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מדריכים למשתמש והיכן ניתן למצוא אותם?

היכן הוא נמצא?מה מצוי בו?איזה מדריך?
קראו מדריך זה תחילה. נא לקרוא את מדריך בטיחות המוצר

 הוראות הבטיחות לפני הגדרת 
 המכשיר שלכם. ראה מדריך זה 

לסימנים מסחריים והגבלות משפטיות.

מודפס/בקופסה

פעלו על פי ההוראות להגדרת המכשיר מדריך הגדרות מהיר
 שלכם והתקנת מנהלי ההתקנים 
 והתוכנה למערכת ההפעלה וסוג 

החיבור שאתם משתמשים בו.

מודפס/בקופסה

למדו את פעולות הפקס, ההעתקה מדריך בסיסי למשתמש
הסריקה וההדפסה הישירה הבסיסיות 

וכיצד להחליף אביזרים מתכלים. נא 
לעיין בעצות על אבחון ותיקון תקלות.

 מודפס/בקופסה לרפובליקה הצ'כית, 
 הונגריה, בולגריה, פולין, רומניה, סלובקיה:

)®Windows( 
 קובץ PDF/תקליטור/בקופסה 

 )מקינטוש(
   1Brotherמרכז הפתרונות של/PDF קובץ

 למדו עוד על פעולות מתקדמות:מדריך מתקדם למשתמש
 פקס, העתקה, תכונות אבטחה, 

הדפסת דוחות ותחזוקה שגרתית.

)®Windows( 
 קובץ PDF/תקליטור/בקופסה 

 )מקינטוש(
   1Brotherמרכז הפתרונות של/PDF קובץ

מדריך זה מספק הוראות לסריקה, מדריך לתוכנה ולרשת
 הדפסה, פקס במחשב האישי 

ופעולות אחרות שניתן לבצע על ידי 
חיבור מכשיר Brother שלכם למחשב. 
ניתן גם למצוא מידע מועיל על השימוש 
בתוכנית השירותControlCenter  של
Brother , באמצעות המכשיר שלכם 

בסביבת רשת ומונחים נפוצים.

)®Windows( 
 קובץHTML /תקליטור/בקופסה

 )מקינטוש(
   1Brotherמרכז הפתרונות של/PDF קובץ

המדריך כולל מידע על הגדרת התצורה מדריך הדפסה באמצעות ענן גוגל
של מכשירBrother  שלכם לפתיחת 

 חשבון גוגל ושימוש בשירותי 
 הדפסה של ענן גוגל להדפסה 

באמצעות האינטרנט.

 קובץ PDF/מרכז הפתרונות
  1Brother של

 מדריך הדפסה/סריקה ניידת 
 iPrint&Scan באמצעות 

  Brotherשל

 המדריך מספק מידע מועיל על 
הדפסה מהמכשיר הנייד שלכם וסריקה 
ממכשיר Brother למכשיר הנייד שלכם 

. ®Wi-Fiבמצב של חיבור לרשת

 קובץ PDF/מרכז הפתרונות 
  1Brother של
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היכן הוא נמצא?מה מצוי בו?איזה מדריך?
 המדריך מספק מידע מפורט על מדריך חיבור לאינטרנט

הגדרת תצורה ושימוש במכשיר
 Brother  שלכם לסריקה, טעינה 
 וצפייה בתמונות וקבצים באתרי 

אינטרנט המספקים שירותים אלו. 

   1Brother מרכז הפתרונות של/PDF קובץ

http://solutions.brother.com :1 נא לבקר באתר
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מידע כללי1

 שימוש בתיעוד

תודה לכם על שקניתם מכשיר Brother! קריאת התיעוד 
תסייע לכם להפיק את המרב מהמכשיר שלכם.

סמלים ומוסכמות שנעשה בהם 
שימוש בתיעוד

 אנו משתמשים בסמלים ובמוסכמות הבאים בכל חלקי 
המדריך למשתמש.

אזהרה   
 אזהרות אומרות לכם מה לעשות כדי למנוע פגיעה

אפשרית בבני אדם.

חשוב 
 חשוב מעיד על מצב מסוכן שעלול לגרום לנזק לרכוש או

לתקלה במכשיר. 

הערה 
 ההערות אומרות לכם כיצד להגיב למצב שעשוי

 להתרחש או נותנות לכם עצות כיצד הפעולה פועלת 
עם תכונות אחרות. 

לחצנים לזיהוי  משמש  מודגש  כתב   מודגש  
המכשיר של  המקשים  לוח  על  ספציפיים    

או על מסך המחשב.  

כתב נטוי מדגיש את חשיבות הנושא או   נטוי  
מפנה אתכם לנושא קשור.  

גופן Courier New מזהה את ההודעה  Courier 
המוצגת על מסך המגע של המכשיר.   New

גבי  על  המסומנות  וההוראות  האזהרות  כל  פי  על  פעלו 
המכשיר.

הערה  
דגם של  הם  זה  למשתמש  במדריך  האיורים  רוב    

.MFC-L8850CDW  

 

 צלמית סיכוני חשמל מזהירה 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. 
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Brother Utilities         הוא משגר יישומים המציע גישה נוח לכל יישומי Brother המותקנים על המכשיר שלכם.

)Windows® 7 / Windows Vista® / Windows® XP(  

.All Programs > Brother >        Brother Utilities בחרו ,)Start(       לחצו על  

)Windows® 8(  

הקישו או לחצו על         )Brother Utilities( ממסך Start או משולחן העבודה.  

)Windows® 8.1(  
הזיזו את העכבר לפינה השמאלית התחתונה של מסך Start ולחצו        )אם אתם משתמשים במכשיר מבוסס-מגע, הזיזו  

.)Brother Utilities(        הקישו או לחצו על ,Apps כאשר מופיע מסך .)Appsמלמטה להצגת מסך Start את מסך  

בחרו את המכשיר שלכם.  

בחרו את הפעולה שברצונכם להשתמש בה.   

)Windows®(                               גישה למשגר יישומים      Brother Utilities
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 גישה למדריך מתקדם
למשתמש ומדריך לתוכנה 

ולרשת
המידע כל  את  מכיל  אינו  למשתמש  הבסיסי   המדריך 
 על המכשיר כגון כיצד להשתמש בתכונות מתקדמות של
האישי  במחשב  פקס  סורק,  מדפסת,  העתקה,  פקס, 
לעיין נא  אלו,  פעולות  על  מפורט  למידע   ורשת. 
 במדריך המתקדם למשתמש והמדריך לתוכנה ולרשת על

תקליטור התיעוד.

הערה  
המתקדם  המדריך  את  למצוא  ניתן  מקינטוש:    
למשתמש והמדריך לתוכנה ולרשת במרכז הפתרונות    
http://solutions.brother.com בכתובת Brother של   

צפייה בתיעוד
)®Windows( צפייה בתיעוד

 / ®Windows® 7 / Windows Vista( 
)Windows® XP

 All בחרו ,)Start(      כדי לצפות בתיעוד מתוך תפריט

.Programs > Brother >       Brother Utilities 
לחצו על הרשימה הנפתחת ובחרו את שם הדגם שלכם 
הניווט בסרגל   Support על  לחצו  נבחר(.  טרם   )אם 

.User’s Guides השמאלי, ואז לחצו על

)Windows® 8(

על  לחצו  ואז   ,)Brother Utilities( על      לחצו 
הרשימה הנפתחת ובחרו את שם הדגם שלכם )אם טרם 
נבחר(. לחצו על Support  בסרגל הניווט השמאלי, ואז 

.User’s Guides לחצו על

למצוא את התיעוד  ניתן  לא התקנתם את התוכנה,  אם 
בתקליטור התיעוד באמצעות השלבים הבאים:

הפעילו את המחשב שלכם. הכניסו את התקליטור    
לכונן התקליטורים.   

הערה  
  Computer אינו מופיע, לכו אל Brother אם מסך  

.)My Computer(  

  )File Explorer( על       לחצו   :Windows® 8(   
Computer אל  לכו  ואז  המשימות  סרגל  שעל    
)This PC(. לחצו פעמיים על צלמית התקליטור, ואז    

.start.exe לחצו פעמים על  

אם מופיע מסך שם הדגם, לחצו על שם הדגם     
שלכם.   

אם מופיע מסך השפה, לחצו על השפה שלכם.     
התפריט הראשי Top Menu של התקליטור יופיע    

על המסך.  

  
.User's Guides לחצו על  

  .User’s guides on the CD-ROM לחצו על  
אם מופיע מסך הארץ, בחרו את הארץ שלכם.     

לאחר הופעת רשימת המדריכים למשתמש, בחרו    
את המדריך שברצונכם לעיין בו.  

)®Windows( צפייה בתיעוד

ניתן לצפות ולהוריד מדריכים אלו ממרכז הפתרונות של
http://solutions.brother.com :בכתובת  Brother 

 לחצו על Manuals על עמוד הדגם שלכם להורדת
התיעוד.
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כיצד למצוא הוראות סריקה

 ניתן לסרוק מסמכים במספר דרכים.
ניתן למצוא את ההוראות במקורות הבאים: 

מדריך לתוכנה ולרשת
■ סריקה  

ControlCenter ■  

■ סריקת רשת   

 Nuance™ PaperPort™ 12SE
מדריכי הפעלה

)®Windows(

■ ניתן לצפות במדריכי הפעלה השלמים של    
Nuance™  PaperPort™ 12SE מקובץ העזרה     

.Nuance™ PaperPort™ 12S ביישום )Help(   

Presto! PageManager - מדריך למשתמש

)מקינטוש(

הערה  
את Presto! Page Manager צריך להוריד ולהתקין    
לפני השימוש )להוראות נוספות, ראה "גישה לתמיכה    

של Brother )מקינטוש(" בע"מ 5.  

■ מדריך Presto! Page Manager השלם למשתמש   
ניתן לצפייה מקובץ העזרה בתוך יישום   

.Presto! Page  Manager  

כיצד למצוא הוראות להתקנה ברשת
ניתן לחבר את המכשיר לרשת אלחוטית או מחווטת. 

■ הוראות הגדרה בסיסיות:   
)ראה מדריך הגדרות מהיר(.   

■ נקודת הגישה או הנתב האלחוטיים תומכים    
:™AOSS או ™Wi-Fi Protected Setup-ב     

)ראה מדריך לתוכנה ולרשת(.    

■ מידע נוסף על הגדרת רשת:   
)ראה מדריך לתוכנה ולרשת(.    

 כיצד לגשת למדריכים 
לתכונות מתקדמות

ניתן לצפות ולהוריד מדריכים אלו ממרכז הפתרונות של 
 Brother בכתובת: 

http://solutions.brother.com 
 לחצו על Manuals בעמוד הדגם שלכם להורדת 

התיעוד.

מדריך הדפסה באמצעות ענן גוגל
המדריך כולל מידע על הגדרת התצורה של מכשיר 

Brother  שלכם לפתיחת חשבון גוגל ושימוש בשירותי 
הדפסה של ענן גוגל להדפסה באמצעות האינטרנט. 

 מדריך הדפסה/סריקה ניידת באמצעות
   Brotherשל iPrint&Scan

המדריך מספק מידע מועיל על הדפסה מהמכשיר הנייד 
שלכם וסריקה ממכשיר Brother למכשיר הנייד שלכם 

. Wi-Fiבמצב של חיבור לרשת

מדריך חיבור לאינטרנט
 המדריך מספק מידע מפורט על הגדרת תצורה ושימוש 

 במכשיר Brother שלכם לסריקה, טעינה וצפייה 
בתמונות וקבצים באתרי אינטרנט המספקים שירותים 

אלו. 
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גישה למרכז התמיכה של 
Brother

ניתן למצוא את כל הקישורים הדרושים, כגון תמיכת רשת 
)מרכז הפתרונות שלBrother( על תקליטור ההתקנה.

לחצו על Brother Support על התפריט הראשי.    ■
מסך Brother Support  יופיע.   

לאתר האינטרנט שלנו(  ■ 
,)http://www.brother.com(   

.Brother Home Page לחצו על  

לחדשות האחרונות ולמידע על תמיכה במוצר     ■
)http://solutions.brother.com(   

.Brother Solutions Center לחצו על  

כדי לבקר באתר האינטרנט שלנו למוצרים  ■ 
מתכלים מקוריים של    

 )http://www.brother.com/original(   
.Supplies Information לחצו על   

 Brother CreativeCenter לגישה אל  ■ 
)http://www.brother.com/creativecenter(   

לתצלומים חינם ולהורדות הניתנות להדפסה,   
.Brother CreativeCenter לחצו על  

כדי לשוב לתפריט הראשי, לחצו על Back  או אם    ■
.Exit סיימתם, לחצו על  

  Brotherגישה למרכז התמיכה של
)מקינטוש(

 ניתן למצוא את כל פרטי הקשר הדרושים,
כגון תמיכה באמצעות האינטרנט. 

 נא לבקר במרכז הפתרונות של 
http://solutions.brother.com :בכתובת

)Windows®( 



6

סקירה כללית של לוח הבקרה
 לדגם MFC-L8650CDW  מסך מגע של 3.7 אינטש )9.4 מ"מ( ולוח מקשים.

לדגמיMFC-L8850CDW  ו-MFC-L9550CDW  מסך מגע של 4.85 אינטש )123.2 מ"מ( ולוח מקשים.

הערה  
.MFC-L9550CDW האיורים של לוח הבקרה הם של דגם  

 1         קורא תקשורת טווח אפס
)NFC( )MFC- L9550CDW(    

ניתן להשתמש באימות כרטיס באמצעות   
נגיעה של הכרטיס החכם בקורא תקשורת    

טווח אפס על לוח הבקרה.   

מסך מגע  LCD )צג גבישים נוזליים(  2

זהו מסך מגע LCD. ניתן לגשת לתפריטים    
ולאפשרויות על ידי לחיצה עליהם בעת שהם    

מוצגים על גבי המסך.  



7

לוח מקשים    3

■     אחורה  

לחצו כדי לשוב לרמת התפריט הקודמת.   

■     בית  

מאפשר לכם לשוב למסך הבית. הגדרת ברירת   
המחדל מציגה את התאריך והזמן, אך ניתן לשנות    

את הגדרת ברירת המחדל של מסך הבית   
)ראה "הגדרת מסך Ready" בע"מ 12(.  

■     ביטול  

לחצו לביטול פעולה.    

■ לוח חיוג  

לחצו על המספרים שעל לוח המקשים לחיוג   
מספרי טלפון ופקס ולהזנת מספר העותקים.   

הפעלה/כיבוי     4

לחצו על         להפעלת המכשיר.   

לחצו ממושכות על         לכיבוי המכשיר.   
   Shutting Down על מסך המגע תופיע ההודעה  

במשך מספר שניות לפני הכיבוי.   

 5

נורת Wi-Fi נדלקת כאשר מכשיר Brother שלכם    
מחובר לנקודת גישה אלחוטית.  
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LCD מסך מגע
 ניתן לבחור שלושה סוגי מסכים למסך הבית.  כאשר מסך הבית מופיע, ניתן לשנות את המסך המוצג באמצעות

הזזה שמאלה או ימינה, או על ידי לחיצה על ► או ◄.
המסכים הבאים מציגים את הסטאטוס של המכשיר כאשר המכשיר במצב סרק. 

מסך הבית

מסך הבית מציג את התאריך והזמן ומספק גישה למסכי פקס, 
העתקה, סריקה, הגדרת Wi-Fi, רמות טונר, הגדרות וקיצורי דרך. 

כאשר מסך הבית מוצג המכשיר במצב Ready. כאשר תכונת 
 נעילת הפונקציות המאובטחת1 מופעלת תופיע צלמית על המסך. 

כאשר אימות ספרייה פעילה1 מאופשר, לוח הבקרה של המכשיר 
יינעל. 

ראה מדריך מתקדם למשתמש  1

 More1 מסך

מסך More1 מספק גישה למסך קיצורי הדרך ותכונות נוספות, 
כגון הדפסה מאובטחת, קיצור דרך לאינטרנט ויישומים. 

More2 מסכי

.USB מספק גישה למסך קיצורי הדרך ותפריט More 2 מסך
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הערה 
הזזה )Swiping( היא סוג של פעולת משתמש על    
מסך המגע המבוצעת על ידי העברת האצבע מעל    

פני המסך להצגת העמוד או הפריט הבא.  

מצבים:  1

■ Fax )פקס(   

נותן לכם גישה למצב פקס   

■ Copy )העתקה(   

נותן לכם גישה למצב העתקה.    

■ Scan )סריקה(   

נותן לכם גישה למצב סריקה.    

)Wi-Fi 2     )הגדרת
מחוון בן ארבע רמות על מסך מצב Ready מציג את    
עוצמת האות האלחוטי הנוכחית אם אתם משתמשים    

בחיבור אלחוטי.  

ניתן להגדיר בקלות את תצורת ההגדרות האלחוטיות    

באמצעות לחיצה         )למידע נוסף, ראה מדריך    
לתוכנה ולרשת(.  

3             )טונר(

ראה יתרת תוחלת החיים של מחסנית הטונר  

.Toner לחצו לגישה לתפריט  

הערה 
הסימון של יתרת תוחלת החיים של מחסנית הטונר    
משתנה על פי סוגי המסמכים המודפסים והשימוש    

של הלקוח.   

4          )הגדרות(

לחצו לגישה להגדרות הראשיות )למידע נוסף, ראה    
"מסך הגדרות" בע"מ 11(.  

תאריך וזמן   5
ראה את התאריך והזמן שהוגדרו במכשיר.   

6                     )קיצורי דרך(

לחצו להגדרת קיצורי דרך.   
ניתן להעתיק, לסרוק, לשלוח פקס, ולהתחבר לשירות    
אינטרנט במהירות באמצעות האפשרויות המוגדרות    

כקיצורי דרך.   

הערה 

יש שמונה לשוניות קיצורי דרך. ניתן להגדיר עד    
שישה קיצורי דרך בכל לשונית קיצורי דרך.   

בסך הכל זמינים 48 קיצורי דרך.   

הדפסה מאובטחת  7
נותן לכם גישה לתפריט ההדפסה המאובטחת.  
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Web )אינטרנט(   8
לחצו כדי לחבר את מכשירBrother  לשירות    

אינטרנט )למידע נוסף, ראה מדריך חיבור      
לאינטרנט(.   

Apps )יישומים(   9
יתכן כי יישומים נוספו ו/או שמות יישומים שונו על    

ידי הספק מאז שמדריך זה יצא לאור )למידע נוסף,     
ראה מדריך חיבור לאינטרנט(.    

USB  10
לחצו לגישה לתפריטי הדפסה וסריקה ישירה לכונן     

 .USB   

New Fax )פקס חדש(  11
כאשר Fax Preview  מופעל )On(, ניתן לראות    

כמה פקסים חדשים התקבלו ונשמרו בזיכרון.   

צלמית אזהרה   12

צלמית האזהרה         מופיעה כאשר קיימת הודעת    

שגיאה או תחזוקה; לחצו על Detail  כדי לצפות    

.Ready בה, ואז לחצו על       כדי לשוב למצב  

לפרטים נוספים, ראה "הודעות שגיאה ותחזוקה"     
בע"מ 123.  

הערה  
    ARPHIC המוצר מאמץ את הגופן של  •  

.TECHNOLOGY CO.,LTD    

   MascotCapsule UI נעשה שימוש בתוכניות  •  
 MascotCapsule Tangiblet-ו  Framework     

    .HI CORPORATIONשפותחו על ידי    
MascotCapsule הוא סימן מסחרי רשום של      

HI CORPORATION ביפן.    
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מסך הגדרות

 מסך המגע מציג את הגדרות המכשיר 

 בעת לחיצה על       .  

ניתן לבדוק ולגשת לכל הגדרות המכשיר מהמסך הבא.

טונר   1
ראה יתרת תוחלת חיי מחסנית הטונר  

. Toner לחצו לגישה לתפריט  

מצב קבלה  2

ראה מצב קבלה נוכחי.  

■ Fax )פקס(  

■ Fax/Tel )פקס/טלפון(   

■ External TAD )משיבון חיצוני(  

■ Manual )ידני(  

רשת  3
לחצו להגדרת חיבור רשת.   

מחוון בן ארבע רמות על המסך מציג את עוצמת     
האות האלחוטי הנוכחית אם אתם משתמשים בחיבור    

אלחוטי.  

4           )תאריך וזמן(
ראה תאריך וזמן   

.Date & Time לחצו לגישה לתפריט  

תצוגה מקדימה של פקס  5
ראה סטאטוס תצוגה מקדימה של פקס.  

לחצו לגישה להגדרת תצוגה מקדימה של פקס.  

כל ההגדרות  6
לחצו לגישה לתפריט ההגדרות המלא.   

הגדרת מגש  7
ראה גודל הנייר הנבחר לחצו לשינוי הגדרות גודל    

נייר וסוג נייר בעת הצורך.  

Wi-Fi   8 ישיר
 . ™Wi-Fi Direct לחצו להגדרת חיבור רשת  
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 Ready הגדרת מסך
הגדירו את מסך Ready למצבי Home, More1  או 

.More2

 כאשר המכשיר במצב סרק או אם לחצתם על       , 
מסך המגע ישוב למסך שהגדרתם.

לחצו על          .   

