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לפני השימוש במכשיר  Brotherשלכם
•הגדרות סימנים ומוסכמות
•סימנים מסחריים
•הערה חשובה
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הגדרות סימנים ומוסכמות
אנו משתמשים בסימנים ובמוסכמות הבאים בכל חלקי מדריך למשתמש זה:

אזהרה

אזהרות אומרות לכם מה לעשות כדי למנוע פגיעה אפשרית בבני אדם.

התראה

התראות מציינות מצב מסוכן שעלול לגרום לפציעות קלות או בינוניות.

חשוב

חשוב מעיד על מצב מסוכן שעלול לגרום לנזק לרכוש או לתקלה במכשיר.

הערה

הערות מפרטות את סביבת ההפעלה ,התנאים הנחוצים להתקנה
או תנאי שימוש מיוחדים.
צלמיות עצה מספקות עצות מועילות ומידע נוסף.
צלמיות סיכוני חשמל מזהירות מפני סכנת התחשמלות.
צלמיות סיכוני אש מזהירות אתכם מפני סכנת שריפה.
צלמיות המשטחים החמים מזהירות אתכם לא לגעת בחלקי המכשיר החמים.
צלמיות איסורים מציינות פעולות שאסור לבצע.

מודגש
נטוי
Courier New

כתב מודגש משמש לזיהוי לחצנים ספציפיים על לוח הבקרה של המכשיר
או על מסך המחשב.
כתב נטוי מדגיש את חשיבות הנושא או מפנה אתכם לנושא קשור.
גופן  Courier Newמזהה את ההודעה המוצגת על הצג של המכשיר.

מידע קשור
•לפני השימוש במכשיר  Brotherשלכם
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סימנים מסחריים
 BROTHERהוא סימן מסחרי או סימן מסחרי רשום של .Brother Industries, Ltd
 Microsoft, Windows, Windows Serverו Internet Explorer-הם סימנים מסחריים רשומים או סימנים
מסחריים של תאגיד מייקרוסופט בארצות הברית ו/או בארצות אחרות.
 Apple, Mac, Safari, AirPrint, the AirPrint logo, iPad, iPhoneו iPod touch-הם סימנים מסחריים
של  ,.Apple Incהרשומים בארצות הברית ובארצות אחרות.
 macOSהוא סימן מסחרי של .Apple Inc
 App Storeהוא סימן שירות של.Apple Inc.
 PostScriptו PostScript 3-הם סימנים מסחריים רשומים או סימנים מסחריים של
 Adobe Systems Incorporatedבארצות הברית ו/או בארצות אחרות.
® Wi-Fi®, Wi-Fi Allianceו Wi-Fi Direct®-הם סימנים מסחריים רשומים של ®.Wi-Fi Alliance
 WPA, WPA2, Wi-Fi CERTIFIED, Wi-Fi Protected Setupולוגו Wi-Fi Protected Setup
הם סימנים מסחריים של ®.Wi-Fi Alliance
 Android, Gmail, Google Cloud Print, Google Drive, Google Chrome, Chrome OSוGoogle Play-
הם סימנים מסחריים של  .Google, Incהשימוש בסימנים מסחריים אלו כפוף להיתרים של גוגל.
® Mopriaוהלוגו של ® Mopriaהם סימנים מסחריים רשומים וסימני שירות של .Mopria Alliance, Inc
בארצות הברית ובארצות אחרות .שימוש בלתי מורשה אסור בתכלית.
 Mozillaו Firefox-הם סימנים מסחריים רשומים של .Mozilla Foundation
אינטל הוא סימן מסחרי של תאגיד אינטל בארצות הברית ו/או בארצות אחרות.
הסימן המילולי  Bluetoothמצוי בבעלות  Bluetooth SIG, Incוכל שימוש בסימנים אלו על ידי
 .Brother Industries, Ltdנעשה ברישיון.
לכל חברה ששם התוכנה שלה נזכר במדריך זה יש הסכם רישיון תוכנה ספציפי לתוכניות הקנייניות שלה.
כל השמות המסחריים ושמות המוצרים של חברות המופיעים על מוצרי  ,Brotherמסמכים קשורים
או חומרים אחרים כלשהם כולם סימנים מסחריים או סימנים מסחריים רשומים של חברות אלו.

מידע קשור
•לפני השימוש במכשיר  Brotherשלכם
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הערה חשובה
•אין להשתמש במוצר מחוץ לארץ שבה הוא נרכש שכן הדבר עשוי להוות הפרה של תקנות התקשורת האלחוטית
והחשמל של אותה ארץ.
•לא כל הדגמים זמינים בכל הארצות.
®
®
®
• Window® 10במסמך זה מייצג את Windows 10 Home, Windows 10 Pro, Windows 10 Education
ו.Windows® 10 Enterprise-
• Windows Server® 2008במסמך זה מייצג את  08Windows Server® 20ו.Windows Server® 2008 R2-
•במדריך למשתמש זה ,נעשה שימוש בהודעות על צג הגבישים הנוזליים ( )LCDשל דגם HL-L2375DW
אלא אם כן צוין אחרת.
•במדריך למשתמש זה ,נעשה שימוש באיורים של דגם  HL-L2375DWאלא אם כן צוין אחרת.
•המסכים במדריך למשתמש זה נועדו למטרות המחשה בלבד ועשויים להיות שונים מהמסכים בפועל.
•אלא אם כן צוין אחרת ,המסכים במדריך זה הם של  Windows® 7ו.macOS v10.10.5-
המסכים על המחשב שלכם עשויים להשתנות על פי מערכת ההפעלה.
•התכנים של המדריך והמפרטים של המוצר כפופים לשינויים ללא הודעה מראש.
•לא כל התכונות זמינות בכל הארצות על פי הגבלות הייצוא החלות בנידון.

מידע קשור
•לפני השימוש במכשיר  Brotherשלכם
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מבוא למכשיר  Brotherשלכם
•סקירה כללית של לוח הבקרה
•סימוני נוריות החיווי (לדגמים ללא צג)
•גישה אל (®Brother Utilities (Windows
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סקירה כללית של לוח הבקרה
HL-L2310D

1 .1

לחצן הפעלה/כיבוי

הפעילו את המכשיר באמצעות לחיצה על

.

כבו את המכשיר באמצעות לחיצה ממושכת על

.

2 .2נורית חיווי מצב הטונר Toner
נורית חיווי מצב הטונר מציינת כי הטונר מתרוקן.
3 .3נורית חיווי מצב התוף Drum
נורית חיווי מצב התוף מציינת שיש להחליף את התוף בהקדם.
4 .4נורית חיווי מצב הנייר Paper
נורית חיווי מצב הנייר מציינת כי קיימת שגיאת הזנת נייר.
5 .5נורית חיווי מצב מוכן לפעולה Ready
נורית חיווי מצב  Readyתהבהב לציון סטאטוס המכשיר.
6 .6לחצן Go
•לחצו על  Goלמחיקת הודעות שגיאה מסוימות.
•לחצו על  Goלהדפסת כל הנתונים הנותרים בזיכרון של המכשיר.
•לחצו על  Goבמשך כשתי שניות לביטול עבודת הדפסה.

HL-L2350DW/HL-L2357DW/HL-L2370DN/HL-L2375DW
לוח הבקרה עשוי להשתנות על פי הדגם שלכם.
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1 .1צג גבישים נוזליים ()LCD
מציג הודעות כדי לסייע לכם להגדיר את המכשיר ולהשתמש בו.
דגמים אלחוטיים:
מחוון בן ארבע רמות מציג את עוצמת האות האלחוטי אם אתם משתמשים בחיבור אלחוטי.

מקסימום

0

לחצן הפעלה/כיבוי
2 .2
הפעילו את המכשיר באמצעות לחיצה על

.

.
כבו את המכשיר באמצעות לחיצה ממושכת על
הצג מציג הודעת][Shutting Downונותר דולק במשך מספר שניות לפני הכיבוי.
3 .3לחצני רשת
•דגמים מחווטים:
רשת
לחצו על לחצן  Networkלהגדרת הגדרות רשת מחווטת.
•דגמים עם פונקציה אלחוטית:
WiFi
לחצו על לחצן  WiFiוהפעילו את תוכנית ההתקנה האלחוטית על המחשב שלכם.
פעלו על פי ההוראות שעל המסך להגדרת חיבור אלחוטי בין המכשיר לבין הרשת שלכם.
כאשר נורית  WiFiנדלקת ,מכשיר  Brotherשלכם מחובר לנקודת גישה אלחוטית .כאשר נורית WiFi
מהבהבת ,החיבור האלחוטי מושבת ,או שהמכשיר שלכם בתהליך התחברות לנקודת גישה אלחוטית.
4 .4לחצני תפריט
אישור
לחצו לשמירת הגדרות המכשיר שלכם .לאחר שינוי הגדרה ,המכשיר שב לרמת התפריט הקודמת.
תצוגה אחורית
•לחצו על  Backכדי לשוב רמה אחת אחורה בתפריט.
•לחצו לבחירת הספרה הקודמת בעת הזנת מספרים.
▲ או ▼( +או )-
•לחצו כדי לגלול בין התפריטים והאפשרויות.
7

•לחצו להזנת מספר או הגדלת או הקטנת המספר .לחצו ממושכות על ▲ או ▼ כדי לגלול מהר יותר.
כאשר מופיע המספר הרצוי לכם ,לחצו על .OK
5 .5לחצן Go
•לחצו למחיקת הודעות שגיאה מסוימות .למחיקת כל שאר השגיאות ,פעלו על פי ההוראות שעל לוח הבקרה.
•לחצו להדפסת הנתונים הנותרים בזיכרון של המכשיר.
•לחצו לבחירת האפשרות המוצגת .לאחר שינוי ההגדרה ,המכשיר שב למצב מוכן לפעולה.
•לחצו על  Goבמשך כשתי שניות לביטול עבודת הדפסה.

מידע קשור
•מבוא למכשיר  Brotherשלכם
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סימוני נוריות החיווי (לדגמים ללא צג)
דגמים קשוריםHL-L2310D :
נוריות החיווי על לוח הבקרה של המכשיר שלכם מוארות ,מתעמעמות או מהבהבות לציון מצב המכשיר.
סימוני נוריות החיווי מוגדרים בטבלה למטה.

נורית חיווי כבויה.
או

נורית חיווי מופעלת.
נורית חיווי מעומעמת.

או

נורית חיווי מהבהבת.

הטבלה מגדירה את סימוני נוריות החיווי כאשר הן מוארות ,מתעמעמות או מהבהבות.
סימון נורית חיווי
טונר

מצב

משמעות

מצב שינה

במצב שינה (מצב חיסכון באנרגיה) המכשיר פועל כאילו הוא
כבוי ,אך עדיין יכול לקבל נתונים .קבלת עבודת הדפסה תעיר
את המכשיר להתחיל להדפיס.

שינה עמוקה

במצב שינה עמוקה (צריכת אנרגיה נמוכה יותר ממצב שינה)
המכשיר פועל כאילו הוא כבוי ,אך עדיין יכול לקבל נתונים.
אם המכשיר אינו מקבל נתונים במשך הזמן שציינתם ,הוא
נכנס למצב שינה עמוקה .קבלת עבודת הדפסה תעיר את
המכשיר להתחיל להדפיס.

מצב מוכן לפעולה

המכשיר מוכן להדפיס.

תוף
נייר
מוכן לפעולה

טונר
תוף
נייר
מוכן לפעולה
טונר

נא להמתין

המכשיר מתחמם.

תוף

הדפסה

המכשיר מדפיס.

הצטננות

המכשיר מצטנן.
נא להמתין  10דקות או עד שחלקים הפנימיים של המכשיר
הצטננו.

ביטול הדפסה

המכשיר מבטל את העבודה.

נייר
מוכן לפעולה
טונר
תוף
נייר
מוכן לפעולה
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מידע קשור
•מבוא למכשיר  Brotherשלכם

10

גישה למשגר יישומים (®Brother Utilities (Windows
 Brother Utilitiesהוא משגר יישומים המציע גישה נוחה לכל יישומי Brotherהמותקנים על המחשב שלכם.
1 .1בצעו את אחת הפעולות הבאות:
•()Windows® 7, Windows Server® 2008 and Windows Server® 2008 R2
לחצו על ()Start) > All Programs > Brother > Brother Utilities
•( Windows® 8ו)Windows Server® 2012 -
הקישו או לחצו על

 Brother Utilitiesממסך  Startאו משולחן העבודה.

•( Windows® 8.1ו)Windows Server® 2012 R2-
הזיזו את העכבר לפינה השמאלית התחתונה של מסך  Startולחצו על
(אם אתם משתמשים במכשיר מבוסס-מגע ,הזיזו את מסך  Startמלמטה להצגת מסך .)Apps
כאשר מופיע מסך  ,Appsהקישו או לחצו על

(.)Brother Utilities

•( Windows® 10ו)Windows Server® 2016 -
לחצו על < Brother > Brother Utilities
2 .2בחרו את המכשיר שלכם (כאשר  XXXXהוא שם הדגם שלכם).

3 .3בחרו את הפעולה שברצונכם להשתמש בה.

11

מידע קשור
•מבוא למכשיר  Brotherשלכם
•הסרת תוכנה ומנהלי התקנים של ( Brother (Windows
®

12

הסרת תוכנה ומנהלי התקנים של (®Brother (Windows
1 .1בצעו את אחת הפעולות הבאות:
•()Windows 7, Windows Server 2008 and Windows Server® 2008 R2
לחצו על ()Start) > All Programs > Brother > Brother Utilities
•( Windows® 8ו)Windows Server® 2012 -
®

הקישו או לחצו על

®

 Brother Utilitiesממסך  Startאו משולחן העבודה.

•( Windows® 8.1ו)Windows Server® 2012 R2-
הזיזו את העכבר לפינה השמאלית התחתונה של מסך  Startולחצו על
(אם אתם משתמשים במכשיר מבוסס-מגע ,הזיזו את מסך  Startמלמטה להצגת מסך .)Apps
כאשר מופיע מסך  ,Appsהקישו או לחצו על

(.)Brother Utilities

•( Windows® 10ו)Windows Server® 2016 -
לחצו על < Brother > Brother Utilities
2 .2לחצו על הרשימה הנפתחת ובחרו את שם הדגם שלכם (אם טרם נבחר).
לחצו  Toolsבסרגל הניווט השמאלי ,ואז לחצו על .Uninstall
פעלו על פי ההוראות בתיבת הדו-שיח להסרת התוכנה ומנהלי ההתקנים.

מידע קשור
•גישה אל (®Brother Utilities (Windows
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שימוש בנייר
•טעינת נייר
•הגדרות נייר
•שטח בלתי ניתן להדפסה
•חומרי הדפסה מומלצים
•שימוש בנייר מיוחד

14

טעינת נייר
•טעינה והדפסה באמצעות מגש הניירות
•טעינת נייר והדפסה בחריץ ההזנה הידנית

15

טעינה והדפסה באמצעות מגש הניירות
•טעינת נייר במגש הניירות

16

טעינת נייר במגש הניירות
•אם הגדרת בדיקת גודל הנייר ( )Check Sizeמופעלת ( )Onוהוצאתם את מגש הניירות החוצה מהמכשיר,
תופיע הודעה על הצג השואלת האם ברצונכם לשנות את גודל הנייר וסוג הנייר .שנו את הגדרת גודל הנייר
וסוג הנייר בעת הצורך על פי ההוראות שעל המסך.
•אם טענתם נייר מגדלים וסוגים שונים במגש ,צריך לשנות את הגדרות גודל הנייר וסוג הנייר במכשיר או גם
במחשב שלכם.
1 .1הוציאו את מגש הניירות החוצה מהמכשיר.

2 .2לחצו והזיזו בזהירות את מובילי הנייר כדי שיתאימו לגודל הנייר.
לחצו על מנופי השחרור הירוקים להזזת מובילי הנייר.

3 .3אווררו היטב את חבילת הניירות.
4 .4טענו נייר במגש הניירות כשהצד להדפסה פונה כלפי מטה.
5 .5וודאו כי הנייר מתחת לסימון של גובה הנייר המרבי (▼▼▼) .מילוי יתר של מגש הניירות יגרום לתקיעות נייר.

6 .6דחפו באיטיות את מגש הניירות עד שיכנס בשלמותו לתוך המכשיר.
7 .7הרימו את כנף התמיכה למניעת החלקת הנייר החוצה ממגש הפלט.

17

מידע קשור
•טעינה והדפסה באמצעות מגש הניירות
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טעינת נייר והדפסה באמצעות חריץ ההזנה הידנית
•טעינה והדפסה על נייר רגיל ,נייר דק ,נייר ממוחזר או נייר  Bondבאמצעות חריץ ההזנה הידנית
•טעינה והדפסה על נייר עבה ותוויות באמצעות חריץ ההזנה הידנית
•טעינה והדפסה על מעטפות באמצעות חריץ ההזנה הידנית

19

טעינה והדפסה על נייר רגיל ,נייר דק ,נייר ממוחזר או נייר Bond
באמצעות חריץ ההזנה הידנית
בעת טעינת נייר בגודל שונה במגש הניירות ,צריך לשנות את הגדרות גודל הנייר במכשיר או במחשב שלכם
בו-זמנית.
1 .1הרימו את כנף התמיכה למניעת החלקת הנייר החוצה ממגש הפלט הפונה כלפי מטה.

2 .2פתחו את מכסה חריץ ההזנה הידנית.

3 .3הזיזו את מובילי הנייר של חריץ ההזנה הידנית בשתי הידיים כך שיתאימו לרוחב הנייר שאתם משתמשים בו.

4 .4הכניסו בשתי הידיים גיליון נייר אחד לתוך חריץ ההזנה הידנית עד שהקצה הקדמי של הנייר נוגע בגלגלת
הזנת הנייר .כאשר אתם חשים כי המכשיר מושך אותו פנימה ,הרפו.

•טענו את הנייר בחריץ ההזנה הידנית כשהצד להדפסה פונה כלפי מעלה.
•בדקו שהנייר מונח ישר ובמיקום הנכון בחריץ ההזנה הידנית .אם לא כן ,הנייר לא יוזן כהלכה ויגרום
להדפסה הנוטה הצידה או לתקיעת נייר.
5 .5שלחו את עבודת ההדפסה שלכם למכשיר.
שנו את העדפות ההדפסה שלכם במסך  Printלפני שליחת עבודת ההדפסה מהמחשב שלכם.
6 .6לאחר שהדף המודפס יוצא החוצה מהמדפסת טענו את הדף הבא בחריץ ההזנה הידנית .חזרו על התהליך
לכל דף שברצונכם להדפיס.

מידע קשור
•טעינת נייר והדפסה באמצעות חריץ ההזנה הידנית
20

טעינה והדפסה על נייר עבה ותוויות באמצעות חריץ ההזנה הידנית
בעת טעינת נייר בגודל שונה במגש הניירות ,צריך לשנות את הגדרות גודל הנייר במכשיר או במחשב שלכם
בו-זמנית.
1 .1פתחו את המכסה האחורי של המכשיר (מגש הפלט הפונה כלפי מעלה).

המכשיר מפעיל אוטומטית את מצב ההזנה הידנית בעת הכנסת נייר לתוך חריץ ההזנה הידנית.
2 .2פתחו את מכסה חריץ ההזנה הקדמית שבצדו הקדמי של המכשיר.

3 .3הזיזו את מובילי הנייר של חריץ ההזנה הידנית בשתי הידיים כך שיתאימו לרוחב הנייר שאתם משתמשים בו.

4 .4הכניסו בשתי הידיים גיליון נייר אחד לתוך חריץ ההזנה הידנית עד שהקצה הקדמי של הנייר נוגע בגלגלת
הזנת הנייר .כאשר אתם חשים כי המכשיר מושך אותו פנימה ,הרפו.

•טענו את הנייר בחריץ ההזנה הידנית כשהצד להדפסה פונה כלפי מעלה.
•הוציאו החוצה את הנייר אם צריך לטעון מחדש את הנייר בחריץ ההזנה הידנית.
•אל תשימו יותר מגיליון נייר אחד בחריץ ההזנה הידנית בכל עת ,שכן הדבר עלול לגרום לתקיעת נייר.
•בדקו כי הנייר מונח ישר ובמיקום הנכון בחריץ ההזנה הידנית .אם לא כן ,הנייר לא יוזן כהלכה ויגרום
להדפסה הנוטה הצידה או לתקיעת נייר.
5 .5שלחו את עבודת ההדפסה שלכם למכשיר.
שנו את העדפות ההדפסה שלכם במסך  Printלפני שליחת עבודת ההדפסה מהמחשב שלכם.
6 .6לאחר שהדף המודפס יוצא החוצה מצדו האחורי של המכשיר טענו את הדף הבא בחריץ ההזנה הידנית.
חזרו על התהליך לכל דף שברצונכם להדפיס.
7 .7סגרו את המכסה האחורי (מגש הפלט הפונה כלפי מעלה) עד שיינעל למקומו במצב סגור.
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מידע קשור
•טעינת נייר והדפסה באמצעות חריץ ההזנה הידנית
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טעינה והדפסה על מעטפות באמצעות חריץ ההזנה הידנית
בעת טעינת נייר בגודל שונה במגש הניירות ,צריך לשנות את הגדרות גודל הנייר במכשיר או במחשב שלכם
בו-זמנית.
1 .1פתחו את המכסה האחורי של המכשיר (מגש הפלט הפונה כלפי מעלה).

המכשיר מפעיל אוטומטית את מצב ההזנה הידנית בעת הכנסת נייר לתוך חריץ ההזנה הידנית.
2 .2משכו כלפי מטה את שני מנופי הנעילה הירוקים ,אחד משמאל ואחד מימין ,כפי שניתן לראות באיור למטה.

3 .3פתחו את מכסה חריץ ההזנה הקדמית שבצדו הקדמי של המכשיר.

4 .4הזיזו את מובילי הנייר של חריץ ההזנה הידנית בשתי הידיים כך שיתאימו לרוחב הנייר שאתם משתמשים בו.

5 .5הכניסו בשתי הידיים גיליון נייר אחד לתוך חריץ ההזנה הידנית עד שהקצה הקדמי של הנייר נוגע בגלגלת
הזנת הנייר .כאשר אתם חשים כי המכשיר מושך אותו פנימה ,הרפו.

23

•טענו את המעטפה בחריץ ההזנה הידנית כשהצד להדפסה פונה כלפי מעלה.
•הוציאו החוצה את המעטפה אם צריך לטעון מחדש את המעטפה בחריץ ההזנה הידנית.
•אל תשימו יותר ממעטפה אחת בחריץ ההזנה הידנית בכל עת ,שכן הדבר עלול לגרום לתקיעת נייר.
•בדקו שהמעטפה מונחת ישרה ובמיקום הנכון בחריץ ההזנה הידנית .אם לא כן ,המעטפה לא תוזן
כהלכה ותגרום להדפסה הנוטה הצידה או לתקיעת נייר.
6 .6שלחו את עבודת ההדפסה שלכם למכשיר.
שנו את העדפות ההדפסה שלכם בתיבת הדו-שיח  Printלפני שליחת עבודת ההדפסה מהמחשב שלכם.
הגדרות

אפשרויות לסוגי מעטפות
Com-10
DL
C5
Monarch

גודל נייר

סוג חומר הדפסה

מעטפות
מעטפות עבות
מעטפות דקות

7 .7לאחר שהמעטפה המודפסת יוצאת החוצה מהמכשיר שימו את המעטפה הבאה.
חזרו על התהליך לכל מעטפה שברצונכם להדפיס.
8 .8לאחר סיום ההדפסה ,החזירו את שני מנופי הנעילה הירוקים שהורדו בשלב הקודם למצבם המקורי.
9 .9סגרו את המכסה האחורי (מגש הפלט הפונה כלפי מעלה) עד שיינעל למקומו במצב סגור.

מידע קשור
•טעינת נייר והדפסה באמצעות חריץ ההזנה הידנית
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הגדרות נייר
•שינוי גודל נייר וסוג נייר
•שינוי הגדרת בדיקת גודל הנייר

25

שינוי גודל נייר וסוג נייר
בעת שינוי גודל הנייר וסוג הנייר שטענתם במגש הניירות ,תצטרכו לשנות גם את הגדרת גודל הנייר
וסוג הנייר על המסך בו-זמנית.
1 .1לחצו על ▲ או ▼ להצגת אפשרות][General Setupואז לחצו על .OK
2 .2לחצו על ▲ או ▼ להצגת אפשרות][Tray Settingואז לחצו על .OK
3 .3לחצו על ▲ או ▼ להצגת אפשרות][Paper Typeואז לחצו על .OK
4 .4לחצו על ▲ או ▼ להצגת סוג הנייר הרצוי לכם ואז לחצו על .OK
5 .5לחצו על ▲ או ▼ להצגת אפשרות][Paper Sizeואז לחצו על .OK
6 .6לחצו על ▲ או ▼ להצגת סוג הנייר הרצוי לכם ואז לחצו על .Go

מידע קשור
•הגדרות נייר
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שינוי הגדרת בדיקת גודל נייר
דגמים קשוריםHL-L2350DW/HL-L2357DW/HL-L2370DN/HL-L2375DW :
כאשר הגדרת בדיקת הגודל ( )Check Sizeשל המכשיר שלכם מופעלת ,המכשיר מציג הודעה בעת הסרת
מגש ניירות ,השואלת אתכם האם לשנות את הגודל הנייר וסוג הנייר.
הגדרת ברירת המחדל היא .On
1 .1לחצו על ▲ או ▼ להצגת אפשרות][General Setupואז לחצו על .OK
2 .2לחצו על ▲ או ▼ להצגת אפשרות][Tray Settingואז לחצו על .OK
3 .3לחצו על ▲ או ▼ לבחירת אפשרות][Paper Sizeואז לחצו על .OK
4 .4לחצו על ▲ או ▼ לבחירת אפשרות][Onאו][Offואז לחצו על .Go

מידע קשור
•הגדרות נייר
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שטח בלתי ניתן להדפסה
הנתונים בטבלה למטה מציגים את השטח הבלתי ניתן להדפסה המרבי מהשוליים של רוב סוגי הנייר המצויים
בשימוש נפוץ .המידות עשויות להשתנות על פי גודל הנייר או ההגדרות ביישום שאתם משתמשים בו.

נא לא לנסות להדפיס בשטחים אלו; הפלט שלכם יהיה ריק בשטחים אלו.
שימוש
הדפסה

למעלה ()1
למטה ()3

שמאל ()2
ימין ()4

גודל מסמך
Letter

 4.23מ”מ

 4.23מ”מ

A4

 4.23מ”מ

 4.23מ”מ

Legal

 4.23מ”מ

 4.23מ”מ

מידע קשור
•שימוש בנייר
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חומרי הדפסה מומלצים
להשגת איכות ההדפסה הטובה ביותר ,אנו ממליצים לכם להשתמש בסוגי הנייר המפורטים בטבלה.
סוג נייר

סעיף

נייר רגיל

 Xerox Premier TCF 80גר’/מ”ר
 Xerox Business 80גר’/מ”ר

נייר ממוחזר

 Steinbeis Evolutionלבן  80 -גר’/מ”ר

תוויות

תוויות לייזר אייברי L7163 -

מעטפות

סדרת (Antalis River (DL

מידע קשור
•שימוש בנייר
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שימוש בנייר מיוחד
בדקו תמיד כמות קטנה של נייר לפני הרכישה כדי להבטיח ביצועים רצויים.
•אל תשתמשו בנייר הזרקת דיו כי הוא עלול לגרום לתקיעת נייר או לנזק למכשיר.
•אם אתם משתמשים בנייר  ,Bondנייר מחוספס או נייר מקומט ,הנייר עשוי להפגין ביצועי הדפסה גרועים.
אחסנו נייר באריזתו המקורית ושמרו אותו סגור .החזיקו את הנייר במצב שטוח והרחק מלחות ,אור שמש ישיר
וחום.

חשוב
מספר סוגי נייר עשויים שלא לספק ביצועי הדפסה טובים או לגרום לנזק למכשיר.
אל תשתמשו בנייר:
•מחוספס מאוד
•חלק או מבריק מאוד
•מסתלסל או מקומט
•מצופה או עם גימור כימי
•פגום ,מקומט או מקופל
•העולה על מפרט המשקל המומלץ במדריך זה
•עם תוויות וסיכות שדכן
•עם כותרת מצבעים בטמפרטורה נמוכה או תרמוגרפיה
•רב-חלקים או נטול פחמן
•המיועד להדפסת הזרקת דיו
אם אתם משתמשים בכל אחד מסוגי הנייר הנזכרים לעיל ,הם עלולים להזיק למכשיר.
הנזק אינו מכוסה על ידי כל אחריות או הסכם שירות של .Brother

מידע קשור
•שימוש בנייר
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הדפסה
•הדפסה מהמחשב שלכם (®)Windows
•הדפסה מהמחשב שלכם (מקינטוש)
•ביטול עבודת הדפסה
•הדפסת ניסיון
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הדפסה מהמחשב שלכם (®)Windows
•הדפסת מסמך (®)Windows
•הגדרות הדפסה (®)Windows
•שינוי הגדרות ברירת המחדל של ההדפסה (®)Windows
•ניטור הסטאטוס של המכשיר מהמחשב שלכם (®)Windows

32

הדפסת מסמך (®)Windows
1 .1בחרו את פקודת ההדפסה ביישום שלכם.
2 .2בחרו ( Brother XXX-XXXXכאשר  XXXXהוא שם הדגם שלכם) ,ואז לחצו על לחצן תכונות
או ההעדפות ההדפסה.
חלון מנהל התקן המדפסת מופיע על המסך.

3 .3נא לוודא שטענתם נייר בגודל הנכון במגש הניירות.
4 .4לחצו על הרשימה הנפתחת  Paper Sizeובחרו את גודל הנייר שלכם.
5 .5בשדה  ,Orientationבחרו באפשרות ( Portraitלאורך) או( Landscapeלרוחב) להגדרת כיוון התדפיס שלכם.
אם היישום שלכם מכיל הגדרה דומה ,אנו ממליצים להגדיר את כיוון ההדפסה באמצעות היישום.
6 .6הזינו את מספר העותקים ( )1-999הרצוי לכם בשדה .Copies
7 .7לחצו על הרשימה הנפתחת  Media Typeובחרו את סוג הנייר שאתם משתמשים בו.
8 .8להדפסת דפים רבים על גיליון יחיד או הדפסת עמוד אחד של המסמך שלכם על גיליונות רבים,
לחצו על הרשימה הנפתחת  ,Multiple Pageובחרו את האפשרויות שלכם.
9 .9שנו הגדרות מדפסת אחרות לפי הצורך.
1010לחצו על .OK
1111השלימו את פעולת ההדפסה שלכם.
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מידע קשור
•הדפסה מהמחשב שלכם (®)Windows
•הגדרות הדפסה (®)Windows
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הגדרות הדפסה (®)Windows
לשונית Basic

( Paper Size1 .1גודל נייר)
בחרו את גודל הנייר שברצונכם להשתמש בו .ניתן לבחור מבין גודלי נייר סטנדרטיים או ליצור גודל נייר
בהתאמה אישית.
( Orientation2 .2כיוון הדפסה)
בחרו את כיוון ההדפסה (לאורך או לרוחב) של התדפיס שלכם.
אם היישום שלכם מכיל הגדרה דומה ,אנו ממליצים להגדיר את כיוון ההדפסה באמצעות היישום.
( Copies3 .3עותקים)
הזינו את מספר העותקים ( )1-999שברצונכם להדפיס בשדה זה.
( Collateאיסוף)
בחרו באפשרות זו להדפסת סטים של מסמכים מרובי דפים בסדר הדפים המקורי .כאשר נבחרה אפשרות
זו ,יודפס עותק שלם אחד של המסמך שלכם ולאחר מכן יודפס מחדש על פי מספר העותקים שבחרתם .אם
אפשרות זו לא נבחרה ,אז כל דף יודפס על פי מספר העותקים שנבחר לפני הדפסת הדף הבא של המסמך.
( Media Type4 .4סוג חומר הדפסה)
בחרו את סוג חומר ההדפסה שברצונכם להשתמש בו .להשגת תוצאות ההדפסה הטובות ביותר,
המכשיר מתאים אוטומטית את הגדרות ההדפסה שלו על פי סוג חומר ההדפסה הנבחר.
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( Resolution5 .5רזולוציה)
בחירת רזולוציית ההדפסה .כיוון שרזולוציית ומהירות ההדפסה קשורות ,ככל שהרזולוציה גבוהה יותר,
כך יידרש זמן רב יותר להדפסת המסמך.
( Print Settings6 .6הגדרות הדפסה)
בחרו את סוג המסמך שברצונכם להדפיס.
( Manual Settingsהגדרות ידניות)
פירוט הגדרות מתקדמות כגון בהירות ,ניגודיות והגדרות אחרות.
( Graphicsגרפיקות)
( Use Printer Halftoneשימוש בחצי טון של המדפסת)
בחרו באפשרות זו כדי להשתמש במנהל התקן המדפסת לחצאי טונים.
( Brightnessבהירות)
ציון רמת הבהירות.
( Contrastניגודיות)
ציון רמת הניגודיות
( Graphics Qualityאיכות גרפיקה)
בחרו  Graphicsאו  Textלאיכות ההדפסה הטובה ביותר ,על פי סוג המסמך המודפס.
( Improve Grey Printingשיפור הדפסה אפורה)
בחרו באפשרות זו לשיפור איכות התמונה של שטחים מוצללים.
( Improve Pattern Printingשיפור הדפסת דוגמה)
בחרו אפשרות זו לשיפור הדפסת דוגמאות אם המילויים והדוגמאות המודפסים שונים מהמילויים
והדוגמאות שאתם רואים על מסך המחשב שלכם.
( Improve Thin Lineשיפור קו דק)
בחרו באפשרות זו לשיפור איכות התמונה של קווים דקים.
( Use System Halftoneהשתמשו בחצאי טונים של המערכת)
בחרו באפשרות זו כדי להשתמש ב Windows®-לחצאי טונים.
( TrueType Modeזמין לדגמים מסוימים בלבד)
( Modeמצב)
בחרו בשיטת עיבוד הגופנים להדפסה.
( Use Printer TrueType Fontsהשתמשו בגופני  TrueTypeשל המדפסת)
בחרו האם להשתמש בגופנים מובנים לעיבוד גופנים.
( Multiple Page7 .7מספר דפים)
בחרו באפשרות זו להדפסת מספר עמודים על גיליון נייר יחיד או להדפסת עמוד אחד של המסמך שלכם
על גיליונות רבים.
( Page Orderסדר עמודים)
בחרו את סדר הדפים בעת הדפסת עמודים רבים על גיליון נייר יחיד.
( Border Lineקו גבול)
בחרו באפשרות הגבול בעת הדפסת עמודים רבים על גיליון נייר יחיד.
( 2-sided / Booklet8 .8הדפסה דו-צדדית/חוברת)
בחרו באפשרות זו להדפסה משני צידי הדף או להדפסת מסמך בפורמט של חוברת באמצעות הדפסה
דו-צדדית.
לחצן הגדרות הדפסה דו-צדדית
לחצו על לחצן זה לבחירת סוג הכריכה הדו-צדדית .יש ארבעה סוגי כיוון כריכת הדפסה דו-צדדית
הזמינים לכל כיוון.
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( Paper Source9 .9מקור נייר)
בחרו את הגדרת מקור הנייר על פי תנאי או מטרת ההדפסה שלכם.
( First Pageדף ראשון)
בחרו את מקור הנייר להדפסת הדף הראשון.
( Other Pagesדפים אחרים)
בחרו את מקור הנייר להדפסת הדף השני והדפים הבאים.
לשונית Advanced

( Scaling1 .1סילום)
בחרו באפשרויות אלו להגדלת או הקטנת גודל הדפים במסמך שלכם.
( Fit to Paper Sizeהתאמה לגודל נייר)
בחרו באפשרות זו להגדלת או הקטנת דפי המסמך כך שיתאימו לגודל הנייר הנבחר.
בעת בחירת אפשרות זו ,בחרו את גודל הנייר הרצוי לכם מהרשימה הנפתחת.
[Free [25 - 400%
בחרו באפשרות זו כדי להגדיל או להקטין את דפי המסמך באופן ידני .בעת בחירת אפשרות זו ,הזינו ערך
לשדה.
( Reverse Print2 .2הדפסה בסדר הפוך)
בחרו באפשרות זו לסיבוב התמונה המודפסת ב 180-מעלות.
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( Use Watermark3 .3שימוש בסימן מים)
בחרו באפשרות זו להדפסת לוגו או טקסט על המסמך שלכם כסימן מים .בחרו באחד מסימני המים המוגדרים
מראש ,הוסיפו סימן מים חדש ,או השתמשו בקובץ תמונה שיצרתם.
( Header-Footer Print4 .4הדפסת כותרת עליונה-כותרת תחתונה)
בחרו באפשרות זו להדפסת התאריך ,הזמן ושם המשתמש להתחברות למחשב האישי על המסמך.
( Toner Save Mode5 .5מצב חיסכון בטונר)
בחרו תכונה זו לחיסכון בטונר על ידי שימוש בפחות טונר להדפסת מסמכים; תדפיסים נראים בהירים יותר,
אך עדיין קריאים.
( Administrator6 .6מנהל מערכת)
תכונה זו מאפשרת לכם לשנות את סיסמת מנהל המערכת ומגבילה פונקציות הדפסה שונות.
( User Authentication7 .7זיהוי משתמש) (זמין לדגמים מסוימים בלבד)
תכונה זו מאפשרת לכם לאשר את ההגבלות לכל משתמש.
8 .8לחצן אפשרויות הדפסה אחרות
( Sleep Timeזמן שינה)
בחרו באפשרות זו להגדרת המכשיר להיכנס למצב שינה מיד לאחר הדפסה.
( Macroזמין לדגמים מסוימים בלבד)
בחרו בתכונה זו להדפסת טופס אלקטרוני (מאקרו) ,ששמרתם בזיכרון המכשיר שלכם,
כרובד על עבודת ההדפסה.
( Density Adjustmentהתאמת צפיפות)
ציינו את צפיפות ההדפסה.
( Improve Print Outputשיפור פלט הדפסה)
בחרו באפשרות זו להקטנת הסתלסלות הנייר ושיפור קיבוע הטונר.
דילוג על דפים ריקים
בחרו באפשרות זו כדי לאפשר למנהל התקן המדפסת לגלות אוטומטית דפים ריקים ולהוציאם מהדפסה.
( Print Text in Blackהדפסת טקסט בשחור)
בחרו באפשרות זו כאשר ברצונכם להדפיס טקסט צבעוני בשחור.
( Print Archiveארכיון הדפסה)
בחרו באפשרות זו לשמירת הנתונים המודפסים כקובץ  PDFעל המחשב שלכם.
( Eco settingsהגדרות חיסכון)
בחרו באפשרות זו להקטנת רעש ההדפסה.

