן המדפסת.

אביזרים מתכלים

למשתמשים ברשת )בדגם  HL-2250DNבלבד(

כאשר צריך להחליף אביזרים מתכלים ,תופיע הודעת שגיאה באמצעות
נורת סימון מצב על לוח הבקרה .למידע נוסף על אביזרים מתכלים
למדפסת שלכם ,נא לבקר באתר http:www.brother.com/original
או לפנות אל מפיץ  Brotherהמקומי שלכם.

) Web Based Managementדפדפן רשת(

א .הקלידו  http://printer_ip_addressלדפדפן שלכם
כאשר  printer_ip_addressהוא כתובת  IPאו שם שרת
ההדפסה(.

שרת ההדפסה של  Brotherמצויד בשרת רשת המאפשר לכם לנטר את הסטאטוס או
לשנות חלק מהגדרות התצורה שלו ,באמצעות ) HTTPפרוטוקול העברת
היפרטקסט(.

• לדוגמהhttp://192.168.1.2/ :

מחסנית טונר

יחידת תוף

להחלפת אביזרים מתכלים ,ראה "החלפת אביזרים מתכלים" ב"מדריך
למשתמש".

הערה:
 שם ההתחברות למנהל המערכת הוא ") "adminרגיש לרישיות( וסיסמת ברירת
מחדל היא "."access
 אנו ממליצים על ®) Microsoft® Explorer 6.0או יותר( או ) Firefox® 3.0או
יותר( ל Windows®-ו) Safari™ 3.0-או יותר( ל .Macintosh-נא לבדוק כי
 JavaScriptו Cookies-תמיד מופעלים בכל דפדפן שאתם משתמשים בו .לשימוש
בדפדפן רשת ,עליכם לדעת את כתובת  IPשל שרת ההדפסה .כתובת  IPשל שרת
ההדפסה מצוינת בדף הגדרות המדפסת.

ראה  Web Based Managementב"מדריך למשתמש
ברשת".

1

נורת סימון המצב תהבהב  ONלמשך  1שנייה ואז  OFFלמשך  1שנייה.
 2נורת סימון המצב תהבהב  ONלמשך  0.5שניות ואז  OFFלמשך  0.5שניות.
3
נורת סימון המצב הצהובה תהבהב  ONלמשך  2שניות ואז  OFFלמשך  3שניות.
4
ניתן לשנות את הגדרת הטונר למצב  .continueלחצו על לחצן  Goשבע פעמים )כל נורות סימון המצב
מהבהבות פעמיים ואז נדלקת נורת סימון .Ready
המדפסת ממשיכה להדפיס עד שנורת סימון המצב מודיעה כי הטונר אזל.

איפוס להגדרות ברירת מחדל
אתם יכולים לאפס חלקית את המדפסת בחזרה להגדרות
ברירת המחדל שלה )תוך איפוס כל המידע כגון סיסמה
וכתובת .(IP
א .כבו את המדפסת.
ב .בדקו שהמכסה הקדמי סגור וכבל אספקת החשמל
מחובר.

ג .לחצו על לחצן  Goבעת הדלקת מתג ההפעלה.
המשיכו ללחוץ על לחצן  Goעד שכל נורות סימון
המצב נדלקות ונורת סימון מצב  Readyנכבית.
ד .שחררו את לחצן  .Goבדקו שכל נורות סימון המצב
כבויות.
ה .לחצו על לחצן  Goשש פעמים .בדקו שכל נורות
סימון המצב נדלקות כדי לסמן כי המדפסת אופסה
להגדרות ברירת המחדל שלה )מלבד הגדרות
הרשת( .המדפסת תופעל מחדש.

ניתן להוריד את מנהלי התקן המדפסת ותוכניות השירות האחרונים למדפסת שלכם ממרכז
הפתרונות של  Brotherבכתובת:

לWindows®-
לפני ההתקנה
בדקו שהמחשב שלכם מופעל ואתם
מחוברים עם זכויות מנהל מערכת
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למשתמשי כבל ממשק USB

א .כבו את המדפסת ובדקו שכבל ממשק  USBלא
מחובר למדפסת ,והתחילו בהתקנת מנהל התקן
המדפסת .אם כבר חיברתם את הכבל ,נתקו אותו.