 .All Settings לחצו על   

הזיזו את המסך למעלה או למטה או לחצו    
  .General Setup על ▲ או ▼ להצגת   

 .General Setup לחצו על   

הזיזו את המסך למעלה או למטה או     
 .Button Settings לחצו על ▲  או ▼ להצגת   

.Button Settings לחצו על   

.Home Button Settings לחצו על   

.More2 או  Home, More1 לחצו על   

לחצו על       .   

המכשיר יציג את מסך הבית הנבחר שלכם.   

פעולות בסיסיות
לחצו באצבעכם על מסך המגע כדי להפעילו. כדי להציג 

ולגשת לכל התפריטים או האפשרויות שעל המסכים, 
הזיזו את המסך שמאלה, ימינה, למעלה, למטה או לחצו 

על ►◄ או ▲ או ▼ כדי לגלול ביניהם.  

חשוב  
לא ללחוץ על מסך המגע עם עצם חד כעט או   

עיפרון. הדבר עלול לגרום לנזק למכשיר.  

השלבים הבאים מציגים כיצד לשנות הגדרה במכשיר.  
 בדוגמה זו, הגדרת תאורת הרקע של מסך המגע 

.Med-ל  Light-משתנה מ 

לחצו על         .    

.All Settings לחצו על   

הזיזו את המסך למעלה או למטה או לחצו    
 .General Setup על ▲ או ▼ להצגת   

.General Setup לחצו על   

הזיזו את המסך למעלה או למטה או לחצו     
 .LCD Settings על ▲ או ▼ להצגת   
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 .LCD Settings לחצו על   

.Backlight לחצו על   

.Med לחצו על   

הערה  
לחצו על        כדי לשוב לרמת התפריט הקודמת.  

לחצו על       .   

הגדרות קיצור דרך
ניתן להוסיף את הגדרות הפקס, ההעתקה, הסריקה 

 והחיבור לאינטרנט שאתם משתמשים בהן לעתים 
תכופות ביותר על ידי הגדרתן כקיצורי הדרך שלכם.  
לאחר מכן תוכלו להשתמש בהגדרות אלו במהירות 

ובקלות. ניתן להוסיף עד 48 קיצורי דרך.

הוספת קיצורי דרך להעתקה

 ההגדרות הבאות יכולות להיכלל בקיצור דרך של 
העתקה:

Quality )איכות(  ■   

Enlarge/Reduce )הגדלה/הקטנה(  ■   

Density )צפיפות(  ■   

Contrast )ניגודיות(  ■   

Stack/Sort )לערום/למיין(  ■   

Page Layout )מתווה דף(   ■   

Colour Adjust )התאמת צבע(  ■   

sided Copy -2 )העתקה דו-צדדית(  ■   

sided Copy Page Layout-2  ■   

     )מתווה דף להעתקה דו-צדדית(
■  Tray Use )שימוש במגש(   

Remove Background Colour ■    
)הסרת צבע רקע(    

לחצו על                    .   

לחצו על לשונית מ-1 עד 8.   

לחצו על       היכן שלא הוספתם קיצור דרך.   

.Copy לחצו על   

קראו את המידע על מסך המגע ואשרו אותו    
.OK באמצעות לחיצה על   

הזיזו את המסך למעלה או למטה או לחצו    
על ▲ או ▼ להצגת הגדרות ההעתקה    

המוגדרות מראש, ואז לחצו על ההגדרה המוגדרת     
מראש הרצויה לכם.    

הזיזו את המסך למעלה או למטה או לחצו    
על ▲ או ▼ להצגת ההגדרות הזמינות, ואז לחצו     

על ההגדרה הרצויה לכם.   
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הזיזו את המסך למעלה או למטה או לחצו    
על ▲ או ▼ להצגת האפשרויות הזמינות לה    

גדרה, ואז לחצו על האפשרות הרצויה לכם. חזרו    
על שלבים      ו-      עד לבחירת כל ההגדרות     

לקיצור דרך זה.  

לחצו על Save as Shortcut  לאחר     
שסיימתם לשנות את ההגדרות.   

קראו ואשרו את הרשימה המוצגת של ההגדרות    
.OK שבחרתם, ואז לחצו על  

הזינו שם לקיצור הדרך באמצעות המקלדת שעל    
מסך המגע של המכשיר. )להזנת תווים, ראה     

.OK הזנת טקסט" בעמוד 221(. לחצו על"  

לחצו על OK לשמירת קיצור הדרך שלכם.  

הוספת קיצורי דרך לפקס

ההגדרות הבאות יכולות להיכלל בקיצור דרך של פקס:

■ Address )כתובת(  

■ Fax Resolution )רזולוציית פקס(  

■ sided Fax-2 )פקס דו-צדדי(  

■ Contrast )ניגודיות(  

■  Broadcasting )שידור(  

■ Real Time TX )שידור בזמן אמת(  

■ Coverpage Setup )הגדרת דף שער(  

■  Overseas Mode )מצב חו"ל(  

■ Glass Scan Size )גודל זכוכית סורק(  

לחצו על                    .  

לחצו על לשונית מ-1 עד 8.  

לחצו על       היכן שלא הוספתם קיצור דרך.  

.Fax לחצו על  

קראו את המידע על מסך המגע ואשרו אותו   

.OK באמצעות לחיצה על  

הזינו את מספר הפקס או הטלפון באמצעות לוח    
החיוג שעל לוח המקשים, פנקס הכתובות או    

היסטוריית השיחות שעל מסך המגע.  לאחר     

שסיימתם, לכו לשלב     .  

הערה  
• ניתן להזין עד 20 ספרות למספר פקס.  

• אם קיצור הדרך ישמש לשידור, לחצו על   
Options  ובחרו Broadcasting  בשלב          

       לפני הזנת מספר הפקס בשלב     .

• ניתן להזין עד 20 מספרי פקס אם קיצור הדרך הוא    
לשידור. ניתן להזין את מספרי הפקס בכל שילוב    

של קבוצת מספרים מפנקס הכתובות ומספרי פקס    
יחידים מפנקס הכתובות או שהוזנו ידנית    

)ראה מדריך מתקדם למשתמש(.    

• לאחר הזנת מספר פקס בקיצור דרך, הוא יתווסף    
אוטומטית לפנקס הכתובות. השם בפנקס הכתובות     

יהיה שם קיצור הדרך עם מספר סידורי.    

.Options לחצו על  

הזיזו את המסך למעלה או למטה או לחצו   
על ▲ או ▼ להצגת ההגדרות הזמינות, ואז לחצו    

על ההגדרה הרצויה לכם.  

לחצו על האפשרות הרצויה לכם.   
חזרו על שלבים      ו-      עד לבחירת כל    

.OK ההגדרות לקיצור דרך זה. לחצו על  

לחצו על Save as Shortcut  לאחר     
שסיימתם לשנות את ההגדרות.   

קראו ואשרו את הרשימה המוצגת של ההגדרות    
.OK שבחרתם, ואז לחצו על  
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הזינו שם לקיצור הדרך באמצעות המקלדת שעל    
מסך המגע של המכשיר. )להזנת אותיות, ראה    

.OK הזנת טקסט" בעמוד 221(. לחצו על"  

לחצו על OK לשמירת קיצור הדרך שלכם.  

הוספת קיצורי דרך לסריקה
 ההגדרות הבאות יכולות להיכלל בקיצור דרך 

של סריקה:

USB לכונן

■ sided Scan-2 )סריקה דו-צדדית(  

■ Scan Type )סוג סריקה(  

■ Resolution )רזולוציה(  

■ File Type )סוג קובץ(  

■ Glass Scan Size )גודל זכוכית סורק(  

■  File Name )שם קובץ(  

■ File Size )גודל קובץ(  

Remove Background Colour ■   
  -MFCהסרת צבע רקע( לשרת דוא"ל )דגם(   

)IFAX ניתמך רק לאחר הורדת  L8650CDW   

■ Address )כתובת(  

■ sided Scan-2 )סריקה דו-צדדית(  

■ Scan Type )סוג סריקה(  

■ Resolution )רזולוציה(  

■ File Type )סוג קובץ(  

■ Glass Scan Size )גודל זכוכית סורק(  

■ File Size )גודל קובץ( לזיהוי תווים אופטי/   
לקובץ/לתמונה/לדוא"ל   

  /FTP בחירת מחשב אישי( לשרת( PC Select ■  
SFTP/רשת   

■ Profile Name )שם פרופיל(  

לחצו על                    .  

לחצו על לשונית מ-1 עד 8.  

לחצו על        היכן שלא הוספתם קיצור דרך.  

.Scan לחצו על  

הזיזו את המסך למעלה או למטה או לחצו    
על ▲ או ▼ להצגת סוג הסריקה שברצונכם     

לבצע, ואז לחצו עליה.   

בצעו את אחת הפעולות הבאות:  

■ אם לחצתם על סריקה to USB, קראו את     
המידע על מסך המגע, ולחצו על OK  כדי     

לאשרו. לכו לשלב     .   

   ,to E-mail Server אם לחצתם על ■  
קראו המידע על מסך המגע ולחצו על OK  כדי     

לאשרו. לכו לשלב      .   

  to OCR, to File, to אם לחצתם ■  
Image  או to E-mail, קראו את המידע    

על מסך המגע, ולחצו על OK  כדי לאשרו.     

לכו לשלב     .   

   to או to FTP/SFTP אם לחצתם על ■  
Network, קראו את המידע על מסך המגע,     

ולחצו על OK  כדי לאשרו.    

הזיזו את המסך למעלה או למטה או לחצו     
על ▲ או ▼ להצגת שם הפרופיל ולחצו עליו.   

לחצו על OK  לאישור שם הפרופיל שבחרתם.    
לכו לשלב      .   

הערה  
  to או  to FTP/SFTP להוספת קיצור דרך של  

Network, יש להוסיף קודם את שם הפרופיל.  
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בצעו את אחת הפעולות הבאות:  

■ להזנת כתובת דוא"ל ידנית, לחצו על     
Manual. הזינו את כתובת הדוא"ל    

באמצעות המקלדת שעל מסך המגע של     
המכשיר. )להזנת אותיות, ראה "הזנת טקסט"     

בעמוד 221(.   

.OK לחצו על   

■ להזנת כתובת דוא"ל מפנקס הכתובות, לחצו    
על Address Book. הזיזו את המסך     

למעלה או למטה או לחצו על ▲ או ▼ להצגת     
כתובת  הדוא"ל הרצויה לכם ולחצו עליה.    

.OK לחצו על   

 .OK לאחר אישור כתובת הדוא"ל שהזנתם, לחצו על
לכו לשלב     .

הערה  
לחצו על Detail כדי לצפות ברשימת הכתובות   

שהזנתם.  

בצעו את אחת הפעולות הבאות:  
■ כאשר המכשיר מחובר למחשב אישי    

:USB באמצעות חיבור   

לחצו על OK כדי לאשר כי USB  נבחר כשם     
המחשב האישי. לכו לשלב     .   

■ כאשר המכשיר מחובר לרשת:    
הזיזו את המסך למעלה או למטה או לחצו     

על ▲ או ▼ להצגת שם המחשב האישי ולחצו     
עליו. לחצו על OK לאישור שם המחשב האישי     

שבחרתם. לכו לשלב     .   

.Options לחצו על  

הזיזו את המסך למעלה או למטה או לחצו    
על ▲ או ▼ להצגת ההגדרות הזמינות, ואז     

לחצו על ההגדרה הרצויה לכם.  

הזיזו את המסך למעלה או למטה או לחצו   
על ▲ או ▼ להצגת האפשרויות הזמינות   

להגדרה, ואז לחצו על האפשרות הרצויה לכם.  

חזרו על שלבים     ו-      עד לבחירת כל   
ההגדרות לקיצור דרך זה.     

.OK לחצו על  

בדקו את ההגדרות שבחרתם:  
■ אם עליכם לבצע שינויים נוספים,   

שובו לשלב      .   
■ אם השינויים שלכם מקובלים עליכם, לחצו    

.Save as Shortcut על   

.OK בדקו את ההגדרות על מסך המגע ולחצו על  

הזינו שם לקיצור הדרך באמצעות המקלדת שעל    
מסך המגע של המכשיר. )להזנת אותיות, ראה    

"הזנת טקסט" בעמוד 221(.  
.OK לחצו על  

   OK קראו את המידע על מסך המגע ולחצו על  
לשמירת קיצור הדרך שלכם.  

 הוספת קיצורי דרך 
לחיבור לאינטרנט

ניתן לכלול את ההגדרות לשירותים הבאים בקיצור דרך 
של חיבור לאינטרנט:

Skydrive® ■  

Box ■  

™Picasa Web Albums ■  

™Google Drive ■  

Flickr® ■  

Facebook ■  

Evernote® ■  

Dropbox ■  

הערה  
• יתכן כי נוספו עוד שירותי אינטרנט ו/או שמות     
שירותים שונו על ידי הספק מאז פרסום מסמך      

זה.    

• להוספת קיצור דרך לאינטרנט, צריך לפתוח     
חשבון בשירות הרצוי )למידע נוסף, ראה מדריך     

חיבור לאינטרנט(.    
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לחצו על                     .  

לחצו על לשונית מ-1 עד 8.   

לחצו על        היכן שלא הוספתם קיצור דרך.  

.Web לחצו על  

אם מוצג מידע לגבי החיבור לאינטרנט, קראו את    
 .OK המידע ואשרו אותו באמצעות לחיצה על   

הערה  
מדי פעם, עדכונים או הודעות על תכונות המכשיר    

שלכם יופיעו על מסך המגע של המכשיר.    
.OK קראו את המידע ולחצו על  

הזיזו את המסך שמאלה או ימינה, או לחצו   
על ► או ◄ להצגת השירותים הזמינים, ואז     

לחצו על השירות הרצוי לכם.   

לחצו על החשבון שלכם. אם החשבון זקוק לקוד   
PIN, הזינו את קוד PIN לחשבון באמצעות המק   

לדת שעל מסך המגע של המכשיר.  
.OK לחצו על  

לחצו על הפונקציה הרצויה לכם.  

הערה  
הפונקציות שניתן להגדיר משתנות על פי השירות    

שנבחר.   

קראו ואשרו את הרשימה המוצגת של הפונקציות    
.OK שבחרתם, ואז לחצו על  

הזינו שם לקיצור הדרך באמצעות המקלדת שעל    
מסך המגע. )להזנת אותיות, ראה "הזנת טקסט"    

בעמוד 221(.  

.OK לחצו על        

לחצו על OK לשמירת קיצור הדרך שלכם.  

הוספת קיצורי דרך ליישומים
ניתן לכלול את ההגדרות לשירותים הבאים בקיצור דרך 

ליישומים:

NoteScan ■  

Outline&Scan ■  

Outline&Copy ■  

 הערה   
יתכן כי נוספו עוד שירותי אינטרנט ו/או שמות   

שירותים שונו על ידי הספק מאז פרסום מסמך זה.   

לחצו על      .          

לחצו על לשונית מ-1 עד 8.   

לחצו על        היכן שלא הוספתם קיצור דרך.   

.Apps לחצו על   

אם מוצג מידע לגבי החיבור לאינטרנט, קראו את     
 .OK המידע ואשרו אותו באמצעות לחיצה על    

הערה  
מדי פעם, עדכונים או הודעות על תכונות המכשיר    

שלכם יופיעו על מסך המגע.   

.OK קראו את המידע ולחצו על  

הזיזו את המסך שמאלה או ימינה, או לחצו   
על ► או ◄ להצגת היישומים הזמינים, ואז לחצו    

על היישום הרצוי לכם.   

לחצו על החשבון שלכם.  
   PIN הזינו את קוד ,PIN אם החשבון זקוק לקוד  
לחשבון באמצעות המקלדת שעל מסך המגע של    

המכשיר.  
.OK לחצו על   

לחצו על היישום הרצוי לכם.  
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קראו ואשרו את הרשימה המוצגת של היישומים    
.OK שבחרתם, ואז לחצו על  

הזינו שם לקיצור הדרך באמצעות המקלדת שעל    
מסך המגע של המכשיר. )להזנת אותיות, ראה    

"הזנת טקסט" בעמוד 221(.   
.OK לחצו על  

לחצו על OK לשמירת קיצור הדרך שלכם.   

שינוי קיצורי דרך
 ניתן לשנות את ההגדרות בקיצור דרך.

הערה  
לא ניתן לשנות קיצור דרך לחיבור לאינטרנט.   

אם ברצונכם לשנות את קיצור הדרך מחקו אותו     
והוסיפו קיצור דרך חדש.  

)לפרטים נוספים, ראה "מחיקת קיצורי דרך" בע"מ    
19 ו"הוספת קיצורי דרך לחיבור לאינטרנט"    

בע"מ 16(.   

לחצו על                    .  

לחצו על לשונית מ-1 עד 8 להצגת קיצור הדרך    
שברצונכם לשנות.   

לחצו על קיצור הדרך הרצוי לכם. ההגדרות    
לקיצור הדרך שבחרתם מוצגות.  

שנו את ההגדרות לקיצור הדרך שבחרתם בשלב    
      . )למידע נוסף, ראה "הגדרות קיצורי דרך"  

בע"מ 13(.  

לחצו על Save as Shortcut לאחר     
שסיימתם לשנות את ההגדרות.   

לחצו על OK לאישור.  

בצעו את אחת הפעולות הבאות:  

.Yes למחיקת קיצור הדרך, לחצו על ■   
לכו לשלב      .    

■ אם אינכם רוצים למחוק את קיצור הדרך, לחצו    
על No והזינו שם קיצור דרך חדש.      

לכו לשלב     .      

ליצירת קיצור דרך חדש, לחצו ממושכות על     
למחיקת השם הנוכחי, ואז הזינו שם חדש   
באמצעות המקלדת שעל מסך המגע של   

המכשיר. )להזנת אותיות, ראה "הזנת טקסט"    
בעמוד 221(.   
.OK לחצו על  

לחצו על OK לאישור.  

 עריכת שמות קיצורי דרך

ניתן לערוך שם קיצור דרך.

לחצו על                   .  

לחצו על לשונית מ-1 עד 8 להצגת קיצור הדרך    
הרצוי לכם.   

לחצו על         .  

הערה  
 All Settings ,         ניתן ללחוץ גם על   

   .Shortcut Settings-ו   

לחצו על קיצור הדרך.   

.Edit Shortcut Name לחצו על  

לעריכת השם, לחצו ממושכות על        למחיקת    
השם הנוכחי, ואז הזינו שם חדש באמצעות   

המקלדת שעל מסך המגע של המכשיר.   
)להזנת אותיות, ראה "הזנת טקסט" בעמוד 221(.   

.OK לחצו על  
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מחיקת קיצורי דרך
ניתן למחוק קיצור דרך.

לחצו על                    .  

לחצו על לשונית מ-1 עד 8 להצגת קיצור הדרך    
הרצוי לכם.   

לחצו על        .  

הערה  
    All Settings ,         ניתן ללחוץ גם על  

.Shortcut Settings-ו  

לחצו על קיצור הדרך.  

לחצו על Delete למחיקת קיצור הדרך   
שבחרתם בשלב     .   

לחצו על Yes לאישור.  

אחזור קיצורי דרך
הגדרות קיצורי הדרך מוצגות על מסך קיצורי הדרך. 
לאחזור קיצור דרך, פשוט לחצו על שם קיצור הדרך.

הגדרת תאריך וזמן 
מסך המגע מציג את התאריך והזמן. ניתן גם להוסיף 

את התאריך והזמן לכל פקס שאתם שולחים באמצעות 
הגדרת זיהוי תחנת העבודה שלכם )ראה "הזנת מידע 

אישי )זיהוי תחנת עבודה(" בע"מ 20(. 

לחצו על          .  

לחצו על          .        

.Date לחצו על  

הזינו את שתי הספרות האחרונות של השנה     
באמצעות המספרים על מסך המגע ולחצו על     

.OK  

)לדוגמה, הזינו 4, 1 לשנת 2014(.  

הזינו את שתי הספרות של החודש באמצעות     
.OK המספרים על מסך המגע ולחצו על  

הזינו את שתי הספרות של היום באמצעות המס   
.OK פרים על מסך המגע ולחצו על  

.Time לחצו על  

הזינו את הזמן במבנה של 24 שעות באמצעות    
.OK המספרים על מסך המגע ולחצו על  

לחצו על        .  
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 הזנת מידע אישי
)זיהוי תחנת עבודה(

הגדירו את תחנת העבודה של המכשיר אם ברצונכם 
שהתאריך והזמן יופיעו על כל פקס שאתם שולחים.

לחצו על          .  

.All Settings לחצו על  

הזיזו את המסך למעלה או למטה או לחצו    
על ▲ או ▼   

 .Initial Setup להצגת   
.Initial Setup לחצו על  

הזיזו את המסך למעלה או למטה או לחצו    
על ▲ או ▼   

 .Station ID להצגת   
.Station ID לחצו על  

.Fax לחצו על  

הזינו את מספר הפקס שלכם )עד 20 ספרות(    
באמצעות המספרים על מסך המגע ולחצו   

.OK על  

.Tel לחצו על  

הזינו את מספר הפקס שלכם )עד 20 ספרות   
באמצעות המספרים על מסך המגע ולחצו על    

OK. אם מספר הטלפון ומספר הפקס שלכם     
זהים, הזינו את אותו מספר שנית.  