מידע קשור
•הדפסה מהמחשב שלכם (®)Windows
•הדפסת מסמך (®)Windows
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שינוי הגדרות ברירת המחדל של ההדפסה (®)Windows
בעת שינוי הגדרות הדפסה של יישום ,השינויים חלים רק על מסמכים המודפסים עם יישום זה .לשינוי הגדרות
ההדפסה לכל יישומי ® ,Windowsצריך להגדיר את תצורת תכונות מנהל התקן המדפסת.
1 .1בצעו את אחת הפעולות הבאות:
•לWindows Server® 2008-
לחצו על ()Start) > Control Panel > Hardware and Sound > Printers
•ל Windows® 7-וWindows Server® 2008 R2-
לחצו על ()Start) > Devices and Printers
•לWindows® 8-
הזיזו את העכבר לפינה הימנית התחתונה של שולחן העבודה שלכם .כאשר מופיע סרגל התפריט,
לחצו על  ,Settingsואז לחצו על  .Control Panelבקבוצת  ,Hardware and Soundלחצו על
.View devices and printers
•ל Windows® 10-וWindows Server® 2016-
לחצו על < Windows System > Control Panel
בקבוצת  ,Hardware and Soundלחצו על .View devices and printers
•לWindows Server® 2012-
הזיזו את העכבר לפינה הימנית התחתונה של שולחן העבודה שלכם .כאשר מופיע סרגל התפריט ,לחצו על
 ,Settingsואז לחצו על  .Control Panelבקבוצת  ,Hardwareלחצו על .View devices and printers
•לWindows Server® 2012 R2-
לחצו על  Control Panelעל מסך  .Startבקבוצת  ,Hardwareלחצו על .View devices and printers
2 .2לחצו עם המקש הימני על צלמית ( Brother XXX-XXXXכאשר  XXXXXהוא שם הדגם שלכם) ,ובחרו
 .Printer propertiesאם מופיעות אפשרויות מנהל התקן המדפסת ,בחרו את מנהל התקן המדפסת שלכם.
3 .3לחצו על לשונית  ,Generalואז לחצו על לחצן  Printing Preferences...או Preferences...
על המסך תופיע תיבת הדו-שיח של מנהל התקן המדפסת.
•להגדרת תצורת הגדרות מגש הניירות ,לחצו על לשונית Device Settings
(זמינה בדגמים מסוימים בלבד).
•לשינוי יציאת המדפסת ,לחצו על לשונית .Ports
4 .4בחרו את הגדרות ההדפסה שברצונכם להשתמש בהן כברירות מחדל לכל תוכניות ® Windowsשלכם.
5 .5לחצו על .OK
6 .6סגור את תיבת הדו-שיח של תכונות המדפסת.

מידע קשור
•הדפסה מהמחשב שלכם (®)Windows
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ניטור הסטאטוס של המכשיר מהמחשב שלכם (®)Windows
תוכנית שירות  Status Monitorהנה כלי תוכנה הניתן להגדרת תצורה לניטור הסטאטוס של התקן אחד או יותר,
המאפשר לכם לקבל הודעה מיידית על שגיאות.
•בצעו את אחת הפעולות הבאות:
במגש המטלות.
	-לחצו פעמיים על צלמית
®
	 Windows 7, Windows Server® 2008(-ו)Windows Server 2008 R2-
®

לחצו על ()Start) > All Programs > Brother > Brother Utilities
לחצו על הרשימה הנפתחת ובחרו את שם הדגם שלכם (אם טרם נבחר).
לחצו על  Toolsבסרגל הניווט השמאלי ,ואז לחצו על .Status Monitor
	 )Windows® 8(-ו)Windows Server® 2012 -
( ,)Brother Utilitiesואז לחצו על הרשימה הנפתחת ובחרו את שם הדגם שלכם
לחצו על
(אם טרם נבחר) .לחצו על  Toolsבסרגל הניווט השמאלי ,ואז לחצו על .Status Monitor
	 Windows® 8.1(-ו)Windows Server® 2012 R2-
(אם אתם משתמשים במכשיר
הזיזו את העכבר לפינה השמאלית התחתונה של מסך  Startולחצו על
מבוסס-מגע ,הזיזו את מסך  Startמלמטה להצגת מסך  .)Appsכאשר מופיע מסך  ,Appsהקישו או לחצו על
( ,)Brother Utilitiesואז לחצו על הרשימה הנפתחת ובחרו את שם הדגם שלכם (אם טרם נבחר).
לחצו על  Toolsבסרגל הניווט השמאלי ,ואז לחצו על .Status Monitor
	 )Windows® 10(-ו)Windows Server® 2016 -
לחצו על < Brother > Brother Utilities
לחצו על הרשימה הנפתחת ובחרו את שם הדגם שלכם (אם טרם נבחר).
לחצו על  Toolsבסרגל הניווט השמאלי ,ואז לחצו על .Status Monitor
אבחון ותיקון תקלות
לחצו על לחצן  Troubleshootingלגישה לאתר האינטרנט של אבחון ותיקון תקלות של .Brother
מחפשים אביזרים מתכלים?
לחצו על לחצן  ?Looking for replacement suppliesלמידע נוסף על אביזרים מקוריים של .Brother

מידע קשור
•הדפסה מהמחשב שלכם (®)Windows
•בעיות הדפסה
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הדפסה מהמחשב שלכם (מקינטוש)
•הדפסת מסמך (מקינטוש)
•אפשרויות הדפסה (מקינטוש)
•ניטור הסטאטוס של המכשיר מהמחשב שלכם (מקינטוש)
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הדפסת מסמך (מקינטוש)
1 .1נא לוודא שטענתם נייר בגודל הנכון במגש הניירות.
2 .2ביישום כגון  Apple TextEditלחצו על תפריט  Fileולאחר מכן בחרו .Print
3 .3בחרו ( Brother XXX-XXXXכאשר  XXXXXהוא שם הדגם שלכם).
4 .4הזינו את מספר העותקים הרצוי לכם בשדה .Copies
5 .5לחצו על התפריט הצץ  Paper Sizeובחרו את גודל הנייר שלכם.
6 .6בחרו באפשרות  Orientationהמתאימה לדרך שברצונכם להדפיס את המסמך.
7 .7לחצו על התפריט הצץ של היישום ובחרו .Print Settings
אז יופיעו אפשרויות .Print Settings
8 .8לחצו על התפריט הצץ  Media Typeובחרו את סוג הנייר שאתם משתמשים בו.
9 .9שנו הגדרות מדפסת אחרות לפי הצורך.
1010לחצו על .Print

מידע קשור
•הדפסה מהמחשב שלכם (מקינטוש)
•אפשרויות הדפסה (מקינטוש)
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אפשרויות הדפסה (מקינטוש)
הגדרת עמוד

( Paper Size1 .1גודל נייר)
בחרו את גודל הנייר שברצונכם להשתמש בו .ניתן לבחור מבין גודלי נייר סטנדרטיים או ליצור גודל נייר
בהתאמה אישית.
( Orientation2 .2כיוון הדפסה)
בחרו את כיוון ההדפסה (לאורך או לרוחב) של התדפיס שלכם.
אם היישום שלכם מכיל הגדרה דומה ,אנו ממליצים להגדיר את כיוון ההדפסה באמצעות היישום.
( Scale3 .3קנה מידה)
הזינו ערך לשדה להגדלת או הקטנת הדפים במסמך שלכם כך שיתאים לגודל הנייר הנבחר.
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מתווה

( Pages per Sheet1 .1עמודים לגיליון)
בחרו את מספר הדפים להדפסה על גיליון נייר יחיד.
( Layout Direction2 .2כיוון מתווה)
בחרו את סדר הדפים בעת הדפסת עמודים רבים על גיליון נייר יחיד.
( Border3 .3גבולות)
בחרו באפשרות הגבול בעת הדפסת עמודים רבים על גיליון נייר יחיד.
( Two-Sided4 .4דו-צדדי)
בחרו האם להדפיס משני צידי הדף.
( Reverse page orientation5 .5כיוון דף הפוך)
בחרו באפשרות זו לסיבוב התמונה המודפסת ב 180-מעלות.
( Flip horizontally6 .6הפיכה אופקית)
בחרו באפשרות זו להפיכת התמונה המודפסת על הדף בכיוון אופקי משמאל לימין.
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שימוש בנייר

( Collate pages1 .1איסוף דפים)
בחרו באפשרות זו להדפסת סטים של מסמכים מרובי דפים בסדר הדפים המקורי .כאשר נבחרה אפשרות
זו ,יודפס עותק שלם אחד של המסמך שלכם ולאחר מכן יודפס מחדש על פי מספר העותקים שבחרתם .אם
אפשרות זו לא נבחרה ,אז כל דף יודפס על פי מספר העותקים שנבחר לפני הדפסת הדף הבא של המסמך.
( Pages to Print2 .2דפים להדפסה)
בחרו את הדפים שברצונכם להדפיס (דפים זוגיים או אי זוגיים).
( Page Order3 .3סדר עמודים)
בחרו את סדר העמודים.
( Scale to fit paper size4 .4סילום להתאמה לגודל הדף)
בחרו באפשרות זו להגדלת או הקטנת דפי המסמך כך שיתאימו לגודל הנייר הנבחר.
( Destination Paper Size5 .5גודל נייר מיועד)
בחירת גודל הנייר להדפסה.
( Scale down only6 .6הקטנה בלבד)
בחרו באפשרות זו אם ברצונכם להקטין את הדפים במסמך שלכם כאשר הם גדולים מידי לגודל הנייר הנבחר.
אם נבחרה אפשרות זו והמסמך מפורמט לגודל נייר קטן מגודל הנייר שהנכם משתמשים בו ,המסמך יודפס
בגודלו המקורי.
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הגדרות הדפסה

( Media Type1 .1סוג חומר הדפסה)
בחרו את סוג חומר ההדפסה שברצונכם להשתמש בו .להשגת תוצאות ההדפסה הטובות ביותר,
המכשיר מתאים אוטומטית את הגדרות ההדפסה שלו על פי סוג חומר ההדפסה הנבחר.
( Print Quality2 .2איכות הדפסה)
בחרו את רזולוציית ההדפסה הרצויה .כיוון שאיכות ומהירות ההדפסה קשורות ,ככל שהאיכות גבוהה יותר ,כך
יידרש זמן רב יותר להדפסת המסמך.
(3 .3מקור נייר)
בחרו את הגדרת מקור הנייר על פי תנאי או מטרת ההדפסה שלכם.
( Advanced4 .4מתקדם)
( Toner Save Modeמצב חיסכון בטונר)
בחרו תכונה זו לחיסכון בטונר על ידי שימוש בפחות טונר להדפסת מסמכים; תדפיסים נראים בהירים יותר,
אך עדיין קריאים.
( Graphics Qualityאיכות גרפיקה)
בחרו  Graphicsאו  Textלאיכות ההדפסה הטובה ביותר ,על פי סוג המסמך המודפס.
( Improve Print Outputשיפור פלט הדפסה)
בחרו באפשרות זו להקטנת הסתלסלות הנייר ושיפור קיבוע הטונר.
( Density Adjustmentהתאמת צפיפות)
ציינו את צפיפות ההדפסה.
( Sleep Timeזמן שינה)
ציינו את משך הזמן שחולף לפני שהמכשיר נכנס למצב שינה.
( Quiet Modeמצב שקט)
בחרו באפשרות זו להקטנת רעש ההדפסה.
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אפשרויות הדפסה אחרות
( Skip Blank Pageדילוג על דפים ריקים)
בחרו באפשרות זו כדי לאפשר למנהל התקן המדפסת לגלות אוטומטית דפים ריקים ולהוציאם מהדפסה.

מידע קשור
•הדפסה מהמחשב שלכם (מקינטוש)
•הדפסת מסמך (מקינטוש)
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ניטור סטאטוס המכשיר מהמחשב שלכם (מקינטוש)
תוכנית השירות  Status Monitorהיא כלי תוכנה הניתן להגדרת תצורה לניטור הסטאטוס של המכשיר המאפשר
לכם לקבל מיד הודעות שגיאה כגון נייר אזל או תקיעת מסמך ,במרווחי זמן מוגדרים מראש .ניתן גם לגשת לכלי
.Web Based Management
1 .1לחצו על תפריט  ,System Preferencesבחרו  Print & Scanאו  Printers & Scannersואז בחרו
את המכשיר שלכם.
2 .2לחצו על לחצן .Options & Supplies
3 .3לחצו על לשונית  Utilityואז לחצו על לחצן .Open Printer Utility
כלי  Status Monitorמתחיל לפעול.

אבחון ותיקון תקלות
לחצו על לחצן  Troubleshootingלגישה לאתר האינטרנט של אבחון ותיקון תקלות של .Brother
( Visit the Genuine Supplies websiteבקרו באתר האביזרים המקוריים)
לחצו על לחצן  Visit the Genuine Supplies websiteלמידע נוסף על מוצרים מקוריים של .Brother
עדכון הסטאטוס של המכשיר
.
כדי לצפות בסטאטוס העדכני ביותר של המכשיר כאשר חלון Status Monitorפתוח ,לחצו על צלמית
ניתן להגדיר את מרווח הזמן שהתוכנה תעדכן את המידע על הסטאטוס של המכשיר.
לחצו על  Brother Status Monitorתוך סרגל התפריט ,ובחרו .Preferences
כלי ( Web Based Managementבחיבור לרשת בלבד)
גשו למערכת  Web Based Managementעל ידי לחיצה על צלמית המכשיר במסך .Status Monitor
ניתן להשתמש בדפדפן אינטרנט סטנדרטי לניהול המכשיר שלכם באמצעות ( HTTPפרוטוקול העברת
היפרטקסט).

מידע קשור
•הדפסה מהמחשב שלכם (מקינטוש)
•בעיות הדפסה
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ביטול עבודת הדפסה
1 .1לחצו על לוח הבקרה של המכשיר על לחצן  Goבמשך כשתי שניות לביטול עבודת ההדפסה הנוכחית.
לביטול עבודות הדפסה רבות ,לחצו על  Goלמשך ארבע שניות.

מידע קשור
•הדפסה
•בעיות הדפסה
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הדפסת ניסיון
דגמים קשוריםHL-L2350DW/HL-L2357DW/HL-L2370DN/HL-L2375DW :
אם קיימות בעיות באיכות ההדפסה ,נא לפעול לפי ההוראות הבאות לביצוע הדפסת ניסיון:
1 .1לחצו על ▲ או ▼ לבחירת אפשרות][Printerואז לחצו על .OK
)HL-L2370DN/HL-L2375DW(2 .2
לחצו על ▲ או ▼ להצגת אפשרות][Print Optionsואז לחצו על .OK
לחצו על ▲ או ▼ לבחירת אפשרות][Test Printואז לחצו על .Go
3 .3המכשיר מדפיס את דף הניסיון.

מידע קשור
•הדפסה
•שיפור איכות ההדפסה
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רשת
•תכונות רשת בסיסיות נתמכות
•תוכנת ותוכניות שירות ניהול רשת
•שיטות נוספות להגדרת תצורת מכשיר  Brotherשלכם לרשת אלחוטית
•תכונות רשת מתקדמות
•מידע טכני למשתמשים מתקדמים
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תכונות רשת בסיסיות נתמכות
דגמים קשוריםHL-L2350DW/HL-L2357DW/HL-L2370DN/HL-L2375DW :
שרת ההדפסה תומך בתכונות שונות על פי מערכת ההפעלה שלכם .השתמשו בטבלה הבאה כדי לראות אלו
תכונות רשת וחיבורים נתמכים על ידי על מערכת הפעלה.
Windows® 7
Windows® 8
Windows® 10

מערכות הפעלה

הדפסה

®Windows Server
2008/2008
R2/2012/2012
R2/2016

כן

כן

BRAdmin Light

כן

כן

BRAdmin Professional

כן

כן

כן

כן

כלי Web Based Management
תוכנית שירות

Status Monitor

כן

אשף פריסת מנהל התקן

כן

זיווג אנכי

כן

macOS v10.10.5
macOS v10.11.x
macOS v10.12.x
כן

כן
כן

כן

•נא לבקר בעמוד ההורדות של הדגם שלכם במרכז הפתרונות של  Brotherבכתובת
 support.brother.comלהורדת הגרסה האחרונה של  BRAdmin Lightשל .Brother
•נא לבקר בעמוד ההורדות של הדגם שלכם במרכז הפתרונות של  Brotherבכתובת
 support.brother.comלהורדת הגרסה האחרונה של תוכנית שירות BRAdmin Professional
של .Brother

מידע קשור
•רשת
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תוכנת ותוכניות שירות ניהול רשת
הגדירו את התצורה ושנו את הגדרות הרשת של מכשיר  Brotherשלכם באמצעות תוכנית שירות לניהול.
•למדו על תוכנת ותוכניות שירות ניהול רשת
•שינוי הגדרות המכשיר מהמחשב שלכם
•שינוי הגדרות המכשיר באמצעות כלי Web Based Management
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למדו על תוכנת ותוכניות שירות ניהול רשת
דגמים קשוריםHL-L2350DW/HL-L2357DW/HL-L2370DN/HL-L2375DW :
כלי Web Based Management
כלי  Web Based Managementהוא תכנית שירות העושה שימוש בדפדפן אינטרנט סטנדרטי לניהול המכשיר
שלכם באמצעות פרוטוקול העברת היפרטקסט ( )HTTPאו פרוטוקול העברת היפרטקסט דרך אבטחת שכבת
התעבורה ( .)HTTPSהזינו את כתובת  IPשל המכשיר שלכם לדפדפן האינטרנט לגישה ולשינוי הגדרות שרת
ההדפסה שלכם.
)Windows®) BRAdmin Light
 BRAdmin Lightהיא תוכנית שירות להגדרה ראשונית של המכשירים המחוברים לרשת של .Brother
תוכנית שירות זו יכולה גם לחפש מוצרי  Brotherעל הרשת שלכם ,להציג את הסטאטוס ולהגדיר את התצורה
של הגדרות רשת בסיסיות ,כגון כתובת .IP
נא לבקר בעמוד ההורדות של הדגם שלכם במרכז הפתרונות של  Brotherבכתובת support.brother.com
להורדת .BRAdmin Light
•אם הנכם משתמשים בחומת אש של ® ,Windowsאו בפונקצית חומת אש של יישום נגד רוגלות או
וירוסים ,השביתו אותן זמנית .כאשר הנכם בטוחים שניתן להדפיס ,הגדירו את תצורת הגדרות התוכנה
על פי ההוראות.
(®BRAdmin Professional (Windows
 BRAdmin Professionalהיא תכנית שירות לניהול מתקדם יותר של מכשירי  Brotherהמחוברים לרשת.
תוכנית שירות זו יכולה לחפש מוצרי  Brotherעל הרשת שלכם ולצפות בסטאטוס של המכשיר ממסך בסגנון
 Windows® Explorerקל לקריאה המשתנה צבע לזיהוי הסטאטוס של כל מכשיר .ניתן להגדיר את תצורת
הרשת והגדרות המכשירים; ולעדכן את הקושחה של המכשירים ממחשב ® Windowsעל הרשת המקומית שלכם.
 BRAdmin Professionalיכולה גם לתעד ביומן פעילות את מכשירי  Brotherעל הרשת שלכם ולייצא את נתוני
היומן .למשתמשים המעוניינים לנטר מכשירים מחוברים מקומית ,נא להתקין את תוכנת Print Auditor Client
על המחשב של הלקוח .תוכנית שירות זו מאפשרת לכם להשתמש בכלי  BRAdmin Professionalלניטור
מכשירים המחוברים למחשב הלקוח באמצעות ממשק .USB
•נא לבקר בעמוד ההורדות של הדגם שלכם במרכז הפתרונות של  Brotherבכתובת
 support.brother.comלהורדת הגרסה האחרונה של תוכנית שירות BRAdmin Professional
של .Brother
•שם צומת :שם הצומת מופיע בחלון  BRAdmin Professionalהנוכחי .שם הצומת ברירת
המחדל הוא” ”BRNxxxxxxxxxxxxלרשת מחווטת או “ ”BRWxxxxxxxxxxxxלרשת אלחוטית
(כאשר “ ”xxxxxxxxxxxxהיא כתובת /MACאתרנט של המכשיר שלכם).
•אם הנכם משתמשים בחומת אש של ® ,Windowsאו בפונקצית חומת אש של יישום נגד רוגלות או
וירוסים ,השביתו אותן זמנית .כאשר הנכם בטוחים שניתן להדפיס ,הגדירו את תצורת הגדרות התוכנה
על פי ההוראות.

מידע קשור
•תוכנת ותוכניות שירות ניהול רשת
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שיטות נוספות להגדרת תצורת מכשיר  Brotherשלכם לרשת
אלחוטית
לחיבור המכשיר שלכם לרשת אלחוטית ,אנו ממליצים להשתמש בתקליטור ההתקנה של .Brother
•לפני הגדרת תצורת מכשיר  Brotherשלכם לרשת אלחוטית.
•הגדרת תצורת המכשיר שלכם לרשת אלחוטית
•הגדירו את תצורת המכשיר שלכם לרשת אלחוטית בשיטת הלחיצה על לחצן אחד של
(Wi-Fi Protected Setup™ (WPS
•הגדירו את תצורת המכשיר שלכם לרשת אלחוטית בשיטת  PINשל (Wi-Fi Protected Setup™ (WPS
•הגדירו את תצורת המכשיר שלכם לרשת אלחוטית באמצעות אשף ההגדרות של לוח הבקרה של המכשיר
שלכם
•הגדירו את תצורת המכשיר שלכם לרשת אלחוטית כאשר  SSIDאינו משודר
•שימוש בWi-Fi Direct®-
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לפני הגדרת תצורת מכשיר  Brotherשלכם לרשת אלחוטית.
דגמים קשוריםHL-L2350DW/HL-L2357DW/HL-L2375DW :
לפני כל ניסיון להגדיר את תצורת הרשת האלחוטית ,נא לאשר כי:
•להשגת תוצאות מיטביות בהדפסת מסמכים יומיומית רגילה ,שימו את מכשיר  Brotherקרוב ככל הניתן לנקודת
הגישה/נתב של הרשת המקומית האלחוטית עם חסימות מינימאליות .עצמים גדולים וקירות בין שני המכשירים
ושיבושים ממכשירים אלקטרוניים אחרים עלולים לפגוע במהירות העברת הנתונים של המסמכים שלכם.
בשל גרמים אלו ,יתכן כי רשת אלחוטית אינה השיטה הטובה ביותר לחיבור לכל סוגי המסמכים והיישומים.
אם אתם מדפיסים קבצים גדולים ,כגון מסמכים רבי עמודים עם טקסט וגרפיקות גדולות ,כדאי לכם לשקול
לבחור רשת אתרנט מחווטת להעברת נתונים מהירה יותר (בדגמים נתמכים בלבד) או  USBלקצב ההעברה
המהיר ביותר.
•על אף שניתן להשתמש במכשיר  Brotherשלכם ברשת מחווטת ואלחוטית כאחת (בדגמים נתמכים בלבד),
ניתן להשתמש רק באחת משיטות החיבור בכל זמן נתון .אך ניתן להשתמש בחיבור רשת אלחוטית וחיבור
 Wi-Fiישיר ,או חיבור רשת מחווטת (בדגמים נתמכים בלבד) וחיבור  Wi-Fiישיר בכל זמן נתון.
אם אינכם יודעים את פרטי האבטחה ,נא להתייעץ עם יצרן הנתב ,מנהל המערכת שלכם או ספק האינטרנט.

מידע קשור
•שיטות נוספות להגדרת תצורת מכשיר  Brotherשלכם לרשת אלחוטית
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הגדרת תצורת המכשיר שלכם לרשת אלחוטית
דגמים קשוריםHL-L2350DW/HL-L2357DW/HL-L2375DW :
1 .1הפעילו את המחשב שלכם והכניסו את תקליטור ההתקנה של .Brother
•ל ,Windows®-פעלו על פי ההוראות הבאות:
•למקינטוש ,לחצו על  Driver Downloadולכו אל מרכז הפתרונות של .Brother
פעלו על פי ההוראות שעל המסך להתקנת מנהלי התקן המדפסת.
2 .2מסך הפתיחה מופיע אוטומטית.
בחרו את השפה שלכם ופעלו על פי ההוראות שעל המסך.
אם מסך  Brotherאינו מופיע ,נא לבצע את הפעולות הבאות:
•()Windows® 7
לכו אל  .Computerלחצו פעמיים על צלמית התקליטור ,ואז לחצו פעמים על .start.exe
•( Windows® 8ו)Windows® 10-
לחצו על צלמית

( )File Explorerשעל סרגל המשימות ואז לכו אל (.Computer (This PC

לחצו פעמיים על צלמית התקליטור ,ואז לחצו פעמים על .start.exe
•אם מופיע מסך  ,User Account Controlלחצו על .Yes
3 .3בחרו ( Wireless Network Connection (Wi-Fiולחצו על .Next
4 .4פעלו על פי ההוראות שעל המסך.
השלמתם את תהליך הגדרת הרשת האלחוטית .להתקנת חבילת מנהלי ההתקנים והתוכנה הדרושים להפעלת
המכשיר שלכם ,הכניסו את תקליטור ההתקנה של  Brotherלמחשב שלכם או לכו לדף ההורדות של הדגם שלכם
במרכז הפתרונות של  Brotherבכתובת .support.brother.com

מידע קשור
•שיטות נוספות להגדרת תצורת מכשיר  Brotherשלכם לרשת אלחוטית
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הגדרת תצורת המכשיר שלכם לרשת אלחוטית בשיטת הלחיצה
על לחצן אחד של (Wi-Fi Protected Setup™ (WPS
דגמים קשוריםHL-L2350DW/HL-L2357DW/HL-L2375DW :
אם נקודת הגישה/נתב האלחוטיים שלכם תומכי  :WPS (PBCהגדרת תצורה בלחיצה אחת) ,ניתן להשתמש
ב WPS-מתפריט לוח הבקרה של המכשיר שלכם להגדרת תצורת הגדרות הרשת האלחוטית.
נתבים או נקודות גישה תומכי  WPSמסומנים בסמל זה:

1 .1לחצו על ▲ או ▼ לבחירת אפשרות][Networkואז לחצו על .OK
2 .2לחצו על ▲ או ▼ לבחירת אפשרות][WLANואז לחצו על .OK
3 .3לחצו על ▲ או ▼ לבחירת אפשרות ][WPSואז לחצו על .OK
4 .4כאשר מופיע]? ,[WLAN Enableלחצו על ▼ לבחירת .On
פעולה זו תפעיל את אשף ההגדרה האלחוטית .לביטול ,לחצו על ▲.
5 .5כאשר על המסך מופיע] ,[Press Key on rtrלחצו על לחצן  WPSעל נקודת הגישה/נתב האלחוטיים
שלכם .לחצו על ▲ על לוח הבקרה של המכשיר .המכשיר יאתר אוטומטית את נקודת הגישה/נתב האלחוטיים
שלכם וינסה להתחבר אל הרשת האלחוטית שלכם.
אם המכשיר האלחוטי שלכם מחובר בהצלחה ,על צג המכשיר יופיע].[Connected
השלמתם את תהליך הגדרת הרשת האלחוטית .להתקנת חבילת מנהלי ההתקנים והתוכנה הדרושים להפעלת
המכשיר שלכם ,הכניסו את תקליטור ההתקנה של  Brotherלמחשב שלכם או לכו לדף ההורדות של הדגם שלכם
במרכז הפתרונות של  Brotherבכתובת .support.brother.com

מידע קשור
•שיטות נוספות להגדרת תצורת מכשיר  Brotherשלכם לרשת אלחוטית
•קודי שגיאות של דוח רשת מקומית אלחוטית
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הגדרת תצורת המכשיר שלכם לרשת אלחוטית בשיטת PIN
של (Wi-Fi Protected Setup™ (WPS
דגמים קשוריםHL-L2350DW/HL-L2357DW/HL-L2375DW :
אם נקודת הגישה/נתב האלחוטיים שלכם תומכי  ,WPSניתן להשתמש בשיטת מספר הזיהוי האישי ()PIN
להגדרת תצורת הגדרות הרשת האלחוטית שלכם.
שיטת  PINהנה אחת משיטות החיבור שפותחו על ידי ® .Wi-Fi Allianceעל ידי הגשת  PINשנוצר על ידי
מצטרף (המכשיר שלכם) לרשם (התקן המנהל את הרשת המקומית האלחוטית) ,ניתן להגדיר את הרשת
האלחוטית והגדרות האבטחה .למידע נוסף על גישה למצב  ,WPSראה הוראות המצורפות לנקודת הגישה/נתב
האלחוטיים שלכם.
סוג א'
חיבור כאשר נקודת הגישה/נתב אלחוטיים ( )1של הרשת המקומית פועלים בתפקיד הכפול גם של הרשם:

סוג ב'
חיבור כאשר התקן אחר ( ,)2כגון מחשב ,משמש כרשם:
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נתבים או נקודות גישה תומכי  WPSמסומנים בסמל זה:

1 .1לחצו על ▲ או ▼ לבחירת אפשרות][Networkואז לחצו על .OK
2 .2לחצו על ▲ או ▼ לבחירת אפשרות][WLANואז לחצו על .OK
3 .3לחצו על ▲ או ▼ לבחירת אפשרות][WPS w/PIN Codeואז לחצו על .OK
4 .4כאשר מופיע ]? ,[WLAN Enableלחצו על ▼ לבחירת .On

פעולה זו תפעיל את אשף ההגדרה האלחוטית .לביטול ,לחצו על ▲.

5 .5על הצג מופיע קוד  PINבן שמונה ספרות והמכשיר מתחיל לחפש נקודת/גישה נתב לרשת מקומית אלחוטית.
6 .6באמצעות מחשב המחובר לרשת ,הקלידו בשורת הכתובת של הדפדפן שלכם את כתובת  IPשל המכשיר
שהנכם משתמשים בו כרשם( .לדוגמה.)http://192.168.1.2 :
7 .7לכו לעמוד הגדרות  WPSוהזינו את קוד  ,PINופעלו על פי ההוראות שעל המסך.
•הרשם הוא בדרך כלל נקודת הגישה/נתב לרשת מקומית אלחוטית.
•דף ההגדרות ישתנה על פי מותג נקודת הגישה/נתב של הרשת המקומית האלחוטית.
למידע נוסף ראה ההוראות המצורפות לנקודת הגישה/נתב של הרשת המקומית האלחוטית שלכם.
אם הנכם משתמשים במחשב  Windows® 7, Windows® 8או  Windows® 10כרשם ,השלימו את השלבים
הבאים:
8 .8בצעו את אחת הפעולות הבאות:
•Windows® 7
לחצו על ()Start) > Devices and Printers > Add a device
•Windows® 8
הזיזו את העכבר לפינה הימנית התחתונה של שולחן העבודה שלכם .כאשר מופיע סרגל התפריט ,לחצו על
Settings > Control Panel > Hardware and Sound > View devices and printers > Add a device.
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•Windows® 10
לחצו על < Windows System > Control Panel
בקבוצת  ,Hardware and Soundלחצו על .Add a device
•כדי להשתמש במחשב  Windows® 7, Windows® 8או  Windows® 10כרשם ,עליכם לרשום אותו
מראש ברשת שלכם .למידע נוסף ראה ההוראות המצורפות לנקודת הגישה/נתב של הרשת המקומית
האלחוטית שלכם.
•אם הנכם משתמשים במחשב  Windows® 7או  Windows® 8או  Windows® 10כרשם ,עליכם להתקין
את מנהל התקן המדפסת לאחר הגדרת התצורה האלחוטית על פי ההוראות שעל המסך .להתקנת מנהל
ההתקן השלם וחבילת התוכנה ,השתמשו בתקליטור ההתקנה של .Brother
9 .9בחרו את המכשיר שלכם ולחצו על .Next
1010הזינו את קוד  PINהמוצג על צג המכשיר ,ואז לחצו על .Next
 )Windows® 7(1111בחרו את הרשת שלכם ולחצו על .Next
1212לחצו על .Close
אם המכשיר האלחוטי שלכם מחובר בהצלחה ,על צג המכשיר יופיע ].[Connected
השלמתם את תהליך הגדרת הרשת האלחוטית .להתקנת חבילת מנהלי ההתקנים והתוכנה הדרושים להפעלת
המכשיר שלכם ,הכניסו את תקליטור ההתקנה של  Brotherלמחשב שלכם או לכו לדף ההורדות של הדגם שלכם
במרכז הפתרונות של  Brotherבכתובת .support.brother.com

מידע קשור
•שיטות נוספות להגדרת תצורת מכשיר  Brotherשלכם לרשת אלחוטית
•קודי שגיאות של דוח רשת מקומית אלחוטית

61

הגדרת תצורת המכשיר שלכם לרשת אלחוטית באמצעות
אשף ההגדרות של לוח הבקרה של המכשיר שלכם
דגמים קשוריםHL-L2350DW/HL-L2357DW/HL-L2375DW :
לפני הגדרת תצורת המכשיר שלכם ,מומלץ לרשום את הגדרות הרשת האלחוטית שלכם.
תזדקקו למידע זה לפני שתמשיכו בהגדרת התצורה.
1 .1בדקו ותעדו את הגדרות הרשת האלחוטית הנוכחיות של המחשב שהנכם מתחברים אליו.
שם הרשת ()SSID

מפתח רשת

לדוגמה:
שם הרשת ()SSID
HELLO
מפתח רשת
12345
•נקודת הגישה/נתב שלכם עשויים לתמוך בשימוש במפתחות  WEPרבים ,אך מכשיר  Brotherשלכם
תומך בשימוש במפתח  WEPהראשון בלבד.
•אם אתם זקוקים לעזרה במהלך ההתקנה וברצונכם לפנות אל שירות הלקוחות של ,Brother
וודאו שיש בידיכם את ( SSIDשם רשת) ומפתח הרשת .איננו יכולים לסייע לכם במציאת מידע זה.
•אם מידע זה אינו ידוע לכם ( SSIDומפתח רשת) ,אינכם יכולים להמשיך בהגדרה האלחוטית.
כיצד אני יכול למצוא מידע זה?
	-עיינו בתיעוד שסופק עם נקודת הגישה/נתב האלחוטיים שלכם.
	 SSID-הראשוני יכול להיות שם היצרן או שם הדגם.
	-אם אינכם יודעים את פרטי האבטחה ,נא להתייעץ עם יצרן הנתב ,מנהל המערכת או ספק האינטרנט שלכם.
2 .2לחצו על ▲ או ▼ לבחירת אפשרות][Networkואז לחצו על .OK
3 .3לחצו על ▲ או ▼ לבחירת אפשרות][WLANואז לחצו על .OK
4 .4לחצו על ▲ או ▼ לבחירת אפשרות][Setup Wizardואז לחצו על .OK
5 .5כאשר מופיע]?[WLAN Enableלחצו על ▼ לבחירת .On
פעולה זו תפעיל את אשף ההגדרה האלחוטית .לביטול ,לחצו על ▲.
6 .6המכשיר יחפש את הרשת שלכם ויציג רשימת  SSIDזמינים .כאשר מופיעה רשימת שמות הרשת (,)SSIDs
לחצו על ▲ או ▼ לבחירת  SSIDהרצוי לכם.
7 .7לחצו על .OK
8 .8בצעו את אחת הפעולות הבאות:
•אם הנכם משתמשים בשיטת אימות והצפנה המצריכה מפתח רשת ,הזינו את מפתח הרשת שרשמתם
בשלב הראשון .הזינו את המפתח ולחצו על  OKלהחלת ההגדרות שלכם .להחלת ההגדרות ,לחצו על ▼.
לביטול לחצו על ▲.
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•אם שיטת האימות שלכם היא מערכת פתוחה ( )Open Systemומצב ההצפנה שלכם הוא אין (,)None
לכו לשלב הבא.
9 .9המכשיר ינסה להתחבר להתקן האלחוטי שבחרתם.
אם המכשיר האלחוטי שלכם מחובר בהצלחה ,על צג המכשיר יופיע].[Connected
השלמתם את תהליך הגדרת הרשת האלחוטית .להתקנת חבילת מנהלי ההתקנים והתוכנה הדרושים להפעלת
המכשיר שלכם ,הכניסו את תקליטור ההתקנה של  Brotherלמחשב שלכם או לכו לדף ההורדות של הדגם שלכם
במרכז הפתרונות של  Brotherבכתובת .support.brother.com

מידע קשור
•שיטות נוספות להגדרת תצורת מכשיר  Brotherשלכם לרשת אלחוטית
•כיצד להזין טקסט במכשיר  Brotherשלכם
•קודי שגיאות של דוח רשת מקומית אלחוטית
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הגדרת תצורת המכשיר שלכם לרשת אלחוטית כאשר SSID
אינו משודר
דגמים קשוריםHL-L2350DW/HL-L2357DW/HL-L2375DW :
לפני הגדרת תצורת המכשיר שלכם ,מומלץ לרשום את הגדרות הרשת האלחוטית שלכם.
תזדקקו למידע זה לפני שתמשיכו בהגדרת התצורה.
1 .1סמנו ורשמו את הגדרות הרשת האלחוטית הנוכחיות.
שם הרשת ()SSID

מצב תקשורת

שיטת אימות

מצב הצפנה

מפתח רשת

תשתית

מערכת פתוחה

אין

WEP
WEP

מפתח משותף

AES

WPA/WPA2-PSK

TKIP

לדוגמה:
שם הרשת ()SSID
HELLO
מצב תקשורת
תשתית

שיטת אימות

מצב הצפנה

WPA2-PSK

מפתח רשת
AES

12345678

אם הנתב שלכם משתמש בהצפנת  ,WEPהזינו את המפתח שנעשה בו שימוש כמפתח  WEPהראשון.
מכשיר  Brotherשלכם תומך בשימוש במפתח  WEPהראשון בלבד.
2 .2לחצו על ▲ או ▼ לבחירת אפשרות][Networkואז לחצו על .OK
3 .3לחצו על ▲ או ▼ לבחירת אפשרות][WLANואז לחצו על .OK
4 .4לחצו על ▲ או ▼ לבחירת אפשרות][Setup Wizardואז לחצו על .OK
5 .5כאשר מופיע]?[WLAN Enableלחצו על ▼ לבחירת .On
פעולה זו תפעיל את אשף ההגדרה האלחוטית .לביטול ,לחצו על ▲.
6 .6המכשיר יחפש את הרשת שלכם ויציג רשימת  SSIDזמינים .לחצו על ▲ או ▼ לבחירת אפשרות
]> [<New SSIDואז לחצו על .OK
7 .7הזינו את שם  SSIDהחדש ולחצו על .OK
8 .8בחרו באפשרות][Infrastructureולחצו על .OK
9 .9לחצו על ▲ או ▼ לבחירת שיטת האימות הרצויה לכם ,ולחצו על .OK
1010בצעו את אחת הפעולות הבאות:
•אם בחרתם באפשרות][Open Systemלחצו על ▲ או ▼ לבחירת סוג הצפנה][Noneאו][WEP
ואז לחצו על  .OKאם בחרתם באפשרות] [WEPלסוג הצפנה ,הזינו את מפתח  WEPולחצו על .OK
•אם בחרתם באפשרות] ,[Shared Keyהזינו את מפתח  WEPולחצו על .OK
•אם בחרתם באפשרות][WPA/WPA2-PSKלחצו על ▲ או ▼ לבחירת סוג הצפנה][TKIP+AES
או][AESואז לחצו על .OK
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הזינו את מפתח ™ WPAולחצו על .OK
מכשיר  Brotherשלכם תומך בשימוש במפתח  WEPהראשון בלבד.
1111להחלת ההגדרות ,לחצו על ▼ ,לביטול לחצו על ▲.
1212המכשיר ינסה להתחבר להתקן האלחוטי שבחרתם.
אם המכשיר האלחוטי שלכם מחובר בהצלחה ,על צג המכשיר יופיע].[Connected
השלמתם את תהליך הגדרת הרשת האלחוטית .להתקנת חבילת מנהלי ההתקנים והתוכנה הדרושים להפעלת
המכשיר שלכם ,הכניסו את תקליטור ההתקנה של  Brotherלמחשב שלכם או לכו לדף ההורדות של הדגם שלכם
במרכז הפתרונות של  Brotherבכתובת .support.brother.com

מידע קשור
•שיטות נוספות להגדרת תצורת מכשיר  Brotherשלכם לרשת אלחוטית
•לא ניתן להשלים את הגדרת תצורת הרשת האלחוטית
•כיצד להזין טקסט במכשיר  Brotherשלכם
•קודי שגיאות של דוח רשת מקומית אלחוטית
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שימוש בWi-Fi Direct®-
•הדפסה מהמכשיר הנייד שלכם באמצעות Wi-Fi Direct
•הגדרת תצורת רשת  Wi-Fi Directשלכם
•לא ניתן להשלים את הגדרת תצורת הרשת האלחוטית
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הדפסה מהמכשיר הנייד שלכם באמצעות Wi-Fi Direct
דגמים קשוריםHL-L2350DW/HL-L2357DW/HL-L2375DW :
 Wi-Fi Directהנה אחת משיטות הגדרת התצורה האלחוטית שפותחה על ידי ® .Wi-Fi Allianceהיא מאפשרת
לכם להגדיר תצורה של רשת אלחוטית מאובטחת בין מכשיר  Brotherשלכם לבין מכשיר נייד ,כגון אנדרואיד,
טלפון חלונות ( ,)Windows® Phoneאייפון ,אייפוד מגע או אייפד ,מבלי להשתמש בנקודת גישה.
שיטת  Wi-Fi Directתומכת בהגדרת תצורת רשת אלחוטית באמצעות שיטת הלחיצה האחת או PIN
של ( .Wi-Fi Protected Setup™ (WPSניתן גם להגדיר תצורת רשת אלחוטית על ידי הגדרה ידנית של
 SSIDוסיסמה .תכונת  Wi-Fi Directשל מכשיר  Brotherשלכם תומכת באבטחת ™ WPA2עם הצפנת .AES

 .1מכשיר נייד
 .2מכשיר  Brotherשלכם.
•על אף שניתן להשתמש במכשיר  Brotherברשת מחווטת ואלחוטית כאחת ,ניתן להשתמש רק באחת
משיטות החיבור בכל זמן נתון .אך ניתן להשתמש בחיבור רשת אלחוטית וחיבור  Wi-Fiישיר ,או חיבור
רשת מחווטת (בדגמים נתמכים בלבד) וחיבור  Wi-Fiישיר בכל זמן נתון.
•ההתקן הנתמך  Wi-Fi Directיכול להפוך לבעל קבוצה ( .)G/Oבעת הגדרת תצורת רשת ,Wi-Fi Direct
בעל הקבוצה משמש כנקודת גישה.