חשוב
 אם יש תוכניות רצות ,סגרו אותן.
 המסכים עשויים להשתנות על פי
מערכת ההפעלה שלכם.
הערה
 למשתמשי ® Windows Vistaו-
 ,Windows® 7כאשר מופיע מסך
 ,User Account Controlלחצו
על  Allowאו .Yes
 על פי הגדרות האבטחה ,חלון
אבטחה או תוכנת אנטי-וירוס של
 Windowsיופיע בעת שימוש
במדפסת או בתוכנה שלה .נא
להרשות לחלון להמשיך.
 XML Paper Specification
Printer Driver
XML Paper Specification
 Printer Driverהוא מנהל ההתקן
המתאים ביותר בעת הדפסה
מהיישומים המשתמשים במסמכי
מפרט נייר .XML
נא להוריד את מנהל ההתקן העדכני
ביותר ממרכז הפתרונות של
 Brotherבכתובת:
.http://solutions.brother.com

ב .הכניסו את תקליטור ההתקנה לכונן
התקליטורים .בחרו את דגם
המדפסת והשפה שלכם אם
התבקשתם.

ג .לחצו על Install Printer
 ,Driverולחצו על  Yesאם אתם
מקבלים את הסכם הרישיון.

ד .פעלו על פי ההוראות שעל המסך עד
להופעת המסך הבא.

ו .הפעילו את המדפסת ופעלו על
פי ההוראות שעל המסך
להשלמת תהליך ההגדרה.

ה .חברו את כבל ממשק  USBלמחבר
 USBהמסומל בסמל
 ,ואז חברו
את הכבל למחשב.

סיום
ההתקנה הושלמה

הערה
אם מסך  Brotherאינו מופיע
אוטומטית ,לכו אל My Computer
)המחשב שלי( ,לחצו פעמיים על צלמית
התקליטור ,ואז לחצו פעמיים על
.start.exe
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למשתמשי כבל רשת מחווט
)בדגם HL-2250DN
בלבד(

הערה
אם אתם מתכוונים לחבר את המדפסת
לרשת שלכם ,אנו ממליצים לכם להתייעץ עם
מנהל המערכת לפני ההתקנה.

למשתמשי מדפסת רשת
Peer-to-Peer

א .הסירו את כיסוי המגן
ממחבר הרת"ם.

ב .חברו את כבל הרשת למחבר
הרת"ם המסומן בסמל
,
ואז חברו אותו ליציאה פנויה
על הרכזת שלכם.
ג .בדקו שמתג ההפעלה של
המדפסת מופעל.

למשתמשי רשת משותפת

.3
.4

ד .הכניסו את תקליטור ההתקנה לכונן
התקליטורים .בחרו את דגם
המדפסת והשפה שלכם אם
התבקשתם.
הערה
אם מסך  Brotherאינו מופיע
אוטומטית ,לכו אל My Computer
)המחשב שלי( ,לחצו פעמיים על צלמית
התקליטור ,ואז לחצו פעמיים על
.start.exe

 .1נתב
 .2מדפסת

.1
.2

התקינו את מנהל התקן המדפסת

ה .לחצו על
,Install Printer Driver
ולחצו על  Yesאם אתם
מקבלים את הסכם הרישיון.

מחשב לקוח
הידוע גם כ"שרת" או "שרת
הדפסה"
 TCP/IPאו USB
מדפסת

התקינו את מנהל התקן המדפסת
א .הכניסו את תקליטור ההתקנה לכונן
התקליטורים .בחרו את דגם המדפסת
והשפה שלכם אם התבקשתם.

ב .לחצו על  ,Install Printer Driverולחצו
על  Yesאם אתם מקבלים את הסכם
הרישיון.

הערה
אם מסך  Brotherאינו מופיע אוטומטית ,לכו
אל ) My Computerהמחשב שלי( ,לחצו
פעמיים על צלמית התקליטור ,ואז לחצו
פעמיים על .start.exe

ג .פעלו על פי ההוראות שעל המסך עד להופעת
המסך הבא .בחרו את תור המדפסת שלכם
ולחצו על .OK

ו .פעלו על פי ההוראות שעל
המסך להשלמת תהליך.

סיום
ההתקנה הושלמה

הערה
אתם יכולים למצוא את כתובת
 IPו Node Name -של
המדפסת שלכם באמצעות
הדפסת דף הגדרות המדפסת.
ראה "הדפסת דף הגדרות
מדפסת" למטה.

ד .פעלו על פי ההוראות שעל
המסך להשלמת תהליך
ההגדרה.

הערה
אם אתם משתמשים
בכתובת  IPספציפית
למדפסת ,עליכם להגדיר
את Boot Method
ל Static-באמצעות
 .BRAdmin Lightלמידע
נוסף ראה "שינוי הגדרות
הרשת של המדפסת"
ב"מדריך למשתמש
ברשת".

סיום
ההתקנה הושלמה

הערה
פנו אל מנהל המערכת שלכם אם אינכם יודעים
את מקום או שם המדפסת ברשת.