.Name לחצו על  

באמצעות מסך המגע הזינו את השם שלכם   
.OK עד 20 תווים( ולחצו על(  

הערה 
• להזנת מספרים או תווים מיוחדים,   

לחצו על                 שוב ושוב עד להופעת התו       
שברצונכם להזין, ואז לחצו על התו הרצוי לכם.     

• אם הזנתם תו לא נכון וברצונכם לשנותו, לחצו על    
► או ◄ להזזת הסמן לתו הלא נכון, ואז לחצו       

על        .    

.Space להזנת רווח, לחצו על •  

• לפרטים נוספים, ראה "הזנת טקסט" בע"מ 221.   

   לחצו על        .
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הגדרות עוצמת קול
עוצמת קול צלצול

ניתן לבחור מבין מגוון של הגדרות עוצמת צלצול. 

לחצו על         .  

 .All Settings לחצו על  

הזיזו את המסך למעלה או למטה או לחצו    
 .General Setup על ▲ או ▼ להצגת  

.General Setup לחצו על  

הזיזו את המסך למעלה או למטה או לחצו    
 .Volume על ▲ או ▼ להצגת  

.Volume לחצו על  

.Ring לחצו על  

.Off או Low, Med, High לחצו על  

לחצו על       .   

עוצמת ביפר
כאשר הביפר מופעל, המכשיר יצפצף כאשר תלחצו 

על לחצן, תעשו טעות או לאחר ששלחתם או קיבלתם 
פקס. ניתן לבחור מבין מגוון של הגדרות עוצמת קול. 

לחצו על          .  

.All Settings לחצו על  

הזיזו את המסך למעלה או למטה או לחצו   
 .General Setup על ▲ או ▼ להצגת  

.General Setup לחצו על  

הזיזו את המסך למעלה או למטה או לחצו    
 .Volume על ▲ או ▼ להצגת  

.Volume לחצו על  

.Beep לחצו על  

.Off או  Low, Med, High לחצו על  

לחצו על        .  

עוצמת רמקול
ניתן לבחור מבין מגוון של הגדרות עוצמת קול של 

הרמקול. 

לחצו על         .  

.All Settings לחצו על  

הזיזו את המסך למעלה או למטה או לחצו    
 .General Setup על ▲ או ▼ להצגת  

.General Setup לחצו על  

הזיזו את המסך למעלה או למטה או לחצו   
 .Volume על ▲ או ▼ להצגת  

.Volume לחצו על  

.Speaker לחצו על  

.Off או  Low, Med, High לחצו על  

לחצו על       .  
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טעינת נייר2

טעינת נייר וחומרי הדפסה 
המכשיר יכול להזין נייר ממגש הניירות הסטנדרטי, 

המגש הרב-תכליתי או המגש התחתון האופציונאלי. 

הערה  
אם תוכנת היישום שלכם תומכת בבחירת גודל נייר    

בתפריט ההדפסה, ניתן לבחור את גודל הנייר בא    
מצעות התוכנה. אם תוכנת היישום שלכם אינה     

תומכת בבחירת גודל נייר, ניתן להגדיר את גודל     
הנייר במנהל התקן המדפסת או באמצעות לחצני     

מסך המגע.   

 טעינת נייר במגש הניירות
 הסטנדרטי והמגש התחתון

האופציונאלי 
ניתן לטעון עד 250 דפים במגש הניירות הסטנדרטי 
)מגש 1(. ניתן לטעון עד 500 דפים במגש התחתון 

האופציונאלי )מגש 2(. ניתן לטעון נייר עד לסימון גובה 
הנייר המרבי )▼▼▼( בצדו הימני של מגש הניירות 

 )לנייר מומלץ, ראה "נייר וחומרי הדפסה מקובלים 
אחרים" בע"מ 33(.

הדפסה על נייר רגיל, נייר דק או נייר ממוחזר 
ממגש 1 ומגש 2

הוציאו את מגש הניירות החוצה מהמכשיר.   1
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בעת לחיצה על מנופי השחרור הכחולים של   
מובילי הנייר )1(, הזיזו את מובילי הנייר כדי     
להתאימם לגודל הנייר שאתם שמים במגש.      
בדקו שמובילי הנייר מותקנים היטב בחריצים.   

אווררו את ערימת הניירות היטב למניעת תקיעות    
נייר ובעיות הזנה.   

שימו נייר במגש הניירות ובדקו כי:   

■ הנייר מצוי מתחת לסימון גובה הנייר המרבי    
)▼▼▼( )1(, שכן מילוי יתר של מגש הניירות     

יגרום לתקיעות נייר.   

■ הצד להדפסה פונה תמיד כלפי מטה.   

■ מובילי הנייר נוגעים בצידי הנייר כדי שהנייר   
יוזן כהלכה.    

החזירו את מגש הניירות לתוך המכשיר.   
בדקו כי מגש הניירות מוכנס בשלמותו לתוך     

המכשיר.   
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הרימו את כנף התמיכה )1( למניעת החלקת     
הנייר ממגש הפלט הפונה כלפי מטה, או קחו כל    

דף מיד כאשר הוא יוצא מהמכשיר.   

שלחו את עבודת ההדפסה למכשיר.   

טעינת נייר במגש הרב-תכליתי
ניתן לטעון עד שלוש מעטפות, גיליון אחד של נייר 

מבריק, חומרי הדפסה מיוחדים אחרים, או עד 50 דפי 
נייר רגיל במגש הרב-תכליתי. השתמשו במגש להדפסה 
או העתקה על נייר עבה, נייר bond, תוויות, מעטפות או 

נייר מבריק.  )לנייר מומלץ לשימוש, ראה "נייר וחומרי 
הדפסה מקובלים אחרים" בע"מ 33(.

 הדפסה על נייר רגיל, נייר דק, נייר ממוחזר,
נייר bond או נייר מבריק מהמגש הרב-תכליתי

פתחו את המגש הרב-תכליתי והנמיכו אותו     
בזהירות.   

משכו את כנף התמיכה המגש הרב-תכליתי )1(    
ופתחו את הכנף )2(.  
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שימו נייר במגש הניירות ובדקו כי:   

■ הנייר נותר מתחת ללוחית גובה הנייר   
המרבי )1(.   

■ הקצה העליון של הנייר ממוקם בין    

      החיצים ▼ )2(.

■ הצד להדפסה פונה כלפי מעלה כשהקצה    
המוביל )החלק העליון של הדף( מוכנס ראשון.   

■ מובילי הנייר נוגעים בצידי הנייר כדי שהנייר    
יוזן כהלכה.    

הערה 
בעת שימוש בנייר מבריק, טענו במגש הרב-תכליתי    
גיליון נייר אחד בלבד בכל עת למניעת תקיעת נייר.  

הרימו את כנף התמיכה )1( למניעת החלקת     
הנייר ממגש הפלט הפונה כלפי מטה, או קחו כל    

דף מיד כאשר הוא יוצא מהמכשיר.   

שלחו את עבודת ההדפסה למכשיר.   
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 הדפסה על נייר עבה, תוויות
ומעטפות מהמגש הרב-תכליתי

כאשר המכסה האחורי )מגש הפלט הפונה כלפי מעלה( 
נמשך כלפי מטה, למכשיר מסלול נייר ישיר מהמגש 
הרב-תכליתי לחלקו האחורי של המכשיר. השתמשו 

בשיטת הזנת נייר ופלט זו כאשר ברצונכם להדפיס על 
נייר עבה, תוויות או מעטפות.  )לנייר מומלץ לשימוש, 
ראה "נייר וחומרי הדפסה מקובלים אחרים" בע"מ 33 

ו"מעטפות" בע"מ 36(.

 לפני הטעינה, נא ללחוץ את הפינות והצדדים של 
המעטפה כדי לשטחם ככל הניתן.

פתחו את המכסה האחורי )מגש הפלט הפונה    
כלפי מעלה(.   

)להדפסת מעטפות בלבד(   
משכו כלפי מטה את שני מנופי הנעילה    

האפורים, אחד משמאל ואחד מימין, כפי שניתן    
לראות באיור למטה.   

פתחו את המגש הרב-תכליתי והנמיכו אותו     
בזהירות.   

1
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משכו את כנף התמיכה המגש הרב-תכליתי )1(    
ופתחו את הכנף )2(.  

שימו נייר, תוויות או מעטפות במגש הרב-תכליתי.   
בדקו כי:   

■ מספר המעטפות במגש הרב-תכליתי אינו עולה    
על שלוש.    

■ הנייר, התוויות או המעטפות מתחת ללוחית של    
גובה הנייר המרבי )1(.   

■ הקצה העליון של הנייר ממוקם בין    
      החיצים ▼ )2(.

■ הצד להדפסה פונה תמיד כלפי מעלה.   

45
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שלחו את עבודת ההדפסה למכשיר.   

הערה  
• הוציאו כל מעטפה מיד לאחר הדפסתה.  היווצרות    
ערימת מעטפות עלולה לגרום למעטפות להיתקע    

או להסתלסל.    

• אם מעטפות או נייר עבה מתלכלכים במהלך   
 Media Type ההדפסה הגדירו את    

ל-Env. Thick או Thicker Paper להעלאת      
טמפרטורת הקיבוע.    

• אם מעטפות מתקמטות לאחר הדפסתן, ראה     
"שיפור איכות ההדפסה" בע"מ 154.   

• אם הנייר שלכם מסתלסל במהלך ההדפסה, טענו    
דף אחד בלבד בכל עת במגש הרב-תכליתי.    

• על חיבורי מעטפות שהודבקו על ידי היצרן להיות    
עמידים.    

• כל צדדי המעטפה יקופלו כהלכה ללא קפלים או     
קמטים.    

)להדפסת מעטפות בלבד(   
לאחר סיום ההדפסה, החזירו את שני מנופי    

הנעילה האפורים שהורדו בשלב       למצבם    
המקורי.    

סגרו את המכסה האחורי )מגש הפלט הפונה     
כלפי מעלה(.   

הערה  
• להדפסה דו-צדדית של עותקים ופקסים    

שהתקבלו, ראה מדריך מתקדם למשתמש.   

• להדפסה דו-צדדית באמצעות המחשב שלכם,     
ראה מדריך לתוכנה ולרשת.   

6

7

8

2
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שטחים בלתי ניתנים לסריקה ולהדפסה

המספרים בטבלה למטה מציגים את השטחים הבלתי ניתנים לסריקה ולהדפסה המקסימאליים. השטחים הבלתי 
ניתנים לסריקה ולהדפסה עשויים להשתנות על פי גודל הנייר או ההגדרות ביישום שאתם משתמשים בו.

 למעלה )1( גודל מסמך שימוש  
למטה )3( 

 שמאל )2( 
ימין )4(

4 מ"מ3 מ"מLetterפקס )שליחה(

A4מזין מסמכים אוטומטי(3 מ"מ( 
 1 מ"מ )זכוכית סורק(

3 מ"מ
Legal4 מ"מ3 מ"מ

 עותק*

 *עותק יחיד 
 או עותק 1  

  ב- 1

Letter4 מ"מ4 מ"מ

A43 מ"מ4 מ"מ

Legal4 מ"מ4 מ"מ

3 מ"מ3 מ"מLetterסריקה

A43 מ"מ3 מ"מ

 Legal

)מזין מסמכים אוטומטי(

כ-3 מ"מכ-3 מ"מ

4.2 מ"מ4.2 מ"מLetterהדפסה

A44.2 מ"מ4.2 מ"מ

Legal4.2 מ"מ4.2 מ"מ
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הגדרות נייר
גודל נייר

כאשר אתם משנים את גודל הנייר במגש, תצטרכו 
לשנות גם את הגדרת גודל הנייר כדי שהמכשיר שלכם 

יוכל להתאים את המסמך או פקס נכנס לדף. 

ניתן להשתמש בנייר בגדלים הבאים.  

 להדפסת עותקים:
 A4, Letter, Legal, Executive, B5)JIS(, A5, A5 L

)קצה ארוך(, A6 ו-Folio 330.2 מ"מ )x 215.9 מ"מ(

 להדפסת פקסים:
 Folio או  A4, Letter, Legal 

)330.2 מ"מ x 215.9 מ"מ(

לחצו על          .  

 .Tray Setting לחצו על  

.Paper Size לחצו על  

  Tray או MP Tray, Tray #1 לחצו על  
.1 #2  

הזיזו את המסך למעלה או למטה, או לחצו    
על ▲ או ▼ להצגת  

ולחצו על האפשרות הרצויה לכם.  

לחצו על        .  

 Tray #2  1 מופיע רק אם המגש התחתון

האופציונאלי מותקן.   
MP Tray בלבד   2

MP Tray ו-Tray #1 בלבד   3

הערה  
• כאשר גודל הנייר הרצוי אינו מצוי במגש, הפקסים    

המתקבלים יישמרו בזיכרון של המכשיר והודעת    
Size mismatch  תופיע על מסך המגע     

)למידע נוסף, ראה "הודעות שגיאה ותחזוקה"     
בע"מ 123(.    

• אם הנייר במגש אזל והפקסים המתקבלים שומרים    
   No Paper בזיכרון של המכשיר, תופיע הודעת   

על מסך המגע. הכניסו נייר למגש הריק.    

סוג נייר
לקבלת איכות הדפסה מיטבית, הגדירו את המכשיר 

לסוג הנייר שאתם משתמשים בו. 

לחצו על          .  

 .Tray Setting לחצו על  

.Paper Type לחצו על  

   Tray או MP Tray, Tray #1 לחצו על  
.#21  

הזיז את המסך למעלה או למטה או לחצו    
על ▲ או ▼ להצגת   

ולחצו על האפשרות הרצויה לכם.

לחצו על       .  

Tray #2  מופיע רק אם המגש התחתון    1   

האופציונאלי מותקן.   

MP Tray  בלבד   2  

1
1

22

3
3

4
4

A4, Letter, B5(JIS),B5(ISO)2, 

A5, A5(Long Edge)3, A6 

Executive, Legal,Folio, 

3"x5"2, Com-102, Monarch 2, 

C5 2, DL 2

Thin, Plain Paper, Thick 2, 

Thicker2 ,Recycled Paper, Bond 

Paper2 , Label2, Envelope2, Env. 

Thin2, Env. Thick 2, Glossy Paper2

6

5
5

6
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 שימוש במגש הניירות במצב 
העתקה

ניתן לשנות את המגש המועדף שהמכשיר ישתמש בו 
לצורך הדפסת עותקים. 

אם בחרתם Tray#1 Only, MP Only או 
Tray#2 Only1, המכשיר מושך את הנייר ממגש זה 

בלבד. אם במגש שבחרתם אזל הנייר, תופיע הודעת 
No Paper  על מסך המגע.  הכניסו נייר למגש הריק.

כדי לשנות את הגדרת המגש, פעלו על פי ההוראות 
הבאות: 

לחצו על           .  

 .Tray Setting לחצו על  

.Tray Use: Copy לחצו על  

הזיזו את המסך למעלה או למטה או לחצו   
על ▲ או ▼  לבחירת   

ולחצו על האפשרות הרצויה לכם.   

לחצו על        .  

Tray#2 Only ו-T2 יופיעו רק אם המגש התחתון   1  

  האופציונאלי מותקן. 

הערה  
• בעת טעינת מסמכים במזין המסמכים האוטומטי   

MP>T1>T2,T1>T2>MP כאשר נבחרו    
או T2>T1>MP, המכשיר מחפש את המגש עם     
הנייר מתאים ביותר ומושך מתוכו  את הנייר.  אם     

באף מגש אין נייר מתאים, המכשיר מושך נייר      
מהמגש בעדיפות הגבוהה יותר.    

• בעת שימוש בזכוכית הסורק, המסמך שלכם   
מועתק  מהמגש בעדיפות הגבוהה יותר גם אם      

נייר מתאים יותר מצוי במגש ניירות אחר.    

שימוש במגש הניירות במצב פקס

ניתן לשנות את מגש ברירת המחדל שהמכשיר ישתמש 
בו לצורך הדפסת פקסים שהתקבלו. 

אם בחרתם Tray#1 Only, MP Only  או 
Tray#2 Only1, המכשיר מושך את הנייר ממגש זה 

בלבד.  אם במגש שבחרתם אזל הנייר, תופיע הודעת 
No Paper  על מסך המגע.  הכניסו נייר למגש הריק. 

אם בחרתם MP>T1>T2 1, המכשיר מושך נייר מהמגש 
הרב-תכליתי עד להתרוקנותו, ולאחר מכן ממגש 1 ומגש 

.2

אם בחרתם MP>T2>T1 1, המכשיר מושך נייר מהמגש 
הרב-תכליתי עד להתרוקנותו, ולאחר מכן ממגש 2 ומגש 

.1

אם בחרתם T1>T2>MP1, המכשיר מושך נייר ממגש 1 
 עד להתרוקנותו, ולאחר מכן ממגש 2 והמגש 

הרב-תכליתי.

אם בחרתם T2>T1>MP 1, המכשיר מושך נייר ממגש 
 2 עד להתרוקנותו, ולאחר מכן ממגש 1 והמגש 

הרב-תכליתי.

הערה  
• ניתן להשתמש בנייר בגדלים הבאים להדפסת     
  Folio  )330.2 או  A4, Letter, Legal  :פקסים   

מ"מ x 215.9 מ"מ(   

כאשר נייר בגודל המתאים אינו מצוי באף אחד      
מהמגשים, הפקסים המתקבלים יישמרו.    

 Size mismatch בזיכרון של המכשיר והודעת    
תופיע על מסך המגע. )למידע נוסף, ראה    
"הודעות  שגיאה ותחזוקה" בע"מ 123(.   

• אם הנייר במגש אזל והפקסים המתקבלים    
  No שומרים  בזיכרון של המכשיר, תופיע הודעת   

Paper  על מסך המגע.  הכניסו נייר למגש הריק.    

לחצו על           .  

.Tray Setting לחצו על  

1

2

3

 Tray#1 Only, Tray#2 Only 1, MP 

Only, MP>T1>T2 1, MP>T2>T11, 

T1>T2>MP או T2>T1>MP 1 

4

5

1

2
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הזיזו את המסך למעלה או למטה או לחצו    
  .Tray Use: Fax על ▲ או ▼ להצגת  

 . Tray Use: Fax לחצו על  

הזיזו את המסך למעלה או למטה או לחצו   
על ▲ או ▼ לבחירת  

ולחצו על האפשרות הרצויה לכם.   

לחצו על       .  

Tray#2 Only ו-T2 מופיעים רק אם המגש     1

התחתון האופציונאלי מותקן.   

שימוש במגש הניירות במצב פקס
ניתן לשנות את מגש ברירת המחדל להדפסה מהמחשב 

שלכם ולהדפסה ישירה. 

לחצו על           .  

.Tray Setting לחצו על  

הזיזו את המסך למעלה או למטה או לחצו    
  .Tray Use: Print על ▲ או ▼ להצגת  

 . Tray Use: Print לחצו על  

הזיזו את המסך למעלה או למטה או לחצו   
על ▲ או ▼ לבחירת   

ולחצו על האפשרות הרצויה לכם.  

לחצו על       .  

Tray#2 Only ו-T2 מופיעים רק אם המגש      1

התחתון האופציונאלי מותקן.   

 Tray#1 Only, Tray#2 Only1, MP 
Only,MP>T1>T2,  MP1 >T2>T11, 

T1>T2>MP או T2>T1>MP1

 Tray#1 Only, Tray#2 Only 1,
 MP Only, MP>T1>T2 1,MP>T2>T11,

T2>T1>mp 1 או T1>T2>MP 1

3

4
5

6

1

2

3

4

5

6
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 נייר וחומרי הדפסה 
מקובלים אחרים

איכות ההדפסה עשויה להשתנות על פי סוג הנייר 
שאתם משתמשים בו. 

ניתן להשתמש בחומרי ההדפסה הבאים:  נייר רגיל, 
נייר דק, נייר עבה, נייר עבה מאוד, נייר bond, נייר 

ממוחזר, תוויות, מעטפות או נייר מבריק )ראה "חומרי 
הדפסה" בע"מ 226(.

להשגת התוצאות הטובות ביותר, נא לפעול על פי 
ההוראות הבאות: 

■ אל תשימו סוגי נייר שונים במגש הניירות בעת    
ובעונה אחת כי הדבר עלול לגרום לתקיעות נייר    

או לבעיות הזנה.    

■ להדפסה תקינה, יש לבחור את אותו גודל הנייר     
מיישום התוכנה שלכם כנייר במגש הניירות.     

■ יש להימנע מלגעת במשטח המודפס של הנייר      
מיד לאחר ההדפסה.     

■ לפני קניית כמות גדולה של נייר, נסו קודם כמות     
קטנה כדי לוודא שהנייר אכן מתאים למכשיר.     

■ השתמשו בתוויות המיועדות לשימוש במדפסות     
לייזר.    

 נייר וחומרי הדפסה מומלצים

פריטסוג נייר
Xerox Premier TCF80 נייר רגיל

 גר'/מ"ר 
Xerox Business  80 גר'/מ"ר

Xerox Recycled Supreme 80 נייר ממוחזר
גר'/מ"ר

 תוויות לייזר אייברי  - L7163תוויות
סדרתAntalis River  )DL(מעטפות

Xerox Colotech+ Gloss נייר מבריק
Coated  - 120 גר'/מ"ר

סוג וגודל נייר
המכשיר מזין נייר ממגש הניירות הסטנדרטי המותקן, 
 המגש הרב-תכליתי או המגש האופציונאלי התחתון. 