מידע קשור
•שימוש בWi-Fi Direct®-
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הגדרת תצורת רשת  Wi-Fi Directשלכם
הגדירו את תצורת הגדרות רשת  Wi-Fi Directשלכם מלוח הבקרה של המכשיר שלכם.
•סקירה כללית של תצורת רשת Wi-Fi Direct
•הגדירו את תצורת רשת  Wi-Fi Directשלכם בשיטת הלחיצה על לחצן אחד
•הגדירו את תצורת רשת  Wi-Fi Directשלכם בשיטת הלחיצה על לחצן אחד
של (Wi-Fi Protected Setup™ (WPS
•הגדירו את תצורת רשת  Wi-Fi Directשלכם בשיטת PIN
•הגדירו את תצורת רשת  Wi-Fi Directשלכם בשיטת  PINוWi-Fi Protected Setup™ (WPS(-
•הגדרת תצורת רשת  Wi-Fi Directשלכם באופן ידני
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סקירה כללית של תצורת רשת Wi-Fi Direct
דגמים קשוריםHL-L2350DW/HL-L2357DW/HL-L2375DW :
ההוראות הבאות יספקו חמש שיטות להגדרת תצורת מכשיר  Brotherשלכם בסביבת רשת אלחוטית.
בחרו את השיטה המועדפת לסביבת העבודה שלכם:
בדקו את המכשיר הנייד שלכם להגדרת תצורה.
1 .1האם המכשיר הנייד שלכם תומך ?Wi-Fi Direct
אפשרות

תיאור

כן

לכו לשלב 2

לא

לכו לשלב 3

2 .2האם המכשיר הנייד שלכם תומך בהגדרת תצורה בלחיצה על לחצן אחד ל?Wi-Fi Direct -
אפשרות

תיאור

כן

ראה מידע קשור :הגדירו את תצורת רשת  Wi-Fi Directשלכם בשיטת הלחיצה על לחצן אחד

לא

ראה מידע קשור :הגדירו את תצורת רשת  Wi-Fi Directשלכם בשיטת PIN

3 .3האם המכשיר הנייד שלכם תומך (?Wi-Fi Protected Setup™ (WPS
אפשרות

תיאור

כן

לכו לשלב 4

לא

ראה מידע קשור :הגדרת תצורת רשת  Wi-Fi Directשלכם באופן ידני

4 .4האם המכשיר הנייד שלכם תומך בהגדרת תצורה בלחיצה על לחצן אחד ל?Wi-Fi Protected Setup™ (WPS(-
אפשרות

תיאור

כן

ראה מידע קשור :הגדירו את תצורת רשת  Wi-Fi Directשלכם בשיטת הלחיצה על לחצן אחד
של (Wi-Fi Protected Setup™ (WPS

לא

ראה מידע קשור :הגדירו את תצורת רשת  Wi-Fi Directשלכם בשיטת  PINשל
(.Wi-Fi Protected Setup™ (WPS

כדי להשתמש בפונקציונאליות  Brother iPrint&Scanברשת עם הגדרת תצורה  Wi-Fi Directבאמצעות שיטת
הלחיצה על לחצן אחד של  WiFi Directאו באמצעות הגדרת תצורה של שיטת  PINשל  ,WiFi Directהמכשיר
שהנכם משתמשים בו להגדרת תצורת  WiFi Directחייב להריץ אנדרואיד  4.0או יותר.
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מידע קשור
•הגדרת תצורת רשת  Wi-Fi Directשלכם
•הגדירו את תצורת רשת  Wi-Fi Directשלכם בשיטת הלחיצה על לחצן אחד
•הגדירו את תצורת רשת  Wi-Fi Directשלכם בשיטת הלחיצה על לחצן אחד של
(Wi-Fi Protected Setup™ (WPS
•הגדירו את תצורת רשת  Wi-Fi Directשלכם בשיטת PIN
•הגדירו את תצורת רשת  Wi-Fi Directשלכם בשיטת  PINוWi-Fi Protected Setup™ (WPS(-
•הגדרת תצורת רשת  Wi-Fi Directשלכם באופן ידני
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הגדירו את תצורת רשת  Wi-Fi Directשלכם בשיטת הלחיצה
על לחצן אחד
דגמים קשוריםHL-L2350DW/HL-L2357DW/HL-L2375DW :
אם המכשיר הנייד שלכם תומך  ,Wi-Fi Directפעלו על פי השלבים הבאים להגדרת תצורת רשת :Wi-Fi Direct
1 .1לחצו על ▲ או ▼ לבחירת אפשרות][Networkואז לחצו על .OK
2 .2לחצו על ▲ או ▼ לבחירת אפשרות][Wi-Fi Directואז לחצו על .OK
3 .3לחצו על ▲ או ▼ לבחירת אפשרות][Push Buttonואז לחצו על .OK
4 .4כאשר מופיע]?[Wi-Fi Direct Onלחצו על ▼ לקבלה .לביטול ,לחצו על ▲.
5 .5הפעילו את  Wi-Fi Directעל המכשיר הנייד שלכם (ראה מדריך למשתמש של המכשיר הנייד להוראות)
כאשר][Activate Wi-Fi Direct on other device and press OK.מופיע על צג
המכשיר.
לחצו על  OKעל המכשיר שלכם.
כך תופעל הגדרת  .Wi-Fi Directלביטול ,לחצו על .Back
6 .6בצעו את אחת הפעולות הבאות:
•כאשר מכשיר  Brotherשלכם הוא בעל הקבוצה ( ,)G/Oחברו את המכשיר הנייד שלכם למכשיר ישירות.
•כאשר מכשיר  Brotherשלכם אינו בעל הקבוצה ,הוא יציג את שמות ההתקנים הזמינים שבאמצעותם ניתן
להגדיר את תצורת רשת  .Wi-Fi Directלחצו על ▲ או ▼ לבחירת המכשיר הנייד שברצונכם לחבר ולחצו
על  .OKלחיפוש מכשירים זמינים שנית ,לחצו על]>[<Rescanולאחר מכן על .OK
7 .7אם המכשיר הנייד שלכם מחובר בהצלחה ,על צג המכשיר יופיע] .[Connectedהשלמתם את הגדרת
רשת  .Wi-Fi Directמדריך ההדפסה/סריקה ניידת של  Brother iPrint&Scanמכיל מידע על הדפסה
מהמכשיר הנייד שלכם .נא לבקר בעמוד המדריכים של הדגם שלכם במרכז הפתרונות של Brother
בכתובת  support.brother.comלהורדת המדריך.

מידע קשור
•הגדרת תצורת רשת  Wi-Fi Directשלכם
•סקירה כללית של תצורת רשת Wi-Fi Direct
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הגדירו את תצורת רשת  Wi-Fi Directשלכם בשיטת הלחיצה
על לחצן אחד של (Wi-Fi Protected Setup™ (WPS
דגמים קשוריםHL-L2350DW/HL-L2357DW/HL-L2375DW :
אם המכשיר הנייד שלכם תומך  PBC ( :WPSהגדרת תצורה בלחיצת לחצן) ,נא לפעול על פי השלבים הבאים
להגדרת רשת :Wi-Fi Direct
1 .1לחצו על ▲ או ▼ לבחירת אפשרות][Networkואז לחצו על .OK
2 .2לחצו על ▲ או ▼ לבחירת אפשרות][Wi-Fi Directואז לחצו על .OK
3 .3לחצו על ▲ או ▼ לבחירת אפשרות][Group Ownerואז לחצו על .OK
4 .4לחצו על ▲ או ▼ לבחירת אפשרות][Onואז לחצו על .OK
5 .5לחצו על ▲ או ▼ לבחירת אפשרות][Push Buttonואז לחצו על .OK
6 .6כאשר מופיע]?[Wi-Fi Direct Onלחצו על ▼ לקבלה .לביטול ,לחצו על ▲.
7 .7הפעילו את  WPSשיטת הגדרת התצורה בלחיצת לחצן אחת של המכשיר הנייד שלכם (ראה מדריך
למשתמש של המכשיר הנייד להוראות) כאשר [Activate Wi-Fi Direct on other device
] and press OK.מופיע על צג המכשיר.
לחצו על  OKעל המכשיר שלכם .כך תופעל הגדרת  .Wi-Fi Directלביטול ,לחצו על .Back
8 .8אם המכשיר הנייד שלכם מחובר בהצלחה ,על צג המכשיר יופיע] .[Connectedהשלמתם את הגדרת
רשת  .Wi-Fi Directמדריך ההדפסה/סריקה ניידת של  Brother iPrint&Scanמכיל מידע על הדפסה
מהמכשיר הנייד שלכם .נא לבקר בעמוד המדריכים של הדגם שלכם במרכז הפתרונות של Brother
בכתובת  support.brother.comלהורדת המדריך.

מידע קשור
•הגדרת תצורת רשת  Wi-Fi Directשלכם
•סקירה כללית של תצורת רשת Wi-Fi Direct
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הגדירו את תצורת רשת  Wi-Fi Directשלכם בשיטת PIN
דגמים קשוריםHL-L2350DW/HL-L2357DW/HL-L2375DW :
אם המכשיר הנייד שלכם תומך בשיטת  PINשל  ,Wi-Fi Directפעלו על פי השלבים הבאים להגדרת תצורת רשת
:Wi-Fi Direct
1 .1לחצו על ▲ או ▼ לבחירת אפשרות][Networkואז לחצו על .OK
2 .2לחצו על ▲ או ▼ לבחירת אפשרות][Wi-Fi Directואז לחצו על .OK
3 .3לחצו על ▲ או ▼ לבחירת אפשרות][PIN Codeואז לחצו על .OK
4 .4כאשר מופיע]?[Wi-Fi Direct Onלחצו על ▼ לקבלה .לביטול ,לחצו על ▲.
5 .5הפעילו את  Wi-Fi Directעל המכשיר הנייד שלכם (ראה מדריך למשתמש של המכשיר הנייד להוראות)
כאשר][Activate Wi-Fi Direct on other device and press OK.מופיע על צג
המכשיר .לחצו על  OKעל המכשיר שלכם .כך תופעל הגדרת  .Wi-Fi Directלביטול ,לחצו על .Back
6 .6בצעו את אחת הפעולות הבאות:
•כאשר מכשיר  Brotherשלכם הוא בעל הקבוצה ( ,)G/Oהוא ימתין לבקשת חיבור מהמכשיר הנייד שלכם.
כאשר מופיע] ,[Input PIN Codeהזינו את  PINהמוצג על המכשיר הנייד שלכם במכשיר .Brother
לחצו על  OKלהשלמת ההגדרה .אם  PINמוצג על מכשיר  ,Brotherהזינו את  PINבמכשיר הנייד שלכם.
•כאשר מכשיר  Brotherשלכם אינו בעל הקבוצה ,הוא יציג את שמות ההתקנים הזמינים שבאמצעותם ניתן
להגדיר את תצורת רשת  .Wi-Fi Directלחצו על ▲ או ▼ לבחירת המכשיר הנייד שברצונכם לחבר ולחצו
על  .OKלחיפוש מכשירים זמינים שנית ,לחצו על]>[<Rescanולאחר מכן על .OK
7 .7בצעו את אחת הפעולות הבאות:
•לחצו על ▼ להצגת  PINעל מכשיר  ,Brotherהזינו את  PINבמכשיר הנייד שלכם והמשיכו לשלב הבא.
•הזינו ▲ להזנת  PINהמוצג על המכשיר הנייד שלכם במכשיר  .Brotherלחצו על  OKוהמשיכו לשלב הבא.
אם המכשיר הנייד שלכם אינו מציג  ,PINלחצו על  Backעל מכשיר  .Brotherחזרו לשלב הראשון ונסו שנית.
8 .8אם המכשיר הנייד שלכם מחובר בהצלחה ,על צג המכשיר יופיע] .[Connectedהשלמתם את הגדרת
רשת  .Wi-Fi Directמדריך ההדפסה/סריקה ניידת של  Brother iPrint&Scanמכיל מידע על הדפסה
מהמכשיר הנייד שלכם .נא לבקר בעמוד המדריכים של הדגם שלכם במרכז הפתרונות של Brother
בכתובת  support.brother.comלהורדת המדריך.

מידע קשור
•הגדרת תצורת רשת  Wi-Fi Directשלכם
•סקירה כללית של תצורת רשת Wi-Fi Direct
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הגדירו את תצורת רשת  Wi-Fi Directשלכם בשיטת PIN
של (Wi-Fi Protected Setup™ (WPS
דגמים קשוריםHL-L2350DW/HL-L2357DW/HL-L2375DW :
אם המכשיר הנייד שלכם תומך בשיטת  PINשל ( ,Wi-Fi Protected Setup™ (WPSפעלו על פי השלבים
הבאים להגדרת תצורת רשת :Wi-Fi Direct
1 .1לחצו על ▲ או ▼ לבחירת אפשרות][Networkואז לחצו על .OK
2 .2לחצו על ▲ או ▼ לבחירת אפשרות][Wi-Fi Directואז לחצו על .OK
3 .3לחצו על ▲ או ▼ לבחירת אפשרות][Group Ownerואז לחצו על .OK
4 .4לחצו על ▲ או ▼ לבחירת אפשרות][Onואז לחצו על .OK
5 .5לחצו על ▲ או ▼ לבחירת אפשרות][PIN Codeואז לחצו על .OK
6 .6כאשר מופיע]?[Wi-Fi Direct Onלחצו על ▼ לקבלה .לביטול ,לחצו על ▲.
7 .7הפעילו את שיטת הגדרת התצורה בלחיצת לחצן אחת  WPS PINשל המכשיר הנייד שלכם
(ראה מדריך למשתמש של המכשיר הנייד להוראות) כאשר
][Activate Wi-Fi Direct on other device and press OK.
מופיע על צג המכשיר .לחצו על  OKעל המכשיר שלכם .כך תופעל הגדרת .Wi-Fi Direct
לביטול ,לחצו על .Back
8 .8המכשיר ימתין לבקשת חיבור מהמכשיר הנייד שלכם .כאשר מופיע] ,[PIN Codeהזינו את PIN
המוצג על המכשיר הנייד שלכם במכשיר .Brother
9 .9לחצו על .OK
1010אם המכשיר הנייד שלכם מחובר בהצלחה ,על צג המכשיר יופיע] .[Connectedהשלמתם את הגדרת
רשת  .Wi-Fi Directמדריך ההדפסה/סריקה ניידת של  Brother iPrint&Scanמכיל מידע על הדפסה
מהמכשיר הנייד שלכם .נא לבקר בעמוד המדריכים של הדגם שלכם במרכז הפתרונות של Brother
בכתובת  support.brother.comלהורדת המדריך.

מידע קשור
•הגדרת תצורת רשת  Wi-Fi Directשלכם
•סקירה כללית של תצורת רשת Wi-Fi Direct
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הגדרת תצורת רשת  Wi-Fi Directשלכם באופן ידני
דגמים קשוריםHL-L2350DW/HL-L2357DW/HL-L2375DW :
אם המכשיר הנייד שלכם אינו תומך  Wi-Fi Directאו  ,WPSעליכם להגדיר את תצורת רשת Wi-Fi Direct
באופן ידני.
1 .1לחצו על ▲ או ▼ לבחירת אפשרות][Networkואז לחצו על .OK
2 .2לחצו על ▲ או ▼ לבחירת אפשרות][Wi-Fi Directואז לחצו על .OK
3 .3לחצו על ▲ או ▼ לבחירת אפשרות][Manualואז לחצו על .OK
4 .4כאשר מופיע]? [Wi-Fi Direct Onלחצו על ▼ לקבלה .לביטול ,לחצו על ▲.
5 .5המכשיר יציג את שם  SSIDוהסיסמה במשך חמש דקות .לכו למסך הגדרות הרשת האלחוטית של המכשיר
הנייד שלכם ,בחרו שם  SSIDוהזינו את הסיסמה.
6 .6אם המכשיר הנייד שלכם מחובר בהצלחה ,על צג המכשיר יופיע] .[Connectedהשלמתם את הגדרת
רשת  .Wi-Fi Directלמידע על הדפסה מהמכשיר הנייד שלכם ,לכו אל דף המדריכים של המדריך שלכם
במרכז הפתרונות של  Brotherבכתובת  support.brother.comכדי לראות את מדריך ההדפסה/סריקה
ניידת של .Brother iPrint&Scan

מידע קשור
•הגדרת תצורת רשת  Wi-Fi Directשלכם
•סקירה כללית של תצורת רשת Wi-Fi Direct

75

תכונות רשת מתקדמות
•הדפסת דוח תצורת רשת
•הדפסת דוח רשת מקומית אלחוטית
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הדפסת דוח תצורת רשת
דגמים קשוריםHL-L2350DW/HL-L2357DW/HL-L2370DN/HL-L2375DW :
דוח הגדרת תצורת הרשת מציג את הגדרת תצורת הרשת ,לרבות הגדרות שרת ההדפסה ברשת.
•שם צומת :שם הצומת מופיע בדוח הגדרת תצורת הרשת הנוכחי .שם הצומת ברירת המחדל
הוא” ”BRNxxxxxxxxxxxxלרשת מחווטת או “ ”BRWxxxxxxxxxxxxלרשת אלחוטית
(כאשר “ ”xxxxxxxxxxxxהיא כתובת /MACאתרנט של המכשיר שלכם).
•אם][IP Addressעל דוח הגדרת תצורת הרשת הוא  ,0.0.0.0נא להמתין דקה ולנסות להדפיסו שנית.
•ניתן למצוא את הגדרות המכשיר שלכם ,כגון כתובת  ,IPמסיכת תת-רשת ,שם צומת וכתובת  MACבדוח,
לדוגמה:
	-כתובת IP: 192.168.0.5
	-מסכת תת-רשת255.255.255.0 :
	-שם צומתBRN000ca0000499 :
	-כתובת MAC: 00-0c-a0-00-04-99
1 .1לחצו על ▲ או ▼ לבחירת אפשרות][Print Reportsואז לחצו על .OK
2 .2לחצו על ▲ או ▼ לבחירת].[Network Config
3 .3לחצו על .OK
4 .4לחצו על .Go

מידע קשור
•תכונות רשת מתקדמות
•היכן ניתן למצוא את הגדרות הרשת של מכשיר  Brotherשלי?
•שימוש בכלי תיקון חיבור לרשת (®)Windows
•אני רוצה לבדוק שהתקני הרשת שלי פועלים כהלכה
•גישה לכלי Web Based Management
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הדפסת דוח רשת מקומית אלחוטית
דגמים קשוריםHL-L2350DW/HL-L2357DW/HL-L2375DW :
דוח הרשת המקומית האלחוטית משקף את הסטאטוס האלחוטי של המכשיר שלכם .אם החיבור האלחוטי נכשל,
בדקו את קוד השגיאה על הדוח המודפס.
1 .1לחצו על ▲ או ▼ לבחירת אפשרות][Print Reportsואז לחצו על .OK
2 .2לחצו על ▲ או ▼ לבחירת אפשרות][WLAN Reportואז לחצו על .OK
3 .3לחצו על .Go
המכשיר ידפיס את דוח הרשת המקומית האלחוטית.

מידע קשור
•תכונות רשת מתקדמות
•קודי שגיאות של דוח רשת מקומית אלחוטית
•מכשיר  Brotherשלי לא יכול להדפיס ברשת
•אני רוצה לבדוק שהתקני הרשת שלי פועלים כהלכה
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קודי שגיאות של דוח רשת מקומית אלחוטית
דגמים קשוריםHL-L2350DW/HL-L2357DW/HL-L2375DW :
אם דוח הרשת המקומית האלחוטית מראה כי החיבור נכשל ,בדקו את קוד השגיאה על הדוח המודפס ועיינו
בהוראות המתאימות בטבלה:
קוד שגיאה

בעיות ופתרונות מומלצים

TS-01

ההגדרה האלחוטית אינה מופעלת ,הפעילו את ההגדרה האלחוטית למצב .ON
אם כבל רשת מחובר למכשיר שלכם ,נתקו אותו ושנו את ההגדרה האלחוטית של המכשיר שלכם
למצב .ON

TS-02

לא ניתן לאתר את נקודת הגישה/נתב האלחוטיים.
1 .1בדקו את שתי הנקודות הבאות:
•נתקו את הכבל החשמלי לנקודת הגישה/נתב האלחוטיים שלכם ,המתינו במשך  10שניות וחברו
אותו שנית.
•אם נקודת הגישה/נתב האלחוטיים שלכם עושים שימוש בסינון כתובות  ,MACאשרו את כתובת
 MACשל מכשיר Brotherשלכם שמותרת בסינון.
2 .2אם הזנתם ידנית את  SSIDומידע על אבטחה (/SSIDשיטת אימות/שיטת הצפנה/מפתח רשת),
המידע עשוי להיות שגוי.
אשרו שנית את ה SSID-ופרטי האבטחה והזינו מחדש את המידע הנכון לפי הצורך.
המכשיר אינו תומך  SSID/ESSID 5ג'יגה-הרץ וצריך לבחור  SSID/ESSIDשל  2.4ג'יגה-הרץ.
נא לוודא כי נקודת הגישה/נתב מוגדר למצב  2.5ג’יגה-הרץ או מצב מעורב של  2.4/5ג’יגה-הרץ.

TS-04

שיטות האימות/הצפנה שנעשה בהן שימוש על ידי נקודת הגישה/נתב האלחוטיים הנבחרים של הרשת
המקומית האלחוטית אינן נתמכות על ידי המכשיר שלכם.
שנו את שיטות האימות וההצפנה של נקודת הגישה/נתב האלחוטיים .המכשיר שלכם תומך בשיטות
האימות הבאות:
•WPA-Personal TKIP
או AES
•WPA2-Personal TKIP
או AES
•פתוח
 WEPאו ( Noneללא הצפנה)
•מפתח משותף
WEP
אם בעייתכם אינה נפתרת ,יתכן כי הגדרות  SSIDאו הרשת שהזנתם שגויות .אשרו מחדש את
הגדרות הרשת האלחוטית.

TS-05

פרטי האבטחה (/SSIDמפתח רשת) שגויים.
אשרו את פרטי האבטחה האלחוטית (שיטת אימות/שיטת הצפנה/מפתח רשת).

TS-06

המכשיר אינו יכול לאתר נקודת גישה/נתב של רשת מקומית אלחוטית עם  WPSמאופשר
אשרו את פרטי האבטחה האלחוטית (שיטת אימות/שיטת הצפנה/מפתח רשת).

TS-07

המכשיר אינו יכול לאתר נקודת גישה/נתב של רשת מקומית אלחוטית עם  WPSמאופשר
אם ברצונכם להתחבר עם  ,WPSעליכם להפעיל את המכשיר שלכם ונקודת הגישה/נתב של הרשת
המקומית האלחוטית כאחד .אשרו את שיטת החיבור של  WPSעל נקודת הגישה/נתב של הרשת
המקומית האלחוטית ונסו להתחיל שנית.
אם אינכם יודעים כיצד להפעיל את נקודת הגישה/נתב של הרשת המקומית האלחוטית שלכם
באמצעות  ,WPSעיינו בתיעוד המצורף לנקודת הגישה/נתב של הרשת המקומית האלחוטית שלכם,
פנו אל יצרן נקודת הגישה/נתב של הרשת המקומית האלחוטית שלכם או למנהל הרשת.
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קוד שגיאה
TS-08

בעיות ופתרונות מומלצים
אותרו שתי נקודות גישה או יותר לרשת מקומית אלחוטית עם  WPSמאופשר.
•אשרו כי רק לנקודת גישה/נתב אחד של הרשת המקומית האלחוטית בטווח שיטת WPS
מופעלת ונסו שנית.
•נסו להתחיל שנית לאחר מספר דקות כדי להימנע משיבושים מנקודות גישה אחרות.

מידע קשור
•הדפסת דוח רשת מקומית אלחוטית
•מכשיר  Brotherשלי לא יכול להדפיס ברשת
•אני רוצה לבדוק שהתקני הרשת שלי פועלים כהלכה
•הגדירו את תצורת המכשיר שלכם לרשת אלחוטית בשיטת הלחיצה על לחצן אחד של
(Wi-Fi Protected Setup™ (WPS
•הגדירו את תצורת המכשיר שלכם לרשת אלחוטית בשיטת  PINשל (Wi-Fi Protected Setup™ (WPS
•הגדירו את תצורת המכשיר שלכם לרשת אלחוטית באמצעות אשף ההגדרות של לוח הבקרה של המכשיר
שלכם
•הגדירו את תצורת המכשיר שלכם לרשת אלחוטית כאשר  SSIDאינו משודר

80

מידע טכני למשתמשים מתקדמים
•איפוס הגדרות הרשת להגדרות ברירת המחדל
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איפוס הגדרות הרשת להגדרות ברירת המחדל
דגמים קשוריםHL-L2350DW/HL-L2357DW/HL-L2370DN/HL-L2375DW :
ניתן להשתמש בלוח הבקרה של המכשיר שלכם לאיפוס שרת ההדפסה להגדרות ברירת המחדל שלו.
כך ניתן לאפס את כל המידע ,כגון סיסמה וכתובת .IP
•תכונה זו משיבה את כל הגדרות הרשת המחווטת (בדגמים נתמכים בלבד) והאלחוטית להגדרות
ברירת המחדל.
•ניתן גם לאפס את שרת ההדפסה להגדרות ברירת המחדל שלו באמצעות
 BRAdmin Light, BRAdmin Professionalאו .Web Based Management
1 .1לחצו על ▲ או ▼ לבחירת אפשרות][Networkואז לחצו על .OK
2 .2לחצו על ▲ או ▼ לבחירת אפשרות][Network Resetואז לחצו על .OK
3 .3לחצו על ▼ או].[Yes
המכשיר יופעל מחדש.

מידע קשור
•מידע טכני למשתמשים מתקדמים
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אבטחה
•נעילת הגדרות המכשיר
•תכונות אבטחת רשת
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נעילת הגדרות המכשיר
לפני הפעלת נעילת הגישה של המכשיר ,נא להקפיד לרשום את הסיסמה שלכם .אם שכחתם את הסיסמה שלכם,
עליכם לאפס את כל הסיסמאות השמורות במכשיר או לפנות למנהל המערכת שלכם או לשירות הלקוחות של
.Brother
•סקירה כללית של נעילת הגדרות
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סקירה כללית של נעילת הגדרות
השתמשו בתכונת נעילת הגדרות ( )Setting Lockלחסימת גישה בלתי מורשית להגדרות המכשיר.
כאשר נעילת ההגדרות מופעלת לא ניתן לגשת להגדרות המכשיר מבלי להזין את הסיסמה.
•הגדרת סיסמת נעילת ההגדרות
•שינוי סיסמת נעילת ההגדרות
•הפעלת נעילת הגדרות
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הגדרת סיסמת נעילת ההגדרות
דגמים קשוריםHL-L2350DW/HL-L2357DW/HL-L2370DN/HL-L2375DW :
1 .1לחצו על ▲ או ▼ להצגת אפשרות][General Setupואז לחצו על .OK
2 .2לחצו על ▲ או ▼ לבחירת אפשרות][Setting Lockואז לחצו על .OK
3 .3הזינו מספר בן ארבע ספרות לסיסמה.
להזנת כל ספרה ,לחצו על ▲ או ▼ לבחירת מספר ,ואז לחצו על .OK
4 .4אם על הצג מופיע] ,[Verifyהזינו מחדש את הסיסמה החדשה.

מידע קשור
•סקירה כללית של נעילת הגדרות
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שינוי סיסמת נעילת ההגדרות
דגמים קשוריםHL-L2350DW/HL-L2357DW/HL-L2370DN/HL-L2375DW :
1 .1לחצו על ▲ או ▼ להצגת אפשרות][General Setupואז לחצו על .OK
2 .2לחצו על ▲ או ▼ לבחירת אפשרות][Setting Lockואז לחצו על .OK
3 .3לחצו על ▲ או ▼ לבחירת אפשרות][Set Passwordואז לחצו על .OK
4 .4הזינו את הסיסמה הנוכחית בת ארבע ספרות.
להזנת כל ספרה ,לחצו על ▲ או ▼ לבחירת מספר ,ואז לחצו על .OK
5 .5הזינו סיסמה חדשה בת ארבע ספרות.
להזנת כל ספרה ,לחצו על ▲ או ▼ לבחירת מספר ,ואז לחצו על .OK
6 .6אם על הצג מופיע] ,[Verify:הזינו מחדש את הסיסמה החדשה.

מידע קשור
•סקירה כללית של נעילת הגדרות

87

הפעלת נעילת הגדרות
דגמים קשוריםHL-L2350DW/HL-L2357DW/HL-L2370DN/HL-L2375DW :
1 .1לחצו על ▲ או ▼ להצגת אפשרות][General Setupואז לחצו על .OK
2 .2לחצו על ▲ או ▼ לבחירת אפשרות][Setting Lockואז לחצו על .OK
3 .3לחצו על  OKכאשר על הצג מופיע].[On
4 .4הזינו את הסיסמה הנוכחית בת ארבע ספרות.
להזנת כל ספרה ,לחצו על ▲ או ▼ לבחירת מספר ,ואז לחצו על .OK
להשבתת נעילת הגדרות] ,[Offלחצו על  .OKלחצו על ▲ לבחירת][Yesכאשר על הצג מופיע
]? ,[Unlockהזינו את הסיסמה הנוכחית בת ארבע ספרות.

מידע קשור
•סקירה כללית של נעילת הגדרות
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תכונות אבטחת רשת
•לפני שימוש בתכונות אבטחת רשת
•ניהול אבטחת הרשת של המכשיר שלכם באמצעות SSL/TLS
•שליחת דוא"ל מאובטחת
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לפני שימוש בתכונות אבטחת רשת
דגמים קשוריםHL-L2350DW/HL-L2357DW/HL-L2370DN/HL-L2375DW :
מכשיר  Brotherשלכם עושה שימוש בכמה מפרוטוקולי אבטחת הרשת וההצפנה העדכניים ביותר הזמינים כיום.
תכונות רשת אלו ניתן לשלב בתכנית אבטחת הרשת הכוללת שלכם להגנת נתונים ומניעת גישה בלתי מורשית
למכשיר.
מומלץ להשבית את שרת  FTPופרוטוקולי  .TFTPגישה למכשיר באמצעות פרוטוקולים אלו אינה מאובטחת.

מידע קשור
•תכונות אבטחת רשת
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ניהול אבטחת הרשת של המכשיר שלכם באמצעות SSL/TLS
•מבוא לSSL/TLS-
•תעודות וכלי Web Based Management
•ניהול אבטחת הרשת של המכשיר שלכם באמצעות כלי Web Based Management
•ניהול אבטחת המכשיר שלכם ברשת באמצעות (®BRAdmin Professional (Windows
•הדפסת מסמכים מאובטחת באמצעות SSL/TLS
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מבוא לSSL/TLS-
דגמים קשוריםHL-L2350DW/HL-L2357DW/HL-L2370DN/HL-L2375DW :
פרוטוקול אבטחה ( )SSL - Secure Socket Layerאו אבטחת שכבת התעבורה ()TLS - Transport Layer Security
הוא שיטה יעילה להגנת נתונים הנשלחים ברשת תקשורת מקומית (רשת מקומית אלחוטית) או רשת תקשורת
מרחבית .הוא פועל באמצעות הצפנת נתונים ,כגון עבודת הדפסה ,הנשלחים ברשת ,כך שכל מי שמנסה ללכוד
אותם לא יוכל לקרוא אותם.
פרוטוקול  SSL/TLSניתן להגדרת תצורה ברשתות מחווטות ואלחוטיות כאחת ויפעל עם אמצעי אבטחה אחרים
כגון מפתחות  WPAוחומות אש.

מידע קשור
•ניהול אבטחת הרשת של המכשיר שלכם באמצעות SSL/TLS
•היסטוריה קצרה של SSL/TLS
•התועלות בשימוש בSSL/TLS-
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היסטוריה קצרה של SSL/TLS
דגמים קשוריםHL-L2350DW/HL-L2357DW/HL-L2370DN/HL-L2375DW :
פרוטוקולי  SSL/TLSנוצרו במקור לאבטחת מידע באינטרנט ,בעיקר נתונים הנשלחים בין דפדפני ושרתי אינטרנט.
לדוגמה ,כאשר הנכם משתמשים בדפדפן אינטרנט אקספלורר לבנקאות באינטרנט ורואים  https://וצלמית מנעול
קטן בדפדפן האינטרנט ,אתם משתמשים בפרוטוקול  .SSLפרוטוקול  SSLהתרחב ופועל כיום עם יישומים נוספים,
כגון  ,Telnetמדפסות ותוכנת  ,FTPכדי להפוך לפתרון האוניברסאלי לאבטחה מקוונת .כיום עדיין נעשה בו שימוש
למטרותיו המקוריות על ידי קמעונאיים ובנקים מקוונים רבים לאבטחת נתונים רגישים כגון מספרי כרטיסי אשראי,
רשומות של לקוחות וכדומה.
פרוטוקולי  SSL/TLSעושים שימוש ברמות הצפנה גבוהות במיוחד וזוכים לאמונם של בנקים בכל רחבי העולם.

מידע קשור
•מבוא לSSL/TLS-
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התועלות בשימוש בSSL/TLS-
דגמים קשוריםHL-L2350DW/HL-L2357DW/HL-L2370DN/HL-L2375DW :
התועלת העיקרית בשימוש ב SSL/TLS-במכשירי  Brotherהיא של אבטחת הדפסה מאובטחת ברשת IP
על ידי הגבלת משתמשים בלתי מורשים למניעת קריאת נתונים הנשלחים למכשיר .היתרון במפתח  SSLהוא
שניתן להשתמש בו להדפסת נתונים סודיים באופן מאובטח .לדוגמה ,מחלקת משאבי אנוש בחברה גדולה
עשויה להדפיס תלושי שכר באופן שוטף .ללא הצפנה ,הנתונים המצויים בתלושי שכר אלו ניתנים לקריאה על ידי
משתמשים אחרים ברשת .אך עם  SSL/TLSכל מי שמנסה ללכוד את הנתונים יראה דף קודים חסר פשר ולא
את תלוש השכר עצמו.

מידע קשור
•מבוא לSSL/TLS-
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תעודות וכלי Web Based Management
צריך להגדיר תצורת תעודה לניהול אבטחת מכשיר  Brotherהמרושת שלכם באמצעות .SSL/TLS
צריך להשתמש בכלי  Web Based Managementלהגדרת תצורת התעודה.
•תכונות תעודת אבטחה נתמכות
•יצירת והתקנת תעודה
•ניהול תעודות רבות
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תכונות תעודת אבטחה נתמכות
דגמים קשוריםHL-L2350DW/HL-L2357DW/HL-L2370DN/HL-L2375DW :
מכשיר  Brotherשלכם תומך בשימוש בתעודות אבטחה רבות ,המאפשרות ניהול ,אימות ותקשורת מאובטחים
עם המכשיר .ניתן להשתמש בתכונות תעודת האבטחה הבאות עם המכשיר:
•תקשורת SSL/TLS
•תקשורת  SSLלSMTP-
מכשיר  Brotherתומך בתעודות הבאות:
תעודה מותקנת מראש
•המכשיר שלכם מכיל תעודה מותקנת מראש עם חתימה עצמית .התעודה מאפשרת לכם לעשות שימוש
בתקשורת  SSL/TLSמבלי ליצור או להתקין תעודה שונה.
התעודה המותקנת מראש עם החתימה העצמית אינה יכולה להגן על התקשורת שלכם מפני פריצות.
מומלץ להשתמש בתעודה שהונפקה על ידי ארגון אמין לאבטחה טובה יותר.
•תעודה עם חתימה עצמית
שרת הדפסה זה מנפיק את התעודה שלו .על ידי שימוש בתעודה זו ,ניתן להשתמש בקלות בתקשורת
 SSL/TLSמבלי ליצור או להתקין תעודה שונה של רשות תעודות דיגיטליות (.)CA - Certificate Authority
•תעודה מרשות תעודות דיגיטאליות
קיימות שתי שיטות להתקנת תעודה מרשות תעודות דיגיטליות .אם כבר יש לכם תעודה מרשות תעודות
דיגיטליות או ברצונכם להשתמש בתעודה מרשות תעודות דיגיטליות חיצונית אמינה:
 בעת שימוש בבקשה לתעודת  SSL (CSR) - Certificates Signing Requestמשרת הדפסה זה. בעת יבוא תעודה ממפתח פרטי.•תעודה מרשות תעודות דיגיטליות
כדי להשתמש בתעודה מרשות תעודות דיגיטליות המזהה את רשות התעודות הדיגיטליות ומחזיקה במפתח
פרטי משלה ,צריך לייבא תעודה מרשות התעודות הדיגיטליות לפני הגדרת תצורת תכונות האבטחה של הרשת.
•אם הנכם עומדים להשתמש בתקשורת  ,SSL/TLSמומלץ לפנות קודם למנהל המערכת שלכם.
•בעת איפוס שרת ההדפסה בחזרה להגדרות ברירת המחדל שלו ,התעודה והמפתח הפרטי המותקנים
יימחקו .אם ברצונכם לשמור את התעודה והמפתח הפרטי לאחר איפוס שרת ההדפסה ,יצאו אותם לפני
האיפוס ואז התקינו אותם מחדש.

מידע קשור
•תעודות וכלי Web Based Management
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יצירת והתקנת תעודה
•מדריך שלב אחר שלב ליצירת והתקנת תעודה
•יצירת והתקנת תעודה עם חתימה עצמית
•יצירת והתקנת תעודה מרשות תעודות דיגיטליות
•יצוא ויבוא תעודה מרשות תעודות דיגיטליות
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מדריך שלב אחר שלב ליצירת והתקנת תעודה
דגמים קשוריםHL-L2350DW/HL-L2357DW/HL-L2370DN/HL-L2375DW :
קיימות שתי אפשרויות בעת בחירת תעודת אבטחה :להשתמש בתעודה עם חתימה עצמית או בתעודה מרשות
תעודות דיגיטליות.
להלן סיכום קצר של הפעולות הדרושות על פי האפשרות שבחרתם.

אפשרות 1
תעודה עם חתימה עצמית
1 .1צרו תעודה עם חתימה עצמית באמצעות כלי .Web Based Management
2 .2התקינו את התעודה עם חתימה עצמית על המחשב שלכם.

אפשרות 2
תעודה מרשות תעודות דיגיטליות
1 .1צרו בקשה לתעודת  SSLבאמצעות כלי .Web Based Management
2 .2התקינו את התעודה שהונפקה על ידי רשות התעודות הדיגיטליות על מכשיר  Brotherשלכם באמצעות
כלי .Web Based Management
3 .3התקינו את התעודה על המחשב שלכם.