לMac OS X-
חשוב
 למנהלי התקנים עדכניים ומידע על
 Mac OS Xשלכם ,נא לבקר באתר
http://solutions.brother.com
 למשתמשי  Mac OS X 10.4.0עד
 ,10.4.10נא לשדרג
לMac OS X 10.4.11-10.6.x-
בדקו שהמדפסת מחוברת והמקינטוש
שלכם מופעל .עליכם להיות מחוברים
עם זכויות מנהל מערכת.
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למשתמשי כבל ממשק USB

א .חברו את כבל  USBלמחבר USB
 ,ואז חברו את
המסומן בסמל
הכבל למקינטוש שלכם

התקינו את מנהל התקן
המדפסת
ג .הכניסו את תקליטור ההתקנה
לכונן התקליטורים.

חשוב
 נא לא לחבר את המדפסת ליציאת  USBעל מקלדת או
רכזת  USBלא מופעלת במתח.
 חברו את המדפסת ישירות למחשב שלכם.
ב .בדקו שמתג ההפעלה של המדפסת מופעל.
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למשתמשי כבל רשת
מחווט )בדגם
 HL-2250DNבלבד(

ב .חברו את כבל הרשת למחבר
הרת"ם המסומן בסמל
,
ואז חברו אותו ליציאה פנויה
על הרכזת שלכם.

ד .לחצו פעמיים על צלמית
 .Start Here OSXפעלו
על פי ההוראות שעל
המסך.

ה .פעלו על פי ההוראות שעל המסך עד
להופעת המסך הבא .בחרו את
המדפסת שלכם מהרשימה ולחצו
על .OK

ההתקנה הושלמה
הערה
כאשר מופיע מסך,Brother Support
בחרו ופעלו על פי ההוראות שעל המסך.

הערה
ההתקנה עשויה להימשך
מספר דקות.
ד .הכניסו את תקליטור
ההתקנה לכונן
התקליטורים.

ה .לחצו פעמיים על צלמית
 .Start Here OSXפעלו
על פי ההוראות שעל המסך.

א .הסירו את כיסוי המגן ממחבר הרת"ם.
ג .בדקו שמתג ההפעלה של
המדפסת מופעל.

ו .לחצו על .Next

סיום

הערה
ההתקנה עשויה להימשך מספר
דקות.

ו .פעלו על פי ההוראות שעל המסך עד
להופעת המסך הבא .בחרו את
המדפסת שלכם מהרשימה ולחצו על
.OK

ז .לחצו על .Next

הערה
 אם יש מספר דגמים זהים המחוברים
לרשת שלכם ,כתובת ) MACכתובת
אתרנט( תוצג לאחר שם הדגם.
 אתם יכולים למצוא את כתובת MAC
)כתובת אתרנט( וכתובת  IPשל
המדפסת שלכם על ידי הדפסת דף
הגדרות המדפסת ,ראה "הדפסת דף
הגדרות מדפסת" מימין.

הערה
כאשר מופיע מסך Brother
 ,Supportבחרו ופעלו על
פי ההוראות שעל המסך.

סיום
ההתקנה הושלמה
הערה
אם אתם משתמשים
בכתובת  IPספציפית
למדפסת ,עליכם להגדיר
את Boot Method
ל Static-באמצעות
.BRAdmin Light
למידע נוסף ראה "שינוי
הגדרות הרשת של
המדפסת" ב"מדריך
למשתמש ברשת".

הדפסת דף הגדרות מדפסת
דף הגדרות מדפסת מציג את כל הגדרות
המדפסת הנוכחיות ,לרבות הגדרות רשת.
א .בדקו שהמכסה הפנימי סגור וכבל אספקת
החשמל מחובר.
ב .הפעילו את המדפסת והמתינו עד
שהמדפסת במצב .Ready
ג .לחצו על לחצן  Goשלוש פעמים בתוך 2
שניות .המדפסת תדפיס את דף הגדרות
המדפסת הנוכחיות.
הערה
למשתמשי רשת
אם כתובת  IPבדף הגדרות המדפסת היא
 ,0.0.0.0נא להמתין מספר דקות ולנסות
שנית.

Brother Creative Center
גלו עולם חדש .אם אתם משתמשים ב-
 ,Windowsלחצו פעמיים על
צלמית Brother Creative Centerשעל
שולחן העבודה שלכם לכניסה לאתר חינם של
 Brotherהמכיל רעיונות ומקורות מידע רבים
לשימוש אישי ומקצועי.
משתמשי מקינטוש יכולים להיכנס אל
 Brother Creative Centerבכתובת:
http://www.brother.com/creativecenter/