 שמות מגשי הניירות במנהל התקן המדפסת 
ובמדריך זה הם:

שםמגש ויחידה אופציונאלית
MP trayמגש רב-תכליתי

Tray 1מגש ניירות סטנדרטי
 יחידת המגש התחתון 

האופציונאלי 
Tray 2
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קיבולת מגשי הניירות
 מס' דפיםסוגי ניירגודל נייר

 מגש רב-תכליתי
)רב-תכליתי(

 רוחב:  76.2-215.9 מ"מ 
אורך:   127-355.6 מ"מ

 נייר רגיל, נייר דק, נייר עבה,
 נייר עבה מאוד, נייר ממוחזר,
נייר Bond, תוויות, מעטפות, 

מעטפות דקות, מעטפות עבות 
ונייר מבריק2

עד 50 דפים 80 גר'/מ"ר

מגש הניירות הסטנדרטי 
)מגש 1(

  A4, Letter, B5 )JIS( , A5, A5
 A6, Executive, )קצה ארוך(

Legal, Folio1

3 מעטפותנייר רגיל, נייר דק, נייר ממוחזר

מגש תחתון אופציונאלי 
)מגש 2(

A4, Letter, Legal, 
B5 )JIS(, Executive, A5, 

Folio1

1 נייר מבריקנייר רגיל, נייר דק, נייר ממוחזר

גודל Folio הוא x 330.2 215.9 מ"מ  1

טענו דף אחד בלבד של נייר מבריק במגש הרב-תכליתי.    2

מפרטי נייר מומלצים 
מפרטי הנייר הבאים מתאימים למכשיר זה: 

75-90 גר'/מ"רמשקל בסיס
80-110  מיקרוןעובי

 .sec מעל 20חספוס
סמ"ק/100 90-150קשיות 

סיבים ארוכיםכיוון סיבים
אוהם  10e9-10e11התנגדות נפחית

אוהם-ס"מ  10e9-10e11התנגדות משטחית
)ניטראלי( CaCO3מילוי

wt% 23-פחות מתכולת אפר
מעל 80%בהירות
מעל 85%אטימות

■ השתמשו בנייר רגיל המתאים למכשירי לייזר/LED לצורך הכנת עותקים. 
■ השתמשו בנייר של 75-90 גר'/מ"ר.

■ השתמשו בנייר ארוך סיבים עם ערך Ph ניטראלי, ותכולת לחות של 5% לערך. 
 .DIN 19309 המכשיר יכול להשתמש בנייר ממוחזר העומד במפרטי תקן ■
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טיפול ושימוש בנייר מיוחד
המכשיר נועד לעבוד היטב עם רוב סוגי נייר ההעתקה 
ונייר bond.  אך חלק ממשתני הנייר עשויים להשפיע 

על איכות ההדפסה או אמינות הנייר. בדקו תמיד כמות 
קטנה של נייר לפני הרכישה כדי להבטיח ביצועים 

רצויים. אחסנו נייר באריזתו המקורית ושמרו אותו סגור. 
החזיקו את הנייר במצב שטוח והרחק מלחות, אור 

שמש ישיר וחום. 

קווים מנחים חשובים לבחירת נייר הם: 

■ אל תשתמשו בנייר הזרקת דיו כי הוא עלול לגרום    
לתקיעת נייר או לנזק למכשיר.    

■ אם נעשה שימוש בנייר מודפס מראש על הדיו   
לעמוד בטמפרטורת תהליך הקיבוע של המכשיר     

.C° 200 של   

■ אם אתם משתמשים בנייר bond, נייר מחוספס    
או נייר מקומט, הנייר עשוי להפגין ביצועי הדפסה     

גרועים.   

סוגי נייר שיש להימנע מהם

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  

סלסול של 2 מ"מ ומעלה עלול לגרום   1   
לתקיעות נייר.    

• 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  

סוגי הנייר המפורטים לעיל עלולים להזיק למכשיר 
שלכם. הנזק אינו מכוסה על ידי כל אחריות או הסכם 

.Brother שירות של
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מעטפות
המכשיר תוכנן לעבוד היטב עם רוב סוגי המעטפות. אך 

בחלק מהמעטפות עשויות להופיע בעיות הזנה ואיכות 
ההדפסה בשל שיטות הייצור שלהן.  למעטפות יהיו שו

ליים עם קפלים ישרים ומהודקים היטב.  על המעטפות 
להיות שטוחות ולא מנופחות או דקות מדי.  השתמשו 
אך ורק במעטפות איכותיות מספק המודע לכך שאתם 

תשתמשו במעטפות במדפסת לייזר. 

 ניתן להזין מעטפות אך ורק באמצעות המגש 
הרב-תכליתי. 

 אנו ממליצים להדפיס מעטפה אחת לבדיקה כדי 
להבטיח שקיבלתם את תוצאות ההדפסה הרצויות.

סוגי מעטפות שיש להימנע מהם

חשוב  
אל תשתמשו במעטפות: 

• פגומות, מסתלסלות, מקומטות או חריגות בצורתן.  

• מבריקות או מובלטות מאוד  

• עם מהדקים, סיכות שדכן, לחצניות או חוטי קשירה  

• עם סגרים נדבקים  

• עם מבנה מנופח  

• שאינן מקופלות כהלכה  

• מובלטות )עם כיתוב מובלט(   

LED שכבר הודפס עליהן במדפסת לייזר או מכשיר •  

• מודפסות בצדן הפנימי  

• שלא ניתן לסדרן כהלכה בערימה  

• העשויות מנייר שמשקלו עולה על מפרט משקל     
הנייר של המכשיר.   

• עם קצוות לא ישרים או מרובעות לחלוטין.   

• עם חלונות, חורים, חיתוכים או חירורים  

• עם דבק על פני השטח שלהן כפי שניתן לראות     
בתרשים למטה.    

• עם כנפיים כפולות כפי שניתן לראות בתרשים     
למטה.    

• עם כנפי סגירה שאינם מקופלים כלפי מטה כאשר    
נרכשו   

• עם כל צד מקופל כפי שניתן לראות באיור למטה  

 אם אתם משתמשים בכל אחד מסוגי המעטפות
הנזכרים לעיל, הם עלולים להזיק למכשיר. הנזק אינו 

תמיד מכוסה על ידי כל אחריות או הסכם שירות של
.Brother

לעתים תתקלו בבעיות הזנת נייר כתוצאה  מהעובי, גודל 
וצורת הכנפיים של המעטפות שאתם משתמשים בהן.
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תוויות
המכשיר ידפיס על רוב סוגי התוויות המיועדות לשימוש 
עם מדפסת לייזר.  לתוויות יהיה דבק על בסיס אקרילי 

כיוון שחומר זה יציב יותר בטמפרטורה הגבוהה ביחידת 
הקיבוע.  אל לדבקים לבוא במגע עם כל חלק של 

המכשיר, שכן התוויות עלולות להידבק ליחידת התוף או 
לגלגלי ההזנה ולגרום לתקיעות נייר או לבעיות באיכות 

ההדפסה. אסור שיהיה דבק חשוף בין התוויות.  יש 
לסדר את התוויות כך שיכסו את כל אורכו ורוחבו של 

 הגיליון.  שימוש בתוויות עם רווחים עלול לגרום 
להתקלפות התוויות ולתקיעות או לבעיות הדפסה 

חמורות. 

 על כל התוויות שנעשה בהן שימוש במכשיר זה
 לעמוד בטמפרטורה של C° 200 למשך פרק זמן 

של 0.1 שניות. 

 ניתן להזין תוויות אך ורק באמצעות המגש 
הרב-תכליתי. 

סוגי תוויות שיש להימנע מהם

אל תשתמשו בתוויות פגומות, מסתלסלות, מקומטות או 
א-סימטריות. 

חשוב  
• אל תזינו גיליונות של תוויות שנעשה בהן שימוש   
חלקי. גיליון התוויות החשוף יזיק למכשיר שלכם.   

• אל תעשו שימוש חוזר בתוויות ואל תזינו תוויות    
שנעשה בהן שימוש קודם או בגיליונות שחסרים      

בהם מספר תוויות.   

• גיליונות של תוויות לא יעלו על מפרטי משקל הנייר    
המתוארים במדריך למשתמש זה.  תוויות העולות     

על מפרט זה יתכן שלא יוזנו או יודפסו כהלכה     
ועלולות לגרום לנזק למכשיר.    
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טעינת מסמכים3

כיצד לטעון מסמכים
ניתן לשלוח פקס, ליצור עותקים ולסרוק ממזין המסמכים 

האוטומטי ומזכוכית הסורק.

שימוש במזין המסמכים האוטומטי

מזין המסמכים האוטומטי יכול להזין עד 35 דפים 
 )MFC-L8650CDW( או 50 דפים

 )MFC-L8850CDW/MFC-L9550CDW( ולהזין 
 כל דף בנפרד. 

מומלץ להשתמש בנייר סטנדרטי של 80 גר''/מ"ר 
ולאוורר תמיד את הדפים לפני הכנסתם למזין המסמכים 

האוטומטי.

גודלי מסמכים נתמכים

אורך:  

רוחב: 

משקל:

147.3-355.6 מ"מ

147.3-215.9 מ"מ

64-90 גר'/מ"ר

כיצד לטעון מסמכים

חשוב  
• אל תשאירו מסמכים עבים על זכוכית הסורק. אם    
תעשו כן, מזין המסמכים האוטומטי עלול להיתקע.   

• אל תשתמשו בנייר מסתלסל, מקומט, מקופל,     
קרוע, עם סיכות שדכן, אטבים, מודבק בדבק או     

בנייר הדבקה.   

• אל תשתמשו בקרטון, נייר עיתון או אריג.   

• למניעת נזק למכשיר בעת שימוש במזין המסמכים    
האוטומטי, אל תמשכו את המסמך בעת הזנתו.   

הערה  
• כדי לסרוק מסמכים שאינם מתאימים למזין    
המסמכים האוטומטי, ראה "שימוש בזכוכית     

הסורק" בע"מ 39.   

• קל יותר להשתמש במזין המסמכים האוטומטי אם    
אתם טוענים מסמך המכיל עמודים רבים.   

• בדקו שהמסמכים עם מחיקות בטיפקס או כתובים    
בדיו יבשים לחלוטין.   

פתחו את כנף התמיכה של מזין המסמכים    
האוטומטי )1(. הרימו ופתחו את כנף התמיכה של    

מגש הפלט של מזין המסמכים האוטומטי )2(  

אווררו את הדפים היטב.  

סדרו את הדפים של המסמך שלכם בערמה     
כשהם פונים כלפי מעלה עם הקצה העליון קדימה    
במזין המסמכים האוטומטי עד שמופיעה על מסך    

המגע ההודעה ADF Ready  ואתם חשים     
שהדף העליון בערימה נוגע בגלגלי ההזנה.  

1

2
3
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התאימו את מובילי הנייר )1( לרוחב המסמך     
שלכם.   

הערה 
לסריקת מסמכים לא סטנדרטיים, ראה "שימוש    

בזכוכית הסורק" בע"מ 39.  

שימוש בזכוכית הסורק
ניתן להשתמש בזכוכית הסורק כדי לשלוח פקס, ליצור 

עותקים או לסרוק עמודי ספר בנפרד.

גודלי מסמכים נתמכים

אורך

רוחב: 

משקל:

)MFC-L8650CDW( 
 עד 297.0 מ"מ

 )דגמיMFC-L8850CDW ו-
)MFC-L9550CDW 

עד 355.6 מ"מ

עד 215.9 מ"מ

עד 2.0 ק"ג

כיצד לטעון מסמכים 

הערה  
כדי להשתמש בזכוכית הסורק, על מזין המסמכים    

האוטומטי להיות ריק.   

הרימו את מכסה המסמכים.  

באמצעות סימוני הנייר משמאל ולמעלה, הניחו    
את המסמך כשהוא פונה כלפי מטה בפינה   

השמאלית העליונה של זכוכית הסורק.  

סגרו את מכסה המסמכים.  

חשוב 
אם המסמך הוא ספר או עבה, אל תלחצו בחוזקה על    

המכסה.  
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כיצד לשלוח פקס
השלבים הבאים מסבירים כיצד לשלוח פקס. 

 לשליחת מספר דפים השתמשו במזין המסמכים
האוטומטי. 

בצעו את אחת הפעולות הבאות לטעינת המסמך    
שלכם:   

■ שימו את המסמך כשהוא פונה כלפי מעלה   
במזין המסמכים האוטומטי )ראה "שימוש במזין     

המסמכים האוטומטי" בע"מ 38(.   

■ שימו את המסמך שלכם כשהוא פונה כלפי מטה    
על זכוכית הסורק )ראה "שימוש בזכוכית     

הסורק" בע"מ 39(.   

בצעו את אחת הפעולות הבאות:  

■ כאשר התצוגה המקדימה של הפקס מושבתת    
.Fax לחצו על ,)off(   

■ כאשר התצוגה המקדימה של הפקס מופעלת    
  Sending ולאחר מכן על  Fax לחצו על ,)on(   

.Faxes   

■ על מסך המגע יופיע:  

לשינוי הגדרות שליחת הפקס, לחצו על     
Options. הזיזו את המסך למעלה או למטה או    
לחצו על ▲ או ▼ כדי לגלול בין הגדרות הפקס.    
כאשר ההגדרה הרצויה לכם מוצגת, לחצו עליה    
ובחרו את האפשרות החדשה שלכם. כאשר     
.OK סיימתם לשנות את האפשרויות, לחצו על  

)מדריך מתקדם למשתמש(  
לפעולות וההגדרות המתקדמות הבאות של    

שליחת פקס, ראה מדריך מתקדם למשתמש:  

■ sided Fax-2 )פקס דו-צדדי(   

■ Contrast )ניגודיות(   

■ Fax Resolution )רזולוציית פקס(   

■  Broadcasting )שידור(   

■ Real Time TX )שידור בזמן אמת(   

■  Overseas Mode )מצב חו"ל(   

■ Delayed Fax )פקס מושהה(   

■ Batch TX )שידור אצווה(   

■ Coverpage Note )הערת דף שער(   

■ Coverpage Setup )הגדרת דף שער(   

בחרו את אחת האפשרויות הבאות:    
■ לשליחת מסמך חד-צדדי, לכו לשלב       .   
■ לשליחת מסמך דו-צדדי, בחרו את פורמט     

הסריקה הדו-צדדית למסמך הדו-צדדי שלכם      
כך:     

.Options לחצו על    
הזיזו את המסך למעלה או למטה, או לחצו      

על ▲ או ▼ להצגת sided Fax-2  ולחצו                
.2-sided Fax  על    

2-sided Scan: Long Edge לחצו על     
 .2-sided Scan: Short Edge או    

.OK לחצו על    

הערה  
ניתן לשלוח מסמכים דו-צדדיים ממזין המסמכים   

האוטומטי.   
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הזינו את מספר הפקס.  

באמצעות לוח החיוג    
באמצעות פנקס הכתובות  

■ Address Book )פנקס כתובות(  
באמצעות היסטוריית שיחות   

■ Call History )היסטוריית שיחות(  
)למידע נוסף, ראה "כיצד לחייג" בע"מ 59(.   

.Fax Start לחצו על  

שליחת פקס ממזין המסמכים האוטומטי  

■ המכשיר מתחיל לסרוק את המסמך.   

שליחת פקס מזכוכית הסורק  

אם Real Time TX  מופעל, המכשיר יישלח    
את  המסמך מבלי לשאול האם יש דפים נוספים    

לסריקה.   

כאשר Real Time TX מושבת:  

■ אם לחצתם Fax Start, המכשיר מתחיל    
לסרוק את הדף הראשון.    

כאשר מסך המגע מציג Next Page?, בצעו     
את אחת הפעולות הבאות:   

• לשליחת דף יחיד, לחצו על No. המכשיר      
מתחיל  לשלוח את המסמך.     

• לשליחת יותר מדף אחד, לחצו על Yes ושימו     
את הדף הבא על זכוכית הסורק. לחצו על       

OK. המכשיר מתחיל לסרוק את הדף. )חזרו      
על שלב זה לכל דף נוסף(.    

הפסקת שליחת פקס
להפסקת שליחת פקס, לחצו על       .

Letter / שליחת מסמכים בגודל
Legal / Folio  בפקס מזכוכית 

הסורק

 בעת שליחת מסמכים בגודל Letter, Legal 1 או 
 Folio1 בפקס, יש להגדיר את גודל זכוכית הסורק

לגודל Letter  או 1Legal/Folio; אחרת, חלק 
מהפקסים שלכם יהיה חסר. 

בצעו את אחת הפעולות הבאות:  

,)Off( כאשר תצוגה מקדימה של פקס מושבתת ■  

לחצו על              )פקס(.   

■ כאשר התצוגה המקדימה של הפקס    

מופעלת )On(, לחצו על              )פקס(     

.Sending Faxes ולאחר מכן על   

.Options לחצו על  

הזיזו את המסך למעלה או למטה או לחצו   
.Glass Scan Size על ▲ או ▼ להצגת  

.Glass Scan Size לחצו על  

 .Legal/Folio1 או  Letter לחצו על  

.OK לחצו על  

לחצו על        .  

MFC-L9550CDW-ו  MFC-L8850CDW 1   דגמי

ביטול פקס בתהליך שליחה

לחצו על        לביטול הפקס. אם לחצתם על        כאשר 
המכשיר מחייג או שולח, על מסך המגע תופיע ההודעה 

.?Cancel Job 

לחצו על Yes  לביטול הפקס.
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דוח אימות שידור

ניתן להשתמש בדוח אימות שידור כהוכחה ששלחתם 
פקס.  הדוח מציג את שם או מספר הפקס של המקבל, 

את זמן ותאריך השידור, משך השידור, מספר הדפים 
שנשלחו, והאם השידור הצליח או לא. 

יש מספר הגדרות הזמינות לדוח אימות השידור:

■ On:  הדפסת דוח לאחר כל פקס ששלחתם.   

■ On+Image: הדפסת דוח לאחר כל פקס     
ששלחתם.  חלק של הדף הראשון של הפקס      

מופיע על הדוח.   

■ Off: הדפסת דוח אם שידור הפקס שלכם לא    
הצליח בשל שגיאת שידור. הגדרת ברירת המחדל      

.Off היא   

■ Off+Image: הדפסת דוח אם שידור הפקס     
שלכם לא הצליח בשל שגיאת שידור. חלק של      

הדף הראשון של הפקס מופיע על הדוח.   

■ No Report: לא מדפיס דוח כלל.    

לחצו על         .  

.All Settings לחצו על  

הזיזו את המסך למעלה או למטה או לחצו    
 .Fax על ▲ או ▼ להצגת  

.Fax לחצו על  

הזיזו את המסך למעלה או למטה או לחצו    
 .Report Setting על ▲ או ▼ להצגת  

.Report Setting לחצו על  

.XMIT Report לחצו על  

   ,On ,On+Image,Off  לחצו על  
.No Report או  Off+Image  

לחצו על         .  

הערה  
 ,Off+Image או  On+Image אם בחרתם •   

התמונה לא תופיע על דוח אימות השידור אם      
 .)On( מופעל Real Time Transmission   

   RESULT ליד  OK אם השידור שלכם הצליח, יופיע •  
על דוח אימות השידור. אם השידור לא הצליח,      

.RESULT ליד ERROR יופיע  
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קבלת פקס5

מצבי קבלה 
עליכם לבחור מצב קבלה על פי המכשירים החיצוניים ושירותי הטלפון שיש לכם על הקו שלכם.

בחירת מצב הקבלה
 כברירת מחדל, המכשיר מקבל אוטומטית את כל הפקסים הנשלחים אליו.  התרשים למטה יסייע לכם לבחור את 

 המצב הנכון.  )למידע מפורט נוסף על מצבי קבלה, ראה "שימוש במצבי קבלה" בע"מ 45(.

להגדרת מצב הקבלה פעלו על פי ההוראות הבאות. 

לחצו על          .  

.All Settings לחצו על  

  .Fax הזיזו את המסך למעלה או למטה או לחצו על ▲ או ▼ להצגת  

.Fax לחצו על  

 .Setup Receive הזיזו את המסך למעלה או למטה או לחצו על ▲ או ▼ להצגת  

 .Setup Receive לחצו על  

Receive Mode הזיזו את המסך למעלה או למטה או לחצו על ▲ או ▼ להצגת  

פקס

פקס/טלפון

משיבון חיצוני

ידני

לא

לא

כן

כן

כן

 האם ברצונכם להשתמש בתכונות הטלפון של המכשיר שלכם )אם זמינות( או בטלפון
 חיצוני או במשיבון חיצוני המחובר לאותו הקו של המכשיר? 

 האם אתם משתמשים בפונקצית ההודעה 
הקולית של משיבון חיצוני?

האם ברצונכם שהמכשיר יענה לשיחות פקס 
וטלפון באופן אוטומטי? 