מידע קשור
•יצירת והתקנת תעודה
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יצירת והתקנת תעודה עם חתימה עצמית
•יצירת תעודה עם חתימה עצמית
•התקנת התעודה עם חתימה עצמית למשתמשי ® Windowsעם זכויות מנהל מערכת
•יבוא ויצוא תעודה עם חתימה עצמית על מכשיר  Brotherשלכם
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יצירת תעודה עם חתימה עצמית
דגמים קשוריםHL-L2350DW/HL-L2357DW/HL-L2370DN/HL-L2375DW :
1 .1הפעילו את דפדפן האינטרנט שלכם.
2 .2הזינו ” ”http://machine’s IP addressלתוך סרגל כתובת הדפדפן שלכם
(כאשר ” ”machine’s IP addressהיא כתובת  IPשל המכשיר).
לדוגמה:
.http://192.168.1.2
•אם הנכם משתמשים במערכת שם תחום או מפעילים שם ,NetBIOS
ניתן להזין שם אחר ,כגון ” ”SharedPrinterבמקום כתובת .IP
	-לדוגמהhttp://SharedPrinter :
אם הפעלתם שם  ,NetBIOSניתן להשתמש גם בשם הצומת.
	-לדוגמהhttp://brnxxxxxxxxxxxx :
ניתן למצוא את שם  NetBIOSבדוח הגדרת תצורת רשת.
•במקינטוש ,ניתן לגשת לכלי  Web Based Managementעל ידי לחיצה על צלמית המכשיר במסך
.Status Monitor
3 .3לא נדרשת סיסמה כברירת מחדל .הזינו סיסמה אם הגדרתם ,ולחצו על

.

4 .4לחצו על לשונית .Network
5 .5לחצו על לשונית .Security
6 .6לחצו על .Certificate
7 .7לחצו על .Create Self-Signed Certificate
8 .8הזינו  Common Nameו.Valid Date-
•אורך  Common Nameיהיה פחות מ 64-בתים .הזינו פרט מזהה ,כגון כתובת  ,IPשם צומת או שם תחום
שיעשה בו שימוש בעת גישה למכשיר באמצעות תקשורת  .SSL/TLSשם הצומת מוצג כברירת מחדל.
•אזהרה תופיע הנכם משתמשים בפרוטוקול  IPPSאו  HTTPSומזינים שם שונה בכתובת  URLמכתובת
 Common Nameשנעשה בה שימוש לתעודה בחתימה עצמית.
9 .9בחרו את ההגדרה שלכם מהרשימה הנפתחת  .Public Key Algorithmהגדרת ברירת המחדל
היא (.RSA(2048bit
1010בחרו את ההגדרה שלכם מהרשימה הנפתחת  .Digest Algorithmהגדרת ברירת המחדל היא .SHA256
1111לחצו על .Submit
1212לחצו על .Network
1313לחצו על .Protocol
1414לחצו על .HTTP Server Settings
1515בחרו את התעודה שברצונכם להגדיר מהרשימה הנפתחת .Select the Certificate
1616לחצו על .Submit
אז מופיע המסך הבא.
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1717לחצו על  Yesכדי להפעיל מחדש את שרת ההדפסה שלכם.
התעודה עם החתימה העצמית נוצרת ונשמרת בזיכרון של המכשיר.
כדי להשתמש בתקשורת  ,SSL/TLSצריך להתקין את התעודה עם החתימה העצמית במחשב שלכם.

מידע קשור
•יצירת והתקנת תעודה עם חתימה עצמית
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התקנת התעודה עם חתימה עצמית למשתמשי ®Windows
עם זכויות מנהל מערכת
דגמים קשוריםHL-L2350DW/HL-L2357DW/HL-L2370DN/HL-L2375DW :
השלבים הבאים הם לדפדפן אינטרנט אקספלורר של מייקרוסופט .אם הנכם משתמשים בדפדפן אינטרנט אחר,
נא לעיין בתיעוד של דפדפן האינטרנט שלכם לעזרה בהתקנת תעודות.
1 .1בצעו את אחת הפעולות הבאות:
•( )Windows® 7ו)Windows Server® 2008 -
לחצו על ()Start) > All Programs
•()Windows® 8
לחצו עם המקש הישנים של העכבר על צלמית

(אינטרנט אקספלורר) על סרגל המשימות.

•( )Windows® 10ו)Windows Server® 2016 -
לחצו על < Windows Accessories
•( Windows Server® 2012ו)Windows Server® 2012 R2-
(אינטרנט אקספלורר) ,ואז לחצו עם המקש הימני של העכבר על צלמית
לחצו על
(אינטרנט אקספלורר) המופיעה בסרגל המשימות.
2 .2לחצו על המקש הימני של העכבר על  Internet Explorerואז לחצו על .Run as administrator
אם מופיעה אפשרות  ,Moreלחצו על .More

אם מופיע מסך  ,User Account Controlלחצו על .Yes
3 .3הזינו “ ”http://machine’s IP addressלשורת הכתובת של הדפדפן שלכם לגישה למכשיר
(כאשר ” ”machine’s IP addressהיא כתובת  IPשל המכשיר או שם הצומת שהקצתם לתעודה).
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.Continue to this website (not recommended( לחצו על4 .4

.View certificates  ואז לחצו על,Certificate Error לחצו על5 .5

.Install Certificate... לחצו על6 .6
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.Next  לחצו על,Certificate Import Wizard כאשר מופיע7 .7
.Browse...  ואז לחצו עלPlace all certificates in the following store בחרו8 .8

.OK  ולחצו עלTrusted Root Certification Authorities בחרו9 .9

.Next לחצו על1010
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1111לחצו על .Finish
1212לחצו על  Yesאם טביעת האצבע (טביעת האגודל) נכונה.

טביעת האצבע (טביעת אגודל) מודפסת על דוח הגדרת תצורת הרשת.
1313לחצו על .OK
התעודה עם החתימה העצמית מותקנת כעת על המכשיר שלכם ,ותקשורת SSL/TLSהנה זמינה.

מידע קשור
•יצירת והתקנת תעודה עם חתימה עצמית
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יבוא ויצוא תעודה עם חתימה עצמית על מכשיר  Brotherשלכם
ניתן לשמור תעודות עם חתימה עצמית במכשיר  Brotherשלכם ולנהל אותן על ידי יבוא ויצוא.
•יבוא תעודה עם חתימה עצמית
•יצוא תעודה עם חתימה עצמית
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יבוא תעודה עם חתימה עצמית
דגמים קשוריםHL-L2350DW/HL-L2357DW/HL-L2370DN/HL-L2375DW :
1 .1הפעילו את דפדפן האינטרנט שלכם.
2 .2הזינו ” ”http://machine’s IP addressלתוך סרגל כתובת הדפדפן שלכם
(כאשר ” ”machine’s IP addressהיא כתובת  IPשל המכשיר).
לדוגמה:
.http://192.168.1.2
•אם הנכם משתמשים במערכת שם תחום או מפעילים שם ,NetBIOS
ניתן להזין שם אחר ,כגון ” ”SharedPrinterבמקום כתובת .IP
	-לדוגמהhttp://SharedPrinter :
אם הפעלתם שם  ,NetBIOSניתן להשתמש גם בשם הצומת.
	-לדוגמהhttp://brnxxxxxxxxxxxx :
ניתן למצוא את שם  NetBIOSבדוח הגדרת תצורת רשת.
•במקינטוש ,ניתן לגשת לכלי  Web Based Managementעל ידי לחיצה על צלמית המכשיר במסך
.Status Monitor
3 .3לא נדרשת סיסמה כברירת מחדל .הזינו סיסמה אם הגדרתם ,ולחצו על

.

4 .4לחצו על לשונית .Network
5 .5לחצו על לשונית .Security
6 .6לחצו על .Certificate
7 .7לחצו על Import Certificateו.Private Key-
8 .8דפדפו עד לקובץ שברצונכם לייבא.
9 .9הזינו את הסיסמה אם הקובץ מוצפן ,ואז לחצו על .Submit
התעודה עם החתימה העצמית מיובאת למכשיר שלכם.
כדי להשתמש בתקשורת  ,SSL/TLSצריך להתקין את התעודה עם החתימה העצמית במחשב שלכם.
פנו למנהל הרשת שלכם.

מידע קשור
•יבוא ויצוא תעודה עם חתימה עצמית על מכשיר  Brotherשלכם
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יצוא תעודה עם חתימה עצמית
דגמים קשוריםHL-L2350DW/HL-L2357DW/HL-L2370DN/HL-L2375DW :
1 .1הפעילו את דפדפן האינטרנט שלכם.
2 .2הזינו ” ”http://machine’s IP addressלתוך סרגל כתובת הדפדפן שלכם
(כאשר ” ”machine’s IP addressהיא כתובת  IPשל המכשיר).
לדוגמה:
.http://192.168.1.2
•אם הנכם משתמשים במערכת שם תחום או מפעילים שם ,NetBIOS
ניתן להזין שם אחר ,כגון ” ”SharedPrinterבמקום כתובת .IP
	-לדוגמהhttp://SharedPrinter :
אם הפעלתם שם  ,NetBIOSניתן להשתמש גם בשם הצומת.
	-לדוגמהhttp://brnxxxxxxxxxxxx :
ניתן למצוא את שם  NetBIOSבדוח הגדרת תצורת רשת.
•במקינטוש ,ניתן לגשת לכלי  Web Based Managementעל ידי לחיצה על צלמית המכשיר במסך
.Status Monitor
3 .3לא נדרשת סיסמה כברירת מחדל .הזינו סיסמה אם הגדרתם ,ולחצו על
4 .4לחצו על לשונית .Network
5 .5לחצו על לשונית .Security
6 .6לחצו על .Certificate
7 .7לחצו על  Exportמוצג עם .Certificate List
8 .8אם ברצונכם להצפין קובץ ,הזינו סיסמה בשדה .Enter Password
אם שדה  Enter Passwordריק ,קובץ הפלט שלכם לא יוצפן.
9 .9הזינו את הסיסמה שנית בשדה  ,Retype Passwordולחצו על .Submit
1010לחצו על .Save
1111ציינו היכן ברצונכם לשמור את הקובץ.
התעודה עם החתימה העצמית מיוצאת למחשב שלכם.
ניתן גם ליבוא תעודה עם חתימה עצמית למחשב שלכם.

מידע קשור
•יבוא ויצוא תעודה עם חתימה עצמית על מכשיר  Brotherשלכם
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יצירת והתקנת תעודה מרשות תעודות דיגיטליות
אם ברשותכם תעודה מרשות תעודות דיגיטליות חיצונית אמינה ,ניתן לשמור את התעודה והמפתח הפרטי
במכשיר ולנהל אותם על ידי יבוא ויצוא .אם אין לכם תעודה מרשות תעודות דיגיטליות חיצונית אמינה,
צרו בקשת חתימה לאישור  ,SSLשלחו אותה לרשות התעודות הדיגיטליות לאימות ,והתקינו את התעודה
שהוחזרה על המכשיר שלכם.
•יצירת בקשת חתימה לאישור SLL
•התקנת תעודה על מכשיר  Brotherשלכם
•יבוא ויצוא התעודה והמפתח הפרטי
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יצירת בקשת חתימה לאישור SLL
דגמים קשוריםHL-L2350DW/HL-L2357DW/HL-L2370DN/HL-L2375DW :
בקשת חתימה לאישור  SSLהנה בקשה הנשלחת לרשות תעודות דיגיטליות לצורך אימות הפרטים הנכללים
בתעודה זו.
מומלץ להתקין תעודת שורש של רשות תעודות דיגיטליות על המחשב שלכם לפני יצירת בקשת חתימה לאישור .SSL
1 .1הפעילו את דפדפן האינטרנט שלכם.
2 .2הזינו ” ”http://machine’s IP addressלתוך סרגל כתובת הדפדפן שלכם
(כאשר ” ”machine’s IP addressהיא כתובת  IPשל המכשיר).
לדוגמה:
.http://192.168.1.2
•אם הנכם משתמשים במערכת שם תחום או מפעילים שם ,NetBIOS
ניתן להזין שם אחר ,כגון ” ”SharedPrinterבמקום כתובת .IP
	-לדוגמהhttp://SharedPrinter :
אם הפעלתם שם  ,NetBIOSניתן להשתמש גם בשם הצומת.
	-לדוגמהhttp://brnxxxxxxxxxxxx :
ניתן למצוא את שם  NetBIOSבדוח הגדרת תצורת רשת.
•במקינטוש ,ניתן לגשת לכלי  Web Based Managementעל ידי לחיצה על צלמית המכשיר במסך
.Status Monitor
3 .3לא נדרשת סיסמה כברירת מחדל .הזינו סיסמה אם הגדרתם ,ולחצו על

.

4 .4לחצו על לשונית .Network
5 .5לחצו על לשונית.Security
6 .6לחצו על .Certificate
7 .7לחצו על .Create CSR
8 .8הזינו ( Common Nameחובה) והוסיפו מידע אחר על הארגון ( )Organizationשלכם (אופציונאלי).
•פרטי החברה שלכם נדרשים כדי שרשות התעודות הדיגיטליות תוכל לאשר את זהותם ולאמת אותה
עם הנתונים מהעולם החיצוני
•אורך  Common Nameיהיה פחות מ 64-בתים .הזינו פרט מזהה ,כגון כתובת  ,IPשם צומת או שם
תחום שיעשה בו שימוש בעת גישה למכשיר באמצעות תקשורת  .SSL/TLSשם הצומת מוצג כברירת
מחדל Common Name .הוא חובה.
•אזהרה תופיע אם הזנתם שם שונה בכתובת  URLמה Common Name-שנעשה בו שימוש בתעודה.
•אורך שם הארגון ( ,)Organizationהיחידה הארגונית ( ,)Organization Unitהעיר/מיקום
( )City/Localityוהמדינה/מחוז ) )State/Provinceיהיה פחות מ 64-בתים.
•שם הארץ/אזור ( )Country/Regionיהיה קוד ארץ  ISO 3166של שני תווים.
•אם הנכם מגדירים תצורת הרחבת תעודה  ,X.509v3בחרו בתיבת הסימון Configure extended
 ,partitionואז בחרו ( Auto (Register IPv4או .Manual
9 .9בחרו את ההגדרה שלכם מהרשימה הנפתחת  .Public Key Algorithmהגדרת ברירת המחדל היא
(.RSA(2048bit
1010בחרו את ההגדרה שלכם מהרשימה הנפתחת  .Digest Algorithmהגדרת ברירת המחדל היא .SHA256
1111לחצו על .Submit
110

בקשת החתימה לאישור  SSLמופיעה על המסך שלכם .שמרו את בקשת החתימה לאישור  SSLכקובץ או
העתיקו והדביקו אותו לטופס בקשת חתימה לאישור  SSLמקוון המוצע על ידי רשות התעודות הדיגיטליות.
1212לחצו על .Save
•פעלו על פי המדיניות של רשות התעודות הדיגיטליות לגבי השיטה לשליחת בקשת חתימה לאישור
 SSLלרשות התעודות הדיגיטליות שלכם.
®
•אם הנכם משתמשים ברשות התעודות הדיגיטליות  Enterprise rootשל Windows Server
 2008/2012/2012 R2/2016מומלץ להשתמש בשרת אינטרנט לתבנית התעודה כדי ליצור באופן
מאובטח את תעודת הלקוח .למידע נוסף ,נא לבקר בדף הדגם שלכם במרכז הפתרונות של Brother
בכתובת .support.brother.com

מידע קשור
•יצירת והתקנת תעודה מרשות תעודות דיגיטליות
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התקנת תעודה על מכשיר  Brotherשלכם
דגמים קשוריםHL-L2350DW/HL-L2357DW/HL-L2370DN/HL-L2375DW :
כאשר הנכם מקבלים תעודה מרשות תעודות דיגיטליות ,פעלו על פי השלבים הבאים להתקנתה בשרת ההדפסה:
רק תעודה שהונפקה עם בקשת חתימה לאישור  SSLשל המכשיר שלכם ניתנת להתקנה במכשיר .כאשר
ברצונכם ליצור בקשת חתימה לאישור  SSLאחרת ,וודאו כי התעודה מותקנת לפני יצירת בקשת חתימה
לאישור  SSLנוספת .צרו בקשת חתימה לאישור  SSLרק לאחר התקנת התעודה במכשיר .אם לא תעשו כן,
בקשת החתימה לאישור  SSLשיצרתם לפני ההתקנה תהיה חסרת תוקף.
1 .1הפעילו את דפדפן האינטרנט שלכם.
2 .2הזינו ” ”http://machine’s IP addressלתוך סרגל כתובת הדפדפן שלכם
(כאשר ” ”machine’s IP addressהיא כתובת  IPשל המכשיר).
לדוגמה:
.http://192.168.1.2
•אם הנכם משתמשים במערכת שם תחום או מפעילים שם ,NetBIOS
ניתן להזין שם אחר ,כגון ” ”SharedPrinterבמקום כתובת .IP
	-לדוגמהhttp://SharedPrinter :
אם הפעלתם שם  ,NetBIOSניתן להשתמש גם בשם הצומת.
	-לדוגמהhttp://brnxxxxxxxxxxxx :
ניתן למצוא את שם  NetBIOSבדוח הגדרת תצורת רשת.
•במקינטוש ,ניתן לגשת לכלי  Web Based Managementעל ידי לחיצה על צלמית המכשיר במסך
.Status Monitor
3 .3לא נדרשת סיסמה כברירת מחדל .הזינו סיסמה אם הגדרתם ,ולחצו על

.

4 .4לחצו על לשונית .Network
5 .5לחצו על לשונית .Security
6 .6לחצו על .Certificate
7 .7לחצו על .Install Certificate
8 .8דפדפו עד לקובץ המכיל את התעודה שהונפקה על ידי רשות התעודות הדיגיטליות ולחצו על .Submit
התעודה נוצרה בהצלחה ונשמרת בזיכרון של המכשיר.
כדי להשתמש בתקשורת  ,SSL/TLSצריך להתקין את תעודת השורש מרשות התעודות הדיגיטליות במחשב
שלכם .פנו למנהל הרשת שלכם.

מידע קשור
•יצירת והתקנת תעודה מרשות תעודות דיגיטליות
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יבוא ויצוא התעודה והמפתח הפרטי
שמרו את התעודה והמפתח הפרטי במכשיר שלכם ונהלו אותם על ידי יבואם ויצואם.
•יבוא תעודה ומפתח פרטי
•יצוא התעודה והמפתח הפרטי
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יבוא תעודה ומפתח פרטי
דגמים קשוריםHL-L2350DW/HL-L2357DW/HL-L2370DN/HL-L2375DW :
1 .1הפעילו את דפדפן האינטרנט שלכם.
2 .2הזינו ” ”http://machine’s IP addressלתוך סרגל כתובת הדפדפן שלכם
(כאשר ” ”machine’s IP addressהיא כתובת  IPשל המכשיר).
לדוגמה:
.http://192.168.1.2
•אם הנכם משתמשים במערכת שם תחום או מפעילים שם ,NetBIOS
ניתן להזין שם אחר ,כגון ” ”SharedPrinterבמקום כתובת .IP
	-לדוגמהhttp://SharedPrinter :
אם הפעלתם שם  ,NetBIOSניתן להשתמש גם בשם הצומת.
	-לדוגמהhttp://brnxxxxxxxxxxxx :
ניתן למצוא את שם  NetBIOSבדוח הגדרת תצורת רשת.
•במקינטוש ,ניתן לגשת לכלי  Web Based Managementעל ידי לחיצה על צלמית המכשיר במסך
.Status Monitor
3 .3לא נדרשת סיסמה כברירת מחדל .הזינו סיסמה אם הגדרתם ,ולחצו על

.

4 .4לחצו על לשונית .Network
5 .5לחצו על לשונית .Security
6 .6לחצו על .Certificate
7 .7לחצו על Import Certificateו.Private Key-
8 .8דפדפו עד לקובץ שברצונכם לייבא.
9 .9הזינו את הסיסמה אם הקובץ מוצפן ,ואז לחצו על .Submit
התעודה והמפתח הפרטי מיובאים למכשיר שלכם.
כדי להשתמש בתקשורת  , SSL/TLSצריך להתקין גם את תעודת השורש מרשות התעודות הדיגיטליות
במחשב שלכם .פנו למנהל הרשת שלכם.

מידע קשור
•יבוא ויצוא התעודה והמפתח הפרטי
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יצוא התעודה והמפתח הפרטי
דגמים קשוריםHL-L2350DW/HL-L2357DW/HL-L2370DN/HL-L2375DW :
1 .1הפעילו את דפדפן האינטרנט שלכם.
2 .2הזינו ” ”http://machine’s IP addressלתוך סרגל כתובת הדפדפן שלכם
(כאשר ” ”machine’s IP addressהיא כתובת  IPשל המכשיר).
לדוגמה:
.http://192.168.1.2
•אם הנכם משתמשים במערכת שם תחום או מפעילים שם ,NetBIOS
ניתן להזין שם אחר ,כגון ” ”SharedPrinterבמקום כתובת .IP
	-לדוגמהhttp://SharedPrinter :
אם הפעלתם שם  ,NetBIOSניתן להשתמש גם בשם הצומת.
	-לדוגמהhttp://brnxxxxxxxxxxxx :
ניתן למצוא את שם  NetBIOSבדוח הגדרת תצורת רשת.
•במקינטוש ,ניתן לגשת לכלי  Web Based Managementעל ידי לחיצה על צלמית המכשיר במסך
.Status Monitor
3 .3לא נדרשת סיסמה כברירת מחדל .הזינו סיסמה אם הגדרתם ,ולחצו על
4 .4לחצו על לשונית .Network
5 .5לחצו על לשונית .Security
6 .6לחצו על .Certificate
7 .7לחצו על  Exportמוצג עם .Certificate List
8 .8הזינו את הסיסמה אם ברצונכם להצפין את הקובץ.
אם נעשה שימוש בסיסמה ריקה ,הפלט אינו מצופן.
9 .9הזינו את הסיסמה שנית לאישור ,ולחצו על .Submit
1010לחצו על .Save
1111ציינו היכן ברצונכם לשמור את הקובץ.
התעודה והמפתח הפרטי מיוצאים למחשב שלכם.
ניתן גם לייבא את התעודה למחשב שלכם.

מידע קשור
•יבוא ויצוא התעודה והמפתח הפרטי
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יצוא ויבוא תעודה מרשות תעודות דיגיטליות
ניתן לייבא ,לייצא ולשמור תעודות מרשות תעודות דיגיטליות במכשיר  Brotherשלכם.
•יבוא תעודה מרשות תעודות דיגיטליות
•יצוא תעודה מרשות תעודות דיגיטליות
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יבוא תעודה מרשות תעודות דיגיטליות
דגמים קשוריםHL-L2350DW/HL-L2357DW/HL-L2370DN/HL-L2375DW :
1 .1הפעילו את דפדפן האינטרנט שלכם.
2 .2הזינו ” ”http://machine’s IP addressלתוך סרגל כתובת הדפדפן שלכם
(כאשר ” ”machine’s IP addressהיא כתובת  IPשל המכשיר).
לדוגמה:
.http://192.168.1.2
•אם הנכם משתמשים במערכת שם תחום או מפעילים שם ,NetBIOS
ניתן להזין שם אחר ,כגון ” ”SharedPrinterבמקום כתובת .IP
	-לדוגמהhttp://SharedPrinter :
אם הפעלתם שם  ,NetBIOSניתן להשתמש גם בשם הצומת.
	-לדוגמהhttp://brnxxxxxxxxxxxx :
ניתן למצוא את שם  NetBIOSבדוח הגדרת תצורת רשת.
•במקינטוש ,ניתן לגשת לכלי  Web Based Managementעל ידי לחיצה על צלמית המכשיר במסך
.Status Monitor
3 .3לא נדרשת סיסמה כברירת מחדל .הזינו סיסמה אם הגדרתם ,ולחצו על
4 .4לחצו על לשונית .Network
5 .5לחצו על לשונית .Security
6 .6לחצו על .CA Certificate
7 .7לחצו על .CA Certificate
8 .8דפדפו עד לקובץ שברצונכם לייבא.
9 .9לחצו על .Submit

מידע קשור
•יצוא ויבוא תעודה מרשות תעודות דיגיטליות
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יצוא תעודה מרשות תעודות דיגיטליות
דגמים קשוריםHL-L2350DW/HL-L2357DW/HL-L2370DN/HL-L2375DW :
1 .1הפעילו את דפדפן האינטרנט שלכם.
2 .2הזינו ” ”http://machine’s IP addressלתוך סרגל כתובת הדפדפן שלכם
(כאשר ” ”machine’s IP addressהיא כתובת  IPשל המכשיר).
לדוגמה:
.http://192.168.1.2
•אם הנכם משתמשים במערכת שם תחום או מפעילים שם ,NetBIOS
ניתן להזין שם אחר ,כגון ” ”SharedPrinterבמקום כתובת .IP
	-לדוגמהhttp://SharedPrinter :
אם הפעלתם שם  ,NetBIOSניתן להשתמש גם בשם הצומת.
	-לדוגמהhttp://brnxxxxxxxxxxxx :
ניתן למצוא את שם  NetBIOSבדוח הגדרת תצורת רשת.
•במקינטוש ,ניתן לגשת לכלי  Web Based Managementעל ידי לחיצה על צלמית המכשיר במסך
.Status Monitor
3 .3לא נדרשת סיסמה כברירת מחדל .הזינו סיסמה אם הגדרתם ,ולחצו על

.

4 .4לחצו על לשונית .Network
5 .5לחצו על לשונית .Security
6 .6לחצו על .CA Certificate
7 .7בחרו את התעודה שברצונכם לייצא ולחצו על .Export
8 .8לחצו על .Submit
9 .9לחצו על .Save
1010ציינו היכן ברצונכם לשמור את התעודה המיוצאת במחשב שלכם ושמרו אותה.

מידע קשור
•יצוא ויבוא תעודה מרשות תעודות דיגיטליות
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ניהול תעודות רבות
דגמים קשוריםHL-L2350DW/HL-L2357DW/HL-L2370DN/HL-L2375DW :
תכונת התעודות הרבות מאפשרת לכם להשתמש בכלי  Web Based Managementלניהול כל תעודה המותקנת
במכשיר שלכם .בכלי  ,Web Based Managementנווטו למסך  Certificateאו  CA Certificateכדי לצפות
בתוכן התעודה ,למחוק או לייצא את התעודות שלכם.
מספר מקסימאלי של תעודות השמורות במכשיר Brother
תעודה עם חתימה עצמית או תעודה שהונפקה
על ידי רשות תעודות דיגיטליות

3

תעודה של רשות תעודות דיגיטליות

3

ניתן לשמור עד  3תעודות שהונפקו על ידי רשות תעודות דיגיטליות באמצעות  SMTPעל ( SSLזמין בדגמים
מסוימים בלבד).
מומלץ לשמור תעודה אחת פחות מכפי שניתן ,ולשמור מקום ריק למקרה של תפוגת תוקף של תעודה.
כאשר תוקף תעודה פג ,יבאו תעודה חדשה למקום השמור ,ואז מחקו את התעודה שפג תוקפה.
כך ניתן למנוע כשל הגדרת תצורה.
•כאשר הנכם משתמשים ב SSL-לתקשורת  ,SMTPאינכם צריכים לבחור את התעודה.
התעודה הנחוצה תיבחר אוטומטית.

מידע קשור
•תעודות וכלי Web Based Management
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ניהול אבטחת הרשת של המכשיר שלכם באמצעות כלי
Web Based Management
דגמים קשוריםHL-L2350DW/HL-L2357DW/HL-L2370DN/HL-L2375DW :
לניהול מכשיר הרשת שלכם באופן מאובטח ,עליכם להשתמש בתוכניות שירות לניהול עם פרוטוקולי אבטחה.
מומלץ להשתמש בפרוטוקול  HTTPSלניהול מאובטח .כדי להשתמש בפרופיל זה ,פרוטוקול  HTTPSצריך
להיות מאופשר על המכשיר שלכם.
•פרוטוקול  HTTPSמאופשר כברירת מחדל.
•ניתן לשנות את הגדרות פרוטוקול  HTTPSבאמצעות מסך .Web Based Management
1 .1הפעילו את דפדפן האינטרנט שלכם.
2 .2הזינו “ ”https://Common Nameבסרגל הכתובת של הדפדפן שלכם (כאשר “”Common Name
הוא השם המשותף שהקצתם לתעודה שיכול להיות כתובת  ,IPשם צומת או שם תחום).
3 .3לא נדרשת סיסמה כברירת מחדל .הזינו סיסמה אם הגדרתם ,ולחצו על

.

4 .4ניתן כעת לגשת למכשיר באמצעות פרוטוקול .HTTPS
•אם הנכם משתמשים בפרוטוקול  ,SNMPv3פעלו על פי השלבים הבאים.
•ניתן גם לשנות את הגדרות  SNMPבאמצעות .BRAdmin Professional
5 .5לחצו על לשונית .Network
6 .6לחצו על .Protocol
7 .7וודאו כי הגדרת  SNMPמאופשרת ואז לחצו על .Advanced Settings
8 .8הגדירו את תצורת הגדרות .SNMP

קיימות שלוש אפשרויות למצב פעולה .SNMP
•גישת קריאה-כתיבה SNMP v1/v2c
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במצב זה ,שרת ההדפסה עושה שימוש בגרסה  1וגרסה  2cשל פרוטוקול  .SNMPבמצב זה ניתן להשתמש
בכל יישומי  .Brotherאך הוא לא מאובטח שכן הוא לא יאומת על ידי המשתמש ,והנתונים לא יוצפנו.
•גישת קריאה-כתיבה  SNMPv3וגישת קריאה בלבד v1/v2c
במצב זה ,שרת ההדפסה עושה שימוש בגישת קריאה-כתיבה של גרסה  3ובגישת קריאה בלבד של גרסה 1
וגרסה  2cשל פרוטוקול .SNMP
כאשר הנכם משתמשים במצב גישת קריאה-כתיבה  SNMPv3וקריאה בלבד  ,v1/v2cחלק מיישומי
( Brotherכגון  )BRAdmin Lightעם גישה לשרת ההדפסה אינם פועלים כהלכה שכן הם מרשים גישת
קריאה בלבד של גרסה  1וגרסה  .2cאם ברצונכם להשתמש בכל היישומים ,מומלץ להשתמש במצב גישת
קריאה-כתיבה .SNMP v1/v2c
•גישת קריאה-כתיבה SNMPv3
במצב זה ,שרת ההדפסה עושה שימוש בגרסה  3של פרוטוקול  .SNMPאם ברצונכם לנהל את שרת
ההדפסה באופן מאובטח ,השתמשו במצב זה.
כאשר הנכם משתמשים במצב גישת קריאה-כתיבה  ,SNMPv3נא לשים לב כי:
	-ניתן להשתמש רק ב BRAdmin Professional-או  Web Based Managementלניהול שרת ההדפסה.
	-למעט  ,BRAdmin Professionalכל היישומים העושים שימוש ב SNMPv1/v2c-יהיו מוגבלים.
כדי לאפשר את השימוש ביישומי  ,SNMPv1/v2cהשתמשו במצב גישת קריאה-כתיבה SNMPv3
ובגישת קריאה בלבד  v1/v2cאו גישת קריאה-כתיבה .SNMP v1/v2c
9 .9לחצו על .Submit

מידע קשור
•ניהול אבטחת הרשת של המכשיר שלכם באמצעות SSL/TLS
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ניהול אבטחת המכשיר שלכם ברשת באמצעות
(®BRAdmin Professional (Windows
דגמים קשוריםHL-L2350DW/HL-L2357DW/HL-L2370DN/HL-L2375DW :
כדי להשתמש בתוכנית שירות  BRAdmin Professionalעליכם:
•השתמשו בגרסה האחרונה של  .BRAdmin Professionalנא לבקר בדף המדריכים של הדגם שלכם במרכז
הפתרונות של  Brotherבכתובת .support.brother.com
•השתמשו בכלי  Web Based Managementעם פרוטוקול  HTTPSאם הנכם משתמשים בתוכנית שירות
 BRAdmin Professionalוכלי  Web Based Managementביחד.
•השתמשו בסיסמה שונה בכל קבוצה אם הנכם מנהלים קבוצה מעורבת של שרתי הדפסה ישנים וחדשים יותר
עם  .BRAdmin Professionalכך ניתן להבטיח שמירת בטיחות בשרתי ההדפסה החדשים יותר.
•"גרסאות ישנות יותר של  "BRAdminמתייחסות אל גרסאות  BRAdmin Professionalישנות מגרסה
 2.80וגרסאות  BRAdmin Lightלמקינטוש ישנות מגרסה .1.10
•"שרתי הדפסה ישנים יותר" מתייחס לסדרת
NC-2000 , NC-2100p, NC-3100h, NC-3100s, NC-4100h, NC-5100h, NC-5200h,
NC-6100h, NC-6200h, NC-6300h, NC-6400h, NC-8000, NC-100h, NC-110h, NC-120w,
NC-130h, NC-140w, NC-8100h, NC-9100h, NC-7100w, NC-7200w and NC-2200w.

מידע קשור
•ניהול אבטחת הרשת של המכשיר שלכם באמצעות SSL/TLS
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הדפסת מסמכים מאובטחת באמצעות SSL/TLS
דגמים קשוריםHL-L2350DW/HL-L2357DW/HL-L2370DN/HL-L2375DW :
להדפסת מסמכים באופן מאובטח עם פרוטוקול  ,IPPהשתמשו בפרוטוקול .IPPS
1 .1הפעילו את דפדפן האינטרנט שלכם.
2 .2הזינו ” ”http://machine’s IP addressלתוך סרגל כתובת הדפדפן שלכם
(כאשר ” ”machine’s IP addressהיא כתובת  IPשל המכשיר).
לדוגמה:
.http://192.168.1.2
•אם הנכם משתמשים במערכת שם תחום או מפעילים שם ,NetBIOS
ניתן להזין שם אחר ,כגון ” ”SharedPrinterבמקום כתובת .IP
	-לדוגמהhttp://SharedPrinter :
אם הפעלתם שם  ,NetBIOSניתן להשתמש גם בשם הצומת.
	-לדוגמהhttp://brnxxxxxxxxxxxx :
ניתן למצוא את שם  NetBIOSבדוח הגדרת תצורת רשת.
•במקינטוש ,ניתן לגשת לכלי  Web Based Managementעל ידי לחיצה על צלמית המכשיר במסך
.Status Monitor
3 .3לא נדרשת סיסמה כברירת מחדל .הזינו סיסמה אם הגדרתם ,ולחצו על

.

4 .4לחצו על לשונית .Network
5 .5לחצו על  .Protocolוודאו כי נבחרה תיבת הסימון .IPP
אם תיבת הסימון  IPPלא נבחרה ,בחרו תיבת סימון  IPPולחצו על .Submit
הפעילו מחדש את המכשיר שלכם להפעלת הגדרת התצורה.
לאחר שהמכשיר הופעל מחדש ,שובו לדף האינטרנט של המכשיר ,לחצו על לשונית Network
ואז לחצו על .Protocol
6 .6לחצו על .HTTP Server Settings
7 .7בחרו תיבת סימון ( HTTPS(Port443בתוך  IPPואז לחצו על .Submit
8 .8הפעילו מחדש את המכשיר שלכם להפעלת הגדרת התצורה.
תקשורת באמצעות  IPPSאינה יכולה למנוע גישה בלתי מורשית לשרת ההדפסה.

מידע קשור
•ניהול אבטחת הרשת של המכשיר שלכם באמצעות SSL/TLS
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שליחת דוא"ל מאובטחת
•הגדרת תצורת שליחת דוא"ל באמצעות כלי Web Based Management
•שליחת דוא"ל עם אימות משתמש
•שליחת דוא"ל מאובטחת באמצעות SSL/TLS

124

הגדרת תצורת שליחת דוא"ל באמצעות כלי
Web Based Management
דגמים קשוריםHL-L2350DW/HL-L2357DW/HL-L2370DN/HL-L2375DW :
מומלץ להשתמש בכלי  Based Managementלהגדרת תצורת שליחת דוא"ל מאובטחת עם אימות משתמש,
או שליחת דוא"ל באמצעות .SSL/TLS
1 .1הפעילו את דפדפן האינטרנט שלכם.
2 .2הזינו ” ”http://machine’s IP addressלתוך סרגל כתובת הדפדפן שלכם
(כאשר” ”machine’s IP addressהיא כתובת  IPשל המכשיר).
לדוגמה:
.http://192.168.1.2
3 .3לא נדרשת סיסמה כברירת מחדל .הזינו סיסמה אם הגדרתם ,ולחצו על

.

4 .4לחצו על לשונית .Network
5 .5לחצו על תפריט  Protocolבסרגל הניווט השמאלי.
6 .6בשדה  ,SMTPלחצו על  Advanced Settingsוודאו כי הסטאטוס של  SMTPהוא .Enabled
7 .7הגדירו את תצורת הגדרות .SMTP
•אשרו כי הגדרות הדוא"ל נכונות לאחר הגדרת התצורה על ידי שליחת דוא"ל ניסיון.
•אם אינם יודעים את הגדרות שרת  ,SMTPפנו למנהל הרשת או ספק שירותי האינטרנט שלכם.
8 .8כאשר סיימתם ,לחצו על .Submit
תיבת הדו-שיח  Test Send E-mail Configurationתופיע על המסך.
9 .9פעלו על פי ההוראות בתיבת הדו-שיח לבדיקת ההגדרות הנוכחיות.

מידע קשור
•שליחת דוא"ל מאובטחת
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שליחת דוא"ל עם אימות משתמש
דגמים קשוריםHL-L2350DW/HL-L2357DW/HL-L2370DN/HL-L2375DW :
מכשיר  Brotherשלכם תומך בשיטת  SMTP-AUTHלשליחת דוא"ל באמצעות שרת דוא"ל המצריך אימות
משתמש .שיטה זו מונעת גישת משתמשים לא מורשים לשרת הדוא"ל.
ניתן להשתמש בשיטת  SMTP-AUTHלהודעות דוא"ל ודוחות דוא"ל.
מומלץ להשתמש בכלי  Web Based Managementלהגדרת תצורת אימות .SMTP

הגדרות שרת רשת
צריך להגדיר את תצורת אימות  SMTPשל המכשיר שלכם כך שתתאים לשיטה שנעשה בה שימוש על ידי שרת
הדוא"ל שלכם .לפרטים על הגדרות שרת הדוא"ל שלכם ,פנו למנהל הרשת או ספק שירותי האינטרנט שלכם.
לאפשרו אימות שרת  ,SMTPבמסך  SMTPשל כלי ,Web Based Management
תחת  ,Server Authentication Methodנא לבחור .SMTP-AUTH

מידע קשור
•שליחת דוא"ל מאובטחת
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שליחת דוא"ל מאובטחת באמצעות SSL/TLS
דגמים קשוריםHL-L2350DW/HL-L2357DW/HL-L2370DN/HL-L2375DW :
מכשיר  Brotherשלכם תומך בשיטות  SSL/TLSלשליחת דוא"ל באמצעות שרת דוא"ל המצריך תקשורת
 SSL/TLSמאובטחת .לשליחת דוא"ל באמצעות שרת דוא"ל העושה שימוש בתקשורת ,SSL/TLS
צריך להגדיר את תצורת  SMTPבתקשורת .SSL/TLS
מומלץ להשתמש בכלי  Web Based Managementלהגדרת תצורת .SSL/TLS

אימות תעודת שרת
בתקשורת  ,SSL/TLSאם בחרתם  SSLאו  ,TLSתיבת הסימון  Verify Server Certificateתיבחר אוטומטית.

