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 לא כל הדגמים זמינים בכל הארצות.

המדריכים האחרונים זמינים במרכז הפתרונות של 
Brother :בכתובת.http://solutions.brother.com/  

בקטעי הוידיאו של שאלות שכיחות  ניתן לצפות
 שלכם:  Brotherלעזרה בהגדרת מכשיר 

solutions.brother.com/vide  

 
)לאיחוד 
האירופי 

 בלבד(
 0גרסה 

 אנגלית

 מדריך הגדרות מהיר   
 

 

 הוציאו את המכשיר ובדקו את הרכיבים

 

 
                  יחידת התוף 

 )מותקנת מראש(

 
 כבל זרם חילופין 

 )בדגמים מסוימים בלבד(

 
 מדריך הגדרות מהיר

נא לקרוא קודם את מדריך בטיחות המוצר 
מהיר ההגדרות המדריך את ולאחר מכן 

 להתקנה נכונה.
ים לדגם זה זמינ באנגליתהמדריכים 

  בתקליטור המצורף 
 : הערה

  הרכיבים הנכללים באריזה ותקע זרם
החילופין עשויים להשתנות מארץ 

 לארץ

  יש לרכוש את כבל הממשק הנכון
 לממשק שברצונכם להשתמש בו:

 USBכבל 
)סוג  USB 2.0מומלץ להשתמש בכבל 

A/B מטרים.  2( שאורכו אינו עולה על 
 

מחסנית טונר 
 ריזההתחלתית/מצורפת לא

 
 תקליטור

 
 מדריך בטיחות המוצר

 

 
 והתקינו את מחסנית נטונרהסירו את חומרי האריזה 

 

 
 שימו נייר במגש הניירות

  

 
חברו את הכבל החשמלי והפעילו את 

  המכשיר

 
 

                    תצוגה קדמית                                 תצוגה אחורית

 

  :(OFFכבוי )   או  : (ONמופעל )   מהבהב:                     רות סימון המצב של המדפסתסימני נו 

התרוקנות  
מחסנית 

 1הטונר

החלפת 
 טונר

התוף 
מתקרב 
 1לקץ חייו

החלפת 
 התוף

 2 !תוף 
תקיעת 

נייר/מכסה 
 2פתוח

אין 
 נייר

        טונר

        תוף

        נייר

מצב 
Ready        

 שניות. 3משך ב OFF-שניות ו 2משך ב ONנורת סימון המצב הצהובה תהבהב  1

  שניות. 0.0במרווחי זמן של  OFF-ו ONנורת סימון המצב תהבהב  2
 

  

 

 

  
  . Brotherהורידו את חבילת מנהל ההתקן והתוכנה בשלמותה ממרכז הפתרונות של

   solutions.brother.com/windows( ®Windows-)ל
 solutions.brother.com/mac )למקינטוש( 

 (®Windows)הגדרת תצורה באמצעות התקליטור 

 הסירו את החלק הכתום.
 

 את החלק הכתום.הסירו 
 

 התאימו את מובילי הנייר.
 

 א

 ב

פעלו על פי ההוראות שעל המסך עד 
 . Connect the machineלהופעת מסך

 : הערה
אינו מופיע אוטומטית, לכו  Brotherאם מסך 

 .Computer (My Computer)אל 
לחצו על  :Windows® 8-)ל

שעל סרגל   (File Explorer)צלמית
 .Computer)לכו אל המשימות ואז 

לחצו פעמיים על צלמית התקליטור, ואז 
 .start.exeלחצו פעמים על 

 

פעלו על פי ההוראות שעל המסך 
 להמשך ההתקנה. 

 

 : הערה
 אם החיבור נכשל, חזרו על שלב זה. 

 

 ללא כונן תקליטורים או מקטנטוש(   ®Windows)התקליטור  ללאהגדרת תצורה 

 סיום
 

http://solutions.brother.com/