לא
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.Receive Mode לחצו על  

הערה 
 אם אינכם יכולים לשנות מצב הקבלה )Receive Mode( נא לוודא כי תכונתBT Call Sign  מושבתת 

)ראה מדריך מתקדם למשתמש(.

 .Manual או  Fax, Fax/Tel, External TAD לחצו על  

לחצו על     .  

8

9

10



45

שימוש במצבי קבלה
חלק ממצבי הקבלה עונים אוטומטית )פקס ופקס/

 טלפון(. ניתן לשנות את השהיית הצלצול לפני 
השימוש במצבים אלו )ראה "השהיית צלצול" בע"מ 46(.

פקס בלבד
מצב פקס יענה אוטומטית לכל השיחות כפקס.

פקס/טלפון
מצב פקס/טלפון מסייע לכם לנהל שיחות נכנסות 

באמצעות זיהוין כפקסים או כשיחות קוליות וטיפול בהן 
באחת הדרכים הבאות: 

■ פקסים יתקבלו אוטומטית.  

■ שיחות קוליות יפעילו את צלצול הפקס/טלפון כדי    
להודיע לכם להרים את השפופרת.  צלצול הפקס/    

טלפון הוא צלצול כפול מהיר המופק על ידי     
המכשיר שלכם.    

)למידע נוסף ראה "זמן צלצול פקס/טלפון )במצב פקס/
טלפון בלבד(" בע"מ 46 ו"השהיית צלצול" בע"מ 46(.

ידני
 מצב ידני משבית את כל פונקציות הקבלה 

 BT האוטומטיות אלא אם כן אתם משתמשים בתכונת
.Call Sign1

1  תכונת BT Call Sign  מיועדת לבריטניה בלבד. 

לקבלת פקס במצב ידני הרימו את שפופרת הטלפון 
החיצוני. כאשר אתם שומעים צלילי פקס )צפצופים 

קצרים חוזרים(, לחצו על Fax Start ואז לחצו על 
Receive  לקבלת פקס. ניתן גם להשתמש בתכונת 
איתור פקס לקבלת פקסים על ידי הרמת שפופרת על 

הקו שהמכשיר מחובר אליו.

)ראה "איתור פקס" בע"מ 47(.

 משיבון חיצוני
מצב משיבון חיצוני מאפשר למשיבון חיצוני לנהל 

את השיחות הנכנסות שלכם. שיחות נכנסות מטופלות 
בדרכים הבאות: 

■ פקסים יתקבלו אוטומטית.  

■ מתקשרים בשיחות קוליות יכולים להקליט הודעה    
על המשיבון החיצוני.   

)למידע נוסף, ראה "חיבור משיבון חיצוני" בע"מ 54(.
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הגדרות מצב קבלה
השהיית צלצול

הגדרת השהיית הצלצול מגדירה את מספר הפעמים 
שהמכשיר מצלצל לפני שיענה במצבי פקס ופקס/

טלפון.

אם יש לכם טלפונים חיצוניים או שלוחות על אותו הקו 
של המכשיר, בחרו את מספר הצלצולים המרבי )ראה 

"איתור פקס" בע"מ 47 ו"הפעלה מטלפונים חיצוניים או 
שלוחות" בע"מ 56(.

לחצו על         .  

.All Settings לחצו על  

הזיזו את המסך למעלה או למטה או לחצו    
 .Fax על ▲ או ▼ להצגת  

.Fax לחצו על  

הזיזו את המסך למעלה או למטה או לחצו    
 .Setup Receive על ▲ או ▼ להצגת  

.Setup Receive לחצו על  

הזיזו את המסך למעלה או למטה או לחצו    
 .Ring Delay על ▲ או ▼ להצגת  

.Ring Delay לחצו על  

לחצו על ▲ או ▼ לבחירת מספר הפעמים שהקו    
יצלצל פני שהמכשיר יענה.  

לחצו על        .  

 זמן צלצול פקס/טלפון 
)מצב פקס/טלפון בלבד(

כאשר מישהו מתקשר למכשיר שלכם, אתם והמתקשר 
 שלכם תשמעו את צלצול הטלפון הרגיל. מספר 
הצלצולים מוגדר על ידי הגדרת השהיית צלצול.

אם השיחה היא פקס, המכשיר שלכם יקבל אותה; אך 
אם זוהי שיחה קולית ישמיע המכשיר את צלצול הפקס/

 טלפון )צלצול כפול( למשך פרק הזמן שהגדרתם 
בהגדרת זמן צלצול פקס/טלפון. אם אתם שומעים את 
צלצול הפקס/טלפון פירושו שיש לכם מתקשר קולי על 

הקו.

 כיוון שצלצול הפקס/טלפון מופק על ידי המכשיר, 
שלוחות וטלפונים חיצוניים לא יצלצלו; אך עדיין ניתן 

לענות לשיחה בכל טלפון )למידע נוסף, ראה "שימוש 
בקודים מרחוק" בע"מ 57(.

לחצו על          .  

.All Settings לחצו על  

הזיזו את המסך למעלה או למטה או לחצו    
 .Fax על ▲ או ▼ להצגת  

.Fax לחצו על  

הזיזו את המסך למעלה או למטה או לחצו   
 .Setup Receive על ▲ או ▼ להצגת  

.Setup Receive לחצו על  

הזיזו את המסך למעלה או למטה או לחצו    
.F/T Ring Time על ▲ או ▼  להצגת  

.F/T Ring Time לחצו על  

לחצו לבחירת משך הזמן שהמכשיר יצלצל כדי    
להודיע שיש לכם שיחה קולית )20, 30, 40 או 70    

שניות(.  

לחצו על       .  

הערה  
גם אם המתקשר מנתק במהלך הצלצול הכפול,    

המכשיר ימשיך לצלצל למשך פרק הזמן המוגדר.  
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איתור פקס

:On במצב Fax Detect אם
המכשיר יכול לקבל פקס אוטומטית, גם אם אתם עונים 
לשיחה. כאשר אתם רואים הודעת Receiving  על 
מסך המגע או שומעים צליל נקישה על קו הטלפון דרך 

השפופרת שאתם משתמשים בה, פשוט הניחו את 
השפופרת. המכשיר יעשה את כל היתר.

:Off במצב  Fax Detect אם
אם אתם ליד המכשיר ועונים לשיחת פקס קודם על ידי 

הרמת השפופרת החיצונית, לחצו על Fax Start ואז 
לחצו על 2 לקבלת הפקס.

אם עניתם בשלוחת טלפון לחצו על *51. )ראה "הפעלה 
מטלפונים חיצוניים או שלוחות" בע"מ 56(.

הערה  
• אם תכונה זו מופעלת )On(, אך המכשיר שלכם     

אינו מקבל שיחת פקס כאשר אתם מרימים     
שפופרת של שלוחת טלפון, לחצו על קוד קבלת      

הפקס *51.   

• אם אתם שולחים פקסים ממחשב על אותו קו טלפון    
והמכשיר מאתר אותם, השביתו את פונקצית איתור     

פקס.   

לחצו על          .  

.All Settings לחצו על  

הזיזו את המסך למעלה או למטה או לחצו    
 .Fax על ▲ או ▼ להצגת  

.Fax לחצו על  

הזיזו את המסך למעלה או למטה או לחצו    
 .Setup Receive על ▲ או ▼ להצגת  

.Setup Receive לחצו על  

הזיזו את המסך למעלה או למטה או לחצו    
 .Fax Detect על ▲ או ▼ להצגת  

.Fax Detect לחצו על  

 .)Off או(  On לחצו על  

לחצו על       .  
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 תצוגה מקדימה של פקס 
)שחור-לבן בלבד(

 כיצד לצפות בתצוגה מקדימה 
של פקס נכנס

ניתן לצפות בפקסים שהתקבלו על מסך המגע באמצעות 

 לחיצה על             )פקס( ולאחר מכן על      

 ,Ready פקסים שהתקבלו(. כאשר המכשיר במצב(
תופיע הודעת חלון צץ על מסך המגע כדי להודיע לכם 

על פקסים חדשים. 

הגדרת תצוגה מקדימה של פקס

לחצו על          .  

לחצו על                 )תצוגה מקדימה של    
פקס(.   

 .)Off או( On לחצו על  

.Yes לחצו על  

מסך המגע יודיע לכם שפקסים עתידיים לא יודפסו   
בעת קבלתם.    
.Yes לחצו על  

לחצו על       .  

הערה 
כאשר פונקצית התצוגה המקדימה של פקס מופעלת,    
note גיבוי של הפקסים שהתקבלו לא יודפס לפעולות    
העברת פקס ופקס במחשב האישי, גם אם הגדרתם    

.)On( את הדפסת עותק גיבוי למצב הפעלה  

שימוש בתצוגה מקדימה של פקס
בעת קבלת פקס, תופיע הודעת חלון צץ על מסך המגע.  

 New Fax(es):01[View[ :)לדוגמה(

.View לחצו על   
על מסך המגע תופיע רשימת הפקסים.  

הערה  
• למרות שפקסים מודפסים מציגים את תאריך וזמן    
הקבלה כאשר חותמת קבלת פקס מופעלת, מסך     

התצוגה המקדימה של פקס לא יציג את תאריך וזמן     
הקבלה.    

• רשימת הפקסים כוללת את הפקסים הישנים והפקס    
החדש. הפקס החדש מסומן על ידי הסימן הכחול     

שליד הפקס.   

• אם ברצונכם לראות פקס שכבר נצפה בתצוגה     
.Received Faxes-ו  Fax מקדימה, לחצו על   

הזיזו את המסך למעלה או למטה, או לחצו    
על ▲ או ▼ להצגת מספר הפקס של הפקס     

הרצוי לכם.  

לחצו על הפקס הרצוי לכם.  

הערה  
אם הפקס שלכם גדול הצגתו עשויה להתעכב מעט.   •  

מסך המגע יציג את מספר העמוד הנוכחי ומספר    •  
העמודים הכולל של הודעת הפקס. כאשר הודעת     

הפקס שלכם כוללת מעל 99 עמודים מספר     
."XX"-העמודים הכולל יוצג כ   
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לחצו על מסך המגע או לוח המקשים לביצוע הפעולות 
הבאות.

תיאור

הגדל את הפקס.

הקטן את הפקס.

גלול אנכית.

גלול אופקית.

סובב את הפקס בכיוון השעון.

 מחק את הפקס.
לחצו עלYes  לאישור.

חזור לעמוד הקודם.

המשך לעמוד הבא.

חזור לרשימת הפקסים.

הדפס את הפקס.

לחצו על       .  

כיצד להדפיס פקס

לחצו על             )פקס(.  

.Received Faxes לחצו על  

לחצו על הפקס הרצוי לכם.  

לחצו על Start  לאישור הפקס להדפסה.   

בצעו את אחת הפעולות הבאות:  

■ לחצו על Print All Pages  להדפסת כל    
העמודים.   

  Print Displayed Only לחצו על ■   
להדפסת העמוד המוצג בלבד.    

■ לחצו על Print From Displayed  כדי    
להדפיס מהעמוד המוצג ועד לעמוד האחרון.   

   Delete all כאשר מסך המגע מציג  
pages?, בצעו את אחת הפעולות הבאות:  

■ לחצו על Yes  למחיקת כל העמודים של הפקס    
שהדפסתם.    

■ לחצו על No לשמירת הפקס שהדפסתם.    

לחצו על        .  

כיצד להדפיס או למחוק את כל הפקסים ברשימה

לחצו על              )פקס(.  

.Received Faxes לחצו על  

.Print/Delete לחצו על  

בצעו את אחת הפעולות הבאות:  

  Print All (New Faxes) לחצו על ■  
להדפסת כל הפקסים שטרם צפיתם בהם   

   Print All (Old Faxes) לחצו על ■  
להדפסת כל הפקסים שצפיתם בהם.   

 Delete All (New Faxes) לחצו על ■   
למחיקת כל הפקסים שטרם צפיתם בהם.   

לחצו על Yes  לאישור.   

  Delete All (Old Faxes) לחצו על ■  
למחיקת כל הפקסים שצפיתם בהם.    

לחצו על Yes לאישור.   

לחצו על        .  

  Start

או 

או 

4

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3
4

5



50

השבתת תצוגה מקדימה של פקס

לחצו על           .  

לחצו על                  )תצוגה מקדימה של פקס(.  

.Off לחצו על  

לחצו על Yes  לאישור.  

אם קיימים פקסים שמורים בזיכרון, בצעו את אחת    
הפעולות הבאות:   

■ אם אינכם רוצים להדפיס את הפקסים השמורים,    
.Continue לחצו על   

לחצו על Yes  לאישור. הפקסים שלכם יימחקו.   

■ להדפסת כל הפקסים השמורים, לחצו על    
.Print All Faxes Before Delete   

■ אם אינכם רוצים להשבית את תצוגה מקדימה של פקס,   
.Cancel לחצו על   

לחצו על       .  
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שימוש בפקס במחשב האישי6

 כיצד להשתמש בפקס
במחשב האישי

קבלת פקסים למחשב האישי 
)Windows® בלבד(

אם הפעלתם את תכונת קבלת פקסים למחשב האישי 
)PC-Fax Receive( המכשיר שלכם ישמור פקסים 
שהתקבלו בזיכרון וישלח אותם אוטומטית למחשב 

האישי שלכם.  תוכלו להשתמש במחשב האישי שלכם 
לצפייה בפקסים ולשמירתם בזיכרון. 

גם אם כיבתם את המחשב האישי שלכם )בלילה או 
בסוף השבוע, לדוגמה(, המכשיר יקבל וישמור את 

הפקסים שלכם בזיכרון.  מספר הפסקים שהתקבלו 
השמורים בזיכרון יופיע על מסך המגע. 

כאשר אתם מפעילים את המחשב האישי שלכם ותוכנת 
קבלת הפקסים למחשב האישי רצה, המכשיר מעביר 

אוטומטית את הפקסים למחשב האישי.

כדי להעביר את הפקסים שהתקבלו למחשב האישי 
שלכם על תוכנת קבלת הפקסים למחשב האישי לרוץ 

על המחשב האישי. 

פעלו על פי ההוראות של מערכת ההפעלה שאתם 
משתמשים בה. 

   ,Windows® XP, Windows Vista®( ■  
 )Windows® 7   

   All בחרו ,)Start(        מתוך תפריט   
Programs > Brother >          Brother    

. Utilities    
לחצו על הרשימה הנפתחת ובחרו את שם      

הדגם שלכם )אם טרם נבחר(. לחצו על     
PC- FAX Receive  בסרגל הניווט השמאלי,     

.Receive ואז לחצו על   
)Windows® 8( ■  

לחצו על         )Brother Utilities(, ואז לחצו      
על הרשימה הנפתחת ובחרו את שם הדגם      
PC-FAX שלכם )אם טרם נבחר(. לחצו על    

Receive  בסרגל הניווט השמאלי, ואז לחצו     
.Receive על   

בצעו את השלבים הבאים על המכשיר שלכם:

לחצו על          .  

.All Settings לחצו על  

הזיזו את המסך למעלה או למטה או לחצו    
 .Fax על ▲ או ▼ להצגת  

.Fax לחצו על  

הזיזו את המסך למעלה או למטה או לחצו   
 .Setup Receive על ▲ או ▼ להצגת  

.Setup Receive לחצו על  

הזיזו את המסך למעלה או למטה או לחצו    
.PC Fax Receive על ▲ או ▼ להצגת  

.PC Fax Receive לחצו על  

לחצו על On  להפעלת קבלת פקסים למחשב     
האישי.   

על מסך מופיעה תזכורת להפעלת תוכנית קבלת    
הפקסים למחשב האישי על המחשב שלכם.   

אם הפעלת את תוכנית קבלת הפקסים למחשב    
האישי, לחצו על OK. למידע נוסף על הפעלת     
תכנית הפקסים במחשב האישי, ראה מדריך     

לתוכנה ולרשת.   

הזיזו את המסך למעלה או למטה או לחצו    
על ▲ או ▼ להצגת <USB<  או שם המחשב     
שלכם אם המכשיר מחובר לרשת.  לחצו על     
.OK או שם המחשב שלכם.  לחצו על  >usb>  

:Backup Print לחצו על   
.Backup Print: Off או On  

חשוב  
אם בחרתם Backup Print: On, המכשיר ידפיס 

גם את הפקס במכשיר שלכם כך שיהיה לכם עותק.
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לחצו על        .13  

הערה  
• לפני שניתן יהיה להגדיר את תכונת קבלת    

הפקסים למחשב האישי יש להתקין תוכנת      
MFL-Pro Suite  על המחשב האישי שלכם.      
וודאו כי המחשב שלכם מחובר ומופעל )ראה     

מדריך לתוכנה ולרשת(.   

• אם במכשיר שלכם יש שגיאה והוא אינו יכול     
להדפיס פקסים מהזיכרון, ניתן להשתמש    

בהגדרה זו להעברת הפקסים שלכם למחשב     
)ראה "העברת הפקסים או יומן הפקס שלכם"     

בע"מ 131(.   

• קבלת פקסים למחשב האישי אינה נתמכת   
.Mac OS על ידי   

שליחת פקסים מהמחשב האישי
תכונת פקס במחשב האישי שלBrother  מאפשרת לכם 

 להשתמש במחשב לשליחת מסמך מיישום כפקס 
סטנדרטי. ניתן לשלוח קובץ שנוצר בכל יישום במחשב 

שלכם כפקס במחשב האישי. ניתן גם לצרף דף שער 
)למידע נוסף, ראה מדריך לתוכנה ולרשת(.

כיצד לשלוח פקס במחשב האישי:

פנו לספק היישום שלכם אם אתם זקוקים לתמיכה 
נוספת. 

  .Print ולאחר מכן File בחרו מהיישום שלכם  
תיבת הדו-שיח Print תופיע על המסך.   

)השלבים עשויים להשתנות על פי היישום שלכם(.  

.Brother PC-FAX v.3 בחרו  

.OK לחצו על   
ממשק המשתמש של Brother PC-FAX מופיע    

על המסך.  

הזינו את מספר הפקס של המקבל באמצעות     
מקלדת המחשב שלכם או על ידי לחיצה על לוח    

מקשי המספרים של ממשק המשתמש של     
Brother PC-FAX . ניתן גם לבחור מספר שמור    

מפנקס הכתובות.  

לחצו על                    .  

.Start לחצו על   
המסמך שלכם יישלח למכשיר Brother ולאחר    

מכן ישלח בפקס למקבל.   
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טלפון ומכשירים חיצוניים 7

שירותי קו טלפון
הגדרת קו הטלפון

  ISDNאו  PBX אם אתם מחברים את המדפסת לקו
לשליחת וקבלת פקסים, יש לשנות את סוג קו הטלפון 

 בהתאם באמצעות השלבים הבאים.  אם אתם 
 )PBX( משתמשים בקו הכולל מרכזת טלפונים פרטית
ניתן להגדיר את המכשיר שלכם כך שתמיד יענה לקו 

החיצוני )באמצעות הקידומת שהזנתם(, או לקו החיצוני 
כאשר R לחוץ.

לחצו על       .  

.All Settings לחצו על  

הזיזו את המסך למעלה או למטה או לחצו    
 .Initial Setup על ▲ או ▼ להצגת  

.Initial Setup לחצו על  

הזיזו את המסך למעלה או למטה, או לחצו    
.Phone Line Set על ▲ או ▼ להצגת  

.Phone Line Set לחצו על  

.)Normal או( PBX, ISDN לחצו על  

בצעו את אחת הפעולות הבאות:  

■ אם בחרתם ISDN  או Normal, המשיכו     
לשלב      .   

■ אם בחרתם PBX, לכו לשלב      .  

.Always או  On לחצו על  

הערה  
• אם בחרתם On, לחיצה על R תיתן לכם גישה לקו    

חיצוני.    

• אם בחרתם Always, תהיה לכם גישה לקו חיצוני    
.R מבלי ללחוץ על   

בצעו את אחת הפעולות הבאות:  

■ אם ברצונכם לשנות את מספר הקידומת    
הנוכחית, לחצו על Dial Prefix  והמשיכו     

לשלב      .   

■ אם אינכם רוצים לשנות את מספר הקידומת    
הנוכחית, המשיכו לשלב     .   

הזינו את מספר הקידומת )עד 5 ספרות( על לוח    
החיוג.   

 .OK לחצו על  

הערה  
אתם יכולים להשתמש במספרים ובסמלים 0 עד 9,    

#, * ו-!. )אינכם יכולים להשתמש ב-! עם כל מספרים    
וסמלים אחרים(.    

לחצו על       .  

TRANSFER-ו  PBX
 המכשיר מוגדר באופן ראשוני ל-Normal, מה 

 שמאפשר למכשיר להתחבר אל קו רשת טלפונים 
ציבורית ממותגת )PSTN( תקנית. אך משרדים רבים 

 משתמשים במערכת טלפונים מרכזית או מרכזיה 
טלפונית פרטית )PBX(. ניתן לחבר את המכשיר שלכם 

לרוב סוגי מרכזיות הטלפונים הפרטיות. תכונת החיוג 
של המכשיר תומכת בחיוג בהפסקות מתוזמנות בלבד. 