•לפני אימות תעודת השרת ,צריך לייבא את תעודת  CAשהונפקה על ידי רשות התעודות הדיגיטליות
החתומה על תעודת השרת .צריך לפנות למנהל הרשת או ספק האינטרנט שלכם כדי לבדוק הם יש
צורך בייבוא תעודה דיגיטלית.
•אם אינכם צריכים לאמת את תעודת השרת ,מחקו את הסימון בתיבת הסימון .Verify Server Certificate
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מספר יציאה
אם בחרתם  ,SSLערך היציאה ישתנה כדי להתאים לפרוטוקול .לשינוי מספר היציאה באופן ידני ,הזינו את מספר
היציאה לאחר בחירת .SSL/TLS
צריך להגדיר את תצורת שיטת תקשורת  SMTPשל המכשיר שלכם כך שתתאים לשיטה שנעשה בה שימוש על
ידי שרת הדוא"ל שלכם .לפרטים על הגדרות שרת הדוא"ל שלכם ,פנו למנהל הרשת או ספק שירותי האינטרנט
שלכם.
ברוב המקרים ,שירות הדוא"ל המאובטחים זקוקים להגדרות הבאות:
SMTP

יציאה

25
SMTP-AUTH

שיטת אימות שרת
SSL/TLS

מידע קשור
•שליחת דוא"ל מאובטחת
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TLS

נייד
Google Cloud Print•
AirPrint•
Windows®-•הדפסה ניידת ל
Mopria® •שירות הדפסה
 למכשירים ניידיםBrother iPrint&Scan•
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Google Cloud Print
Google Cloud Print •סקירה כללית של
Google Cloud Print •לפני השימוש ביישום
Chrome OS™  אוGoogle Chrome™ •הדפסה מיישום
 למכשיר ניידGoogle Drive™ •הדפסה מיישום
 למכשיר ניידGmail™ Webmail Service •הדפסה משירות
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סקירה כללית של ™Google Cloud Print
דגמים קשוריםHL-L2350DW/HL-L2357DW/HL-L2370DN/HL-L2375DW :
™ Google Cloud Printהוא שירות המסופק על ידי גוגל המאפשר לכם להדפיס במדפסת הרשומה בחשבון גוגל
שלכם באמצעות התקן תואם רשת (כגון טלפון או מחשב נייד) מבלי להתקין את מנהל התקן המדפסת על המכשיר.
הדפסה מיישומי אנדרואיד מצריכה התקנת יישום ™ Google Cloud Printמחנות היישומים ™.Google Play

1 .1בקשת הדפסה
2 .2אינטרנט
Google Cloud Print™ 3 .3
4 .4הדפסה

מידע קשור
•Google Cloud Print
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לפני השימוש ביישום ™Google Cloud Print
•הגדרות רשת לשימוש ביישום ™Google Cloud Print
•רשמו את המכשיר שלכם בשירות  Google Cloud Printבאמצעות כלי ™Google Chrome
•רשמו את המכשיר שלכם בשירות  Google Cloud Printבאמצעות כלי Web Based Management
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הגדרות רשת לשימוש ביישום Google Cloud Print
דגמים קשוריםHL-L2350DW/HL-L2357DW/HL-L2370DN/HL-L2375DW :
כדי להשתמש ביישום ™ ,Google Cloud Printיש לחבר את מכשיר  Brotherשלכם לרשת עם גישה לאינטרנט
באמצעות חיבור מחווט או אלחוטי .לחיבור והגדרת תצורה נכונים של המכשיר שלכם ,ראה מדריך הגדרות מהיר
או נושאים קשורים במדריך זה.

מידע קשור
•לפני השימוש ביישום Google Cloud Print
•בעיות Google Cloud Print
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רשמו את המכשיר שלכם בשירות Google Cloud Print
באמצעות כלי ™Google Chrome
דגמים קשוריםHL-L2350DW/HL-L2357DW/HL-L2370DN/HL-L2375DW :
וודאו כי כבר יצרתם חשבון גוגל .אם אין לכם חשבון ,השתמש במחשבו או במכשיר נייד לגישה לאתר האינטרנט
של גוגל ( )accounts.google.com/signupוצרו חשבון.
וודאו כי מכשיר  Brotherשלכם במצב סרק לפני תחילת תהליך הרישום.
השלבים בסעיף זה הם דוגמאות למשתמשי ®.Windows
המסכים על המחשב שלכם עשויים להשתנות על פי מערכת וסביבת ההפעלה שלכם.
1 .1פתחו את  Google Chromeעל המחשב שלכם.
2 .2התחברו אל חשבון גוגל שלכם.
3 .3לחצו על צלמית תפריט ™ Google Chromeולאחר מכן על ….Settings > Show advanced settings
4 .4בסעיף  Google Cloud Printלחצו על .Manage
5 .5פעלו על פי ההוראות שעל המסך לרישום המכשיר שלכם.
6 .6כאשר מופיעה הודעת אישור על המכשיר שלכם ,לחצו על לחצן].[OK
אם הודעת האישור אינה מופיעה על צג המכשיר שלכם ,חזרו על שלבים אלו.
7 .7כאשר מכשיר  Brotherשלכם נרשם בהצלחה ,הוא יופיע בשדה .My devices

מידע קשור
•לפני השימוש ביישום Google Cloud Print
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רשמו את המכשיר שלכם בשירות Google Cloud Print
באמצעות כלי Web Based Management
דגמים קשוריםHL-L2350DW/HL-L2357DW/HL-L2370DN/HL-L2375DW :
וודאו כי כבר יצרתם חשבון גוגל .אם אין לכם חשבון ,השתמש במחשבו או במכשיר נייד לגישה לאתר האינטרנט
של גוגל ( )accounts.google.com/signupוצרו חשבון.
וודאו כי מכשיר  Brotherשלכם במצב סרק לפני תחילת תהליך הרישום.
לפני שתתחילו לרשום את המכשיר שלכם ,נא לאשר כי התאריך והזמן הנכונים הוגדרו במכשיר.
1 .1אשרו כי מכשיר  Brotherמחובר לאותה רשת כמחשב או המכשיר הנייד שלכם.
2 .2הפעילו את דפדפן האינטרנט שלכם.
3 .3הזינו ” ”http://machine’s IP addressלתוך סרגל כתובת הדפדפן שלכם
(כאשר ” ”machine’s IP addressהיא כתובת  IPשל המכשיר).
לדוגמה:
.http://192.168.1.2
4 .4לא נדרשת סיסמה כברירת מחדל .הזינו סיסמה אם הגדרתם ,ולחצו על

.

5 .5לחצו על לשונית .Network
6 .6לחצו על תפריט  Protocolבסרגל הניווט השמאלי.
7 .7וודאו כי נבחר  Google Cloud Printואז לחצו על .Advanced Settings
8 .8נא לוודא כי  Statusמוגדר למצב  .Enabledלחצו על .Register
9 .9פעלו על פי ההוראות שעל המסך לרישום המכשיר שלכם.
1010כאשר מופיעה הודעת אישור על המכשיר שלכם ,לחצו על לחצן .OK
אם הודעת האישור אינה מופיעה על צג המכשיר שלכם ,חזרו על שלבים אלו.
1111לחצו על .Google
1212אז מופיע מסך ההתחברות של ™ .Google Cloud Printהתחברו עם חשבון גוגל שלכם
ופעלו על פי ההוראות שעל המסך לרישום המכשיר שלכם.
1313לאחר שסיימתם לרשום את המכשיר שלכם ,שוב למסך  Web Based Managementוודאו כי סטאטוס
הרישום מוגדר למצב .Registered

מידע קשור
•לפני השימוש ביישום Google Cloud Print
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הדפסה מיישום ™ Google Chromeאו ™Chrome OS
דגמים קשוריםHL-L2350DW/HL-L2357DW/HL-L2370DN/HL-L2375DW :
1 .1בדקו שמכשיר  Brotherשלכם מופעל.
2 .2פתחו את דף האינטרנט שברצונכם להדפיס.
3 .3לחצו על צלמית תפריט ™.Google Chrome
4 .4לחצו על .Print
5 .5בחרו את המכשיר שלכם מרשימת המדפסות.
6 .6שנו את אפשרויות ההדפסה בעת הצורך.
7 .7לחצו על .Print

מידע קשור
•Google Cloud Print
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הדפסה מיישום ™ Google Driveלמכשיר נייד
דגמים קשוריםHL-L2350DW/HL-L2357DW/HL-L2370DN/HL-L2375DW :
1 .1בדקו שמכשיר  Brotherשלכם מופעל.
2 .2גשו אל ™ Google Driveמדפדפן האינטרנט של מכשיר אנדרואיד או  iOSשלכם.
3 .3פתחו את המסמך שברצונכם להדפיס.
4 .4לחצו על צלמית התפריט.
5 .5לחצו על .Print
6 .6בחרו את המכשיר שלכם מרשימת המדפסות.
7 .7שנו את אפשרויות ההדפסה בעת הצורך.
8 .8הקישו על

או .Print

מידע קשור
•Google Cloud Print
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הדפסה משירות  Gmail™ Webmail Serviceלמכשיר נייד
דגמים קשוריםHL-L2350DW/HL-L2357DW/HL-L2370DN/HL-L2375DW :
1 .1בדקו שמכשיר  Brotherשלכם מופעל.
2 .2גשו אל שירות  Gmail™ webmailמדפדפן האינטרנט של מכשיר אנדרואיד או  iOSשלכם.
3 .3פתחו את הדוא"ל שברצונכם להדפיס.
4 .4לחצו על צלמית התפריט.
אם מופיע  Printלצד שם הקובץ המצורף ,ניתן להדפיס גם את הקובץ המצורף.
לחצו על  Printופעלו על פי ההוראות על המכשיר הנייד שלכם.
5 .5לחצו על .Print
6 .6בחרו את המכשיר שלכם מרשימת המדפסות.
7 .7שנו את אפשרויות ההדפסה בעת הצורך.
8 .8הקישו על

או .Print

מידע קשור
•Google Cloud Print
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AirPrint
•סקירה כללית של AirPrint
•לפני השימוש בAirPrint-
•הדפסה באמצעות AirPrint
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סקירה כללית של AirPrint
דגמים קשוריםHL-L2350DW/HL-L2357DW/HL-L2370DN/HL-L2375DW :
כלי  AirPrintהוא פתרון הדפסה למערכות הפעלה של אפל המאפשר לכם להדפיס באופן אלחוטי תצלומים,
דוא"לים ,דפי אינטרנט ומסמכים מהאייפד ,אייפון ,אייפוד מגע ומחשב מקינטוש שלכם ללא צורך בהתקנת מנהל התקן.
למידע נוסף ,ראה אתר האינטרנט של אפל.

מידע קשור
•AirPrint
•בעיות AirPrint
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לפני השימוש בAirPrint-
•הגדרות רשת לשימוש בAirPrint-
•השבתה והפעלה של  AirPrintבאמצעות כלי ( Based Managementדפדפן אינטרנט)
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הגדרות רשת לשימוש בAirPrint-
דגמים קשוריםHL-L2350DW/HL-L2357DW/HL-L2370DN/HL-L2375DW :
כדי להשתמש ב ,AirPrint-המכשיר הנייד שלכם צריך להיות מחובר לרשת האלחוטית שמכשיר Brother
שלכם מחובר אליה .כלי  AirPrintתומך בחיבורים אלחוטיים העושים שימוש במצב תשתית או ®.Wi-Fi Direct
להגדרת תצורת המכשיר הנייד שלכם לרשת אלחוטית ,נא לעיין במדריך למשתמש של המכשיר הנייד שלכם.
ניתן למצוא קישור למדריך למשתמש של המכשיר הנייד שלכם באתר האינטרנט של אפל באמצעות לחיצה
על

בספארי.

להגדרת תצורת מכשיר  Brotherשלכם לרשת אלחוטית ,ראה מדריך הגדרות מהיר או נושאים קשורים במדריך
זה .אם מכשיר  Brotherשלכם תומך ברשת מחווטת ,ניתן להשתמש בכבל רשת כדי להתחבר לנקודת הגישה/
נתב האלחוטיים.
אם מכשיר  Brotherשלכם תומך ® Wi-Fi Directוברצונכם להגדיר את תצורת מכשיר  Brotherשלכם לרשת
® ,Wi-Fi Directראה נושאים קשורים במדריך מקוון זה.

מידע קשור
•לפני השימוש בAirPrint-
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השבתה והפעלה של  AirPrintבאמצעות כלי
( Based Managementדפדפן אינטרנט)
דגמים קשוריםHL-L2350DW/HL-L2357DW/HL-L2370DN/HL-L2375DW :
וודאו כי מכשיר  Brotherשלכם מחובר לאותה רשת כמחשב שלכם.
1 .1הפעילו את דפדפן האינטרנט שלכם.
2 .2הזינו ” ”http://machine’s IP addressלתוך סרגל כתובת הדפדפן שלכם
(כאשר ” ”machine’s IP addressהיא כתובת  IPשל המכשיר).
לדוגמה:
.http://192.168.1.2
3 .3לא נדרשת סיסמה כברירת מחדל .הזינו סיסמה אם הגדרתם ,ולחצו על

.

4 .4לחצו על לשונית .Network
5 .5לחצו על תפריט  Protocolבסרגל הניווט השמאלי.
6 .6להשבתת  ,AirPrintבטלו את הסימון בתיבת הסימון של  .AirPrintלהפעלת  ,AirPrintבחרו את תיבת הסימון
של .AirPrint
ברירת המחדל היא  AirPrintמושבת.
7 .7לחצו על .Submit
8 .8הפעילו מחדש את המכשיר שלכם להפעלת הגדרת התצורה.

מידע קשור
•לפני השימוש בAirPrint-
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הדפסה באמצעות AirPrint
•הדפסה מאייפד ,אייפון או אייפוד מגע
•לפני הדפסה באמצעות (AirPrint (macOS
•לפני הדפסה באמצעות (AirPrint (macOS
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הדפסה מאייפד ,אייפון או אייפוד מגע
דגמים קשוריםHL-L2350DW/HL-L2357DW/HL-L2370DN/HL-L2375DW :
נוהל ההדפסה עשוי להשתנות לפי היישום .בדוגמה להלן נעשה שימוש בספארי.
1 .1בדקו שמכשיר  Brotherשלכם מופעל.
2 .2השתמשו בספארי כדי לפתוח את הדף שברצונכם להדפיס.
3 .3הקישו על

או

.

4 .4הקישו על .Print
5 .5וודאו שנבחר מכשיר  Brotherשלכם.
6 .6אם נבחר מכשיר אחר (או לא מדפסת) ,לחצו על .Printer
אז תופיע רשימת מכשירים זמינים.
7 .7לחצו על שם המכשיר שלכם ברשימה.
8 .8בחרו את האפשרויות הרצויות ,כגון מספר הדפים להדפסה והדפסה דו-צדדית (אם נתמכת על ידי המכשיר שלכם).
9 .9הקישו על .Print

מידע קשור
•הדפסה באמצעות AirPrint
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לפני השימוש בAirPrint (macOS( -
דגמים קשוריםHL-L2350DW/HL-L2357DW/HL-L2370DN/HL-L2375DW :
לפני הדפסה באמצעות  ,macOSהוסיפו את מכשיר  Brotherלרשימת המדפסות על מחשב מקינטוש שלכם.
1 .1בחרו  System Preferencesמתפריט אפל.
2 .2לחצו על .Printers & Scanners
3 .3לחצו על צלמית  +מתחת לחלון המדפסות משמאל.
4 .4לחצו על  .Add Printer or Scanner....אז יופיע מסך .Add
5 .5בחרו את מכשיר  Brotherשלכם ,ואז בחרו את  AirPrintמהתפריט הצץ .Use
6 .6לחצו על .Add

מידע קשור
•הדפסה באמצעות AirPrint
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לפני הדפסה באמצעות (AirPrint (macOS
דגמים קשוריםHL-L2350DW/HL-L2357DW/HL-L2370DN/HL-L2375DW :
נוהל ההדפסה עשוי להשתנות לפי היישום .בדוגמה להלן נעשה שימוש בספארי .לפני ההדפסה,
נא לוודא שמכשיר  Brotherמצוי ברשימת המדפסות על מחשב מקינטוש שלכם.
1 .1בדקו שמכשיר  Brotherשלכם מופעל.
2 .2על מחשב מקינטוש שלכם ,השתמשו בספארי כדי לפתוח את הדף שברצונכם להדפיס.
3 .3לחצו על תפריט  ,Fileואז בחרו .Print
4 .4וודאו שנבחר מכשיר  Brotherשלכם .אם נבחר מכשיר אחר (או מכשיר שאינו מדפסת) ,לחצו על תפריט החלון
הצץ  Printerובחרו את מכשיר  Brotherשלכם.
5 .5בחרו את האפשרויות הרצויות ,כגון מספר הדפים להדפסה והדפסה דו-צדדית (אם נתמכת על ידי המכשיר שלכם).
6 .6לחצו על .Print

מידע קשור
•הדפסה באמצעות AirPrint
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הדפסה ניידת לWindows®-
דגמים קשוריםHL-L2350DW/HL-L2357DW/HL-L2370DN/HL-L2375DW :
הדפסה ניידת ל Windows®-הנה פונקציה להדפסה אלחוטית מהמכשיר הנייד ® Windowsשלכם .ניתן להתחבר
לאותה רשת שמכשיר  Brotherשלכם מחובר אליה ולהדפיס מבלי להתקין את מנהל התקן המדפסת על המכשיר.
יישומי ® Windowsרבים תומכים בפונקציה זו.

1 .1מכשיר נייד  Windows® Windows® 10) Mobileאו יותר)
2 .2חיבור ®Wi-Fi
3 .3מכשיר  Brotherשלכם.

מידע קשור
•נייד
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שירות הדפסה ®Mopria
דגמים קשוריםHL-L2350DW/HL-L2357DW/HL-L2370DN/HL-L2375DW :
שירות הדפסה ™ Mopriaהוא תכונת הדפסה על מכשירים ניידים מסוג אנדרואיד
(גרסת אנדרואיד  4.4או יותר) שפותח על ידי ™.Mopria Alliance
באמצעות שירות זה ,ניתן להתחבר לאותה רשת כמכשיר שלכם ולהדפיס ללא צורך
בהגדרה נוספת .יישומי אנדרואיד רבים תומכים בהדפסה.

1 .1אנדרואיד  4.4או יותר
2 .2חיבור ®Wi-Fi
3 .3מכשיר  Brotherשלכם.
צריך להוריד את שירות ההדפסה ™ Mopriaמחנות ™ Google Playולהתקינו במכשיר האנדרואיד שלכם.
לפני השימוש בשירות זה ,עליכם להפעילו.

מידע קשור
•נייד
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 Brother iPrint&Scanלמכשירים ניידים
דגמים קשוריםHL-L2350DW/HL-L2357DW/HL-L2370DN/HL-L2375DW :
השתמשו בתוכנית  iPrint&Scanשל Brotherלסריקה מהתקנים ניידים שונים.
•למכשירי אנדרואיד
תוכנית  iPrint&Scanשל  Brotherמאפשרת לכם להשתמש בתכונות של מכשיר  Brotherשלכם ישירות
מהאנדרואיד ,מבלי להשתמש במחשב.
™
הורידו והתקינו את  Brother iPrint&Scanמחנות .Google Play
•לכל המכשירים נתמכי ,iOS-לרבות אייפון ,אייפד ואייפוד מגע Brother iPrint&Scan ,מאפשרת לכם
להשתמש בתכונות של מכשיר Brother iPrint&Scanשלכם ישירות ממכשיר .iOS
הורידו והתקינו את  Brother iPrint&Scanמחנות ™.Google Play
•למכשירי ®Windows
תוכנית  iPrint&Scanשל  Brotherמאפשרת לכם להשתמש בתכונות של מכשיר  Brotherשלכם ישירות
ממכשיר ® ,Windowsמבלי להשתמש במחשב.
הורידו והתקינו את  Brother iPrint&Scanמחנות ®.Microsoft
למידע מפורט יותר נא לבקר בכתובת .support.brother.com/ips

מידע קשור
•נייד
•סקירה כללית של Brother iPrint&Scan
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 ומקינטושWindows®- לBrother iPrint&Scan
Brother iPrint&Scan •סקירה כללית של
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סקירה כללית של Brother iPrint&Scan
השתמשו בתוכנית  Brother iPrint&Scanל Windows®-ומקינטוש להדפסה מהמחשב שלכם.
המסך הבא מציג דוגמה של  Brother iPrint&Scanל .Windows®-המסך עשוי להשתנות על פי גרסת
היישום שלכם.
•לWindows®-
נא לבקר בעמוד המדריכים של הדגם שלכם במרכז הפתרונות של  Brotherבכתובת support.brother.com
להורדת היישום האחרון.
•למקינטוש
™
הורידו והתקינו את  Brother iPrint&Scanמחנות .Google Play

מידע קשור
• Brother iPrint&Scanל Windows®-ומקינטוש
• Brother iPrint&Scanלמכשירים ניידים
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אבחון ותיקון תקלות
נא לעיין בסעיף זה לפתרון בעיות אופייניות שהנכם עשויים להיתקל בהן במהלך השימוש במכשיר  Brotherשלכם.
את רוב הבעיות אתם יכולים לפתור בעצמכם.

חשוב
לעזרה טכנית ,נא לפנות לשירות הלקוחות של  Brotherאו למפיץ  Brotherהמקומי שלכם.
שימוש במוצרים שאינם של  Brotherעלול לפגוע באיכות הסריקה ,ביצועי החומרה ואמינות המכשיר.

אם הנכם זקוקים לעזרה נוספת ,נא לפנות למרכז הפתרונות של  Brotherבכתובת .support.brother.com
ראשית ,בדקו כי:
•הכבל החשמלי של המכשיר מחובר כהלכה ומתג ההפעלה של המכשיר מופעל .ראה מדריך הגדרות מהיר.
•כל החומרים המגנים הוסרו .ראה מדריך הגדרות מהיר.
•הנייר מוכנס כהלכה במגש הניירות.
•כבלי הממשק מחוברים כהלכה למכשיר ולמחשב ,או שהחיבור האלחוטי הוגדר במכשיר ובמחשב שלכם כאחד.
•הודעות שגיאה ותחזוקה
אם לא פתרתם את הבעיה באמצעות הבדיקות ,זהו את הבעיה וחפשו מידע קשור.

מידע קשור
•סימני שגיאה ותחזוקה
•הודעות שגיאה ותחזוקה
•תקיעות נייר
•בעיות הדפסה
•שיפור איכות ההדפסה
•בעיות רשת
•בעיות Google Cloud Print
•בעיות AirPrint
•בעיות אחרות
•מידע על המכשיר
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סימני שגיאה ותחזוקה
דגמים קשוריםHL-L2310D :
בדומה לכל מוצר משרדי מתוחכם אחר ,עשויות להופיע שגיאות ומוצרים מתכלים זקוקים לעתים להחלפה .במקרה
זה ,המכשיר שלכם מזהה את השגיאה או פעולת התחזוקה השוטפת הדרושה ותוכנית שירות Status Monitor
מציגה את ההודעה המתאימה .הודעות השגיאה והתחזוקה הנפוצות ביותר מוצגות בטבלה.
נא לפעול על פי ההנחיות בעמודת הפעולות לשיפור מצב המכשיר.
נוריות חיווי
טונר
תוף
נייר
מוכן לפעולה
טונר
תוף

תוכנית שירות
Status Monitor
 Toner Lowאם תוכנית שירות Status
 Monitorמציגה Toner
 Lowעדיין ניתן להדפיס;
אך המכשיר מודיע לכם כי
מחסנית הטונר מתקרבת
לסוף חייה.
גורם

 Replace Tonerמחסנית הטונר מתקרבת
לסוף חייה .המכשיר יפסיק
את כל פעולות ההדפסה.

פעולה
הזמינו מחסנית טונר חדשה כעת כדי
שתהיה לכם מחסנית טונר חלופית
זמינה כאשר  Status Monitorתציג
הודעת .Replace Toner

החליפו את מחסנית הטונר בחדשה.

נייר
מוכן לפעולה
טונר
תוף
נייר
מוכן לפעולה

טונר
תוף
נייר

 Cartridge Errorמחסנית הטונר אינה מותקנת הסירו את ערכת מחסנית הטונר
ויחידת התוף מהמכשיר .הוציאו את
כהלכה.
מחסנית הטונר והחזירו אותה בחזרה
לתוך יחידת התוף .התקינו מחדש את
ערכת יחידת התוף ומחסנית הטונר
לתוך המכשיר.
אם הבעיה ממשיכה ,פנו אל שירות
הלקוחות של  Brotherאו מפיץ
 Brotherהמקומי שלכם.
 No Tonerמחסנית הטונר או מחסנית
הוציאו את ערכת מחסנית הטונר
הטונר וערכת יחידת התוף
ויחידת התוף .הסירו את מחסנית
ומחסנית הטונר אינן מותקנות הטונר מיחידת התוף והתקינו מחדש
כהלכה.
את מחסנית הטונר ביחידת התוף.
התקינו מחדש את ערכת יחידת התוף
ומחסנית הטונר לתוך המכשיר.
אם הבעיה ממשיכה ,נא להחליף את
יחידת התוף בחדשה.
נקו את חוט הקורונה ביחידת התוף.
!  Drumחוט הקורונה ביחידת התוף
זקוק לניקוי.
ערכת יחידת התוף ומחסנית
הטונר אינה מותקנת כהלכה.

מוכן לפעולה
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הסירו את ערכת יחידת התוף
ומחסניות הטונר ,הוציאו את מחסנית
הטונר מיחידת התוף והחזירו את
מחסנית הטונר בחזרה לתוך יחידת
התוף .התקינו מחדש את ערכת יחידת
התוף ומחסנית הטונר בתוך המכשיר.

נוריות חיווי

טונר
תוף
נייר
מוכן לפעולה
טונר
תוף
נייר
מוכן לפעולה

תוכנית שירות
Status Monitor

פעולה

גורם

 Replace Drumיש להחליף את יחידת התוף.
המונה של יחידת התוף
לא אופס כאשר יחידת תוף
הקודמת הוסרה.
 Cover is Openהמכסה הקדמי אינו סגור
לחלוטין.

אם הבעיה ממשיכה ,נא להחליף את
יחידת התוף בחדשה.
החליפו את יחידת התוף בחדשה.
אפסו את מונה יחידת התוף.

פתחו וסגרו היטב את המכסה הקדמי
של המכשיר.

מכסה יחידת הקיבוע אינו
סגור לחלוטין או שנייר תקוע
בחלקו האחורי של המכשיר
כאשר הפעלתם את אספקת
החשמל.

סגרו את מכסה יחידת הקיבוע שבתוך
המכסה האחורי של המכשיר.
בדקו שאין נייר תקוע במכסה האחורי
של המכשיר וסגרו את מכסה יחידת
הקיבוע.

המכסה האחורי של המכשיר
אינו סגור לחלוטין.

סגרו את המכסה האחורי של המכשיר
עד שיינעל למצב סגור.

2-sided
Disabled
(לדגמי הדפסה דו-
המגש הדו-צדדי אינו מותקן
צדדית אוטומטית)
כהלכה.

הנייר תקוע מתחת למגש
Jam 2-sided
(לדגמי הדפסה דו -הדו-צדדי או יחידת הקיבוע.
צדדית אוטומטית)
 Jam Insideהנייר תקוע בתוך המכשיר

התקינו את המגש הדו-צדדי היטב
בתוך המכשיר.
שחררו את תקיעת הנייר במגש
הדו-צדדי או יחידת הקיבוע.
פתחו את המכסה הקדמי ,הוציאו את
התוף ומחסנית הטונר ושחררו את
תקיעת הנייר.

 Jam Rearהנייר תקוע בחלקו האחורי
של המכשיר.

פתחו את מכסה יחידת הקיבוע
והוציאו את הנייר התקוע .סגרו
את מכסה יחידת הקיבוע.

 Jam Trayהנייר תקוע במגש הניירות.

הוציאו את מגש הניירות מהמכשיר,
פתחו את המכסה הקדמי ומכסה
יחידת הקיבוע להוצאת כל הנייר
התקוע.

 Out of Memoryהזיכרון של המכשיר מלא.

הקטינו את רזולוציית ההדפסה.

 Size Error DXגודל הנייר המצוין במנהל
(לדגמי הדפסה דו -התקן המדפסת אינו
צדדית אוטומטית) זמין להדפסה דו-צדדית
אוטומטית.

לחצו על  .Goבחרו גודל נייר הנתמך
על ידי מגש ההדפסה הדו-צדדית.
גודל הנייר הזמין להדפסה דו-צדדית
אוטומטית הוא .A4

הנייר במגש אינו בגודל הנכון
ואינו זמין להדפסה דו-צדדית
אוטומטית.

טענו את הנייר בגודל הנכון במגש
והגדירו את מגש הניירות לגודל הנייר.
גודל הנייר הזמין להדפסה דו-צדדית
אוטומטית הוא .A4

 Size Mismatchהנייר במגש אינו בגודל הנכון .טענו את הנייר בגודל הנכון במגש
הניירות והגדירו את גודל הנייר במגש
הניירות.
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נוריות חיווי
טונר
תוף
נייר

תוכנית שירות
Status Monitor
 Manual Feedהזנה ידנית נבחרה כמקור
שימו נייר בחריץ ההזנה הידנית.
הנייר במנהל התקן המדפסת
כאשר לא היה נייר בחריץ
ההזנה הידנית.
גורם

 No Paperהנייר במכשיר אזל או שהנייר שימו נייר במגש הניירות.
וודאו שמובילי הנייר מותאמים
לא הוטען כהלכה במגש
לגודל הנייר הנכון.
הניירות.
אם יש נייר במגש ,הוציאו אותו וטענו
שנית .וודאו שמובילי הנייר מותאמים
לגודל הנייר הנכון.

מוכן לפעולה

טונר

פעולה

 Toner Endedיש להחליף את מחסנית
(מצב  )Continueהטונר.

החליפו את מחסנית הטונר בחדשה.

תוף
נייר
מוכן לפעולה
 Selfהטמפרטורה של יחידת Diagnosticהקיבוע אינה עולה
לטמפרטורה הדרושה בתוך
פרק הזמן המצוין.

טונר
תוף
נייר
מוכן לפעולה

יחידת הקיבוע חמה מדי.
 Print Unableיש בעיה מכאנית במכשיר.

מידע קשור
•אבחון ותיקון תקלות
•החלפת אביזרים מתכלים
•החלפת יחידת התוף
•ניקוי חוט הקורונה
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ממושכות לכיבוי המכשיר,
לחצו
המתינו מספר שניות ,והפעילו את
המכשיר שנית .השאירו את המכשיר
כשהוא מופעל במצב סרק למשך 15
דקות.
לכיבוי
לחצו ממושכות על
המכשיר ,המתינו מספר דקות,
והפעילו את המכשיר שנית.
אם הבעיה ממשיכה ,פנו לשירות
הלקוחות של  Brotherלתמיכה.

הודעות שגיאה ותחזוקה
בדומה לכל מוצר משרדי מתוחכם אחר ,עשויות להופיע שגיאות ומוצרים מתכלים זקוקים לעתים להחלפה.
במקרה זה ,המכשיר שלכם מזהה את השגיאה או פעולת התחזוקה השוטפת הדרושה ומציג את ההודעה
המתאימה .הודעות השגיאה והתחזוקה הנפוצות ביותר מוצגות בטבלה.
פעלו על פי ההוראות בעמודת הפעולה לפתרון השגיאה ומחיקת ההודעה.
אתם יכולים לתקן את רוב השגיאות ולבצע את רוב פעולות התחזוקה השוטפת בכוחות עצמכם .אם הנכם זקוקים
לעצות נוספות :בקרו במרכז הפתרונות של  Brotherבכתובת  support.brother.comולחצו על עמוד & FAQs
.Troubleshooting
הודעת שגיאה

פעולה

גורם

 2-sided Disabledהמכסה האחורי של המכשיר אינו
סגור לחלוטין.

סגרו את המכסה האחורי של המכשיר עד שיינעל
למצב סגור.

המגש הדו-צדדי אינו מותקן כהלכה .התקינו את המגש הדו-צדדי היטב בתוך המכשיר.
 Cartridge Errorמחסנית הטונר אינה מותקנת
כהלכה.

הוציאו את ערכת מחסנית הטונר ויחידת התוף.
הוציאו את מחסנית הטונר והחזירו אותה בחזרה
לתוך יחידת התוף .התקינו מחדש את ערכת
יחידת התוף ומחסנית הטונר בתוך המכשיר.
אם הבעיה ממשיכה ,פנו אל שירות הלקוחות של
 Brotherאו מפיץ  Brotherהמקומי שלכם.

 Cooling Downהטמפרטורה של החלק הפנימי של נא להמתין עד שהמכשיר מסיים להצטנן.
המכשיר חמה מידי .המכשיר יפסיק וודאו שכל הפתחים על המכשיר אינם חסומים.
את עבודת ההדפסה הנוכחית ויכנס כאשר המכשיר הצטנן ,פעולת ההדפסה תתחדש.
למצב צינון.
אם המאוורר אינו מסתובב ,נתקו את המכשיר
מהחשמל למשך מספר דקות ואז חברו אותו
שנית.
 Cover is Openהמכסה הקדמי אינו סגור לחלוטין .פתחו וסגרו היטב את המכסה הקדמי
של המכשיר.
סגרו את מכסה יחידת הקיבוע שבתוך
 Cover is Openמכסה יחידת הקיבוע אינו סגור
המכסה האחורי של המכשיר.
לחלוטין.
נקו את חוט הקורונה ביחידת התוף.
!  Drumחוט הקורונה ביחידת התוף זקוק
לניקוי.

ראה מידע קשור :ניקוי חוט הקורונה.
אם הבעיה ממשיכה ,נא להחליף את יחידת התוף
בחדשה.
ערכת יחידת התוף ומחסנית הטונר
אינה מותקנת כהלכה.
 Drum End Soonיחידת התוף מתקרבת לסוף חייה.
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הסירו את יחידת התוף ,הוציאו את מחסניות
הטונר מיחידת התוף והחזירו את מחסניות הטונר
בחזרה ליחידת התוף .התקינו את יחידת התוף
בחזרה במכשיר.
הזמינו יחידת תוף חדשה לפני קבלת הודעת
.Replace Drum

הודעת שגיאה

פעולה

גורם

 Jam 2-sidedהנייר תקוע במגש הדו-צדדי או
בתוך המכסה האחורי.
 Jam Insideהנייר תקוע בתוך המכשיר

הסירו את המגש הדו-צדדי ופתחו את המכסה
האחורי כדי להוציא את כל הנייר התקוע.
פתחו את המכסה הקדמי ,הסירו את מחסנית
הטונר ויחידת התוף והוציא החוצה את כל הנייר
התקוע .סגרו את המכסה הקדמי.

 Jam Rearהנייר תקוע בחלקו האחורי של
המכשיר.
 Jam Tray 1הנייר תקוע במגש הניירות המצוין.
 Manual Feedהזנה ידנית נבחרה כמקור הנייר
במנהל התקן המדפסת כאשר לא
היה נייר בחריץ ההזנה הידנית.
 Media Mismatchסוג חומר ההדפסה המצוין במנהל
התקן המדפסת שונה מסוג הנייר
המצוין בתפריט המכשיר.
 No Drum Unitיחידת התוף אינה מותקנת כהלכה.
 No Paperהנייר במכשיר אזל או שהנייר לא
הוטען כהלכה במגש הניירות.

 No Paper T1המכשיר אינו מזין נייר ממגש
הניירות המצוין.

פתחו את מכסה יחידת הקיבוע והוציאו את
הנייר התקוע .סגרו את מכסה יחידת הקיבוע.
הוציאו החוצה את מגש הניירות המצוין על הצג
והוציאו את כל הנייר התקוע.
שימו נייר בחריץ ההזנה הידנית.

טענו את סוג הנייר הנכון במגש המצוין על הצג,
ואז בחרו את סוג חומר ההדפסה הנכון בהגדרת
סוג הנייר במכשיר.
התקינו מחדש את ערכת מחסנית הטונר ויחידת
התוף.
•שימו נייר במגש הניירות .וודאו שמובילי
הנייר מותאמים לגודל הנייר הנכון.
•אם יש נייר במגש ,הוציאו אותו וטענו שנית.
וודאו שמובילי הנייר מותאמים לגודל הנייר
הנכון.
•אל תמלאו את מגש הניירות יותר מידי.
בצעו את אחת הפעולות הבאות:
•מלאו מחדש נייר במגש הניירות המצוין על
הצג .וודאו שמובילי הנייר מותאמים לגודל
הנייר הנכון.
•אם יש נייר במגש ,הוציאו אותו וטענו שנית.
וודאו שמובילי הנייר מותאמים לגודל הנייר
הנכון.
•אל תמלאו את מגש הניירות יותר מידי.

הוציאו את ערכת מחסנית הטונר ויחידת התוף.
 No Tonerמחסנית הטונר או מחסנית הטונר
וערכת יחידת התוף ומחסנית הטונר הסירו את מחסנית הטונר מיחידת התוף והתקינו
אינן מותקנות כהלכה.
מחדש את מחסנית הטונר ביחידת התוף .התקינו
מחדש את ערכת יחידת התוף ומחסנית הטונר
לתוך המכשיר .אם הבעיה ממשיכה ,נא להחליף
את יחידת התוף בחדשה.
לחצו על  Goלמשך כשתי שניות והקטינו את
 Out of Memoryהזיכרון של המכשיר מלא.
רזולוציית ההדפסה.
 Print Data Fullהזיכרון של המכשיר מלא.

לחצו על  Goלמשך כשתי שניות ומחקו את נתוני
ההדפסה הקודמת השמורים בזיכרון.

 Print Unable ##יש בעיה מכאנית במכשיר.

לכיבוי המכשיר ,המתינו
•לחצו ממושכות על
מספר דקות ,והפעילו את המכשיר שנית.
•אם הבעיה ממשיכה ,פנו לשירות הלקוחות של
 Brotherלתמיכה.
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הודעת שגיאה

פעולה

גורם

 Replace Drumיש להחליף את יחידת התוף.
המונה של יחידת התוף לא אופס
כאשר הותקנה יחידת תוף חדשה.
 Replace Tonerמחסנית הטונר מתקרבת לסוף
חייה .המכשיר יפסיק את כל
פעולות ההדפסה.
 Self-Diagnosticהטמפרטורה של יחידת הקיבוע
אינה עולה לטמפרטורה הדרושה
בתוך פרק הזמן המצוין.
יחידת הקיבוע חמה מדי.
 Size Errorגודל הנייר המוגדר במנהל התקן
המדפסת אינו נתמך על ידי המגש.
 Size Error DXגודל הנייר המצוין בהגדרת גודל
הנייר של המכשיר אינו זמין
להדפסה דו-צדדית אוטומטית.
הנייר במגש אינו בגודל הנכון ואינו
זמין להדפסה דו-צדדית אוטומטית.
 Size Mismatchהנייר במגש אינו בגודל הנכון.
 Toner Endedיש להחליף את מחסנית הטונר.
 Toner Lowאם על הצג מופיעה הודעה זו
עדיין ניתן להדפיס .מחסנית הטונר
מתקרבת לסוף חייה.

מידע קשור
•אבחון ותיקון תקלות
•החלפת אביזרים מתכלים
•החלפת יחידת התוף
•ניקוי חוט הקורונה
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החליפו את יחידת התוף בחדשה.
ראה מידע קשור“ :החלפת יחידת התוף”.
אפסו את מונה יחידת התוף.
ראה הוראות מצורפות ליחידת התוף החדשה.
החליפו את מחסנית הטונר בחדשה.

ממושכות לכיבוי המכשיר ,המתינו
לחצו
מספר שניות ,והפעילו את המכשיר שנית.
השאירו
את המכשיר כשהוא מופעל במצב סרק למשך
 15דקות.
בחרו בגודל הנייר הנתמך על ידי המגש המצוין.
לחצו על  Goלמשך כשתי שניות (בעת הצורך).
טענו את הנייר בגודל הנכון במגש והגדירו את
מגש הניירות לגודל הנייר.
בחרו בגודל הנייר הנתמך להדפסה דו-צדדית.
גודל הנייר הזמין להדפסה דו-צדדית אוטומטית
הוא .A4
טענו את הנייר בגודל הנכון במגש הניירות המצוין
על הצג והגדירו את גודל הנייר במגש הניירות.
לחצו על .Go
החליפו את מחסנית הטונר בחדשה.
הזמינו מחסנית טונר חדשה כעת כדי שתהיה
זמינה כאשר על הצג תופיע הודעת Replace
Toner.