 חיוג בהפסקות מתוזמנות יפעל עם רוב מערכות 
מרכזיות הטלפונים הפרטיות וייתן לכם גישה לקו חיצוני, 
או יאפשר לכם להעביר שיחות לשלוחה אחרת.  תכונה 

זו פועלת כאשר R לחוץ .
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חיבור משיבון חיצוני
ניתן לחבר משיבון חיצוני )TAD( לאותו הקו כמכשיר 
שלכם. כאשר המשיבון עונה לשיחה, המכשיר שלכם 

"מקשיב" לצליל CNG )צליל שיחת פקס( שנשלח על ידי 
מכשיר הפקס השולח. אם המכשיר שומע את הצלילים 

הוא ייקח את השיחה ויקבל את הפקס. אם המכשיר 
אינו שומע אותם, הוא ייתן למשיבון החיצוני שלכם לקבל 

.Telephone הודעה קולית ועל מסך יופיע

על המשיבון החיצוני לענות בתוך ארבעה צלצולים )אנו 
ממליצים לכם להגדירו לשני צלצולים(. הסיבה לכך היא 

 שהמכשיר שלכם אינו יכול לשמוע צלילי CNG עד 
שהמשיבון החיצוני קיבל את השיחה.  מכשיר הפקס 

השולח ישלח צלילי CNG למשך שמונה או עשר שניות 
נוספות בלבד. איננו ממליצים להשתמש בתכונת חיסכון 
בעלויות על המשיבון החיצוני שלכם אם יש צורך ביותר 

מארבעה צלצולים כדי להפעילה. 

הערה  
אם יש לכם בעיות בקבלת פקסים, הקטינו את    

הגדרת השהיית הצלצול של המשיבון החיצוני שלכם.  

חיבורים

על המשיבון החיצוני להיות מחובר כפי שניתן לראות 
באיור שלמטה.

)דוגמה לבריטניה(  

1  משיבון חיצוני

הגדירו את המשיבון החיצוני שלכם לצלצול אחד    
או שניים. )הגדרת השהיית הצלצול של המכשיר    

אינה חלה במקרה זה(.   

הקליטו את ההודעה היוצאת על המשיבון החיצוני    
שלכם.   

הגדירו את המשיבון החיצוני לענות על שיחות.  

הגדירו את מצב הקבלה על המכשיר שלכם     
למשיבון חיצוני )External TAD( )ראה     

"בחירת מצב הקבלה" בע"מ 43(  
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)OGM( הקלטת הודעה יוצאת
הקליטו 5 שניות של דממה בתחילת ההודעה     
שלכם. כך למכשיר שלכם יהיה זמן להקשיב     

לצלילי פקס.  

הגבילו את הדיבור שלכם ל-20 שניות.  

סיימו את הודעת 20 השניות שלכם על ידי מתן    
קוד ההפעלה מרחוק שלכם לאנשים ששולחים    

פקסים ידניים. לדוגמה: "לאחר הצפצוף, השאירו    
הודעה או לחצו על *51 ועלStart  לשליחת פקס".  

הערה  
• יש להפעיל את הגדרת הקודים מרחוק כדי    

להשתמש בקוד ההפעלה מרחוק *51     
)ראה "שימוש בקודים מרחוק" בע"מ 57(.   

• אנו ממליצים להתחיל את ההודעה היוצאת שלכם    
ב-5 שניות של דממה כי יתכן שהמכשיר אינו יכול     
לשמוע צלילי פקס כשיש קול ברקע. ניתן לנסות      

לוותר על הפסקה זו, אך אם המכשיר שלכם     
מתקשה לקבל פקסים, יש להקליט מחדש את      

ההודעה היוצאת עם ההפסקה בת 5 השניות.   

)PBX( מרכזיה פרטית
אנו מציעים לכם לבקש מהחברה שהתקינה את מרכזיית 

הטלפונים הפרטית שלכם לחבר את המכשיר שלכם. 
אם יש לכם מערכת רב-קווית אנו מציעים לכם לבקש 
מהמתקין לחבר את המכשיר לקו האחרון במערכת. 

הדבר מונע את הפעלת המכשיר בכל פעם שהמערכת 
מקבלת שיחות טלפון. אם כל השיחות הנכנסות ייענו על 
ידי מרכזנית אנו ממליצים לכם להגדיר את מצב הקבלה 

לידני. 

איננו יכולים להבטיח שהמכשיר שלכם יפעל כהלכה בכל 
מצב בעת חיבור למרכזיית טלפונים פרטית. יש לדווח 

העל כל הקשיים בשליחת או בקבלת פקסים קודם כל לח
ברה המתחזקת את מרכזיית הטלפונים הפרטית שלכם.

טלפונים חיצוניים ושלוחות
הערה  

יש להפעיל את הגדרת הקודים מרחוק כדי להשתמש    
בקוד ההפעלה מרחוק *51 וקוד ההשבתה מרחוק    

#51 )ראה "שימוש בקודים מרחוק" בע"מ 57(.  

חיבור טלפון חיצוני או שלוחה
 ניתן לחבר טלפון נפרד ישירות למכשיר שלכם כפי 

שניתן לראות באיור למטה.

)דוגמה לבריטניה(  

טלפון שלוחה   1 
טלפון חיצוני   2
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 הפעלה מטלפונים חיצוניים או 
משלוחות

אם אתם עונים לשיחת פקס בטלפון שלוחה, או בטלפון 
 ,T חיצוני המחובר כהלכה למכשיר באמצעות חיבור

ניתן להגדיר את המכשיר לקבל שיחות באמצעות קוד 
ההפעלה מרחוק. עם לחיצה על קוד ההפעלה מרחוק 

*51 המכשיר מתחיל לקבל את הפקס.

אם אתם עונים לשיחה ואין אף אחד על הקו: 

יש להניח כי אתם מקבלים פקס ידני. 

לחצו על *51 והמתינו לצפצוף או עד שעל מסך המגע 
מופיע Receiving, ואז נתקו

הערה  
ניתן גם להשתמש בתכונת איתור פקס כדי להגדיר    

את המכשיר שלכם לקבל אוטומטית את השיחה   
)ראה "איתור פקס" בע"מ 47(.  

למצב פקס/טלפון בלבד
כאשר המכשיר במצב פקס/טלפון, הוא ישתמש בזמן 

צלצול פקס/טלפון )צלצול מהיר/כפול( כדי להודיע לכם 
להרים את השפופרת לקבלת שיחה קולית.

   Pickup הרימו את שפופרת הטלפון החיצוני, ולחצו על
כדי לענות.

האם אתם עונים בשלוחת טלפון, יש להרים את השפו
פרת במהלך זמן צלצול פקס/טלפון וללחוץ על #51 בין 
הצלצולים המהירים/כפולים. אם אין אף אחד על הקו, 

או אם מישהו רוצה לשלוח לכם פקס, שלחו את השיחה 
בחזרה למכשיר באמצעות לחיצה על *51.

שימוש בשלוחות )בריטניה בלבד(
יתכן שהמבנה שלכם כבר מחווט בשלוחות טלפון 

מקבילות )המחוברים לשקעים בחדרים אחרים במבנה(, 
או שבכוונתכם להוסיף שלוחות טלפון לקו שלכם. בעוד 
השיטה הפשוטה ביותר לכך היא חיבור מקביל, קיימות 

מספר סיבות לכך ששיטה זו עלולה לגרום לבעיות. 

הבעיה הנפוצה ביותר היא שמישהו מרים שפופרת של 
שלוחת טלפון כאשר המכשיר מנסה לשלוח פקס. 

הבעיות אלו ניתן לפתור בקלות אם מכניסים שינויים במע
 גל החיווט של השלוחות, כגון חיבור מכשירי 

השלוחות "במורד הזרם" של המכשיר שלכם בתצורת 
אדון/עבד )ראה איור 2(. בתצורה זו, המכשיר יכול תמיד 
לגלות האם הטלפון מצוי בשימוש כך שלא ינסה לתפוס 

את הקו באותה עת.  תכונה זו ידועה כ"גילוי שפופרת 
מורמת".

התצורה הלא ממומלצת מוצגת באיור 1 ותצורת האדון/
עבד המומלצת מוצגת באיור 2.

ניתן לבצע את תצורת החיבור החדשה על ידי חיבור 
 ,BT, Kingston upon Hull Telecommunications

 ספק המרכזייה הפרטית שלכם או חברת התקנת 
טלפונים מוסמכת לפי הצורך. במילים פשוטות, מעגל 

שלוחת הטלפון צריך להסתיים עם תקע מודולארי רגיל 
)BT 431A (, שיש להכניס לשקע מודולארי של מחבר 

לבן בצורת T המסופק כחלק מערכת כבל הקו. 



57

פקס

איור 1: חיבור לא מומלץ של שקעי שלוחות

 

)דוגמה לבריטניה(  

1   שקע שלוחה
2   שקע אדון

 3   קו נכנס

איור 2: חיבור מומלץ של שקעי שלוחות

)דוגמה לבריטניה(  

1   שקע שלוחה
2   שקע אדון

3   קו נכנס

טלפונים אלו מחוברים כעת כמכשירים חיצוניים כפי 
שניתן לראות בע"מ 55 כי הם מחוברים למכשיר הפקס 

.T באמצעות מחבר

 שימוש בטלפון אלחוטי חיצוני
 Brother לא של

אם הטלפון האלחוטי שאינו מתוצרת Brother שלכם 
מחובר לכבל קו הטלפון )ראה "חיבור טלפון חיצוני או 

שלוחה" בע"מ 55( ואתם בדרך כלל נושאים עמכם את 
הטלפון האלחוטי לכל מקום, קל יותר לענות לשיחות 

במהלך השהיית הצלצול. 

אם אתם נותנים למכשיר לענות תחילה, תצטרכו לגשת 
למכשיר כדי שתוכלו ללחוץ על Pickup  להעברת 

השיחה לטלפון האלחוטי.

שימוש בקודים מרחוק
קוד הפעלה מרחוק

אם אתם עונים לשיחת פקס בטלפון חיצוני או שלוחה, 
 ניתן להגדיר את המכשיר לענות לשיחה באמצעות 

 לחיצה על קוד ההפעלה מרחוק *51. המתינו לצלילי 
הצפצוף ואז הניחו את השפופרת )ראה "איתור פקס" 
 Start בע"מ 47(. המתקשר שלכם יצטרך ללחוץ על

לשליחת הפקס.

אם אתם עונים לשיחת פקס בטלפון חיצוני, אתם יכולים 
להגדיר את המכשיר לקבל את הפקס באמצעות לחיצה 

.Receive ולאחר מכן לחיצה על Fax Start על

קוד השבתה מרחוק
אם אתם מקבלים שיחה קולית והמכשיר במצב פקס/

טלפון, המכשיר יתחיל להשמיע את צלצול פקס/טלפון 
)צלצול כפול מהיר( לאחר השהיית הצלצול הראשונית. 

אם תקבלו את השיחה בטלפון שלוחה ניתן להשבית את 
צלצול הפקס/טלפון באמצעות לחיצה על #51 )יש ללחוץ 

בין הצלצולים(.

אם המכשיר עונה לשיחה קולית ומשמיע צלצולים 
כפולים מהירים כדי להודיע לכם לקבל את השיחה, ניתן 
לקבל את השיחה בטלפון החיצוני באמצעות לחיצה על 

 .Pickup

פקס
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הפעלת הקודים מרחוק
יש להפעיל את הגדרת הקודים מרחוק כדי להשתמש 

בקוד הפעלה מרחוק וקוד השבתה מרחוק. 

לחצו על          .  

.All Settings לחצו על  

הזיזו את המסך למעלה או למטה או לחצו    
 .Fax על ▲ או ▼ להצגת  

.Fax לחצו על  

הזיזו את המסך למעלה או למטה או לחצו    
 .Setup Receive על ▲ או ▼ להצגת  

.Setup Receive לחצו על  

הזיזו את המסך למעלה או למטה או לחצו   
 .Remote Codes על ▲ או ▼ להצגת  

.Remote Codes לחצו על  

.Remote Codes לחצו על  

.On לחצו על  

אם אינכם רוצים לשנות את קוד ההפעלה מרחוק,    
לחצו על           על מסך המגע.  

לחצו על       .  

שינוי הקודים מרחוק
קוד ההפעלה מרחוק המוגדר מראש הוא *51. קוד 

ההשבתה מרחוק המוגדר מראש הוא #51. אם אתם 
מנותקים תמיד בעת גישה למשיבון החיצוני שלכם, נסו 
לשנות את הקודים מרחוק בני שלוש הספרות, לדוגמה 

### ו-555.

לחצו על        .  

.All Settings לחצו על  

הזיזו את המסך למעלה או למטה או לחצו    
 .Fax על ▲ או ▼ להצגת  

.Fax לחצו על  

הזיזו את המסך למעלה או למטה או לחצו    
 .Setup Receive על ▲ או ▼ להצגת  

.Setup Receive לחצו על  

הזיזו את המסך למעלה או למטה או לחצו    
 .Remote Codes על ▲ או ▼ להצגת  

.Remote Codes לחצו על  

בצעו את אחת הפעולות הבאות:  

■ אם ברצונכם לשנות את קוד ההפעלה מרחוק    
לחצו על .Act.Code הזינו את הקוד החדש     

.OK ולחצו על   

■ אם ברצונכם לשנות את קוד ההשבתה מרחוק    
לחצו על .Deact.Code הזינו את הקוד      

.OK החדש ולחצו על   

■ אם אינכם רוצים לשנות את הקודים,   
לכו לשלב     .   

■ אם ברצונכם להשבית  )או להפעיל(    
   Remote את הקודים מרחוק, לחצו על   

.Off או  On לחצו על .Codes   

לחצו על       .  

1
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חיוג ושמירת מספרים8

כיצד לחייג 
ניתן לחייג בכל אחת מהדרכים הבאות.

חיוג ידני
טענו את המסמך שלכם.  

בצעו את אחת הפעולות הבאות:  

■ כאשר תצוגה מקדימה של פקס מושבתת     

)Off(, לחצו על            )פקס(.   

■ כאשר התצוגה המקדימה של הפקס    

מופעלת )On(, לחצו על            )פקס(  ולאחר     

.Sending Faxes מכן על   

לחצו על כל הספרות של מספר הפקס.  

.Fax Start לחצו על  

חיוג מפנקס הכתובות
טענו את המסמך שלכם.  

לחצו על             )פקס(.  

.Address Book לחצו על  

בצעו את אחת הפעולות הבאות:  

■ הזיזו את המסך למעלה או למטה או לחצו   
על ▲ או ▼ להצגת המספר הרצוי לכם.    

■ לחצו על       , ואז הזינו את האות הראשונה    
 .OK של השם ולחצו על   

לחצו על המספר או השם הרצוי לכם.   

.Apply לשליחת פקס, לחצו על  

.Fax Start לחצו על   
המכשיר סורק ושולח את הפקס.  

 LDAP חיפוש
אם המכשיר מחובר לשרת LDAP שלכם, ניתן לחפש 

מידע כמספרי פקס וכתובות דוא"ל מהשרת שלכם.  
)ראה מדריך לתוכנה ולרשת(.

חיוג חוזר של פקס
אם אתם שולחים פקס אוטומטית והקו תפוס, המכשיר 

יבצע אוטומטית חיוג חוזר עד שלוש פעמים במרווחי זמן 
של חמש דקות.

 Auto החיוג החוזר האוטומטי פועל אם הגדרתם את
Redial למצב הפעלה )On(. הגדרת ברירת המחדל 

.On היא

חיוג חוזר פועל רק אם חייגתם מהמכשיר. 
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שמירת מספרים
ניתן להגדיר את המכשיר לבצע את הסוגים הבאים של 
חיוג קל:  פנקס כתובות וקבוצות לשידור פקסים. בעת 

חיוג מספר מפנקס הכתובות, המספר יופיע על מסך 
המגע.

הערה  
במקרה של הפסקת חשמל, מספרי פנקס הכתובות 

המאוחסנים בזיכרון לא יאבדו.

שמירת הפסקה
לחצו על Pause  להכנסת הפסקה של 2.8 שניות בין 

מספרים. ניתן ללחוץ על Pause מספר פעמים רב ככל 
הנדרש להארכת משך ההפסקה.

שמירת מספרי פנקס כתובות
ניתן לשמור עד 300 כתובות עם שם. 

לחצו על             )פקס(.  

.Address Book לחצו על  

.Edit לחצו על  

.Add New Address לחצו על  

.Name לחצו על  

הזינו את השם )עד 15 תווים( באמצעות המקלדת    
שעל מסך המגע. )להזנת אותיות, ראה "הזנת    

טקסט" בעמוד 221(.   
.OK לחצו על  

.Address לחצו על  

הזינו את מספר הפקס או הטלפון באמצעות    
המקלדת שעל מסך המגע של המכשיר )עד 20    

ספרות(.   
.OK לחצו על  

הערה 
אם הורדתם אינטרנט פקס:

 אם ברצונכם לשמור כתובת דוא"ל לשימוש עם 
אינטרנט פקס או סריקה לשרת דוא"ל, לחצו על      

והזינו את כתובת הדוא"ל )ראה "הזנת טקסט" בע"מ 
.OK 221(, ולחצו על

.OK לחצו על  

בצעו את אחת הפעולות הבאות:  

■ לשמירת מספר פנקס כתובות נוסף, חזרו על    
שלבים       -       .   

■ לסיום שמירת המספרים, לחצו על        .   
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 שינוי שמות או מספרים 
בפנקס כתובות

ניתן לשנות או למחוק שם או מספר בפנקס הכתובות 
שכבר שמור בו. 

אם למספר השמור יש עבודה מתוזמנת, כגון פקס 
מושהה או מספר העברת פקס, הוא יתעמעם על מסך 
המגע.  לא ניתן לבחור את המספר לביצוע שינויים או 

למחוק אותו אלא אם כן ביטלתם קודם את העבודה 
המתוזמנת )ראה מדריך מתקדם למשתמש(.

לחצו על             )פקס(.  

.Address Book לחצו על  

.Edit לחצו על  

בצעו את אחת הפעולות הבאות:  

■ לחצו על Change לעריכת השמות או    
המספרים. לכו לשלב      .   

■ לחצו על Delete  להצגת Delete. מחקו    
מספרים באמצעות לחיצה עליהם להצגת סימון     

אדום.     
.OK לחצו על    

לחצו על Yes לאישור. לכו לשלב     .   

הזיזו את המסך למעלה או למטה או לחצו    
על ▲ או ▼ להצגת המספר הרצוי לכם.  

לחצו על המספר הרצוי לכם.  

בצעו את הפעולות הבאות:  

■ לשינוי השם, לחצו על Name. הזינו את השם    
החדש )עד 15 תווים( באמצעות המקלדת שעל     
מסך המגע של המכשיר. )להזנת אותיות, ראה     

"הזנת טקסט" בעמוד 221(.    
.OK לחצו על   

■ לשינוי מספר הפקס או הטלפון, לחצו על     
Address. הזינו את מספר הפקס או הטלפון     

החדש )עד 20 ספרות( באמצעות המקלדת     
שעל מסך המגע של המכשיר.    

.OK לחצו על   

הערה  
כיצד לשנות את השם או המספר השמור:  

לשינוי תו, לחצו על ► או ◄ למיקום הסמן להדגשת    
התו הלא נכון, ואז לחצו על        . הזינו את התו או    

המספר החדש.   

לחצו על OK לסיום.   
לשינוי מספר פנקס כתובות נוסף, חזרו על שלבים    

.               

לחצו על        .  
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העתקה9

כיצד להעתיק
 הצעדים הבאים מסבירים את פעולת ההעתקה 

הבסיסית. 

בצעו את אחת הפעולות הבאות לטעינת המסמך    
שלכם:   

■ שימו את המסמך כשהוא פונה כלפי מעלה    
במזין המסמכים האוטומטי )ראה "שימוש במזין      

המסמכים האוטומטי" בע"מ 38(.   

■ שימו את המסמך שלכם כשהוא פונה כלפי     
מטה  על זכוכית הסורק )ראה "שימוש בזכוכית     

הסורק" בע"מ 39(.   

לחצו על לחצן  Copy על מסך המגע.   

■ מסך המגע מציג:   

מס' עותקים   1 
ניתן להזין את מספר העותקים באמצעות לוח החיוג.  

לעותקים רבים, הזינו את המספר הדו-ספרתי   
)עד 99(.  

. Mono Start או Colour Start  לחצו על  

הפסקת העתקה

להפסקת העתקה, לחצו על        .

הגדרות העתקה מוגדרות מראש

ניתן להעתיק עם מגוון של הגדרות שהוגדרו למענכם 
מראש במכשיר פשוט על ידי לחיצה עליהן.

ההגדרות המוגדרות מראש הבאות עומדות לרשותכם: 

■ Receipt )קבלה(  

■ Normal )רגיל(  

■  

■  

■ (1→2( sided-2 )דו-צדדית(  

■ (2→2( sided-2 )דו-צדדית(  

■ Paper Save )חיסכון בנייר(  

טענו את המסמך שלכם   

לחצו על            )העתקה(.  

הזיזו את המסך שמאלה או ימינה להצגת     
  ,Receipt, Normal, 2in1(ID),2in1  

   (1→2( , 2-sided)2→2(sided-2) או  
        Paper Save, ולחצו על ההגדרה המוגדרת 

מראש הרצויה לכם.   

הזינו את מספר העותקים הרצוי לכם.  

בצעו את אחת הפעולות הבאות:  

■ לשינוי הגדרות נוספות, לכו לשלב      .   

■ אם סיימתם את שינוי ההגדרות, לכו לשלב     .  

.Options לחצו על  

הזיזו את המסך למעלה או למטה או לחצו    
על ▲ או ▼ להצגת ההגדרות הזמינות, ואז לחצו    

על ההגדרה הרצויה לכם.  
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הזיזו את המסך למעלה או למטה או לחצו    
על ▲ או ▼ להצגת ההגדרות הזמינות, ואז לחצו    

על האפשרות החדשה שלכם. חזרו על שלבים    
ו-       לכל הגדרה הרצויה לכם.   

הערה  
אם ברצונכם לשמור את ההגדרות כקיצור דרך,    

.Save as Shortcut על לחצו    

.OK לחצו על  

.Mono Start או Colour Start  לחצו על  

הגדרות ואפשרויות העתקה
ניתן לשנות את הגדרות ההעתקה הבאות. 

)מדריך בסיסי למשתמש(

 לפרטים על שינוי הגדרות ההעתקה הבאות,
ראה "הגדרות נייר" בע"מ 30.

■ Tray Setting  )גודל וסוג נייר(  

■ Tray Use: Copy )שימוש במגש: העתקה(  

לחצו על Copy  ואז לחצו על Options. הזיזו את 
המסך למעלה או למטה או לחצו על ▲ או ▼ כדי לגלול 

בין הגדרות ההעתקה. כאשר ההגדרה הרצויה לכם 
מוצגת, לחצו עליה ובחרו את האפשרות שלכם. כאשר 

.OK סיימתם לשנות את האפשרויות, לחצו על

)מדריך מתקדם למשתמש(

למידע נוסף על שינוי ההגדרות הבאות, ראה מדריך 
מתקדם למשתמש:

■ Quality )איכות(  

■ Enlarge/Reduce )הגדלה/הקטנה(  

■ sided Copy-2 )העתקה דו-צדדית(  

■ Tray Use )שימוש במגש(  

■ Density )צפיפות(  

■ Contrast )ניגודיות(  

■ Stack/Sort )לערום/למיין(  

■ Page Layout )מתווה דף(  

■  

■ Colour Adjust )התאמת צבע(  

 Copy Page Layout sided-2 ■   
)מתווה דף להעתקה דו-צדדית(    

Remove Background Colour ■   
)הסרת צבע רקע(    

■ Save as Shortcut )שמור כקיצור דרך(  
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 הדפסה מכונן הבזק USB או 10
מצלמה דיגיטלית התומכת באחסון המוני

עם תכונות ההדפסה הישירה, אינכם זקוקים למחשב 
כדי להדפיס.  ניתן להדפיס פשוט על ידי חיבור כונן 

הבזק USB שלכם לממשק USB הישיר של המכשיר. 
ניתן גם לחבר ולהדפיס ישירות ממצלמה המוגדרת 

 .USB למצב אחסון המוני

 ניתן להשתמש בכונן הבזק USB עם המפרטים הבאים: 

USB סוגUSB סוג אחסון המוני
 תת סוג אחסון 

USB המוני
SFF-8070i או  SCSI

העברה בצובר בלבדפרוטוקול העברה
FAT 12/FAT 16/FAT32פורמט1

עד 4096 בתיםגודל סקטור
 התקנים מוצפניםהצפנה

 אינם נתמכים.

1    פורמט NTFS אינו נתמך.

הערה 
• חלק מכונני הבזק USB עשויים שלא לפעול עם     

המכשיר.    

• אם המצלמה שלכם במצב PictBridge, לא ניתן    
להדפיס ממנה.  נא לעיין בתיעוד המצורף למצלמה     
כיצד לעבור ממצב PictBridge למצב אחסון המוני.    

 PRN יצירת קובץ 
להדפסה ישירה

הערה  
המסכים בסעיף זה עשויים להשתנות על פי היישום    

ומערכת ההפעלה שלכם.   

בסרגל התפריט של היישום, לחצו על File ולאחר    
.Print מכן על  

בחרו )Brother MFC-XXXX Printer )1 וסמנו    
. Print to file )2( את תיבת   

.Print לחצו על  

בחרו את התיקייה שברצונכם לשמור בה את     
הקובץ והקלידו את שם הקובץ אם תתבקשו לכך.   
אם התבקשתם לתת את שם הקובץ בלבד, ניתן    
גם לציין את התיקייה שברצונכם לשמור בה את    

הקובץ על ידי הקלדת שם הספרייה.   
 C:\Temp\FileName.prn :לדוגמה   

אם כונן הבזק USB מחובר למחשב שלכם, ניתן    
  .USB לשמור את הקובץ ישירות על כונן ההבזק  
הדפסה מכונן הבזק USB או מצלמה דיגיטלית    

התומכת באחסון המוני.  

1

2

3
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הדפסה ישירה מכונן הבזק 
USB או מצלמה דיגיטלית 

התומכת באחסון המוני
הערה 

• נא לוודא כי המצלמה הדיגיטלית שלכם מופעלת.  

• עליכם להעביר את המצלמה הדיגיטלית שלכם     
ממצב PictBridge למצב החסן המוני.   

חברו את כונן זיכרון הבזק USB או המצלמה    
הדיגיטלית שלכם לממשק USB ישיר )1( בקדמת    

המכשיר.    
מסך המגע מציג אוטומטית את תפריט USB כדי    

לאשר שהתקן USB מחובר כהלכה.   

הערה  
• במקרה של שגיאה, תפריט USB לא יופיע על מסך    

המגע.   

• כאשר המכשיר במצב שינה עמוקה, מסך המגע לא    
   USB יציג כל מידע גם אם חיברתם כונן הבזק   

למחבר ממשק USB הישיר.  לחצו על מסך המגע     
כדי להעיר את המכשיר.   

• למניעת נזק למכשיר שלכם, נא לא לחבר כל     
התקן אחר למעט מצלמה דיגיטלית או כונן הבזק     

USB לממשק USB הישיר.    

 

1
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.Direct Print לחצו על  

הערה  
אם המכשיר מוגדר למצב של נעילת פונקציות     

מאובטחת מופעלת )On(, יתכן שלא תהיה לכם גישה    
להדפסה ישירה )ראה "מדריך למשתמש ברשת"(.  

הזיזו את המסך למעלה או למטה או לחצו    
על ▲ או ▼ לבחירת שם התיקייה ושם הקובץ    

הרצויים לכם.    
אם בחרתם את שם התיקייה, הזיזו את המסך    

למעלה או למטה או לחצו על ▲ או ▼ לבחירת      
שם הקובץ הרצוי לכם.  

הערה  
   Index Print להדפסת אינדקס קבצים, לחצו על  

על מסך המגע. לחצו על Colour Start  או     
Mono Start  להתחלת ההדפסה.  

בצעו את אחת הפעולות הבאות:  

■ לחצו על Print Settings אם ברצונכם    
לשנות את הגדרות ההדפסה. לכו לשלב      .   

■ אם אינכם רוצים לשנות את ההגדרות    
הנוכחיות, לכו לשלב      .   

הזיזו את המסך למעלה או למטה או לחצו    
על ▲ או ▼ להצגת ההגדרה הרצויה לכם.  

לחצו על האפשרות הרצויה לכם.  

הערה  
ניתן לבחור את ההגדרות הבאות:• 

Paper Type )סוג נייר(   

Paper Size )גודל נייר(   

Multiple Page )מספר דפים(   

Orientation )כיוון הדפסה(   

sided-2 )הדפסה דו-צדדית(   

Collate )איסוף(   

Tray Use )שימוש במגש(   

Print Quality )איכות הדפסה(   

)PDF אפשרות( PDF Option  

 על פי סוג הקובץ, חלק מהגדרות אלו עשויות • 
שלא להופיע כלל. 

בצעו את אחת הפעולות הבאות:  

■ לשינוי הגדרה אחרת, חזרו על שלב      .  

■ אם אינכם רוצים לשנות הגדרות אחרות,   
לחצו  על OK ולכו לשלב      .   

הזינו את מספר העותקים הרצוי לכם באמצעות    
לוח המקשים.  

   Mono Start או Colour Start לחצו על  
להתחלת ההדפסה.  

חשוב  
נא לא להסיר את כונן הבזק USB או המצלמה    

הדיגיטלית ממשק USB הישיר עד שהמכשיר מסיים    
להדפיס.   

לחצו על       .  
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 שינוי הגדרות ברירת המחדל 
להדפסה ישירה

 ניתן לשנות את הגדרות ברירת המחדל להדפסה
ישירה. 

חברו את כונן זיכרון הבזק USB או המצלמה     
הדיגיטלית שלכם לממשק USB ישיר בקדמת     

המכשיר.   

.Direct Print לחצו על  

.Default Settings לחצו על  

הזיזו את המסך למעלה או למטה או לחצו   
על ▲ או ▼ להצגת ההגדרה הרצויה לכם.   

לחצו על ההגדרה.  

לחצו על האפשרות החדשה הרצויה לכם.  

חזרו על שלבים       ו-       לכל הגדרה    
שברצונכם  לשנות.   

.OK לחצו על  

לחצו על        .  

1
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כיצד להדפיס ממחשב11

הדפסת מסמך 
המכשיר יכול לקבל מסמך מהמחשב שלכם ולהדפיס 
אותו.  כדי להדפיס ממחשב, התקינו את מנהל התקן 

המדפסת.

)לפרטים נוספים על הגדרות מנהל התקן המדפסת, 
ראה המדריך לתוכנה ולרשת(. 

    Brother התקינו את מנהל התקן המדפסת  
   Brother מהתקליטור או מרכז הפתרונות של  

 .http://solutions.brother.com בכתובת   
)ראה מדריך הגדרות מהיר(.  

בחרו את פקודת ההדפסה ׁ)Print( ( מהיישום     
שלכם.  

בחרו את שם המכשיר שלכם בתיבת הדו-שיחה   
Properties ולחצו על  Print   

)או Preferences, על פי היישום שאתם   
משתמשים בו(.  

בחרו את ההגדרות שברצונכם לשנות בתיבת     
.OK ולחצו על ,Properties הדו-שיח  

■ Paper Size )גודל נייר(   

■ Orientation )כיוון הדפסה(   

■ Copies )עותקים(   

■ Media Type )סוג חומר הדפסה(   

■ Print Quality )איכות הדפסה(   

■ Colour / Mono )צבעוני/שחור-לבן(   

■ Document Type )סוג מסמך(   

■ Multiple Page )מספר דפים(   

 2-sided/Booklet ■    
)העתקה דו-צדדית/חוברת(    

■ Paper Source )מקור נייר(   

לחצו על Print להתחלת ההדפסה.   

 

1
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כיצד לסרוק למחשב12

לפני הסריקה
 כדי להשתמש במכשיר כסורק, התקינו מנהל התקן סורק. אם המכשיר ברשת, 

.TCP/IP הגדירו את תצורתו עם כתובת

 Brother התקינו את מנהלי התקן הסורק מהתקליטור או מרכז הפתרונות של ■   
בכתובת http://solutions.brother.com )ראה מדריך הגדרות מהיר(.    

 TCP/IP הגדירו את תצורת המכשיר עם כתובת ■   
אם סריקת רשת אינה פועלת )ראה מדריך לתוכנה ולרשת(.   
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PDF סריקת מסמך כקובץ 
 ControlCenter4 באמצעות

)למקינטוש, ראה המדריך לתוכנה ולרשת(. 

הערה  
המסכים על המחשב האישי שלכם עשויים להשתנות על פי הדגם שלכם.  

ControlCenter4 היא תוכנת שירות המאפשרת לכם גישה מהירה וקלה ליישומים שאתם משתמשים בהם לעתים 
קרובות. השימוש בתוכנית ControlCenter4 מבטל את הצורך לפתוח ידנית יישומים ספציפיים.

טענו את המסמך שלכם )ראה "טעינת מסמכים" בע"מ 38(.  

פעלו על פי ההוראות של מערכת ההפעלה שאתם משתמשים בה.   

 )Windows® XP, Windows Vista®, Windows® 7( ■  

פתחו את ControlCenter4 באמצעות לחיצה על                
)Start( > All Programs > Brother >          Brother Utilities(. לחצו על הרשימה הנפתחת ובחרו את     
  .ControlCenter4 בסרגל הניווט השמאלי, ואז לחצו על SCAN שם הדגם שלכם )אם טרם נבחר(. לחצו על   

יישום ControlCenter4 ייפתח.   

)Windows® 8( ■  

לחצו על         )Brother Utilities(, ואז לחצו על הרשימה הנפתחת ובחרו את שם הדגם שלכם )אם טרם    
.ControlCenter4 בסרגל הניווט השמאלי, ואז לחצו על SCAN נבחר(. לחצו על   

יישום ControlCenter4 ייפתח.  

.OK ולחצו על  Advanced Mode בחרו ,ControlCenter4 Mode אם מופיע מסך  

.Model וודאו כי המכשיר שברצונכם להשתמש בו נבחר מתוך הרשימה הנפתחת  

)Windows®(

1
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.File לחצו על  

.Scan לחצו על   
המכשיר מתחיל בתהליך הסריקה. התיקייה שבה שמורים הנתונים שנסרקו תיפתח אוטומטית.  

5

6
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8

5

כיצד לסרוק מסמך כקובץ PDF באמצעות מסך המגע
טענו את המסמך שלכם )ראה "טעינת מסמכים" בע"מ 38(.   

.Scan לחצו על  

.to File הזיזו את המסך שמאלה או ימינה להצגת  

         יופיע במרכז מסך המגע מודגש בכחול.

.OK לחצו על   
כאשר המכשיר מחובר לרשת, לחצו על שם המחשב האישי.    

בצעו את אחת הפעולות הבאות:  

■ אם ברצונכם להשתמש בהגדרות ברירת המחדל, לכו לשלב       .   

■ אם ברצונכם לשנות את הגדרות ברירת המחדל, לכו לשלב       .   

.Set at Device-ישתנה ל  Options. Scan Settings לחצו על  

    2-sided Scan, Scan Type, Resolution, File Type, Scan Size בחרו הגדרות למען  
ו-Remove Background Colour  לפי הצורך.    

.OK לחצו על  

.Start לחצו על   
המכשיר מתחיל בתהליך הסריקה.  

1
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הערה 
מצבי הסריקה הבאים יהיו זמינים.

(USB לכונן) to USB •  

)®Windows( (לרשת) to Network •  

(FTP/SFTP לשרת) to FTP/SFTP •  

• to E-mail Server (לשרת דוא"ל)  

• to E-mail (לדוא"ל)  

• to Image (לתמונה)  

• to OCR (לזיהוי תווים אופטי)  

• to File (לקובץ)  

• WS Scan 1  )סריקת שירותי אינטרנט(  

®Windows-ו  Windows® 7 ,או יותר  Windows Vista® SP2( בלבד ®Windows  1 

)ראה מדריך לתוכנה ולרשת(  
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תחזוקה שוטפתא

החלפת אביזרים מתכלים
 יש להחליף אביזרים מתכלים כאשר המכשיר מאותת כי תוחלת החיים של האביזר הסתיימה.

 ניתן להחליף את האביזרים הבאים בעצמכם: 
שימוש במוצרים שאינם של Brother עלול לפגוע באיכות הסריקה, ביצועי החומרה ואמינות המכשיר.

הערה  
יחידת התוף ומחסנית הטונר הם שני אביזרים נפרדים. וודאו ששניהם הותקנו. אם מחסנית הטונר מוכנסת     

לתוך המכשיר ללא יחידת התוף, הודעת Drum! עשויה להופיע.  

יחידת התוףמחסנית טונר
ראה "החלפת מחסנית הטונר" בע"מ 78.

מק"ט:

TN-321BK1, TN-321C1, TN-321M1, TN-321Y 1, 
TN-326BK1, TN-326C 1, TN-326M 1, TN-326Y 1, 
TN-329BK2, TN-329C2, TN-329M 2, TN-329Y2, 
TN-900BK3, TN-900C3, TN-900M 3, TN-900Y3

 MFC-L8850CDW-ו  MFC-L8650CDW 1  זמין לדגמי

MFC-L8850CDW 2  זמין לדגם

MFC-L9550CDW 3  זמין לדגם

 ראה "החלפת יחידת התוף" בע"מ 84. 
DR-321CL  :מק"ט

מיכל עודפי טונררצועת העברה
 ראה "החלפת רצועת ההעברה" בע"מ 90. 

WT-320CL  :מק"ט BU-320CL  :מק"ט
ראה "החלפת מיכל עודפי הטונר" בע"מ 95. 
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 ההודעות בטבלה מופיעות על מסך המגע. הודעות אלו מספקות אזהרות מוקדמות על הצורך בהחלפת אביזרים
מתכלים לפני שהם מגיעים לסוף חייהם. כדי למנוע אי נוחות, רצוי לקנות אביזרים מתכלים חלופיים לפני שהמכשיר 

מפסיק להדפיס. 

 תוחלת חייםאביזר שיש להכיןהודעות מסך המגע
משוערת

מק"טכיצד להחליף

Toner Low: X X = BK,מחסנית טונר
C, M, Y  BK = שחור         

 C = כחול
 M = אדום
Y = צהוב

<שחור<

2,500 דפים125

4,000 דפים126 

6,000 דפים127

<כחול, אדום, צהוב<

1,500 דפים125 

3,500 דפים126 

6,000 דפים127

  ,TN-321BK5ראה ע"מ 78.
TN-321C5, 
TN-321M5, 
TN-321Y5, 
TN-326BK6, 
TN-326C 6, 
TN-326M6, 
TN-326Y 6, 
TN-329BK7, 
TN-329C7, 
TN-329M7, 
TN-329Y 7, 
TN-900BK7, 
TN-900C 7, 
TN-900M 7, 
TN-900Y 7

Drum End Soonראה ע"מ 25,000.84 דפים134 יחידת התוףDR-321CL

Belt End Soon50,000 דפים18רצועת העברה 
20,000 דפים13

BU-320CLראה ע"מ 90.

WT Box End Soonראה ע"מ 50,000.95 דפים1מיכל עודפי טונרWT-320CL

1  דפים בגודל A4 אוLetter  להדפסה על צד אחד

 . ISO/IEC 19798תפוקת מחסנית משוערת מוצהרת על פי תקן   2

דף לעבודה    3

תפוקת התוף הנה משוערת ועשויה להשתנות על פי סוג השימוש.    4

מחסנית טונר סטנדרטית   5

מחסנית טונר גדולה    6

מחסנית טונר גדולה מאוד   7

5 דפים לעבודה  8
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יש לנקות את המכשיר באופן שוטף ולהחליף את האביזרים המתכלים כאשר ההודעות הבאות מופיעות על מסך המגע.

מק"טכיצד להחליףתוחלת חיים משוערתאביזרים שיש להחליףהודעות מסך המגע

Replace Tonerמחסנית טונר

מסך המגע מציג את 
צבע מחסנית הטונר שיש 

להחליף.

BK - שחור

C - כחול

M - אדום

Y - צהוב

<שחור<

2,500 דפים125

4,000 דפים126 

6,000 דפים127

<כחול, אדום, צהוב<

1,500 דפים125 

3,500 דפים126 

6,000 דפים127

  ,TN-321BK5ראה ע"מ 78.
TN-321C5, 
TN-321M5, 
TN-321Y5, 
TN-326BK6, 
TN-326C 6, 
TN-326M6, 
TN-326Y 6, 
TN-329BK7, 
TN-329C7, 
TN-329M7, 
TN-329Y 7, 
TN-900BK7, 
TN-900C 7, 
TN-900M 7, 
TN-900Y 7

Replace Drumראה ע"מ 25,000.84 דפים134 יחידת התוףDR-321CL

Drum Stopראה ע"מ 90.יחידת התוףBU-320CL

Replace Belt50,000 דפים18רצועת העברה 
20,000 דפים13

WT-320CLראה ע"מ 95.

Replace WT Box50,000 דפים1מיכל עודפי טונרBrother פנו לשירות הלקוחות של 
 או למפיץ Brother המקומי שלכם

להחלפת יחידת הקיבוע.
Replace Fuser100,000  דפים1יחידת קיבוע

 Replace PF Kit

MP

 פנו לשירות הלקוחות של Brother 50,000 דפים1ערכת הזנת נייר
 או למפיץ Brother המקומי שלכם

להחלפת ערכת הזנת הנייר. Replace PF Kit1100,000  דפים1ערכת הזנת נייר

Replace PF Kit2100,000  דפים1ערכת הזנת ניירBrother פנו לשירות הלקוחות של 
 או למפיץ Brother המקומי שלכם 

להחלפת יחידת הלייזר.
Replace Laser100,000  דפים1יחידת הלייזר

1  דפים בגודל A4 אוLetter  להדפסה על צד אחד

 . ISO/IEC 19798 תפוקת מחסנית משוערת מוצהרת על פי תקן   2

דף לעבודה    3

תוחלת החיים של התוף הנה משוערת ועשויה להשתנות על פי סוג השימוש.   4

מחסנית טונר סטנדרטית   5

מחסנית טונר גדולה    6

מחסנית טונר גדולה מאוד   7

5 דפים לעבודה  8
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הערה  
לכו אל http://www.brother.com/original/index.html  להוראות כיצד להחזיר את האביזרים המשומשים    •   

שלכם לתכנית המיחזור של Brother  אם בחרתם שלא להחזיר את האביזרים המשומשים שלכם, נא להשליך     
את האביזרים המשומשים על פי התקנות המקומיות והחזיקו אותו בנפרד מהפסולת הביתית.  אם יש לכם      

שאלות, נא לפנות את הרשות המקומית לסילוק אשפה )ראה מדריך בטיחות המוצר(.   