תקיעות נייר
הוציאו תמיד את הנייר הנותר ממגש הניירות ויישרו את החבילה בעת הוספת נייר חדש .כך ניתן למנוע הזנת
מספר דפים בבת אחת ותקיעות נייר במכשיר.
•נייר תקוע במגש הניירות
•נייר תקוע בחלקו האחורי של המכשיר
•נייר תקוע בתוך המכשיר
•נייר תקוע במגש הדו-צדדי
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נייר תקוע במגש הניירות
אם לוח הבקרה או  Status Monitorשל המכשיר מסמן כי קיימת תקיעת נייר במגש הניירות ,נא לבצע את
הפעולות הבאות:
1 .1הוציאו את מגש הניירות החוצה מהמכשיר.

2 .2משכו באיטיות את הנייר התקוע החוצה.

משיכת נייר תקוע כלפי מטה בשתי הידיים מאפשרת לכם להוציא את הנייר ביתר קלות.
3 .3אווררו את חבילת הניירות למניעת תקיעות נייר נוספות ,והזיזו את מובילי הנייר כך שיתאימו לגודל הנייר.

4 .4וודאו כי הנייר מתחת לסימון של גובה הנייר המרבי (▼▼▼).

5 .5החזירו את מגש הניירות לתוך המכשיר.

מידע קשור
•תקיעות נייר
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נייר תקוע בחלקו האחורי של המכשיר.
אם לוח הבקרה או  Status Monitorשל המכשיר שלכם מסמן כי קיימת תקיעת נייר בחלקו האחורי של המכשיר,
נא לבצע את הפעולות הבאות:
1 .1השאירו את המכשיר פועל למשך  10דקות כדי שהמאוורר הפנימי יצטנן את החלקים החמים מאוד בתוך
המכשיר.
2 .2פתחו את המכסה אחורי.

3 .3משכו את הלוחיות הכחולות שמשמאל ומימין כלפיכם לפתיחת מכסה יחידת הקיבוע.

אזהרה
משטח חם
החלקים הפנימיים של המכשיר יהיו חמים מאוד .המתינו עד שהמכשיר יצטנן לפני שתגעו בהם.

אם מנופי המעטפות הירוקים שבתוך המכסה האחורי נמשכים כלפי מטה להכנסת המעטפות ,הרימו מנופים
אלו למצבם המקורי לפני משיכת הלוחיות הירוקות כלפי מטה.
4 .4משכו בזהירות בשתי הידיים את הנייר התקוע החוצה מיחידת הקיבוע.
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5 .5סגרו את מכסה יחידת הקיבוע.

אם אתם מדפיסים על מעטפות ,משכו כלפי מטה את מנופי המעטפות הירוקים כדי להחזירם
למצב הדפסת מעטפות לפני סגירת המכסה האחורי.
6 .6סגרו את המכסה האחורי עד שיינעל למצב סגור.

מידע קשור
•תקיעות נייר
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נייר תקוע בתוך המכשיר
אם לוח הבקרה או  Status Monitorשל המכשיר מסמן כי קיימת תקיעת נייר בתוך המכשיר ,נא לבצע את
הפעולות הבאות:
1 .1השאירו את המכשיר פועל למשך  10דקות כדי שהמאוורר הפנימי יצטנן את החלקים החמים מאוד בתוך המכשיר.
2 .2פתחו את המכסה הקדמי.

3 .3הוציאו את ערכת מחסנית הטונר ויחידת התוף.

אזהרה
משטח חם
החלקים הפנימיים של המכשיר יהיו חמים מאוד .המתינו עד שהמכשיר יצטנן לפני שתגעו בהם.

4 .4משכו החוצה באיטיות את הנייר התקוע.

5 .5התקינו את ערכת מחסנית הטונר ויחידת התוף בתוך המכשיר.

6 .6סגרו את המכסה הקדמי.

מידע קשור
•תקיעות נייר
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נייר תקוע במגש הדו-צדדי
אם לוח הבקרה או  Status Monitorשל המכשיר מסמן כי קיימת תקיעת נייר במגש הניירות הדו-צדדי,
נא לבצע את הפעולות הבאות:
1 .1השאירו את המכשיר פועל למשך  10דקות כדי שהמאוורר הפנימי יצטנן את החלקים החמים מאוד בתוך המכשיר
2 .2הוציאו את מגש הניירות החוצה מהמכשיר.

3 .3הוציאו החוצה לחלוטין את מגש הניירות הדו-צדדי בחלקו האחורי של המכשיר.

4 .4משכו את הנייר התקוע החוצה מהמכשיר או מהמגש הדו-צדדי.

5 .5הוציאו נייר שעשוי להיות תקוע מתחת למכשיר בשל חשמל סטאטי.
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6 .6אם אין נייר תקוע במגש הדו-צדדי ,פתחו את המכסה האחורי.

אזהרה
משטח חם
החלקים הפנימיים של המכשיר יהיו חמים מאוד .המתינו עד שהמכשיר יצטנן לפני שתגעו בהם.

7 .7משכו בעדינות בשתי הידיים את הנייר התקוע מחלקו האחורי של המכשיר.

8 .8סגרו את המכסה האחורי עד שיינעל למצב סגור.
9 .9החזירו את המגש הדו-צדדי לחלקו האחורי של המכשיר.
1010החזירו את מגש הניירות לתוך צדו הקדמי של המכשיר.

מידע קשור
•תקיעות נייר
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בעיות הדפסה
קשיים

הצעות

אין תדפיס

בדקו כי המכשיר אינו במצב כבוי.
אם המכשיר במצב כבוי ,לחצו על
נתוני ההדפסה שנית.

על לוח הבקרה ושלחו את

בדקו כי מנהל התקן המדפסת הנכון הותקן ונבחר.
בדקו אם  Status Monitorאו לוח הבקרה של המכשיר מציג סטאטוס
שגיאה.
בדקו שהמכשיר במצב מקוון:
• Windows® 7וWindows Server 2008 R2-
לחצו על )Start) > Devices and Printers
לחצו על המקש הימני של העכבר על Brother XXX- XXXX
ולחצו על  .See what's printingלחצו על  Printerבסרגל
התפריט .בדקו כי  Use Printer Offlineלא נבחר.
•Windows Server® 2008
לחצו על Start > Control Panel > Hardware and Sound
 .> Printersלחצו עם המקש הימני של העכבר על Brother
 .XXXXXXXוודאו כי  Use Printer Onlineאינו מצוין .אם כן,
לחצו על אפשרות זו להגדרת מנהל התקן המדפסת למצב מקוון.
• Windows® 8וWindows Server® 2012-
הזיזו את העכבר לפינה הימנית התחתונה של שולחן העבודה
שלכם .כאשר מופיע סרגל התפריט ,לחצו על > Settings
Control Panel > Hardware and Sound > View devices
 .and printersלחצו עם המקש הימני של העכבר על Brother
 .XXXXXXXלחצו על  .See what’s printingאם מופיעות
אפשרויות מנהל התקן המדפסת ,בחרו את מנהל התקן המדפסת
שלכם .לחצו על  Printerבתוך סרגל התפריט וודאו כי Use
 Printer Offlineלא נבחר.
• Windows® 10וWindows Server® 2016 -
לחצו על < Windows System > Control Panel
בקבוצת  ,Hardware and Soundלחצו על View devices
 .and printersלחצו עם המקש הימני של העכבר על Brother
 .XXXXXXXלחצו על  .See what’s printingאם מופיעות
אפשרויות מנהל התקן המדפסת ,בחרו את מנהל התקן המדפסת
שלכם .לחצו על  Printerבתוך סרגל התפריט
וודאו כי  Use Printer Offlineלא נבחר.
• Windows Server® 2012 R2
לחצו על  Control Panelעל מסך  .Startבקבוצת ,Hardware
לחצו על  .View devices and printersלחצו עם המקש הימני
של העכבר על  .Brother XXXXXXXלחצו על See what’s
 .printingאם מופיעות אפשרויות מנהל התקן המדפסת ,בחרו את
מנהל התקן המדפסת שלכם .לחצו על  Printerבתוך סרגל התפריט
וודאו כי  Use Printer Offlineלא נבחר.
®

•מקינטוש
לחצו על תפריט  ,System Preferencesואז בחרו באפשרות
 .Printers & Scannersכאשר המכשיר אינו מקוון ,מחקו אותו
.
 ,ואז הוסיפו אותו באמצעות לחצן
באמצעות לחצן
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קשיים

הצעות

המכשיר אינו מדפיס או הפסיק להדפיס.

לבטל את עבודת ההדפסה ולמחוק אותה מהזיכרון של המכשיר.
התדפיס עשוי להיות בלתי שלם .שלחו את נתוני ההדפסה שנית.
ראה מידע קשור“ :ביטול עבודת הדפסה”.

הכותרת העליונה או הכותרת התחתונה
מופיעות כאשר המסמך מוצג על המסך
אך לא בהדפסה.

יש שטח בלתי ניתן להדפסה בחלק העליון והתחתון של הדף.
התאימו את השוליים העליונים והתחתונים במסמך שלכם.

המכשיר מדפיס באופן בלתי צפוי או מדפיס
נתוני זבל.

לבטל את עבודת ההדפסה ולמחוק אותה מהזיכרון של המכשיר.
התדפיס עשוי להיות בלתי שלם .שלחו את נתוני ההדפסה שנית.
ראה מידע קשור“ :ביטול עבודת הדפסה”.
בדקו את ההגדרות ביישום שלכם כדי לוודא כי הוא מוגדר לפעול
עם המכשיר שלכם.
אשרו כי מנהל התקן מדפסת  Brotherנבחר בחלון ההדפסה Print
של היישום שלכם.

המכשיר מדפיס את שני הדפים הראשונים
נכון ,ואז בחלק מהדפים חסר טקסט.

בדקו את ההגדרות ביישום שלכם כדי לוודא כי הוא מוגדר לפעול
עם המכשיר שלכם.
המכשיר שלכם אינו מקבל את כל הנתונים שנשלחו מהמחשב.
בדקו שחיברתם את כבל הממשק כהלכה.

המכשיר אינו מדפיס משני צידי הדף למרות
שהגדרת מנהל התקן המדפסת היא של
הדפסה דו-צדדית והמכשיר תומך בהדפסה
דו-צדדית אוטומטית.

בדקו את הגדרת גודל הדף במנהל התקן המדפסת .עליכם לבחור
נייר  A4של  60-105גר’/מ”ר.

מהירות הדפסה איטית מדי.

נסו לשנות את הגדרת מנהל התקן המדפסת .הרזולוציה הגבוהה
ביותר מצריכה זמן עיבוד נתונים ,שליחה והדפסה ארוך יותר.
אם הפעלתם את המצב השקט ,השביתו את המצב השקט על מנהל
התקן המדפסת או בהגדרות התפריט של המכשיר.

המכשיר אינו מזין נייר.

אם יש נייר במגש הניירות ,בדקו שהנייר מונח ישר .אם הנייר
מסתלסל ,ישרו אותו לפני הדפסה .לעתים כדאי להוציא את הנייר,
להפוך את החבילה ולהחזירה למגש הניירות.
הקטינו את כמות הנייר במגש הניירות ,ונסו שנית.
(לדגמים עם חריץ הזנה ידני) נא לוודא כי לא נבחר מצב ידני
 Manualלמקור הנייר  Paper Sourceבמנהל התקן המדפסת.
נקו את גלגלות איסוף הנייר.

המדפסת אינה מזינה נייר מחריץ ההזנה
הידנית.
(בדגמים עם חריץ הזנה ידנית)

הכניסו בשתי הידיים גיליון נייר אחד לתוך חריץ ההזנה הידנית עד
שהקצה העליון של הנייר נוגע בגלגלות הזנת הנייר .המשיכו ללחוץ
על הנייר כנגד הגלגלות עד שהמכשיר תופס את הנייר ומושך אותו
פנימה.
שימו גיליון נייר אחד בלבד בחריץ ההזנה הידנית.
וודאו כי מצב ידני  Manualנבחר כמקור הנייר Paper Source
במנהל התקן המדפסת.

המכשיר אינו מזין מעטפות.

(לדגמים עם חריץ הזנה ידנית) טענו מעטפה אחת בכל עת בחריץ
ההזנה הידנית .יש להגדיר את היישום שלכם להדפיס על מעטפות
בגודל שאתם משתמשים בהן .הגדרה זו נעשית בדרך כלל בתפריט
הגדרת העמוד או הגדרת מסמך ביישום שלכם.
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מידע קשור
•אבחון ותיקון תקלות
•ניטור הסטאטוס של המכשיר מהמחשב שלכם ()®Windows
•ניטור הסטאטוס של המכשיר מהמחשב שלכם (מקינטוש)
•ביטול עבודת הדפסה
•ניקוי גלגלות איסוף הנייר
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שיפור איכות ההדפסה
אם אתם נתקלים בבעיית איכות הדפסה ,הדפיסו קודם דף ניסיון .אם התדפיס נראה טוב ,סביר להניח שהבעיה
אינה במכשיר .בדקו את חיבורי כבל הממשק או נסו להדפיס מסמך שונה .אם בתדפיס או דף הניסיון שהודפס
מהמכשיר קיימת בעיית איכות ,בדקו את הדוגמאות לאיכות הדפסה ירודה ופעלו על פי ההמלצות בטבלה.

חשוב
שימוש במוצרים שאינם מוצרים מקוריים של  Brotherעלול לפגוע באיכות הסריקה ,ביצועי החומרה ואמינות
המכשיר.
1 .1להשגת איכות ההדפסה הטובה ביותר ,אנו מציעים לכם להשתמש בחומרי ההדפסה המומלצים.
נא לוודא כי הנכם משתמשים בנייר העומד במפרטים של .Brother
2 .2בדקו שמחסנית הטונר ויחידת התוף מותקנות כהלכה.
דוגמאות לאיכות הדפסה ירודה

הדפסה דהויה

המלצה
•אם המכשיר מציג סטאטוס  ,Replace Tonerהתקינו מחסנית טונר חדשה.
•בדקו את סביבת המכשיר .תנאים כגון לחות ,טמפרטורות גבוהות וכדומה
עשויים לגרום לשגיאת הדפסה זו.
•אם כל הדף בהיר מדי ,יתכן כי מופעל מצב חיסכון בטונר .Toner Save
השביתו את מצב החיסכון בטונר בהגדרות התפריט של המכשיר או במנהל
התקן המדפסת.
•נקו את יחידת התוף
•נקו את חוט הקורונה ביחידת התוף.
•החליפו את מחסנית הטונר במחסנית טונר חדשה.
•החליפו את יחידת התוף ביחידת תוף חדשה.
•בדקו את סביבת המכשיר .תנאים כגון טמפרטורה ורמת לחות גבוהות
עשויות להגביר את הצללת הרקע.
•נקו את יחידת התוף
•החליפו את מחסנית הטונר במחסנית טונר חדשה.
•החליפו את יחידת התוף ביחידת תוף חדשה.

רקע אפור

הצללה

•בדקו את סביבת המכשיר .תנאים סביבתיים כגון רמת לחות או טמפרטורות
נמוכות עשויים לגרום לבעיית איכות הדפסה זו.
•בחרו בסוג חומר ההדפסה המתאים במנהל התקן המדפסת.
•(לדגמים עם צג)
בחרו בסוג חומר ההדפסה המתאים בהגדרות התפריט.
•וודאו כי שני המנופים הירוקים בתוך המכסה האחורי במצב למעלה.
משכו כלפי מעלה את שני המנופים הירוקים עד לעצירתם.
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המלצה

•נקו את יחידת התוף
•החליפו את יחידת התוף ביחידת תוף חדשה.
•החליפו את מחסנית הטונר במחסנית טונר חדשה.
•יתכן כי יחידת הקיבוע הזדהמה.
פנו לשירות הלקוחות של .Brother

כתמי טונר

הדפסה עם חללים ריקים

•בדקו שהגדרת סוג חומר ההדפסה במנהל ההתקן תואמת לסוג הנייר
שאתם משתמשים בו.
•נקו את יחידת התוף
•יתכן כי מחסנית הטונר פגומה.
החליפו את מחסנית הטונר במחסנית טונר חדשה.
•יתכן כי יחידת התוף ניזוקה.
החליפו את יחידת התוף ביחידת תוף חדשה.
•יתכן כי יחידת הקיבוע הזדהמה.
פנו לשירות הלקוחות של .Brother
•בחרו במצב  Thick paperבמנהל התקן המדפסת ,או השתמשו בנייר
דק יותר מהנייר שאתם משתמשים בו כעת.
•(לדגמים עם צג)
בחרו בסוג חומר ההדפסה המתאים בהגדרות התפריט.
•בדקו את סביבת המכשיר .תנאים כגון רמת לחות גבוהה עשויים לגרום
להדפסה עם חללים ריקים.
•יתכן כי יחידת התוף ניזוקה.
החליפו את יחידת התוף ביחידת תוף חדשה.
•נקו את חוט הקורונה ביחידת התוף .יתכן כי יחידת התוף ניזוקה.
•החליפו את יחידת התוף ביחידת תוף חדשה.

הכל שחור

פסים לבנים לרוחב העמוד

•בחרו בסוג חומר ההדפסה המתאים במנהל התקן המדפסת.
•(לדגמים עם צג)
בחרו בסוג חומר ההדפסה המתאים בהגדרות התפריט.
•הבעיה עשויה להיעלם מעצמה .הדפיסו מספר עמודים כדי לפתור את הבעיה,
בעיקר אם לא נעשה שימוש במכשיר במשך זמן רב.
•יתכן כי יחידת התוף ניזוקה.
החליפו את יחידת התוף ביחידת תוף חדשה.
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המלצה
•נקו את יחידת התוף
•יתכן כי יחידת התוף ניזוקה.
•החליפו את יחידת התוף ביחידת תוף חדשה.

פסים לרוחב העמוד
•בדקו את סביבת המכשיר .תנאים כגון רמת לחות או טמפרטורות
גבוהות עשויים לגרום לבעיית איכות הדפסה זו.
•נקו את יחידת התוף
•אם הבעיה אינה נפתרת לאחר הדפסת מספר עמודים,
החליפו את יחידת התוף ביחידת תוף חדשה.
פסים לבנים או הדפסה מקוטעת
לרוחב העמוד

 94מ"מ
 94מ"מ
כתמים לבנים על טקסט וגרפיקות בשחור
במרווחים של  94מ"מ

•אם הבעיה אינה נפתרת לאחר הדפסת מספר עמודים ,יתכן כי חום
זר מצוי ביחידת התוף כגון דבק מתווית שהודבקה על התוף .נקו את
יחידת התוף
•ראה מידע קשור :נקו את יחידת התוף באמצעות הדפסת נקודות
התוף.
•יתכן כי יחידת התוף ניזוקה.
החליפו את יחידת התוף ביחידת תוף חדשה.

 94מ"מ
 94מ"מ
כתמים שחורים במרווחים של  94מ”מ

כתמי טונר שחור לרוחב העמוד

•אם אתם משתמשים בגיליונות של תוויות למדפסות לייזר ,דבק
מהגיליונות עשוי להידבק לעתים למשטח התוף .נקו את יחידת התוף
ראה מידע קשור" :נקו את יחידת התוף באמצעות הדפסת נקודות התוף".
• אם השתמשתם בנייר עם אטבים או סיכות שדכן ,יתכן כי יחידת התוף ניזוקה.
•אם יחידת תוף שהוצאה מהאריזה חשופה לאור שמש ישיר
(או לתאורת חדר במשך פרקי זמן ממושכים) היחידה עלולה להינזק.
•נקו את יחידת התוף
•יתכן כי מחסנית הטונר פגומה.
•החליפו את מחסנית הטונר במחסנית טונר חדשה .יתכן כי יחידת
התוף ניזוקה.
•החליפו את יחידת התוף ביחידת תוף חדשה.
•נקו את חוט הקורונה בתוך יחידת התוף באמצעות החלקה של
הלוחית הירוקה.
וודאו כי הלוחית הירוקה על יחידת התוף במצב הבית.
•יתכן כי מחסנית הטונר פגומה.
•החליפו את מחסנית הטונר במחסנית טונר חדשה .יתכן כי יחידת
התוף ניזוקה.
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פסים שחורים לאורך העמוד על הדפים
המודפסים כתמי טונר לאורך העמוד.

המלצה
•החליפו את יחידת התוף ביחידת תוף חדשה.
•יתכן כי יחידת הקיבוע הזדהמה .פנו לשירות הלקוחות של .Brother
•וודאו שאין חומר זר כגון פיסות נייר קרועות ,דבקיות או אבק בתוך
המכשיר ובסביבות יחידת התוף ומחסנית הטונר.
•יתכן כי מחסנית הטונר פגומה.
•החליפו את מחסנית הטונר במחסנית טונר חדשה.
•יתכן כי יחידת התוף ניזוקה.
•החליפו את יחידת התוף ביחידת תוף חדשה.

פסים לבנים לאורך העמוד

תמונה נוטה הצידה

נייר מסתלסל או גלי

•בדקו שהנייר או חומר הדפסה אחר מוטען כהלכה במגש הניירות
וכי מובילי הנייר אינם הדוקים או רופפים מדי כנגד חבילת הניירות.
•כוונו את מובילי הנייר כהלכה.
•יתכן כי מגש הניירות מלא מדי.
•בדקו את סוג ואיכות הנייר.
•בדקו האם מצויים עצמים רופפים כגון פיסות נייר קרוע בתוך
המדפסת.
•אם הבעיה מתרחשת רק במהלך הדפסה דו-צדדית אוטומטית,
בדקו האם יש נייר קרוע במגש הדו-צדדי .וודאו כי המגש הדו-צדדי
הוכנס כהלכה וכי המכסה האחורי סגור לחלוטין.
•בדקו את סוג ואיכות הנייר .טמפרטורות ורמת לחות גבוהות יגרמו
להסתלסלות הנייר.
•אם אינכם משתמשים במדפסת לעתים קרובות ,יתכן כי הנייר היה
במגש הניירות זמן רב מדי .הפכו את חבילת הנייר שבמגש הניירות.
אווררו את חבילת הניירות וסובבו את הנייר במגש הניירות בזווית
של  180מעלות.
•פתחו את המכסה האחורי (מגש הפלט הפונה כלפי המעלה)
כדי שהדף המודפס יוכל לצאת למגש הפלט הפונה כלפי מעלה.
•בחרו מצב  Reduce Paper Curlבמנהל התקן המדפסת כאשר
אינכם משתמשים בנייר המומלץ של .Brother
•וודאו כי הנייר הוטען כהלכה.
•בדקו את סוג ואיכות הנייר.
•הפכו את חבילת הנייר שבמגש הניירות .או סובבו את הנייר במגש
הניירות בזווית של  180מעלות.

קמטים או קיפולים
•וודאו כי שני המנופים הירוקים בתוך המכסה האחורי במצב למעלה.
משכו כלפי מעלה את שני המנופים הירוקים עד לעצירתם.

קיבוע טונר לקוי
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המלצה

•בדקו שהגדרת סוג חומר ההדפסה במנהל התקן המדפסת תואמת לסוג
הנייר שאתם משתמשים בו.
•בחרו מצב  Improve Toner Fixingבמנהל התקן המדפסת.
•אם אפשרות זו אינה משפרת את המצב במידה מספקת ,שנו את הגדרת
מנהל התקן המדפסת בתוך  Media Typeלהגדרת נייר עבה .אם אתם
מדפיסים על מעטפה ,בחרו  Env.Thickבהגדרת סוג חומר ההדפסה.
•בדקו כי שני מנופי השחרור הירוקים בתוך המכסה האחורי מורדים
למצב מעטפות בעת הדפסת מעטפות .לאחר סיום ההדפסה נא להשיב
את מנופי השחרור למצבם המקורי .משכו כלפי מעלה את המנופים עד
לעצירתם.

מעטפות מתקמטות

•וודאו שהמעטפות מודפסות כאשר המכסה האחורי
(מגש הפלט הפונה כלפי מעלה) פתוח.
•(בדגמים עם חריץ הזנה ידנית)
וודאו כי המעטפות מוזנות מחריץ ההזנה הידנית בלבד.

מידע קשור
•אבחון ותיקון תקלות
•הדפסת ניסיון
•נקו את יחידת התוף באמצעות הדפסת נקודות התוף
•הקטנת צריכת הטונר
•החלפת מחסנית הטונר
•החלפת יחידת התוף
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בעיות רשת
•הודעות שגיאה
•היכן ניתן למצוא את הגדרות הרשת של מכשיר  Brotherשלי?
•לא ניתן להשלים את הגדרת תצורת הרשת האלחוטית
•שימוש בכלי תיקון חיבור לרשת (®)Windows
•מכשיר  Brotherשלי לא יכול להדפיס ברשת
•אני רוצה לבדוק שהתקני הרשת שלי פועלים כהלכה
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הודעות שגיאה
דגמים קשוריםHL-L2350DW/HL-L2357DW/HL-L2375DW :
מכשיר  Brotherשלכם יציג הודעת שגיאה אם התרחשה שגיאה כלשהי .הודעות השגיאה הנפוצות ביותר מוצגות
בטבלה.
הודעות שגיאה

פעולה

גורם

 Connectionהתקנים אחרים מנסים להתחבר
 Errorלרשת  Wi-Fi Directבו-זמנית.
 Connectionמכשיר  Brotherוהמכשיר הנייד
 Failשלכם אינם יכולים לתקשר
ביניהם במהלך הגדרת תצורת
רשת .Wi-Fi Direct
 No Deviceבעת הגדרת תצורת רשת
 , Wi-Fi Directמכשיר Brother
אינו יכול למצוא את המכשיר
הנייד שלכם.

מידע קשור
•בעיות רשת
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וודאו כי אין התקנים אחרים המנסים להתחבר אל רשת
 ,Wi-Fi Directואז נסו להגדיר את תצורת הגדרות
 Wi-Fi Directשנית.
•קרבו את המכשיר הנייד למכשיר  Brotherשלכם.
•הזיזו את מכשיר  Brotherוהמכשיר הנייד לאזור
נקי מחסימות.
•אם הנכם משתמשים בשיטת  PINל,WPS-
וודאו כי הזנתם  PINנכון.
•וודאו כי המכשיר והמכשיר הנייד שלכם במצב
.Wi-Fi Direct
•קרבו את המכשיר הנייד למכשיר Brotherשלכם.
•הזיזו את מכשיר  Brotherוהמכשיר הנייד לאזור נקי
מחסימות.
•אם הנכם מגדירים תצורה באופן ידני של רשת
 ,Wi-Fi Directוודאו כי הזנתם את הסיסמה הנכונה.
•אם המכשיר הנייד שלכם מכיל דף הגדרת תצורה
כיצד להשיג כתובת  ,IPוודאו כי הגדרת תצורת
כתובת  IPשל המכשיר הנייד שלכם בוצעה באמצעות
.DHCP

היכן ניתן למצוא את הגדרות הרשת של מכשיר  Brotherשלי?
•הדפסת דוח תצורת רשת
•שינוי הגדרות המכשיר מהמחשב שלכם
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אני לא יכול להשלים את הגדרת תצורת הרשת האלחוטית
דגמים קשוריםHL-L2350DW/HL-L2357DW/HL-L2375DW :
כבו את הנתב האלחוטי שלכם והפעילו אותו מחדש .אז נסו להגדיר את תצורת ההגדרות האלחוטיות שנית.
אם אינכם יכולים לפתור את הבעיה ,פעלו על פי ההוראות הבאות :חקרו את הבעיה באמצעות דוח רשת
מקומית אלחוטית.
גורם
הגדרות האבטחה שלכם
(/SSIDמפתח רשת) אינן
נכונות.

כתובת  MACשל מכשיר
 Brotherשלכם אינה
מורשית.

ממשק

פעולה
•אשרו את הגדרות האבטחה באמצעות תוכנית שירות
 .Wireless Setup Helperלמידע נוסף ולהורדת תוכנית השירות,
נא לבקר בדף הדגם שלכם במרכז הפתרונות של Brother
בכתובת .support.brother.com
•בחרו ואשרו כי הנכם משתמשים בהגדרות האבטחה הנכונות.
	-נא לעיין בתיעוד שסופק עם נקודת הגישה/נתב לרשת המקומית
האלחוטית שלכם למידע כיצד למצוא את הגדרות האבטחה.
	-שם היצרן או מס' הדגם של נקודת הגישה/נתב לרשת המקומית
האלחוטית עשוי לשמש כהגדרות האבטחה ברירת המחדל.
	-התייעצו עם יצרן נקודת הגישה/נתב ,ספק האינטרנט או מנהל
הרשת שלכם.

אלחוטי

אשרו כי כתובת  MACשל מכשיר  Brotherהנה מורשית במסנן.
ניתן למצוא את כתובת  MACעל לוח הבקרה של מכשיר Brother
שלכם.

אלחוטי

נקודת הגישה/נתב של הרשת הזינו שם  SSIDאו מפתח רשת נכון באופן ידני.
המקומית האלחוטית שלכם
בדקו את שם  SSIDאו מפתח הרשת בהוראות המצורפות לנקודת
במצב שקט (לא משדר את
גישה/נתב של הרשת המקומית האלחוטית שלכם והגדירו מגש את
.)SSID
תצורת הגדרת הרשת האלחוטית.

אלחוטי

הגדרות האבטחה שלכם
(/SSIDסיסמה) אינן נכונות.

אשרו  SSIDוסיסמה.
	-כאשר הנכם מגדירים את הרשת באופן ידני SSID ,וסיסמה
מוצגים על מכשיר  Brotherשלכם .אם המכשיר הנייד שלכם
תומך בהגדרת התצורה הידנית SSID ,והסיסמה יוצגו על מסך
המכשיר הנייד שלכם.

Wi-Fi Direct

הנכם משתמשים באנדרואיד
.4.0

אם המכשיר שלכם מתנתק (כשש דקות לאחר שימוש בWi-Fi-
 ,)Directנסו את ההגדרה בלחיצת לחצן אחת באמצעות WPS
(מומלץ) והגדירו את מכשיר  Brotherכבעל הקבוצה (.)G/O

Wi-Fi Direct

מכשיר Brotherשלכם מוצב
רחוק מידי מהמכשיר הנייד.

הזיזו את מכשיר  Brotherשלכם למרחק של כמטר אחד
מהמכשיר הנייד בעת הגדרת תצורת הגדרות רשת .Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct

קיימות חסימות כלשהן
(קירות או רהיטים ,לדוגמה)
בין המכשיר שלכם לבין
המכשיר הנייד.

הזיזו את מכשיר  Brotherלאזור חופשי מחסימות.

Wi-Fi Direct

מחשב אלחוטי ,התקן נתמך-
 ,Bluetoothתנור מיקרוגל
או טלפון דיגיטלי אלחוטי מצוי
בקרבת מכשיר  Brotherאו
המכשיר הנייד.

הרחיקו את ההתקנים האחרים ממכשיר  Brotherאו המכשיר הנייד
שלכם.

Wi-Fi Direct
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גורם

פעולה

אם בדקתם וניסיתם את כל
האמור לעיל ,אך עדיין אינכם
יכולים להשלים את הגדרת
תצורת  ,Wi-Fi Directבצעו
את הפעולות הבאות:

ממשק

•כבו את הנתב האלחוטי שלכם והפעילו אותו מחדש.
אז נסו להגדיר את תצורת הגדרות  Wi-Fi Directשנית.
•אם הנכם משתמשים במכשיר  Brotherשלכם כלקוח ,בדקו כמה
מכשירים מותרים ברשת  Wi-Fi Directהנוכחית ,ואז בדקו כמה
מכשירים מחוברים.

Wi-Fi Direct

לWindows®-
אם החיבור האלחוטי שלכם נקטע ,ובדקתם וניסיתם את כל האמור לעיל ,מומלץ להשתמש בכלי תיקון החיבור
לרשת.

מידע קשור
•בעיות רשת
•הגדירו את תצורת המכשיר שלכם לרשת אלחוטית כאשר  SSIDאינו משודר
•שימוש ב ®Wi-Fi Direct
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שימוש בכלי תיקון חיבור לרשת (®)Windows
דגמים קשוריםHL-L2350DW/HL-L2357DW/HL-L2370DN/HL-L2375DW :
השתמשו בכלי תיקון חיבור רשת ( )Network Connection Repair Toolלתיקון הגדרות הרשת של מכשיר
 .Brotherכלי זה יקצה כתובת  IPומסיכת תת-רשת נכונה.
• - Windows Vista®/Windows® 7/Windows® 8/Windows® 10צריך להתחבר עם זכויות מנהל מערכת.
•וודאו כי מכשיר  Brotherמופעל ומחובר לאותה רשת כמחשב שלכם.
1 .1בצעו את אחת הפעולות הבאות:
אפשרות

תיאור

Windows
Server® 2008

לחצו על ()Start) > All Programs > Brother > Brother Utilities
לחצו על הרשימה הנפתחת ובחרו את שם הדגם שלכם (אם טרם נבחר) .לחצו על
 Toolsבסרגל הניווט השמאלי ,ואז לחצו על .Network Connection Repair Tool

Windows® 7

לחצו על ()Start) > All Programs > Brother > Brother Utilities
לחצו על הרשימה הנפתחת ובחרו את שם הדגם שלכם (אם טרם נבחר) .לחצו על
 Toolsבסרגל הניווט השמאלי ,ואז לחצו על .Network Connection Repair Tool

Windows® 8/
Windows® 10
Windows
®Server
2012/2012
R2/2016

( ,)Brother Utilitiesואז לחצו על הרשימה הנפתחת ובחרו את שם הדגם
לחצו על
שלכם (אם טרם נבחר).
לחצו על  Toolsבסרגל הניווט השמאלי ,ואז לחצו על .Network Connection Repair Tool
( ,)Brother Utilitiesואז לחצו על הרשימה הנפתחת ובחרו את שם הדגם
לחצו על
שלכם (אם טרם נבחר) .לחצו על  Toolsבסרגל הניווט השמאלי ,ואז לחצו על Network
.Connection Repair Tool

•אם מופיע מסך  , User Account Controlלחצו על .Yes
2 .2פעלו על פי ההוראות שעל המסך.
3 .3בדקו את האבחנה על ידי הדפסת דוח הגדרת תצורת רשת או דף הגדרות מדפסת.
כלי תיקון החיבור לרשת יתחיל לפעול אוטומטית אם בחרתם באפשרות Enable Connection Repair
 Toolבתוך  .Status Monitorלחצו עם המקש הימני של העכבר על מסך  ,Status Monitorואז לחצו על
 .Other Settings > Enable Connection Repair Toolפעולה זו אינה מומלצת כאשר מנהל הרשת
שלכם הגדיר את כתובת  IPל ,Static-שכן היא משנה אוטומטית את כתובת .IP
אם כתובת  IPומסיכת תת-רשת נכונה עדיין לא הוקצו גם לאחר שימוש בכלי תיקון החיבור לרשת ,פנו למנהל
הרשת שלכם.

מידע קשור
•בעיות רשת
•הדפסת דוח תצורת רשת
•מכשיר  Brotherשלי לא יכול להדפיס ברשת
•אני רוצה לבדוק שהתקני הרשת שלי פועלים כהלכה
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מכשיר  Brotherשלי לא יכול להדפיס ברשת
דגמים קשוריםHL-L2350DW/HL-L2357DW/HL-L2370DN/HL-L2375DW :
גורם

פעולה

ממשק

תוכנת האבטחה שלכם
חוסמת את גישת המכשיר
לרשת.

תוכנות אבטחה מסוימות עלולות לחסום גישה מבלי להציג
תיבת דו-שיח של התראת אבטחה גם לאחר התקנה מוצלחת.
כדי להרשות גישה ,נא לעיין בהוראות תוכנת האבטחה שלכם
או להתייעץ עם יצרן התוכנה.

מחווט/אלחוטי

למכשיר  Brotherשלכם לא
הוקצתה כתובת  IPזמינה.

•אשרו את כתובת  IPומסכת תת-רשת.
וודאו כי שתי כתובות  IPומסיכות תת-רשת של המחשב ומכשיר
 Brotherשלכם נכונות ומצויות באותה רשת.
למידע נוסף על אימות כתובת  IPומסיכת תת-רשת ,פנו למנהל
הרשת שלכם.
• ®Windows
אשרו את כתובת  IPומסיכת תת-רשת באמצעות כלי תיקון
החיבור לרשת.

עבודת ההדפסה שנכשלה
עדיין מצויה בתור ההדפסה
של המחשב שלכם.

•אם עבודת ההדפסה שנכשלה עדיין מצויה בתור ההדפסה
של המחשב שלכם ,מחקו אותה.
•אחרת ,לחצו פעמיים על צלמית המדפסת בתיקייה הבאה
ובטלו את כל המסמכים:
	Windows® 7-
לחצו על
)Start) > Devices and Printers > Printers and Faxes
	Windows® 8-
הזיזו את העכבר לפינה הימנית התחתונה של שולחן העבודה
שלכם .כאשר מופיע סרגל התפריט ,לחצו על
Settings > Control Panel
בקבוצת  ,Hardware and Soundלחצו על
.View devices and printers > Printers
	 Windows® 10-וWindows Server® 2016-
לחצו על < Windows System > Control Panel
בתוך קבוצת  ,Hardware and Soundלחצו על
.View devices and printers > Printers
	Server® Windows 2008-
לחצו על .Start > Control Panel > Printers
	Server® Windows 2012-
הזיזו את העכבר לפינה הימנית התחתונה של שולחן
העבודה שלכם .כאשר מופיע סרגל התפריט ,לחצו על
 .Settings > Control Panelבקבוצת ,Hardware
לחצו על .View devices and printers > Printers
	Server® R2 Windows 2012-
לחצו על  Control Panelעל מסך  .Startבקבוצת ,Hardware
לחצו על .View devices and printers
	macOS v10.10.5, v10.11.x, v10.12.x-
לחצו על .System Preferences > Printers & Scanners

מכשיר  Brotherשלכם אינו
מחובר לרשת האלחוטית.

הדפיסו את דוח הרשת המקומית האלחוטית לבדיקת קוד השגיאה
על הדוח המודפס.

מחווט/אלחוטי

Wired/
Wireless

אלחוטי

אם בדקתם וניסיתם את כל האמור לעיל ,אך מכשיר  Brotherשלכם עדיין אינו יכול להדפיס ,הסירו את מנהל התקן
המדפסת והתקינו אותו מחדש.
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מידע קשור
•בעיות רשת
•הדפסת דוח רשת מקומית אלחוטית
•קודי שגיאות של דוח רשת מקומית אלחוטית
•שימוש בכלי תיקון חיבור לרשת (®)Windows
•אני רוצה לבדוק שהתקני הרשת שלי פועלים כהלכה
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אני רוצה לבדוק שהתקני הרשת שלי פועלים כהלכה
דגמים קשוריםHL-L2350DW/HL-L2357DW/HL-L2370DN/HL-L2375DW :
בדיקה

פעולה

ממשק

בדקו כי נקודת הגישה/
נתב של מכשיר Brother
שלכם או רכזת הרשת
מופעלים.

בדקו:
•הכבל החשמלי של המכשיר מחובר כהלכה והמכשיר מופעל.
•נקודת הגישה/נתב או רכזת מופעלים ולחצן הקישור מהבהב.
•כל אריזות המגן הוסרו מהמכשיר.
•מחסנית הטונר ויחידת התוף מותקנות כהלכה.
•המכסה הקדמי והאחורי סגורים לחלוטין.
•הנייר מוכנס כהלכה במגש הניירות.
•(לרשתות מחווטות) כבל רשת מחובר כהלכה למכשיר Brother
ולנתב או רכזת.

מחווט/אלחוטי

בדקו את סטאטוס
הקישור בדוח הגדרת
תצורת רשת או דף
הגדרות מדפסת.

הדפיסו את דוח תצורת הרשת ובדקו כי Ethernet Link Status
או  Wireless Link Statusהם .Link OK

מחווט/אלחוטי

בדקו שניתן לבצע
"פינג" למכשיר Brother
מהמחשב שלכם.

בצעו פינג למכשיר  Brotherמהמחשב שלכם באמצעות כתובת IP
או שם צומת בישום הפקודות של ® WindowsאוMac Terminal
של מקינטוש:
פינג > <ipaddressאו >.<nodename
•הצליח :מכשיר  Brotherשלכם פועל כהלכה ומחובר לאותה רשת
כמחשב שלכם.
•לא הצליח :מכשיר  Brotherשלכם אינו מחובר לאות רשת כמחשב
שלכם.
(®)Windows
התייעצו עם מנהל הרשת והשתמשו בכלי תיקון החיבור לרשת לתיקון
כתובת  IPומסיכת תת-רשת.
(מקינטוש)
וודאו כי כתובת  IPומסכת תת-רשת מוגדרות כהלכה.

מחווט/אלחוטי

בדקו כי מכשיר Brother
שלכם מחובר לרשת
האלחוטית.

הדפיסו את דוח הרשת המקומית האלחוטית לבדיקת קוד השגיאה
על הדוח המודפס.

אלחוטי

אם בדקתם וניסיתם את כל האמור לעיל אך עדיין יש לכם בעיות ,עיינו בתיעוד המצורף לנקודת הגישה/נתב
של הרשת המקומית האלחוטית שלכם למציאת מידע על  SSIDומפתח הרשת והגדירו אותם כהלכה.

מידע קשור
•בעיות רשת
•הדפסת דוח תצורת רשת
•הדפסת דוח רשת מקומית אלחוטית
•קודי שגיאות של דוח רשת מקומית אלחוטית
•שימוש בכלי תיקון חיבור לרשת (®)Windows
•מכשיר  Brotherשלי לא יכול להדפיס ברשת
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בעיות ™Google Cloud Print
דגמים קשוריםHL-L2350DW/HL-L2357DW/HL-L2370DN/HL-L2375DW :
קושי

הצעות

מכשיר  Brotherשלי אינו מוצג ברשימת
המדפסות.

בדקו שהמכשיר שלכם מופעל.
אשרו כי ™ Google Cloud Printמאופשר.
אשרו כי המכשיר שלכם רשום אצל ™.Google Cloud Print
אם המכשיר אינו רשום ,נסו לרשום אותו שנית.
בדקו שהמכשיר שלכם מופעל.

אני לא יכול להדפיס.

אשרו את הגדרות הרשת שלכם .ראה מידע קשור.
יתכן שקבצים מסוימים אינם ניתנים להדפסה ,או אינם נראים בדיוק
כפי שהוצגו.
אני לא יכול לרשום את מכשיר Brother
שלי אצל ™.Google Cloud Print
אני לא רואה הודעת אישור על מכשיר
 Brotherשלי כשאני מנסה להירשם אצל
™ ,Google Cloud Printגם לאחר ביצוע
שלבי הרישום שנית.

וודאו כי המכשיר שלכם מחובר לרשת עם גישת אינטרנט.
וודאו כי התאריך והזמן מוגדרים נכון על המכשיר שלכם.
בדקו שמכשיר  Brotherשלכם במצב סרק במהלך הרישום
אצל ™.Google Cloud Print

מידע קשור
•אבחון ותיקון תקלות
•הגדרות רשת לשימוש ביישום Google Cloud Print
™
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בעיות AirPrint
קושי

הצעות

מכשיר  Brotherשלי אינו מוצג ברשימת
המדפסות.

בדקו שמכשיר  Brotherשלכם מופעל.
אשרו את הגדרות הרשת .ראה מידע קשור.
קרבו את המכשיר הנייד לנקודת הגישה/נתב האלחוטיים,
או למכשיר  Brotherשלכם.

אני לא יכול להדפיס.

בדקו שמכשיר  Brotherשלכם מופעל.
אשרו את הגדרות הרשת .ראה מידע קשור.

אני מנסה להדפיס מסמך המכיל עמודים
רבים ממכשיר  ,iOSאבל רק העמוד הראשון
מודפס.

וודאו כי הנכם מריצים את הגרסה העדכנית ביותר של .iOS
נא לקרוא את המאמר הבא של התמיכה באפל למידע נוסף
על .support.apple.com :AirPrint

מידע קשור
•אבחון ותיקון תקלות
•סקירה כללית של AirPrint
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בעיות אחרות
קשיים

הצעות

המכשיר לא נדלק.

תנאים קשים הפוגעים בחיבור לאספקת החשמל (כגון ברקים או נחשולי מתח)
עשויים להפעיל את מנגנוני הבטיחות הפנימיים של המכשיר .נתקו את הכבל
החשמלי המתינו עשר דקות ,חברו את הכבל החשמלי
להפעלת המכשיר.
ולחצו על
אם הבעיה לא נפתרה ואתם משתמשים במפסק זרם ,נתקו אותו כדי לוודא
שזו לא הבעיה .חברו את הכבל החשמלי של המכשיר ישירות לשקע קיר תקין אחר.
אם עדיין אין אספקת חשמל ,נסו כבל חשמלי אחר.

לא ניתן להתקין את תוכנת
.Brother

(®)Windows
אם מופיעה אזהרת  Security Softwareעל מסך המחשב במהלך ההתקנה,
החליפו את הגדרות אבטחת התוכנה כדי לאפשר לתוכנית ההגדרה של מוצר
 Brotherאו תכנית אחרת לפעול.
(מקינטוש)
אם אתם משתמשים בפונקצית חומת אש של תוכנת אבטחה נגד רוגלות או וירוסים,
השביתו אותה זמנית ואז התקינו את תוכנת .Brother

מידע קשור
•אבחון ותיקון תקלות
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מידע על המכשיר
•בדיקת המספר הסידורי
•בדיקת גרסת הקושחה
•סקירה כללית של איפוס פונקציות
•איפוס מכשיר  Brotherשלכם
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בדיקת המספר הסידורי
דגמים קשוריםHL-L2350DW/HL-L2357DW/HL-L2370DN/HL-L2375DW :
1 .1לחצו על ▲ או ▼ לבחירת אפשרות][Machine Info.ואז לחצו על .OK
2 .2לחצו על ▲ או ▼ לבחירת אפשרות][Serial No.ואז לחצו על .OK
המכשיר מציג את המספר הסידורי על הצג.

מידע קשור
•מידע על המכשיר
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בדיקת גרסת הקושחה
דגמים קשוריםHL-L2350DW/HL-L2357DW/HL-L2370DN/HL-L2375DW :
1 .1לחצו על ▲ או ▼ לבחירת אפשרות][Machine Info.ואז לחצו על .OK
2 .2לחצו על ▲ או ▼ להצגת אפשרות][Firmware Versionואז לחצו על .OK
המכשיר מציג את גרסת הקושחה על הצג.

מידע קשור
•מידע על המכשיר
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סקירה כללית של פונקציות איפוס
דגמים קשוריםHL-L2350DW/HL-L2357DW/HL-L2370DN/HL-L2375DW :
פונקציות האיפוס הבאות עומדות לרשותכם:
נתקו את כבל הממשק לפני בחירת פונקצית איפוס הגדרות רשת ()Network Settings Reset
או איפוס להגדרות ברירת המחדל (.)Factory Reset
פונקציות איפוס משניות אינן זמינות בחלק מהדגמים.
1 .1איפוס מכשיר
פונקציה זו מאפסת את ההגדרות הבאות:
•נעילת הגדרת
•הגדרות שפה
2 .2איפוס הגדרות רשת (לדגמי רשת)
אפסו את שרת ההדפסה בחזרה להגדרות ברירת המחדל (כולל פרטי סיסמה וכתובת .)IP
3 .3איפוס להגדרות ברירת המחדל
חברת  Brotherממליצה מאוד לבצע פעולה זו בעת השלכת המכשיר.

מידע קשור
•מידע על המכשיר
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איפוס מכשיר  Brotherשלכם
דגמים קשוריםHL-L2350DW/HL-L2357DW/HL-L2370DN/HL-L2375DW :
1 .1לחצו על ▲ או ▼ להצגת אפשרות][Initial Setupואז לחצו על .OK
2 .2לחצו על ▲ או ▼ להצגת אפשרות][Resetואז לחצו על .OK
3 .3לחצו על ▲ או ▼ לבחירת סוג האיפוס שברצונכם לבצע ולחצו על .OK
4 .4לחצו על ▼.
5 .5לחצו על ▼ לבחירת].[Yes
המכשיר יופעל מחדש.

מידע קשור
•מידע על המכשיר
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תחזוקה שוטפת
•החלפת אביזרים מתכלים
•ניקוי המכשיר
•בדיקת תוחלת החיים הנותרת של אביזרים מתכלים
•אריזת ושליחת מכשיר  Brotherשלכם
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החלפת אביזרים מתכלים
יש להחליף אביזרים מתכלים כאשר המכשיר מאותת כי תוחלת החיים של האביזר הסתיימה.
שימוש במוצרים שאינם של  Brotherעלול לפגוע באיכות הסריקה ,ביצועי החומרה ואמינות המכשיר.
מחסנית הטונר ויחידת התוף הם שני אביזרים נפרדים .נא לוודא כי שניהם מותקנים כערכה אחת.
שם הדגם של האביזרים המתכלים עשוי להשתנות מארץ לארץ.

הערה
•הקפידו לאטום היטב את האביזרים המתכלים המשומשים בשקית כדי שאבקת הטונר לא תישפך מהמחסנית.
נא לבקר בכתובת  brother.com/original/index.htmlלהוראות כיצד להחזיר את האביזרים המתכלים המשומשים
לתכנית האיסוף והמיחזור של  .Brotherאם בחרתם שלא להחזיר את האביזרים המתכלים המשומשים שלכם ,נא
להשליך את האביזרים המתכלים המשומשים על פי התקנות המקומיות והחזיקו
אותו בנפרד מהפסולת הביתית .אם יש לכם שאלות ,נא לפנות את הרשות המקומית לסילוק אשפה.
•אנו ממליצים לשים אביזרים מתכלים משומשים וחדשים על גיליון נייר למניעת שפיכה או התפזרות שלא
בכוונה של החומר שבתוכם.
•אם אתם משתמשים בנייר שאינו תואם לחומר ההדפסה המומלץ ,תוחלת החיים של אביזרים מתכלים
וחלקי המכשיר עלולה להתקצר.
•תוחלת החיים הצפויה של מחסניות הטונר מבוססת על תקן  .ISO/IEC 19752תדירות ההחלפה תשתנה
על פי כמות הדפים המודפסים ,אחוז הכיסוי ,סוג חומרי ההדפסה שנעשה בהם שימוש וההפעלה/כיבוי של
המכשיר.
•החלפה תכופה של אביזרים למעט מחסניות טונר תשתנה על פי כמות הדפים המודפסים ,סוגי חומרי
ההדפסה שנעשה בהם שימוש וההפעלה/כיבוי של המכשיר.
•השתמשו במחסנית הטונר בזהירות .אם מתפזר טונר על ידיכם או בגדיכם ,נגבו או שטפו אותו במים קרים
תכף ומיד.

חשוב
•למניעת בעיות איכות הדפסה ,נא לא לגעת בחלקים המוצללים המוצגים באיורים.
מחסנית טונר

יחידת התוף
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מידע קשור
•תחזוקה שוטפת
•החלפת מחסנית הטונר
•החלפת יחידת התוף
•סימני שגיאה ותחזוקה
•הודעות שגיאה ותחזוקה
•אביזרים מתכלים
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החלפת מחסנית הטונר
1 .1בדקו שהמכשיר מופעל.
2 .2פתחו את המכסה הקדמי.

3 .3הסירו את ערכת מחסנית הטונר ויחידת התוף מהמכשיר.

4 .4דחפו כלפי מטה את מנוף הנעילה הירוק והוציאו את מחסנית הטונר מיחידת התוף.

5 .5הוציאו את מחסנית הטונר החדשה מהאריזה.
6 .6הסירו את כיסוי המגן.

7 .7שימו את מחסנית הטונר החדשה בתוך יחידת התוף עד שתשמעו אותה נכנסת למקומה.
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בדקו כי התקנתם את מחסנית הטונר כהלכה אחרת היא עלולה להיפרד מיחידת התוף.
8 .8נקו את חוט הקורונה בתוך יחידת התוף באמצעות החלקה בעדינות של הלוחית הירוקה משמאל לימין ומימין
לשמאל מספר פעמים.

הקפידו להחזיר את הלוחית למיקומה ההתחלתי (▲) .החץ על הלוחית יהיה תואם לחץ על יחידת התוף.
אם לא ,על הדפים המודפסים עשוי להופיע פס אנכי.
9 .9התקינו את ערכת מחסנית הטונר ויחידת התוף בתוך המכשיר.

1010סגרו את המכסה הקדמי של המכשיר.
•אל תכבו את המכשיר ואל תפתחו את המכסה הקדמי עד שהמכשיר שב למצב מוכן לפעולה.
•מחסנית הטונר המצורפת למכשיר  Brotherהנה מחסנית טונר מקורית.
•כדאי לשמור מחסנית טונר חדשה בהישג יחד כאשר אתם רואים אזהרתToner Low.
•להבטחת איכות הדפסה גבוהה אנו ממליצים להשתמש אך ורק במחסניות טונר מקוריות של .Brother
כאשר ברצונכם לקנות מחסניות טונר ,פנו אל המפיץ  Brotherשלכם.
•לא להוציא את מחסנית הטונר החדשה מהאריזה עד להתקנתה.
•אם מחסנית הטונר נותרת מחוץ לאריזה במשך זמן רב ,תוחלת החיים של הטונר תתקצר.
•חברת  Brotherממליצה מאוד לא למלא מחדש את מחסנית הטונר שסופקה עם המכשיר שלכם.
אנו ממליצים לכם מאוד גם להמשיך ולהשתמש אך ורק במחסניות טונר חלופיות מקוריות של .Brother
שימוש או ניסיון שימוש בטונר ו/או מחסניות צד שלישי במכשיר  Brotherעלול לגרום לנזק למכשיר ו/או
לאיכות הדפסה בלתי מספקת .האחריות המוגבלת שלנו אינה חלה על כל בעיה שנגרמה כתוצאה משימוש
בטונר ו/או מחסניות צד שלישי .כדי להגן על השקעתכם ולהשיג ביצועים מיטביים של מכשיר Brother
שלכם ,אנו ממליצים מאוד להשתמש במוצרים מתכלים מקוריים של .Brother

מידע קשור
•החלפת אביזרים מתכלים
•שיפור איכות ההדפסה

196

החלפת יחידת התוף
1 .1בדקו שהמכשיר מופעל.
2 .2פתחו את המכסה הקדמי.

3 .3הסירו את ערכת מחסנית הטונר ויחידת התוף מהמכשיר.

4 .4דחפו כלפי מטה את מנוף הנעילה הירוק והוציאו את מחסנית הטונר מיחידת התוף.

5 .5הוציאו את יחידת התוף החדשה מהאריזה.
6 .6דחפו את מחסנית הטונר החדשה לתוך יחידת התוף עד שתשמעו אותה נכנסת למקומה.

בדקו כי התקנתם את מחסנית הטונר כהלכה אחרת היא עלולה להיפרד מיחידת התוף.
7 .7התקינו את ערכת מחסנית הטונר ויחידת התוף בתוך המכשיר.
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8 .8סגרו את המכסה הקדמי של המכשיר.

הערה
•הבלאי של התוף מתרחש כתוצאה מהשימוש והסיבוב של התוף והמגע שלו עם נייר ,טונר וחומרים אחרים
במסלול הנייר .בתכנון המוצר ,החליטה חברת  Brotherלהשתמש במספר הסיבובים של התוף כגורם קובע
סביר לתוחלת חיי התוף .כאשר התוף מגיע לסף מספר הסיבובים שנקבע על ידי המפעל התואם לתפוקת
הדפים של המכשיר ,הצג של המוצר יודיע לכם על הצורך בהחלפת התוף .המוצר ימשיך לפעול ,אך איכות
ההדפסה לא תהיה מיטבית.
•אם יחידת תוף שהוצאה מהאריזה חשופה לאור שמש ישיר (או לתאורת חדר במשך פרקי זמן ממושכים)
היחידה עלולה להינזק.
•גורמים רבים קובעים את תוחלת חיי התוף כגון טמפרטורה ,לחות ,סוג הנייר ,סוג הטונר שנעשה בו שימוש
וכדומה .בתנאים אידיאליים ,תוחלת החיים הממוצעת המשוערת של התוף עומדת על כ 12,000-דפים (על
פי גיליון אחד לעבודת הדפסה [דפים בגודל  A4/Letterלהדפסה על צד אחד]) .מספר הדפים עשוי להשתנות
בשל מגוון גורמים לרבות אך ללא הגבלה סוג וגודל חומר ההדפסה .כיוון שאין לנו שליטה על גורמים רבים
שקובעים את תוחלת החיים של יחידת התוף בפועל ,איננו יכולים להתחייב לגבי מספר הדפים המינימאלי
שיודפסו על ידי יחידת התוף שלכם.
•לביצועים מיטביים ,השתמשו אך ורק בטונר מקורי של .Brother
•השתמשו במכשיר אך ורק בסביבה נקייה ,ללא אבק ,עם אוורור מספיק.
•הדפסה עם יחידת תוף של צד שלישי עלולה לפגוע לא רק באיכות ההדפסה אלא גם באיכות ובתוחלת החיים
של המכשיר עצמו .האחריות אינה מכסה בעיות שנגרמו כתוצאה משימוש ביחידת תוף שאינה של .Brother

מידע קשור
•החלפת אביזרים מתכלים
•סימני שגיאה ותחזוקה
•הודעות שגיאה ותחזוקה
•שיפור איכות ההדפסה
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ניקוי המכשיר
נקו את החלקים החיצוניים והפנימיים של המכשיר באופן שוטף באמצעות מטלית יבשה נטולת סיבים.
בעת החלפת מחסנית הטונר או יחידת התוף ,הקפידו לנקות את החלקים הפנימיים של המכשיר .אם עמודים
מודפסים מוכתמים בטונר ,נקו את החלקים הפנימיים של המכשיר באמצעות מטלית יבשה נטולת סיבים.

אזהרה
•אל תשתמשו בחומרים דליקים ,כל תרסיס או ממיס/נוזל אורגני המכיל אלכוהול או אמוניה לניקוי החלקים
הפנימיים או החיצוניים של המכשיר .הדבר עלול לגרום לשריפה .אלא השתמשו במטלית יבשה ,רכה ונטולת
סיבים.

חשוב
•לא להשתמש באלכוהול איזופרופילי להסרת לכלוך מלוח הבקרה .הוא עלול לסדוק את לוח הבקרה.
•למניעת בעיות איכות הדפסה ,נא לא לגעת בחלקים המוצללים המוצגים באיורים.
מחסנית טונר

יחידת התוף
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מידע קשור
•תחזוקה שוטפת
•ניקוי חוט הקורונה
•נקו את יחידת התוף באמצעות הדפסת נקודות התוף
•ניקוי גלגלות איסוף הנייר
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ניקוי חוט הקורונה
אם יש לכם בעיות איכות הדפסה או שלוח הבקרה מציג הודעת]! ,[Drumנקו את חוט הקורונה.
1 .1פתחו את המכסה הקדמי.

2 .2הסירו את ערכת מחסנית הטונר ויחידת התוף מהמכשיר.

3 .3נקו את חוט הקורונה בתוך יחידת התוף באמצעות החלקה בעדינות של הלוחית הירוקה משמאל לימין ומימין
לשמאל מספר פעמים.

הקפידו להחזיר את הלוחית למיקומה ההתחלתי (▲) .החץ על הלוחית יהיה תואם לחץ על יחידת התוף.
אם לא ,על הדפים המודפסים עשוי להופיע פס אנכי.
4 .4התקינו את ערכת מחסנית הטונר ויחידת התוף בתוך המכשיר.

5 .5סגרו את המכסה הקדמי של המכשיר.

מידע קשור
•ניקוי המכשיר
•סימני שגיאה ותחזוקה
•הודעות שגיאה ותחזוקה
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נקו את יחידת התוף באמצעות הדפסת נקודות התוף
אם על התדפיס מופיעים נקודות או סימנים חוזרים ונשנים אחרים במרווחים של  94מ”מ ,יתכן כי מצוי חומר זר
בתוך התוף כגון דבק מתווית המודבקת על משטח התוף.
>> HL-L2310D
>> HL-L2350DW/HL-L2357DW/HL-L2370DN/HL-L2375DW

HL-L2310D
1 .1בדקו שהמכשיר במצב מוכן לפעולה.
2 .2לחצו על לחצן  Goשמונה פעמים.
המכשיר מדפיס את גיליון בדיקת נקודות התוף.
3 .3לחצו ממושכות על

לכיבוי המכשיר.

4 .4פתחו את המכסה הקדמי.

5 .5הסירו את ערכת מחסנית הטונר ויחידת התוף מהמכשיר.

6 .6דחפו כלפי מטה את מנוף הנעילה הירוק והוציאו את מחסנית הטונר מיחידת התוף.

7 .7הפכו את יחידת התוף כפי שניתן לראות באיור .וודאו כי גלגלי השיניים של יחידת התוף מצויים בצד שמאל.
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8 .8השתמשו בסימונים הממוספרים שליד גלגל התוף למציאת הסימן על התוף .לדוגמה ,נקודה בעמודה 2
על גיליון הבדיקה פירושה שיש סימן באזור " "2של התוף.

9 .9סובבו את קצה יחידת התוף אליכם תוך בחינת משטח התוף למציאת הסימן.

חשוב
•למניעת בעיות איכות הדפסה ,אל תגעו במשטח של יחידת התוף אלא רק בקצה.
1010נגבו את משטח התוף בעדינות עם מקל צמר גפן יבש עד להסרת האבק או הדבק מעל פני משטח התוף.
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הערה
אל תנקו את משטח התוף הרגיש לאור בעצם חד או נוזלים כלשהם.
1111דחפו את מחסנית הטונר בחזרה לתוך יחידת התוף עד שתשמעו אותה נכנסת למקומה.

בדקו כי התקנתם את מחסנית הטונר כהלכה אחרת היא עלולה להיפרד מיחידת התוף.
1212התקינו את ערכת מחסנית הטונר ויחידת התוף בתוך המכשיר.

1313סגרו את המכסה הקדמי של המכשיר.
1414לחצו על

להפעלת המכשיר.

HL-L2350DW/HL-L2357DW/HL-L2370DN/HL-L2375DW
1 .1בדקו שהמכשיר במצב מוכן לפעולה.
2 .2לחצו על ▲ או ▼ להצגת אפשרות][Print Reportsואז לחצו על .OK
3 .3לחצו על ▲ או ▼ לבחירת אפשרות].[Drum Dot Print
4 .4לחצו על .Go
המכשיר מדפיס את גיליון בדיקת נקודות התוף.
5 .5לחצו ממושכות על

לכיבוי המכשיר.

6 .6פתחו את המכסה הקדמי.

7 .7הסירו את ערכת מחסנית הטונר ויחידת התוף מהמכשיר.
8 .8דחפו כלפי מטה את מנוף הנעילה הירוק והוציאו את מחסנית הטונר מיחידת התוף.
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9 .9הפכו את יחידת התוף כפי שניתן לראות באיור .וודאו כי גלגלי השיניים של יחידת התוף מצויים בצד שמאל.

1010השתמשו בסימונים הממוספרים שליד גלגל התוף למציאת הסימן על התוף .לדוגמה ,נקודה בעמודה 2
על גיליון הבדיקה פירושה שיש סימן באזור " "2של התוף.

1111סובבו את קצה יחידת התוף אליכם תוך בחינת משטח התוף למציאת הסימן.
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חשוב
•למניעת בעיות איכות הדפסה ,אל תגעו במשטח של יחידת התוף אלא רק בקצה.
1212נגבו את משטח התוף בעדינות עם מקל צמר גפן יבש עד להסרת האבק או הדבק מעל פני משטח התוף.

הערה
אל תנקו את משטח התוף הרגיש לאור בעצם חד או נוזלים כלשהם.
1313דחפו את מחסנית הטונר בחזרה לתוך יחידת התוף עד שתשמעו אותה נכנסת למקומה.

בדקו כי התקנתם את מחסנית הטונר כהלכה אחרת היא עלולה להיפרד מיחידת התוף.
1414התקינו את ערכת מחסנית הטונר ויחידת התוף בתוך המכשיר.

1515סגרו את המכסה הקדמי של המכשיר.
1616לחצו על

להפעלת המכשיר.

מידע קשור
•ניקוי המכשיר
•שיפור איכות ההדפסה
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ניקוי גלגלות איסוף הנייר
ניקוי תקופתי של גלגלות איסוף הנייר מונע תקיעות נייר על ידי הבטחת הזנת נייר תקינה.
במקרה של בעיות בהזנת נייר ,נקו את גלגלות איסוף הנייר כך:
1 .1לחצו ממושכות על

לכיבוי המכשיר.

2 .2הוציאו את מגש הניירות החוצה מהמכשיר.

3 .3אם יש נייר טעון או משהו דבוק בתוך מגש הניירות ,הסירו אותו.
4 .4סחטו היטב מטלית נטולת סיבים ספוגה במים פושרים ונגבו את לוחית ההפרדה במגש הניירות להסרת האבק.

5 .5נגבו את שתי גלגלות איסוף הנייר ( )1בתוך המכשיר להסרת האבק.

6 .6טענו שוב את הנייר והחזירו את מגש הניירות לתוך המכשיר.
7 .7לחצו על

להפעלת המכשיר.

מידע קשור
•ניקוי המכשיר
•בעיות הדפסה
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בדיקת תוחלת החיים הנותרת של אביזרים מתכלים
דגמים קשוריםHL-L2350DW/HL-L2357DW/HL-L2370DN/HL-L2375DW :
1 .1לחצו על ▲ או ▼ להצגת אפשרות][Machine Info.ואז לחצו על .OK
2 .2לחצו על ▲ או ▼ לבחירת אפשרות][Parts Lifeואז לחצו על .OK
3 .3לחצו על ▲ או ▼ לבחירת החלק של המכשיר שברצונכם לבדוק ,ולחצו על .OK
על הצג מופיעה יתרת תוחלת החיים המשוערת.

מידע קשור
•תחזוקה שוטפת
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אריזת ושליחת מכשיר  Brotherשלכם
•אם מסיבה כלשהי עליכם לשלוח את המכשיר שלכם ,ארזו אותו היטב באריזה המקורית למניעת נזק
במהלך המשלוח .יש לבטח את המכשיר כהלכה אצל המוביל.
1 .1לחצו ממושכות על

לכיבוי המכשיר .תנו למכשיר להצטנן למשך  10דקות לפחות.

2 .2נתקו את כל הכבלים ונתקו את הכבל החשמלי משקע החשמל.
חלק מהדגמים מצוידים בכבל זרם חילופין בלתי נתיק .אם הכבל שלכם בלתי נתיק ,קפלו אותו באופן רופף
והניחו אותו מעל המכשיר כדי שניתן יהיה לארוז אותו בקלות.
3 .3שימו את המכשיר בשקית המקורית שלו.
4 .4ארזו את המכשיר ,החומרים המודפסים והכבל החשמלי של זרם החילופין (אם קיים) בקרטון המקורי עם
חומרי האריזה המקוריים כפי שניתן לראות באיור .האיורים עשויים להיות שונים מחומרי האריזה בפועל.
החומרים משתנים על פי הדגם שלכם.

5 .5סגרו את הקרטון והדביקו אותו היטב.

מידע קשור
•תחזוקה שוטפת
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הגדרות המכשיר
התאימו הגדרות ותכונות ,צרו קיצורי דרך ועבדו עם אפשרויות המוצגות על צג המכשיר כדי להפוך את מכשיר
 Brotherשלכם לכלי עבודה יעיל יותר.
•שינוי הגדרות המכשיר מלוח הבקרה
•כיצד להתקין את תוכנת קונסולת המדפסת מרחוק (®)Windows
•שינוי הגדרות המכשיר מהמחשב שלכם
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שינוי הגדרות המכשיר מלוח הבקרה
•הגדרות כלליות
•טבלת תפריט (לדגמים עם צג)
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הגדרות כלליות
•הגדרת ספירה לאחור של זמן שינה
•על מצב שינה עמוקה
•הגדרת מצב כיבוי אוטומטי
•הקטנת צריכת הטונר
•הפחתת רעש ההדפסה
•שינוי השפה על הצג
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הגדרת ספירה לאחור של זמן שינה
הגדרת מצב שינה (או מצב חיסכון בחשמל) יכולה להקטין את צריכת החשמל .בחירת משך הזמן שעל המכשיר
להיות במצב סרק לפני שיכנס למצב שינה .שעון העצר של מצב השינה מאופס כאשר המכשיר מקבל עבודת
הדפסה.
כאשר המכשיר במצב שינה ,הוא פועל כאילו הוא כבוי .המכשיר יתעורר כאשר יקבל עבודת הדפסה.
היעזרו בהוראות הבאות להגדרת זמן עיכוב (ספירה לאחור) לפני שהמכשיר נכנס למצב שינה.
1 .1לחצו על ▲ או ▼ לבחירת אפשרות][General Setupואז לחצו על .OK
2 .2לחצו על ▲ או ▼ לבחירת אפשרות][Ecologyואז לחצו על .OK
3 .3לחצו על ▲ או ▼ לבחירת אפשרות][Sleep Timeואז לחצו על .OK
4 .4לחצו על ▲ או ▼ לבחירת משך הזמן ,בדקות שעל המכשיר להישאר בלתי פעיל לפני שייכנס למצב שינה.
לחצו על .Go

מידע קשור
•הגדרות כלליות
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על מצב שינה עמוקה
אם המכשיר במצב שינה ואינו מקבל עבודות הדפסה במשך פרק זמן כלשהו ,המכשיר יכנס אוטומטית למצב שינה.
משך הזמן תלוי במודל ובהגדרות הספציפיות שלכם.
במצב שינה עמוקה המכשיר צורך פחות אנרגיה מאשר במצב שינה.
לוח הבקרה של המכשיר
במצב שינה עמוקה

הדגמים הרלוונטיים
HL-L2310D

נורית חיווי מצב מוכן להפעלה
מעומעמת.
 HL-L2350DW/HL-L2357DW/על הצג מופיע .Deep Sleep
HL-L2370DN/HL-L2375DW

מידע קשור
•הגדרות כלליות

214

המצבים שיעירו את המכשיר
•המכשיר מקבל עבודה.
•מישהו לחץ על לחצן כלשהו על לוח
הבקרה.
•המכשיר מקבל עבודה.
•מישהו לחץ על לחצן כלשהו על לוח
הבקרה.

הגדרת מצב כיבוי אוטומטי
אם המכשיר במצב שינה עמוקה למשך פרק זמן מסוים ,על פי הדגם וההגדרות שלכם ,המכשיר יכנס אוטומטית
למצב כיבוי .המכשיר אינו נכנס למצב כיבוי אוטומטי כאשר הוא מחובר לרשת אלחוטית.
•להתחלת הדפסה ,לחצו על

על לוח הבקרה ,ואז שלחו את עבודת ההדפסה.

>> HL-L2310D
>> HL-L2350DW/HL-L2357DW/HL-L2370DN/HL-L2375DW

HL-L2310D
1 .1בדקו שהמכסה הקדמי סגור וכבל אספקת החשמל מחובר.
2 .2לחצו על

להפעלת המכשיר וודאו שרק נורית חיווי מוכן לפעולה נדלקת.

3 .3לחצו על  Goארבע פעמים להפעלת או השבתת הפונקציה.
כל נוריות החיווי מהבהבות פעמיים כאשר מצב כיבוי אוטומטי מופעל.
כל נוריות החיווי מהבהבות פעם אחת כאשר מצב כיבוי אוטומטי מושבת.

HL-L2350DW/HL-L2357DW/HL-L2370DN/HL-L2375DW
בחרו את משך הזמן שעל המכשיר להיות במצב שינה עמוקה לפני שייכנס למצב כיבוי.
1 .1לחצו על ▲ או ▼ להצגת אפשרות][General Setupואז לחצו על .OK
2 .2לחצו על ▲ או ▼ להצגת אפשרות][Ecologyואז לחצו על .OK
3 .3לחצו על ▲ או ▼ לבחירת אפשרות][Auto Power Offואז לחצו על .OK
4 .4לחצו על ▲ או ▼לבחירת האפשרות הרצויה לכם ולחצו על .Go

מידע קשור
•הגדרות כלליות
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הקטנת צריכת הטונר
השימוש בתכונת החיסכון בטונר יכול להקטין את צריכת הטונר .כאשר תכונת החיסכון בטונר מופעלת ,ההדפסה
של המסמכים שלכם נראית בהירה יותר.
לא מומלץ להשתמש בתכונת החיסכון בטונר להדפסת תצלומים או תמונות בסקלה אפורה.
1 .1לחצו על ▲ או ▼ להצגת אפשרות][General Setupואז לחצו על .OK
2 .2לחצו על ▲ או ▼ להצגת אפשרות][Ecologyואז לחצו על .OK
3 .3לחצו על ▲ או ▼ לבחירת אפשרות][Toner Saveואז לחצו על .OK
4 .4לחצו על ▲ או ▼ להצגת][Onולחצו על .Go

מידע קשור
•הגדרות כלליות
•שיפור איכות ההדפסה
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הפחתת רעש ההדפסה
הגדרת המצב השקט יכול להפחית את רעש ההדפסה .כאשר מצב שקט מופעל ,מהירות ההדפסה איטית יותר.
הגדרת ברירת המחדל היא .Off
>> HL-L2310D
>> HL-L2350DW/HL-L2357DW/HL-L2370DN/HL-L2375DW

HL-L2310D
1 .1לחצו ממושכות על

לכיבוי המכשיר.

2 .2בדקו שהמכסה הקדמי סגור וכבל אספקת החשמל מחובר.
להפעלת המכשיר .המשיכו ללחוץ על  Goעד שנוריות החיווי של הטונר,
3 .3לחצו על  Goבמהלך הלחיצה על
התוף והנייר  Toner, Drumו Paper-ידלקו.
4 .4לחצו על  Goכ 11-פעמים להפעלת או השבתת הפונקציה.
כל נוריות החיווי מהבהבות פעמיים בעת הפעלת המצב השקט
כל נוריות החיווי מהבהבות פעם אחת בעת השבתת המצב השקט

HL-L2350DW/HL-L2357DW/HL-L2370DN/HL-L2375DW
1 .1לחצו על ▲ או ▼ להצגת אפשרות][General Setupואז לחצו על .OK
2 .2לחצו על ▲ או ▼ להצגת אפשרות][Ecologyואז לחצו על .OK
3 .3לחצו על ▲ או ▼ לבחירת אפשרות][Quiet Modeואז לחצו על .OK
4 .4לחצו על ▲ או ▼ לבחירת אפשרות][Onאו] ,[Offלחצו על .Go

מידע קשור
•הגדרות כלליות

217

שינוי השפה על הצג
שנו את השפה על הצג לפי הצורך.
תכונה זו אינה זמינה בחלק מהארצות.
1 .1לחצו על ▲ או ▼ להצגת אפשרות][Initial Setupואז לחצו על .OK
2 .2לחצו על ▲ או ▼ לבחירת אפשרות][Local Languageואז לחצו על .OK
3 .3לחצו על ▲ או ▼ להצגת השפה שלכם ולחצו על .Go

מידע קשור
•הגדרות כלליות
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טבלת תפריט (לדגמים עם צג)
•טבלאות הגדרות (דגמי צג שורה אחת)
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טבלאות הגדרות (דגמי צג שורה אחת]
דגמים קשוריםHL-L2350DW/HL-L2357DW/HL-L2370DN/HL-L2375DW :
השתמשו בטבלאות הבאות כדי להבין את התפריטים והאפשרויות השונים שתשתמשו בהם להגדרת העדפותיכם
במכשיר.
[הגדרה כללית]
רמה 1
Tray
Setting

רמה 3

רמה 2

תיאור

Paper Type

 -הגדרת סוג הנייר במגש הניירות.

Paper Size

 -הגדרת גודל הנייר.

Check Size
Manual Feed

בחרו האם להציג את ההודעה המודיעה לכם לבדוק את התאמת
גודל הנייר שטענתם להגדרת גודל הנייר של המכשיר.
 -בחרו האם להדפיס מחריץ ההזנה הידנית.

Resolution

-

 -בחרו רזולוציית הדפסה.

Density

-

 -הגדלת או הקטנת צפיפות ההדפסה.

Ecology

Eco Mode

Toner Save

 -הגדלת תפוקת הדפים של מחסנית הטונר.

Sleep Time

 -הגדירו את משך הזמן לפני שהמכשיר נכנס למצב חיסכון בחשמל.

Quiet Mode

 -הפחתת רעש ההדפסה.

Auto Power
Off

 הגדרת מספר השעות שהמכשיר יישאר במצב שינה עמוקה לפנישיכנס למצב כיבוי.
 הגדירו את משך הזמן שהודעת הצג תשנה בעת לחיצה על ▲או ▼ במרווחי זמן.
 הגדירו את משך הזמן בשניות שהודעה על הצג תגלול על פני הצג.מרמה  0.2 = 1שניות ועד לרמה  2.0 = 10שניות.
 -התאמת ניגודיות הצג.

Panel
Control

Button
Repeat

Setting
Lock

-

Interface

Replace
Toner

הפעילו את הגדרות המכשיר הבאות בו-זמנית
•2-sided Print:Long Edge
(זמינה בדגמים מסוימים בלבד)
•Sleep Time:0Min

Message
Scroll
LCD
Contrast
Auto Online

Select
Auto IF
Time
Input
Buffer
-

 הגדרת המכשיר לשוב למצב מוכן לפעולה לאחר שהיה מושבתבמשך  30שניות.
 נעלו את הגדרות המכשיר שלכם באמצעות סיסמת נעילתההגדרות.
בחרו את הממשק שיעשה בו שימוש.
אם בחרתם  ,Autoהמכשיר משנה את הממשק ל USB-או רשת
על פי הממשק המקבל את הנתונים.
 הגדירו את משך פסק הזמן לבחירת הממשק האוטומטית. הגדלה או הקטנה של קיבולת חוצץ הקלט. הגדרת המכשיר להמשיך להדפיס לאחר שעל הצג מופיע.Replace Toner

[מדפסת]
לדגמים נתמכי אמולציית מדפסת
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רמה 1

רמה 2
Print
Options

תיאור

 Font Listהדפסת רשימת הגופנים ודוגמאות.
 Test Printהדפסת דף ניסיון.

2-sided
(לדגמי סריקה דו-
צדדית אוטומטית)

2-sided
Print
Single Image

Auto
Continue
Paper Type

-

Paper Size

 הגדרת גודל הנייר. -הגדרת מספר הדפים המודפסים.

Copies

Orientation

 הגדירו את הדפים להדפיס בכיוון לאורך או לרוחב. X Offsetהזזת מיקום התחלת ההדפסה (בפינה הימנית העליונה של הדפים)
אופקית עד ( - 500שמאל) עד ( + 500ימין) נקודות ב.dpi 300-
 Y Offsetהזזת מיקום התחלת ההדפסה (בפינה השמאלית העליונה של הדפים)
אנכית עד ( - 500למעלה) עד ( + 500למטה) נקודות ב.dpi 300-
 -מאפשר למכשיר להדפיס אוטומטית את כל הנתונים הנותרים.

Print
Position

Auto FF

HP LaserJet

השבתה או הפעלה של העתקה דו-צדדית ובחירת דפדוף בקצה הארוך
או דפדוף בקצה הקצר.
לעבודת הדפסה שבה הדף האחרון הוא תמונה חד-צדדית,
בחרו באפשרות  1-sided Feedלקיצור זמן ההדפסה.
בחרו האם ברצונכם שהמכשיר ימחק אוטומטית שגיאות גודל נייר
או סוג חומר הדפסה.
הגדרת סוג הנייר.

 Font No.הגדרת מספר הגופן.
 Font Pitchהגדרת פסיעת גופן.
תפריט  Font Pitchמופיע כאשר בחרתם  I012עד I031 ,I018
עד  I037או  I097עד  I109בהגדרת מס’ גופן.
 Font Pointהגדרת גודל הגופן.
תפריט  Font Pitchמופיע כאשר בחרתם  I000עד I019 ,I011
עד  I030או  I038עד  096Iבהגדרת מס’ גופן.
 Symbol Setבחרו את מערך הסמלים או התווים.

 Table Printהדפסת טבלת הקודים.
 Auto LFמופעלCR -> CR+LF, OFF: CR -> CR :
Auto CR

Auto WRAP
Auto SKIP
Left Margin

מופעל LF -> LF+CR, FF -> FF+CR :או VT+CR
מושבת LF -> LF, FF -> FF :או VT -> VT
בחרו האם הזנת שורה וחזרת גרר יתרחשו כאשר המכשיר מגיע
לשוליים הימניים.
בחרו האם הזנת שורה וחזרת גרר יתרחשו כאשר מיקום הגרר מגיע
לשוליים התחתונים.
הגדרת השוליים השמאליים בעמודה  0עד  70עמודות ב.cpi 1-

 Right Marginהגדרת השוליים הימניים בעמודה  10עד  80עמודות ב.cpi 1-
 Top Marginהגדרת מרחק השוליים העליונים מהקצה העליון של הדף.

 Bottom Marginהגדרת מרחק השוליים התחתונים מהקצה התחתון של הדף.
 Linesהגדרת מספר השורות בכל דף.

 Tray Commandבחרו הגדרה זו אם מופיעה אי התאמה של המגשים בעת שימוש
במנהלי התקני מדפסת .HP

כל שאר הדגמים
רמה 2

רמה 1
Test Print
2-sided

תיאור

 הדפסת דף ניסיון. 2-sided Printהשבתה או הפעלה של העתקה דו-צדדית ובחירת דפדוף בקצה הארוך
או דפדוף בקצה הקצר.
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רמה 1

רמה 2

(לדגמי סריקה דו-צדדית
אוטומטית)
Auto Continue
Print Position

תיאור

 Singleלעבודת הדפסה שבה הדף האחרון הוא תמונה חד-צדדית ,בחרו
 Imageבאפשרות  1-sided Feedלקיצור זמן ההדפסה.
 בחרו האם ברצונכם שהמכשיר ימחק אוטומטית שגיאות גודל נייראו סוג חומר הדפסה.
 X Offsetהזזת מיקום התחלת ההדפסה (בפינה הימנית העליונה של הדפים)
אופקית עד ( 500-שמאל) עד ( + 500ימין) נקודות ב.dpi 300-
 Y Offsetהזזת מיקום התחלת ההדפסה (בפינה השמאלית העליונה של הדפים)
אנכית עד ( - 500למעלה) עד ( + 500למטה) נקודות ב.dpi 300-

[)Network] (HL-L2350DW/HL-L2357DW
רמה 1
WLAN

רמה 3

רמה 2
TCP/IP

תיאורים

רמה 4

 בחירת שיטת פרוטוקול האינטרנט ( )IPהמתאימהביותר לצרכים שלכם.
 -הזנת כתובת .IP

Boot
Method
IP
Address
Subnet
Mask
Gateway

 הזנת מסיכת תת רשת. -הזנת כתובת השער.

Node Name
WINS
Config
WINS
Server
DNS
Server
APIPA

Setup
Wizard

WLAN
Assistant

 בחירת מצב תצורת .WINS Primaryכתובת IPשל שרת  WINSהראשי.
 Secondaryכתובת  IPשל שרת  WINSהמשני.
 Primaryכתובת  IPשל שרת  DNSהראשי.

 Secondaryכתובת  IPשל שרת  DNSהמשני.

 הקצאה אוטומטית של כתובת  IPמטווח כתובות.1
link-local
 -הפעלה או השבתה של פרוטוקול .IPv6

IPv6
-

 הגדרת תצורה של הגדרות רשת אלחוטיתבאמצעות אשף ההגדרה.
 הגדרת תצורת הגדרות הרשת האלחוטית שלכםבאמצעות תקליטור ההתקנה של .Brother
 הגדרת תצורת הגדרות הרשת האלחוטית שלכםבאמצעות שיטת הלחיצה על לחצן אחד.
 הגדרת תצורה של הגדרות הרשת האלחוטיתבאמצעות  WPSעם קוד .PIN
 -תצוגת סטאטוס קישור האתרנט.

-

WPS

-

WPS w/PIN
Code

-

WLAN Status

 -הזנת שם צומת.

Status

 -תצוגת מצב האות.

Signal

 -תצוגת הערוץ המצוי בשימוש כאשר  Statusפעיל.

Channel

 -תצוגת מהירות החיבור כאשר  Statusפעיל.

Speed
SSID

MAC Address

 -תצוגת .SSID

 -תצוגת מצב התקשורת הנוכחי.

Comm.
Mode
-

 תצוגת כתובת  MACשל המכשיר.222

רמה 1
WLAN

Wi-Fi
Direct

רמה 3

רמה 2
WLAN Enable

רמה 4
-

Push Button

-

PIN Code

-

Manual

-

Device
Info.

Device
Name
SSID

Group Owner

Status
Info.

-

IP
Address
Status

Signal

Channel
Speed
Network
Reset
1

-

I/F Enable

-

-

תיאורים

 הפעלה או השבתה של הממשק האלחוטי. הגדרת תצורת הגדרות רשת  Wi-Fi Directבאמצעותשיטת הלחיצה על לחצן אחד.
 הגדרה מהירה של תצורת הגדרות רשת Wi-Fi Directבאמצעות  WPSעם קוד .PIN
 הגדרת תצורת רשת  Wi-Fi Directשלכם באופן ידני. הגדרת המכשיר שלכם כבעל הקבוצה. צפייה בשם המכשיר שלכם. תצוגת  SSIDשל בעל הקבוצה. תצוגת כתובת  IPשל המכשיר שלכם. תצוגת סטאטוס רשת .Wi-Fi Direct תצוגת עוצמת אות של רשת .Wi-Fi Directכאשר המכשיר שלכם פועל כבעל קבוצה ,על מסך המגע
מופיע תמיד .Strong
 תצוגת הערוץ המצוי בשימוש כאשר Statusהוא G/O Activeאו .Client Active
 תצוגת מהירות החיבור כאשר Statusהוא G/O Activeאו .Client Active
™
 -הפעלה או השבתה של חיבור .Wi-Fi Direct

 -איפוס כל הגדרות הרשת להגדרות ברירת המחדל.

בעת חיבור לרשת ,אם שיטת האתחול ( )Boot Methodשל המכשיר היא  ,Autoינסה המכשיר להגדיר את כתובת  IPומסיכת תת-רשת משרת
אתחול כגון  .DHCPאם שרת אתחול לא נמצא ,תוקצה כתובת  IPשל  APIPAכגון  .]000-255[ .]001-254[ .254 .169אם שיטת האתחול של
המכשיר מוגדרת  ,Staticיש להזין ידנית כתובת  IPמלוח הבקרה של המכשיר.

[רשת] ()HL-L2370DN
רמה 1

רמה 3

רמה 2

Boot Method TCP/IP
IP Address

Subnet Mask

Gateway

Node Name

WINS Config

תיאור
 בחירת שיטת פרוטוקול האינטרנט ( )IPהמתאימה ביותר לצרכיםשלכם.
 הזנת כתובת .IP הזנת מסיכת תת רשת. -הזנת כתובת השער.

 הזנת שם צומת. -בחירת מצב תצורת .WINS

WINS Server
 Primaryכתובת  IPשל שרת  WINSהראשי.
 Secondaryכתובת  IPשל שרת  WINSהמשני.
DNS Server
 Primaryכתובת  IPשל שרת  DNSהראשי.
 Secondaryכתובת  IPשל שרת  DNSהמשני.
APIPA

Ethernet
Wired
Status
MAC
Address

IPv6
-

 הקצאה אוטומטית של כתובת  IPמטווח כתובות .link-local הפעלה או השבתה של פרוטוקול .IPv6 בחירת מצב קישור האתרנט. -תצוגת סטאטוס קישור האתרנט.

 תצוגת כתובת  MACשל המכשיר.223
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רמה 1

רמה 2

Network
Reset

רמה 3
-

תיאור
 -איפוס כל הגדרות הרשת להגדרות ברירת המחדל.

 1בעת חיבור לרשת ,אם שיטת האתחול ( )Boot Methodשל המכשיר היא  ,Autoינסה המכשיר להגדיר את כתובת  IPומסיכת תת-רשת משרת
אתחול כגון  .DHCPאם שרת אתחול לא נמצא ,תוקצה כתובת  IPשל  APIPAכגון  .]000-255[ .]001-254[ .254 .169אם שיטת האתחול של
המכשיר מוגדרת  ,Staticיש להזין ידנית כתובת  IPמלוח הבקרה של המכשיר.

[רשת] ()HL-L2375DW
רמה 1
Wired
LAN

רמה 2

רמה 3
TCP/IP

רמה 4

תיאורים

Boot Method

 בחירת שיטת פרוטוקול האינטרנט ()IPהמתאימה ביותר לצרכים שלכם.
 -הזנת כתובת .IP

Subnet Mask

 -הזנת מסיכת תת רשת.

IP Address

 -הזנת כתובת השער.

Gateway

 -הזנת שם צומת.

Node Name
WINS Config
WINS Server

 בחירת מצב תצורת .WINS Primaryכתובת  IPשל שרת  WINSהראשי.
 Secondaryכתובת  IPשל שרת  WINSהמשני.

DNS Server

 Primaryכתובת  IPשל שרת  DNSהראשי.
 Secondaryכתובת  IPשל שרת  DNSהמשני.
 הקצאה אוטומטית של כתובת  IPמטווח1
כתובות .link-local
 -הפעלה או השבתה של פרוטוקול .IPv6

APIPA
IPv6
Ethernet

-

 -בחירת מצב קישור האתרנט.

Wired
Status
MAC Address

-

 -תצוגת סטאטוס קישור האתרנט.

-

 -תצוגת כתובת  MACשל המכשיר.

-

 איפוס כל הגדרות הרשת המחווטת שלהמכשיר שלכם להגדרות ברירת המחדל.
 -הפעלה או השבתה של הממשק המחווט.

Set to
Default
WLAN

Wired
Enable
TCP/IP

Boot Method

 בחירת שיטת פרוטוקול האינטרנט ()IPהמתאימה ביותר לצרכים שלכם.
 -הזנת כתובת .IP

Subnet Mask

 -הזנת מסיכת תת רשת.

IP Address

 -הזנת כתובת השער.

Gateway

 -הזנת שם צומת.

Node Name
WINS Config
WINS Server

 בחירת מצב תצורת .WINS Primaryכתובת  IPשל שרת  WINSהראשי.
 Secondaryכתובת  IPשל שרת  WINSהמשני.

DNS Server

 Primaryכתובת  IPשל שרת  DNSהראשי.
 Secondaryכתובת  IPשל שרת  DNSהמשני.
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רמה 1
WLAN

רמה 2

רמה 3
TCP/IP

רמה 4
APIPA

 הקצאה אוטומטית של כתובת  IPמטווח כתובות1
.link-local
 -הפעלה או השבתה של פרוטוקול .IPv6

-

 הגדרת תצורה של הגדרות רשת אלחוטיתבאמצעות אשף ההגדרה.
 הגדרת תצורת הגדרות הרשת האלחוטית שלכםבאמצעות תקליטור ההתקנה של .Brother
 הגדרת תצורת הגדרות הרשת האלחוטית שלכםבאמצעות שיטת הלחיצה על לחצן אחד.
 הגדרת תצורה של הגדרות הרשת האלחוטיתבאמצעות  WPSעם קוד .PIN
 -תצוגת סטאטוס קישור האתרנט.

IPv6
Setup
Wizard

WLAN
Assistant

-

WPS

-

WPS w/PIN
Code

-

WLAN Status

Status

 -תצוגת מצב האות.

Signal
Channel

 -תצוגת הערוץ המצוי בשימוש כאשר  Statusפעיל.

Speed

 -תצוגת מהירות החיבור כאשר  Statusפעיל.

SSID
MAC Address

Set to
Default

WLAN Enable

Push Button Wi-Fi
Direct

 -תצוגת מצב התקשורת הנוכחי.

-

 -תצוגת כתובת  MACשל המכשיר.

-

 איפוס כל הגדרות הרשת המחווטת של המכשירשלכם להגדרות ברירת המחדל.
 -הפעלה או השבתה של הממשק האלחוטי.

-

-

PIN Code
Manual

-

Group Owner

-

Status
Info.

 -תצוגת .SSID

Comm. Mode

-

Device
Info.

 הגדרת תצורת הגדרות רשת Wi-Fi Directבאמצעות שיטת הלחיצה על לחצן אחד.
 הגדרה מהירה של תצורת הגדרות רשת Wi-Fi Directבאמצעות  WPSעם קוד .PIN
 הגדרת תצורת רשת  Wi-Fi Directשלכם באופןידני.
 הגדרת המכשיר שלכם כבעל הקבוצה. -צפייה בשם המכשיר שלכם.

Device Name

 -תצוגת  SSIDשל בעל הקבוצה.

SSID

 -תצוגת כתובת  IPשל המכשיר שלכם.

IP Address

 -תצוגת סטאטוס רשת .Wi-Fi Direct

Status
Signal

תצוגת עוצמת אות של רשת .Wi-Fi Direct
כאשר המכשיר שלכם פועל כבעל קבוצה,
על מסך המגע מופיע תמיד .Strong

Channel

 תצוגת הערוץ המצוי בשימוש כאשר Statusהוא  G/O Activeאו .Client Active
 תצוגת מהירות החיבור כאשר Statusהוא  G/O Activeאו .Client Active
 -הפעלה או השבתה של חיבור ™.Wi-Fi Direct

Speed

Network
Reset
1

תיאורים

I/F Enable

-

-

-

 -איפוס כל הגדרות הרשת להגדרות ברירת המחדל.

בעת חיבור לרשת ,אם שיטת האתחול ( )Boot Methodשל המכשיר היא  ,Autoינסה המכשיר להגדיר את כתובת  IPומסיכת תת-רשת משרת
אתחול כגון  .DHCPאם שרת אתחול לא נמצא ,תוקצה כתובת  IPשל  APIPAכגון  .]000-255[ .]001-254[ .254 .169אם שיטת האתחול של
המכשיר מוגדרת  ,Staticיש להזין ידנית כתובת  IPמלוח הבקרה של המכשיר.
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[הדפסת דוחות]
רמה 2

רמה 1
Printer Settings

תיאור
 הדפסת דף הגדרות מדפסת. -הדפסת דוח תצורת רשת.

Network Config
(לדגמי רשת)
Print File List
(זמין לדגמים מסוימים בלבד)
Drum Dot Print

 הדפסת רשימת נתונים השמורים בזיכרון. הדפסת גיליון בדיקת נקודות התוף. -הדפסת תוצאות אבחון הקישוריות של הרשת המקומית האלחוטית.

WLAN Report
(לדגמים אלחוטיים)

[מידע על המכשיר]
רמה 2

רמה 1
Serial No.

 -הצגת המספר הסידורי של המכשיר.

Firmware Version

 -בדיקת גרסת הקושחה של המכשיר.

Page Counter
Parts Life1

1

תיאור

 הצגת סך כל מספר הדפים המודפסים. Tonerהצגת יתרת תוחלת החיים של מחסנית הטונר.
Life
 Drum Lifeהצגת יתרת תוחלת החיים של יחידת התוף.

תוחלת החיים הנה משוערת ועשויה להשתנות על פי סוג השימוש.

[הגדרה ראשונית]
רמה 2

רמה 1
Reset

Local Language

תיאור

 Machineאיפוס כל הגדרות המכשיר ששונו.
Reset
 Networkאיפוס כל הגדרות הרשת להגדרות ברירת המחדל.
Reset
 Factoryאיפוס כל הגדרות המכשיר להגדרות ברירת המחדל .נא לבצע
 Resetפעולה זו בעת השלכת המכשיר שלכם.
 -בחרו את שפת הצג לארץ שלכם.

מידע קשור
•טבלת תפריט (לדגמים עם צג)
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כיצד להתקין את תוכנת קונסולת המדפסת מרחוק
(® Windowsבלבד)
דגמים קשוריםHL-L2310D :
קונסולת המדפסת מרחוק ( )Remote Printer Consoleהיא יישום תוכנה המסייע לכם לנהל רבות מהגדרות
המדפסת על מכשיר  Brotherשלכם ,בכל יישום שהנכם משתמשים בו לצורך הדפסה.
לדוגמה ,אתם יכולים לשנות את הגדרות שולי הדף ,מצב שינה ,הגדרת גופנים וכדומה בקונסולת המדפסת מרחוק.
הגדרות אלו נזכרות על ידי מכשיר  Brotherשלכם ומשמשות כהגדרות ברירת מחדל להדפסה .אך כל שינוי ידני
שתעשו ביישום או במנהל התקן המדפסת יבטל את הגדרות קונסולת המדפסת מרחוק שלכם.

הערה
התוכנה לא זמינה בכל הארצות הכפופות לתקנות היצוא המקומיות.
1 .1הכניסו את תקליטור ההתקנה של  Brotherלכונן התקליטורים שלכם.
סגרו את מסך הפתיחה עם הופעתו.
2 .2פתחו את  Windows® Explorerובחרו את כונן התקליטורים.
3 .3לחצו פעמיים על תיקיית .Tools
4 .4לחצו פעמיים על תיקיית .RPC
5 .5עיינו בתוך  RPC_User’s_Guide.pdfכיצד להתקין ולהשתמש בקונסולת המדפסת מרחוק.

מידע קשור
•הגדרות המכשיר
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שינוי הגדרות המכשיר מהמחשב שלכם
•שינוי הגדרות המכשיר באמצעות כלי Web Based Management
•היכן ניתן למצוא את הגדרות הרשת של מכשיר  Brotherשלי?
•תוכנת ותוכניות שירות ניהול רשת
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שינוי הגדרות המכשיר באמצעות כלי Web Based Management
כלי Web Based Managementהוא תכנית שירות העושה שימוש בדפדפן אינטרנט סטנדרטי לניהול המכשיר
שלכם באמצעות פרוטוקול העברת היפרטקסט ( )HTTPאו פרוטוקול העברת היפרטקסט דרך אבטחת שכבת
התעבורה (.)HTTPS
•מהו כלי ?Web Based Management
•גישה לכלי Web Based Management
•הגדרת סיסמת התחברות לכלי Web Based Management
•תוכנת ותוכניות שירות ניהול רשת
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מהו כלי ?Web Based Management
דגמים קשוריםHL-L2350DW/HL-L2357DW/HL-L2370DN/HL-L2375DW :
כלי  Web Based Managementהוא תכנית שירות העושה שימוש בדפדפן אינטרנט סטנדרטי לניהול המכשיר
שלכם באמצעות פרוטוקול העברת היפרטקסט ( )HTTPאו פרוטוקול העברת היפרטקסט דרך אבטחת שכבת
התעבורה ( .)HTTPSהזינו את כתובת  IPשל המכשיר שלכם לדפדפן האינטרנט לגישה ולשינוי הגדרות שרת
ההדפסה שלכם.
•אנו ממליצים על  Microsoft® Internet Explorer® 11/Edgeלמערכת הפעלה ® Windowsועל Safari
 9/10למקינטוש .נא לוודא כי  JavaScriptו Cookies-תמיד מופעלים בכל דפדפן שאתם משתמשים בו.
•עליכם להשתמש בפרוטוקול  TCP/IPעל הרשת שלכם עם כתובת  IPתקפה המתוכנתת בשרת ההדפסה
ובמחשב שלכם.

•המסך עשוי להשתנות מהמסך המוצג לעיל.

מידע קשור
•שינוי הגדרות המכשיר באמצעות כלי Web Based Management

230

גישה לכלי Web Based Management
דגמים קשוריםHL-L2350DW/HL-L2357DW/HL-L2370DN/HL-L2375DW :
•מומלץ להשתמש בפרוטוקול אבטחה  HTTPSבעת הגדרת תצורת הגדרות באמצעות כלי
.Based Management
•כאשר הנכם משתמשים בפרוטוקול  HTTPSלהגדרת תצורת  ,Based Managementהדפדפן שלכם יציג
תיבת דו-שיח של אזהרה.
1 .1הפעילו את דפדפן האינטרנט שלכם.
2 .2הזינו ” ”http://machine’s IP addressלתוך סרגל כתובת הדפדפן שלכם
(כאשר ” ”machine’s IP addressהיא כתובת  IPשל המכשיר).
לדוגמה:
.http://192.168.1.2
•אם הנכם משתמשים במערכת שם תחום או מפעילים שם ,NetBIOS
ניתן להזין שם אחר ,כגון ” ”SharedPrinterבמקום כתובת .IP
	-לדוגמהhttp://SharedPrinter :
אם הפעלתם שם  ,NetBIOSניתן להשתמש גם בשם הצומת.
	-לדוגמהhttp://brnxxxxxxxxxxxx :
ניתן למצוא את שם  NetBIOSבדוח הגדרת תצורת רשת.
•במקינטוש ,ניתן לגשת לכלי  Web Based Managementעל ידי לחיצה על צלמית המכשיר במסך
.Status Monitor
3 .3לא נדרשת סיסמה כברירת מחדל .הזינו סיסמה אם הגדרתם ,ולחצו על

.

אתם יכולים כעת לשנות את הגדרות שרת ההדפסה.
אם הנכם משנים את הגדרות הפרוטוקול ,עליכם להפעיל את המכשיר מחדש לאחר לחיצה על Submit
להפעלת הגדרת התצורה.

מידע קשור
•שינוי הגדרות המכשיר באמצעות כלי Web Based Management
•הדפסת דוח תצורת רשת
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הגדרת סיסמת התחברות לכלי Web Based Management
דגמים קשוריםHL-L2350DW/HL-L2357DW/HL-L2370DN/HL-L2375DW :
מומלץ להגדיר סיסמת התחברות למניעת גישה בלתי מורשית לכלי .Web Based Management
1 .1הפעילו את דפדפן האינטרנט שלכם.
2 .2הזינו ” ”http://machine’s IP addressלתוך סרגל כתובת הדפדפן שלכם
(כאשר ” ”machine’s IP addressהיא כתובת  IPשל המכשיר).
לדוגמה:
.http://192.168.1.2
•אם הנכם משתמשים במערכת שם תחום או מפעילים שם ,NetBIOS
ניתן להזין שם אחר ,כגון ” ”SharedPrinterבמקום כתובת .IP
	-לדוגמהhttp://SharedPrinter :
אם הפעלתם שם  ,NetBIOSניתן להשתמש גם בשם הצומת.
	-לדוגמהhttp://brnxxxxxxxxxxxx :
ניתן למצוא את שם  NetBIOSבדוח הגדרת תצורת רשת.
•במקינטוש ,ניתן לגשת לכלי  Web Based Managementעל ידי לחיצה על צלמית המכשיר במסך
.Status Monitor
3 .3לא נדרשת סיסמה כברירת מחדל .הזינו סיסמה אם הגדרתם ,ולחצו על

.

4 .4לחצו על .Administrator
5 .5הזינו את הסיסמה שברצונכם להשתמש בה בשדה  8עד  32תווים .Enter New Password
6 .6הזינו מחדש את הסיסמה בשדה .Confirm New Password
7 .7לחצו על .Submit
בעתיד ,בכל גישה לכלי  ,Web Based Managementהזינו את הסיסמה בשדה  Loginולחצו על
לאחר הגדרת תצורת ההגדרות ,התנתקו על ידי לחיצה על

.

אם לא הגדרתם קודם סיסמת התחברות ,ניתן גם להגדיר סיסמה באמצעות לחיצה על לחצן
 Please configure the passwordעל דף האינטרנט של המכשיר.

מידע קשור
•שינוי הגדרות המכשיר באמצעות כלי Web Based Management
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.

נספח
•מפרטים
•כיצד להזין טקסט במכשיר  Brotherשלכם
•אביזרים מתכלים
•מידע על נייר ממוחזר
•מספרי Brother
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מפרטים
מפרטים כלליים
סוג מדפסת

•לייזר

שיטת הדפסה

•מדפסת לייזר אלקטרופוטוגרפית

קיבולת זיכרון

סטנדרטית

•()HL-L2310D
 32מ"ב
•(/HL-L2350DW/HL-L2357DW/HL-L2370DN
)HL-L2375DW
 64מ”ב

צג גבישים נוזליים ()LCD

• (HL-L2350DW/HL-L2357DW/HL-L2370DN/
)HL-L2375DW
 16תווים  1 xשורה

מקור הספק

•זרם חילופין של  220-240וולט  50/60הרץ

צריכת חשמל
(ממוצעת)

שיא

• 1104וואט לערך

הדפסה

•()HL-L2310D/HL-L2350DW/HL-L2357DW
 460וואט לערך בטמפרטורה של 25°C
•()HL-L2370DN/HL-L2375DW
 510וואט לערך בטמפרטורה של 25°C

1

הדפסה
(מצב שקט)

• 265וואט לערך בטמפרטורה של 25°C
1

מוכן לפעולה
שינה

•()HL-L2310D
 5.7וואט לערך
•(/HL-L2350DW/HL-L2357DW/HL-L2370DN
)HL-L2375DW
 6וואט לערך

1

שינה עמוקה
כיבוי

1

1

32

ממדים
(תצוגה כללית אופיינית)

משקל (עם אביזרים מתכלים)

1
2
3

• 48וואט לערך בטמפרטורה של 25°C

• 0.6וואט לערך
• 0.03וואט לערך
יחידה :מ"מ
•* 356 :
** 183 :
*** 360 :

• 7.2ק”ג

נמדד כאשר המכשיר מחובר לממשק .USB
נמדד לפי תקן  62301IECגרסה .2.0
צריכת החשמל משתנה במקצת על פי סביבת השימוש.
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רמת רעש

לחץ קול

עוצמת קול

הדפסה

•()HL-L2310D/HL-L2350DW/HL-L2357DW
 48 = LpAmדציבל ()A
•()HL-L2370DN/HL-L2375DW
 49 = LpAmדציבל ()A

הדפסה
(מצב שקט)

• 44 = LpAmדציבל ()A

מצב מוכן
לפעולה

• 30.0 = LpAmדציבל ()A

הדפסה

•()HL-L2310D/HL-L2350DW/HL-L2357DW
)LwAd = 6.56 B(A
•()HL-L2370DN/HL-L2375DW
)LwAd = 6.66 B(A

4

הדפסה
(מצב שקט)

LwAd = 6.14 B(A) 

מצב מוכן
4
לפעולה
טמפרטורה
לחות

• = LWAdלא ניתן לשמיעה

הפעלה

• C° 32 - 10

אחסון

• C° 40 - 0

הפעלה

• ( 20-80%ללא עיבוי)

אחסון

• ( 35-80%ללא עיבוי)

מפרטי חומרי הדפסה
מגש ניירות
(סטנדרטי)

קלט נייר

חריץ הזנה ידנית

פלט נייר

1

הדפסה
דו-צדדית
4

סוג נייר

•נייר רגיל ,נייר דק ,נייר ממוחזר ,נייר עבה

גודל נייר

•( A5 ,A4, Letter, A5קצה ארוך)A6, Executive ,

משקל נייר

• 60-163גר’/מ”ר

קיבולת נייר מרבית

•עד  250גיליונות של נייר רגיל  80גר’/מ”ר

סוג נייר

•נייר רגיל ,נייר דק ,נייר עבה ,נייר עבה מאוד ,נייר
ממוחזר ,נייר  ,Bondתוויות ,מעטפות ,מעטפות דקות,
מעטפות עבות

גודל נייר

•רוחב:
 76.2-215.9מ"מ
•אורך:
 127-355.6מ"מ
•מעטפה:
COM-10, DL, C5, Monarch

משקל נייר

• 60-230גר’/מ”ר

קיבולת נייר מרבית

•גיליון אחד בכל עת

מגש פלט הפונה כלפי מטה

•עד  150דפים של נייר רגיל  80גר'/מ"ר (פלט הדפסה
2
פונה כלפי מטה במגש פלט הנייר הפונה כלפי מטה)

מגש פלט הפונה כלפי מעלה

•גיליון אחד (פלט הדפסה פונה כלפי מעלה במגש פלט
הנייר הפונה כלפי מעלה)

הדפסה דו-צדדית
אוטומטית

סוג נייר

•נייר רגיל ,נייר דק ,נייר ממוחזר

גודל נייר

• A4

נמדד על פי השיטה המתוארת בתוך .RAL-UZ205
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הדפסה
דו-צדדית
1
2

משקל נייר

הדפסה דו-צדדית
אוטומטית
הדפסה

 60-105גר’/מ”ר

בהדפסת תוויות ,מומלץ להסיר את הגיליונות המודפסים ממגש הפלט מיד לאחר יציאתם מהמכשיר למניעת מריחות צבע.
מחושב על פי גיליון של  80גר'/מ"ר בסביבה עם טמפרטורה נוח ללא לחות.

מפרטי מדפסת
הדפסה דו-צדדית אוטומטית

•כן

אמולציה

•()HL-L2370DN/HL-L2375DW
PCL6
x
x
x
• )dpi 2400 600) HQ1200 ,dpi 600 600 600איכותdpi 1200 1200 ,

רזולוציה
מהירות
הדפסה

65

הדפסה
חד-צדדית

•()HL-L2310D/HL-L2350DW/HL-L2357DW
עד  30דפים/דקה (גודל )A4
עד  32דפים/דקה (גודל )Letter
•()HL-L2370DN/HL-L2375DW
עד  34דפים/דקה (גודל )A4
עד  36דפים/דקה (גודל )Letter

הדפסה
דו-צדדית

•()HL-L2310D/HL-L2350DW/HL-L2357DW
עד  15צדדים/דקה (עד  7.5דפים/דקה) (גודל Letterאו )A4
•()HL-L2370DN/HL-L2375DW
עד  16צדדים/דקה (עד  8דפים/דקה) (גודל )A4
עד  17צדדים/דקה (עד  8.5דפים/דקה) (גודל )Letter

זמן הדפסה ראשונה

•פחות מ 8.5-שניות בטמפרטורה של  230/ C° 23וולט

7

מפרטי ממשקים

1
2
3

USB1 2

• USB 2.0עתיר מהירות
•השתמשו בכבל ממשק  USB 2.0שאורכו אינו עולה על  2מטרים.

רשת תקשורת מקומית

• (HL-L2370DN/HL-L2375DW) 10Base-T/100Base-TX3

רשת מקומית אלחוטית

•()HL-L2350DW/HL-L2357DW/HL-L2375DW
•( IEEE 802.11b/g/nמצב תשתית)
•)Wi-Fi Direct( IEEE 802.11g/n

למכשיר שלכם ממשק  USB 2.0עתיר מהירות.ניתן גם לחבר את המכשיר למחשב עם ממשק .USB 1.1
יציאות  USBשל צדדים שלישיים אינן נתמכות.
השתמשו בכבל זוג שזור מסוכך קטגוריה ( 5או יותר)

פרוטוקולים נתמכים ותכונות אבטחה
אתרנט
10Base-T/100Base-TX
רשת מקומית אלחוטית
( IEEE 802.11b/g/nמצב תשתית)IEEE 802.11g/n Wi-Fi Direct ,

5
6
7

מהירות ההדפסה עשויה להשתנות על פי סוג המסמך המודפס.
מהירות ההדפסה עשויה להיות איטית יותר כאשר המכשיר מחובר באמצעות רשת מקומית אלחוטית.
ממצב מוכן לפעולה ומגש סטנדרטי
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)IPv4( פרוטוקולים
ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver,
mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, SMTP Client, IPP/IPPS, FTP
Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMP, Web Services
(Print)
)IPv6( פרוטוקולים
NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/
IPPS, SMTP Client, FTP Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server,
ICMPv6, Web Services (Print)
)אבטחת רשת (מחווטת
SMTP-AUTH, SNMP v3,SSL/TLS (SMTP, HTTP, IPP)
)אבטחת רשת (אלחוטית
SMTP-AUTH, SNMP v3, SSL/TLS (SMTP, HTTP, IPP)
אבטחת רשת אלחוטית
WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES)
(Wi-Fi Direct supports WPA2-PSK (AES) only)
תעודת רשת אלחוטית
Wi-Fi Certification Mark License (WPA /WPA2 - Personal), Wi-Fi Protected Setup (WPS)
Identifier Mark License, Wi-Fi CERTIFIED™ Wi-Fi Direct
™

™

מפרטי דרישות מחשב
מערכות הפעלה ופונקציות תוכנה נתמכות
שטח
פנוי על
הכונן
הקשיח
להתקנה

מעבד

 מ”ב80

מעבד
32 של
סיביות
)x86(
64 או
סיביות
)x64(
מעבד
64
סיביות
(x64)

ממשק מחשב אישי
802.11b/g/n 10BASEUSB1
2
 אלחוטיT/100BASETX
)(אתרנט
הדפסה

מקביל
)IEEE1284(

פלטפורמת מחשב וגרסת
מערכת הפעלה

 לא זמיןWindows® 7
SP1 / 8 / 8.1
Windows® 10
Home / 10 Pro
/ 10 Education /
10 Enterprise

הדפסה

מערכת
הפעלה
Windows®

Windows
Server® 2008
Windows
Server® 2008 R2
Windows
Server® 2012
Windows
Server® 2012 R2
Windows
Server® 2016

מעבד
Intel®

הדפסה

macOS v10.10.5
macOS v10.11.x

 מ”ב80

macOS v10.12.x

מערכת
הפעלה
מקינטוש

. של צדדים שלישיים אינן נתמכותUSB יציאות
HL-L2350DW/HL-L2357DW/HL-L2375DW
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1
2

לעדכוני מנהלי התקני מדפסת ,נא לבקר בדף הדגם שלכם במרכז הפתרונות של  Brotherבכתובת
.support.brother.com
כל הסימנים המסחריים ושמות המותגים והמוצרים הם קניין החברות שלהם.

מידע קשור
•נספח
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כיצד להזין טקסט במכשיר  Brotherשלכם
דגמים קשוריםHL-L2350DW/HL-L2357DW/HL-L2370DN/HL-L2375DW :
כאשר נדרש טקסט ,הזינו תווים במכשיר .התווים הזמינים עשויים להשתנות על פי הפעולה שהנכם מבצעים.
•לחצו ממושכות או שוב ושוב על ▲ או ▼ לבחירת תו מהרשימה הבאה:
23456789abcdefghijklmnopqrstuvwxyzABCDEFGHUKLMNOPQRSTUVWXYZ
(רווח)!’’_A][@?>=<;:/.-,+*0’&%$#
•לחצו על  OKכאשר התו או הסמל הרצוי לכם מוצג ,ואז הזינו את התו הבא.
•לחצו על  Backלמחיקת התווים שהוזנו לא נכון.

מידע קשור
•נספח
•הגדירו את תצורת המכשיר שלכם לרשת אלחוטית באמצעות אשף ההגדרות של לוח הבקרה של המכשיר
שלכם
•הגדירו את תצורת המכשיר שלכם לרשת אלחוטית כאשר  SSIDאינו משודר
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אביזרים מתכלים
כאשר יש צורך להחליף אביזרים מתכלים כגון טונר או תוף ,תופיע הודעת שגיאה על לוח הבקרה של המכשיר
או  .Status Monitorלמידע נוסף על האביזרים המתכלים למכשיר שלכם ,נא לבקר באתר
 brother.com/oriainal/index.htmlאו לפנות אל מפיץ  Brotherהמקומי שלכם.
•המק"ט עשוי להשתנות על פי הארץ והאזור.
מחסנית טונר

מחסנית טונר סטנדרטית:
מק”ט

תוחלת חיים משוערת (תפוקת דפים)

 TN-2410כ 1,200-דפים

1
2

הדגמים הרלוונטיים
HL-L2310D/HL-L2350DW/
HL-L2357DW/HL-L2370DN/
HL-L2375DW

21

תפוקת מחסנית משוערת מוצהרת על פי תקן .ISO/IEC 19752
דפים בגודל  A4/Letterלהדפסה על צד אחד

מחסנית טונר גדולה:
מק”ט

תוחלת חיים משוערת (תפוקת דפים)

 TN-2420כ 3,000-דפים

1
2

הדגמים הרלוונטיים
HL-L2310D/HL-L2350DW/
HL-L2357DW/HL-L2370DN/
HL-L2375DW

21

תפוקת מחסנית משוערת מוצהרת על פי תקן.ISO/IEC 19752
דפים בגודל  A4/Letterלהדפסה על צד אחד

תוחלת החיים הממוצעת של מחסנית הטונר המצורפת לאריזה הנה כ 700-דפים 1או  1,2002דפים על פי גיליון
אחד לעבודה [דפים בגודל  A4או  Letterלהדפסה על צד אחד].
1
2

HL-L2310D/HL-L2350DW/HL-L2370DN
HL-L2357DW/HL-L2375DW

יחידת התוף

מק”ט

תוחלת חיים משוערת (תפוקת דפים)

 DR-2400כ 12,000-דפים
1

הדגמים הרלוונטיים
HL-L2310D/HL-L2350DW/HL-L2357DW/HLL2370DN/ HL-L2375DW

1

כ 12,000-דפים על פי גיליון אחד לעבודה [דפי  A4/Letterלהדפסה על צד אחד].
מספר הדפים עשוי להשתנות בשל מגוון גורמים לרבות אך ללא הגבלה סוג וגודל חומר ההדפסה.
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מידע קשור
•נספח
•החלפת אביזרים מתכלים
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מידע על נייר ממוחזר
•נייר ממוחזר זהה באיכותו לנייר העשוי מחומרי הגלם המקוריים מהיערות .התקנים לגבי נייר ממוחזר מודרני
מבטיחים כי הנייר יעמוד בדרישות האיכות הגבוהות ביותר לתהליכי הדפסה שונים .ציוד ההדמיה המסופק
על ידי  VA signatoriesמתאים לשימוש עם נייר ממוחזר העומד בתקן .EN 12281:2002
•רכישת נייר ממוחזר חוסכת במשאבים טבעיים ומקדמת כלכלה בת-קיימא .הנייר מיוצר מסיבי צלולוזה המופקים
מעץ .איסוף ומיחזור נייר מאריכים את תוחלת חיי הסיבים למספר רב של מחזורי חיים ,ועושים את השימוש
הטוב ביותר במשאבים טבעיים אלו.
•תהליך ייצור הנייר הממוחזר קצר יותר .הסיבים כבר עובדו ,ולכן נעשה שימוש בפחות מים ,אנרגיה וכימיקלים.
•מיחזור נייר תורם גם לחיסכון בפחמן על ידי עשיית שימוש חוזר בנייר הפנייתו לדרכי סילוק פסולת אחרות כגון
קבורה במטמנות או שריפה .פסולת במטמנות פולטת גז מתאן ,היוצר אפקט גז חממה רב עוצמה.

מידע קשור
•נספח
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מספרי Brother
חשוב
לעזרה טכנית ,נא לפנות לשירות הלקוחות של  Brotherאו למפיץ  Brotherהמקומי שלכם.

ש"ש (שאלות שכיחות)
מרכז הפתרונות של  Brotherמספק את כל השירותים הדרושים למכשיר  Brotherשלכם תחת קורת גג אחת .ניתן
להוריד את התוכנות ותוכניות השירות האחרונות ,לקרוא שאלות שכיחות ועצות לאבחון ותיקון תקלות וללמוד כיצד
להפיק את המרב ממוצר  Brotherשלכם.
בדקו כאן לעדכונים של מנהלי התקנים של .Brother
support.brother.com

שירות לקוחות
נא לבקר בכתובת  www.brother.comלפרטי קשר של מפיץ  Brotherהמקומי שלכם.

מרכזי שירות
למרכזי שירות באירופה ,פנו למפיץ  Brotherהמקומי שלכם .פרטי קשר למשרדי החברה באירופה ניתן למצוא
בכתובת  www.brother.comעל ידי בחירת הארץ שלכם.
כתובות באינטרנט

אתר האינטרנט העולמי של www.brother.com
לשאלות שכיחות ,תמיכה במוצרים ושאלות טכניות ועדכוני מנהלי התקנים ותוכניות שירות:
support.brother.com

מידע קשור
•נספח
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נא לבקר אותנו באינטרנט בכתובת
www.brother.com

בריטניה
גרסה 0