אנו ממליצים לשים פריטים מתכלים משומשים על גיליון נייר למניעת שפיכה או התפזרות שלא בכוונה   •   
של החומר שבתוכם.    

אם אתם משתמשים בנייר שאינו שווה ערך לנייר המומלץ, תוחלת החיים של אביזרים מתכלים וחלקי המכשיר    •  
עלולה להתקצר.    

תוחלת החיים הצפויה של מחסניות הטונר מבוססת על תקן ISO/IEC 19798. תדירות 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.   
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החלפת מחסניות הטונר
מק"ט:

TN-321 BK1, TN-321C 1, TN-321M 1,  
TN-321Y1, TN-326BK 2, TN-326C 2,  
TN-326M 2, TN-326Y 2, TN-329BK3, 
TN-329C 3, TN-329M 3, TN-329Y3, 
TN-900BK3, TN-900C3, TN-900M3, TN-900Y3 

מחסנית הטונר הסטנדרטית יכולה להדפיס כ- 2,500 
דפים4 )שחור( או כ-1,500 דפים4 )כחול, אדום, צהוב(. 
מחסנית הטונר הגדולה יכולה להדפיס כ-4,000 דפים4 

 )שחור( או כ-3,500 דפים4 )כחול, אדום, צהוב(. 
מחסנית הטונר הגדולה מאוד יכולה להדפיס כ-6,000 

 דפים4 )שחור, כחול, אדום, צהוב(. 
ספירת הדפים בפועל תשתנה על פי סוג המסמך 

הממוצע שלכם. 

כאשר מחסנית טונר מתרוקנת, תופיע על מסך המגע 
.Toner Low הודעת

 יש להחליף את מחסנית הטונר המסופקת עם 
המכשיר לאחר כ-2,500 דפים4 )שחור( או כ-1,500 

  MFC-L8650CDW דפים4 )כחול, אדום, צהוב( בדגמי
ו-MFC-L8850CDW  וכ-6,000 דפים4 )שחור, כחול, 

.MFC-L9550CDW אדום, צהוב( בדגם

מחסנית טונר סטנדרטית  1

מחסנית טונר גדולה   2

מחסנית טונר גדולה מאוד  3

תפוקת מחסנית משוערת מוצהרת על פי תקן  4 

 . ISO/IEC 19798  

הערה  
• הסימון של יתרת תוחלת החיים של מחסנית הטונר    

משתנה על פי סוגי המסמכים המודפסים    
והשימוש של הלקוח.    

• כדאי לשמור מחסנית טונר חדשה בהישג יחד כאשר    
.Toner Low אתם רואים אזהרת   

• להבטחת איכות הדפסה גבוהה אנו ממליצים     
לכם להשתמש אך ורק במחסניות טונר מקוריות     
של Brother. כשאתם מעוניינים לקנות מחסניות     

Brother טונר, פנו לשירות הלקוחות של    
או למפיץ Brother המקומי שלכם.   

• מומלץ לנקות את המכשיר בעת החלפת מחסנית    
טונר )ראה "ניקוי ובדיקת המכשיר" בע"מ 102(.   

• לא להוציא את מחסנית הטונר החדשה מהאריזה    
עד להתקנתה.     

X :טונר אוזל

:Toner Low: X אם על מסך המגע מופיע 
קנו מחסנית טונר חדשה בצבע המצוין על מסך המגע 

.Replace Toner והכינו אותה לפני שתקבלו הודעת

החלפת טונר

 ,Replace Toner כאשר מסך המגע מציג הודעת
יפסיק המכשיר להדפיס עד להחלפת מחסנית הטונר. 

מסך המגע מציג את צבע מחסנית הטונר שיש להחליף. 
)BK = שחור, C = כחול, M = אדום, Y= צהוב(.

מחסנית טונר חדשה ומקורית של Brother תאפס את 
 . Replace Toner הודעת

הערה  
למידע נוסף על חישוב תוחלת החיים של מחסנית     

טונר, ראה "מידע חשוב על תוחלת חיי   
מחסנית הטונר" בע"מ 236.  
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החלפת מחסניות הטונר

בדקו שהמכשיר מופעל.  

לחצו על לחצן שחרור המכסה הקדמי ופתחו את    
המכסה הקדמי.  

אחזו בידית הכחולה של יחידת התוף.   
משכו את יחידת התוף החוצה עד שתיעצר.   

1

2

3
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אחזו בידית של מחסנית הטונר ודחפו אותה     
בעדינות כלפי המכשיר כדי לשחרר אותה.   

אז משכו אותה החוצה מיחידת התוף.    
חזרו על הפעולה עם כל מחסניות הטונר.   

   

אזהרה!    

• אל תזרקו מחסנית טונר לאש. הטונר עלול   
להתפוצץ ולגרום לפציעות.    

• 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     
או להתחשמלות. אלא השתמשו במטלית     

יבשה, רכה ונטולת סיבים.    
)ראה מדריך בטיחות המוצר(.   

4
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חשוב  
השתמשו במחסנית הטונר בזהירות.  אם מתפזר    •  

טונר על ידיכם או בגדיכם, נגבו או שטפו אותו      
במים קרים תכף ומיד.   

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

<מחסנית טונר<

אנו ממליצים להניח את מחסנית הטונר על   •   
משטח נקי, ישר, שטוח ויציב עם גיליון נייר     

חד- פעמי או מטלית מתחת במקרה שתשפכו או     
תפזרו שלא בכוונה את הטונר.   

הערה  
• הקפידו לאטום את מחסנית הטונר המשומשת היטב    

בשקית מתאימה כדי שאבקת הטונר לא תישפך      
מהמחסנית.   

  http://www.brother.com/original/index לכו אל •  
html להוראות כיצד להחזיר את האביזרים     

    .Brother המשומשים שלכם לתכנית המיחזור של   
אם בחרתם שלא להחזיר את האביזרים     

המשומשים שלכם, נא להשליך את האביזרים     
המשומשים על פי התקנות המקומיות והחזיקו אותו     
בנפרד מהפסולת הביתית. אם יש לכם שאלות, נא     

לפנות את הרשות המקומית לסילוק אשפה     
)ראה מדריך בטיחות המוצר(.   

נקו את חוט הקורונה בתוך יחידת התוף באמצעות    
החלקה בעדינות של הלוחית הכחולה משמאל    

לימין ומימין לשמאל מספר פעמים.  

חשוב  
הקפידו להחזיר את הלוחית למיקומה ההתחלתי )1(.     
אם לא תעשו כן, על הדפים המודפסים עשוי להופיע    

פס אנכי.  

חזרו על שלב      לניקוי כל אחד משלושת חוטי    
הקורונה הנותרים.  

 

5

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

חשוב 
• הוציאו את מחסנית הטונר מאריזתה מיד לפני   

הכנסתה למכשיר. אם מחסנית הטונר נותרת      
מחוץ לאריזה במשך זמן רב, תוחלת החיים של     

הטונר תתקצר.   

• אם יחידת תוף שהוצאה מהאריזה חשופה לאור    
שמש ישיר )או לתאורת חדר במשך פרקי זמן      

ממושכים( היחידה עלולה להינזק.    

• מכשירי Brother נועדו לפעול עם טונר ממפרט     
מסוים ולהפגין רמת הביצועים מיטבית     

  .Brother בשימוש עם מחסניות טונר מקוריות של   
חברת Brother אינה יכולה להבטיח רמת    

ביצועים מיטבית אם נעשה שימוש בטונר או      
במחסנית טונר עם מפרטים אחרים. לכן חברת      

Brother אינה ממליצה להשתמש במחסניות     
   Brother כלשהן למעט המחסניות מקוריות של   
עם מכשיר זה, או למלא מחדש מחסניות ריקות      

בטונר ממקורות אחרים. במקרה של נזק     
ליחידת התוף או לחלקים אחרים של המכשיר      
כתוצאה משימוש בטונר או במחסניות טונר      
שאינם מוצרים מקוריים שלBrother  בשל אי      

תאימות או העדר התאמה של מוצרים אלו     
למכשיר, כל התיקונים הדרושים כתוצאה מכך לא     

יכוסו על ידי האחריות.   

• שימו את מחסנית הטונר החדשה ביחידת התוף    
מיד לאחר הסרת כיסוי המגן. למניעת כל פגיעה     
באיכות ההדפסה, אל תגעו בחלקים המוצללים      

שבאיור.   

7
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אחזו בידית מחסנית הטונר והחליקו את    
מחסנית הטונר לתוך יחידת התוף ואז משכו אותה    

בעדינות כלפיכם עד שתשמעו אותה ננעלת     
למקומה. נא לוודא שהצבע של מחסנית הטונר    

תואם לתווית הצבע שעל יחידת התוף. חזרו על    
הפעולה עם כל מחסניות הטונר.   

BK = שחור, C = כחול, M = אדום, Y = צהוב

הערה  
בדקו כי התקנתם את מחסנית הטונר כהלכה אחרת    

היא עלולה להיפרד מיחידת התוף.   

דחפו את יחידת התוף פנימה עד שתיעצר.   

סגרו את המכסה הקדמי של המכשיר.  

הערה 
לאחר החלפת מחסנית הטונר, אל תפעילו את מתג    

ההפעלה של המכשיר ואל תפתחו את המכסה הקדמי    
עד שעל מסך המגע לא מופיעה עוד הודעת     

. Ready והמכשיר שב למצב Please Wait  

8

9

10
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החלפת יחידת התוף
DR-321CL  :מק"ט

יחידת תוף חדשה יכולה להדפיס כ-25,000 דפים בגודל 
A4 או Letter על צד אחד.1 

תוחלת חי התוף הנה משוערת ועשויה להשתנות   1 

על פי השימוש.   

חשוב  
לביצועים מיטביים, השתמשו אך ורק ביחידת תוף    
מקורית של Brother וביחידות טונר מקוריות של    
Brother. הדפסה עם יחידת תוף של צד שלישי     

עלולה לפגוע לא רק באיכות ההדפסה אלא גם     
באיכות ובתוחלת החיים של המכשיר. האחריות אינה    
מכסה בעיות שנגרמו כתוצאה משימוש ביחידת תוף    

או יחידת טונר של צד שלישי.   

תוף!

חוטי הקורונה מכוסים באבק נייר או טונר. נקו את חוטי 
הקורונה ביחידת התוף )ראה "ניקוי חוטי הקורונה" 

בע"מ 109(.

  !Drum אם ניקיתם את חוטי הקורונה והודעת שגיאה
עדיין מופיעה על מסך המגע, יחידת התוף מתקרבת 

לסוף חייה. החליפו את יחידת התוף. 

התוף מתקרב לסוף חייו

אם מופיעה הודעת Drum End Soon יחידת התוף 
מתקרבת לסוף חייה ויהיה צורך להחליפה. אנו ממליצים 

 להחזיק ביחידת תוף מקורית של Brother מוכנה 
להתקנה. קנו יחידת תוף חדשה )DR-321CL( והכינו 

אותה להחלפה עוד לפני שתקבלו מהמכשיר הודעת 
.Replace Drum

החלפת התוף

 אם מופיעה הודעת Replace Drum יחידת התוף 
 הגיעה לסוף חייה. החליפו את יחידת התוף.  

אנו ממליצים על התקנת יחידת תוף מקורית של
.Brother

כאשר יחידת התוף הוחלפה בחדשה, יש לאפס את 
מונה התוף. הוראות על איפוס מונה התוף ניתן למצוא 

בקופסה של יחידת התוף החדשה. 

עצירת יחידת התוף

 Drum Stop במקרה של עצירת יחידת התוף והודעת
איננו יכולים להבטיח את איכות ההדפסה. החליפו את 

יחידת התוף.  אנו ממליצים על התקנת יחידת תוף 
. Brother מקורית של

כאשר יחידת התוף הוחלפה בחדשה, יש לאפס את 
מונה התוף. הוראות על איפוס מונה התוף ניתן למצוא 

בקופסה של יחידת התוף החדשה. 

החלפת יחידת התוף

חשוב  
• בעת הוצאת יחידת התוף, עשו כן בזהירות שכן     
היא עשויה להכיל טונר. אם מתפזר טונר על      

ידיכם או בגדיכם, נגבו או שטפו אותו במים קרים     
תכף ומיד.   

• בכל החלפה של יחידת התוף, נקו את צדו הפנימי    
של המכשיר.   

• )ראה "ניקוי ובדיקה של המכשיר"( בע"מ 102.  

• לא להוציא את יחידת התוף החדשה מהאריזה עד    
להתקנתה. חשיפה לאור שמש ישיר )או לתאורת     

חדר במשך פרקי זמן ממושכים( עלולה להזיק     
ליחידת התוף.    

בדקו שהמכשיר מופעל.  1
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לחצו על לחצן שחרור המכסה הקדמי ופתחו את    
המכסה הקדמי.  

אחזו בידית הכחולה של יחידת התוף.    
משכו את יחידת התוף החוצה עד שתיעצר.   

23
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סובבו את מנוף הנעילה הכחול )1( בצדו השמאלי    
של המכשיר בניגוד לכיוון השעון לשחרור יחידת    

התוף. בעודכם מחזיקים בידיות הכחולות של     
יחידת התוף, הרימו את חלקה הקדמי של יחידת    

התוף והוציאו אותה מהמכשיר.   

חשוב 
• אנו ממליצים לכם להניח את יחידת התוף על משטח    

נקי ושטוח עם נייר חד-פעמי מתחת במקרה     
שתשפכו או תפזרו שלא בכוונה את הטונר.   

• למניעת נזק למכשיר מחשמל סטאטי אל תגעו    
באלקטרודות המוצגות באיור.   

4
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אזהרה

אחזו בידית של מחסנית הטונר ודחפו אותה     
בעדינות קדימה כדי לשחררה. אז משכו אותה    

החוצה מיחידת התוף. חזרו על הפעולה עם כל    
מחסניות הטונר.   

• אל תזרקו מחסנית טונר לאש.     
הטונר עלול להתפוצץ ולגרום לפציעות.    

• 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 או     
להתחשמלות.  אלא השתמשו במטלית יבשה,     

רכה ונטולת סיבים.     
)ראה מדריך בטיחות המוצר(.   

חשוב  
השתמשו במחסנית הטונר בזהירות. אם מתפזר  •   
    טונר על ידיכם או בגדיכם, נגבו או שטפו אותו   

במים קרים תכף ומיד.   

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

<מחסנית טונר<

<יחידת התוף<

• אנו ממליצים להניח את מחסנית הטונר על משטח    
נקי, ישר, שטוח ויציב עם גיליון נייר חד-פעמי או    

מטלית מתחת במקרה שתשפכו או תפזרו שלא      
בכוונה את הטונר.   

5
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הערה  
• הקפידו לאטום היטב את יחידת התוף המשומשת    

בשקית כדי שאבקת הטונר לא תישפך החוצה.   

  http://www.brother.com/original לכו אל •  
index.html  להוראות כיצד להחזיר את    

האביזרים המשומשים שלכם לתכנית המיחזור     
של Brother. אם בחרתם שלא להחזיר את     

האביזרים המשומשים שלכם, נא להשליך את      
האביזרים המשומשים על פי התקנות המקומיות     
והחזיקו אותו בנפרד מהפסולת הביתית.  אם יש     
לכם שאלות, נא לפנות את הרשות המקומית      

לסילוק אשפה )ראה מדריך בטיחות המוצר(.   

הוציאו את יחידת התוף החדשה מהאריזה והסירו    
את כיסוי המגן.   

אחזו בידית של מחסנית הטונר והחליקו אותה    
לתוך החלק המסומן בצבע המתאים של יחידת    

התוף עד שתשמעו אותה ננעלת למקומה.   

BK = שחור, C = כחול, M = אדום, Y = צהוב

הערה 
בדקו כי התקנתם את מחסנית הטונר כהלכה אחרת    

היא עלולה להיפרד מיחידת התוף.   

6

7
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וודאו שמנוף הנעילה הכחול )1( במצב שחרור כפי    
שניתן לראות באיור.   

החליקו בעדינות את יחידת התוף לתוך למכשיר    
עד שתיעצר במנוף הנעילה הכחול.   

סובבו את מנוף הנעילה הכחול )1( בכיוון השעון    
למצב נעילה.    

  דחפו את יחידת התוף פנימה עד שתיעצר. 

סגרו את המכסה הקדמי של המכשיר.  

8

9

11

12
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כאשר רצועת ההעברה הוחלפה בחדשה, יש     
לאפס את מונה רצועת ההעברה. הוראות על     

איפוס מונה רצועת ההעברה ניתן למצוא בקופסה    
של רצועת ההעברה החדשה.   

החלפת רצועת ההעברה
BU-320CL  :מק"ט

 רצועת העברה חדשה יכול להדפיס כ-50,000 דפים 
)5 דפים לעבודה( או 20,000 דפים )1 דף לעבודה( 

בגודל A4 או Letter  להדפסה על צד אחד.1

תוחלת החיים של רצועת ההעברה הנה משוערת     1

ועשויה להשתנות על פי השימוש.   

רצועת ההעברה מתקרבת לסוף חייה

אם על מסך המגע מופיע Belt End Soon, פירושו 
שרצועת ההעברה מתקרבת לסוף חייה. קנו רצועת 

העברה חדשה והכינו אותה להחלפה עוד לפני שתקבלו 
מהמכשיר הודעת Replace Belt. להחלפת רצועת 

ההעברה, ראה "החלפת רצועת ההעברה" בע"מ 90.

החלפת רצועת ההעברה

כאשר הודעת Replace Belt מופיעה על מסך 
המגע, יש להחליף את רצועת ההעברה. 

כאשר רצועת ההעברה הוחלפה בחדשה, יש לאפס את 
מונה רצועת ההעברה. הוראות על איפוס מונה רצועת 

ההעברה ניתן למצוא בקופסה של רצועת ההעברה 
החדשה. 

חשוב  
• לא לגעת במשטח של רצועת ההעברה.   

נגיעה במשטח עלולה לפגוע באיכות ההדפסה.    

• נזק שנגרם כתוצאה משימוש לא נכון ברצועת    
ההעברה עלול להוביל לפקיעת תוקף האחריות.     

החלפת רצועת ההעברה

בדקו שהמכשיר מופעל.  

13

1
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לחצו על לחצן שחרור המכסה הקדמי ופתחו את    
המכסה הקדמי.  

אחזו בידית הכחולה של יחידת התוף. משכו את    
יחידת התוף החוצה עד שתיעצר.   

23
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סובבו את מנוף הנעילה הכחול )1( בצדו השמאלי    
של המכשיר בניגוד לכיוון השעון לשחרור יחידת    

התוף. בעודכם מחזיקים בידיות הכחולות של     
יחידת התוף, הרימו את חלקה הקדמי של יחידת    

התוף והוציאו אותה מהמכשיר.   

חשוב 
• אנו ממליצים לכם להניח את יחידת התוף על משטח    

נקי ושטוח עם נייר חד-פעמי מתחת במקרה שת     
שפכו או תפזרו שלא בכוונה את הטונר.   

• למניעת נזק למכשיר מחשמל סטאטי אל תגעו     
באלקטרודות המוצגות באיור.   

4
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אחזו בידית הכחולה של רצועת ההעברה בשתי    
הידיים והרימו את רצועת ההעברה כלפי מעלה    

ואז משכו אותה החוצה.   

חשוב 
למניעת בעיות איכות הדפסה, נא לא לגעת בחלקים    

המוצללים המוצגים באיורים.  

הוציאו את רצועת ההעברה החדשה מהאריזה   
והתקינו אותה במכשיר. וודאו כי רצועת ההעברה    

מותקנת כהלכה במקומה.   

6 5
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וודאו שמנוף הנעילה הכחול )1( במצב שחרור     
כפי שניתן לראות באיור.   

החליקו בעדינות את יחידת התוף לתוף המכשיר    
עד שייעצר במנוף הנעילה הכחול.   

סובבו את מנוף הנעילה הכחול )1( בכיוון השעון    
למצב נעילה.   

דחפו את יחידת התוף פנימה עד שתיעצר.   

סגרו את המכסה הקדמי של המכשיר.  

7
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כאשר רצועת ההעברה הוחלפה בחדשה, יש     
לאפס את מונה רצועת ההעברה. הוראות על     

איפוס מונה רצועת ההעברה ניתן למצוא בקופסה    
של רצועת ההעברה החדשה.   

החלפת מיכל עודפי הטונר
 WT-320CL :מק"ט

תוחלת החיים של מיכל עודפי הטונר הנה כ-50,000 
דפים בגודל A4 או Letter  להדפסה על צד אחד.1

תוחלת החיים של מיכל עודפי הטונר הנה משוערת     1

ועשויה להשתנות על פי השימוש.   

מיכל עודפי הטונר מתקרב לסוף חייו

 ,WT Box End Soon אם על מסך המגע מופיע 
 פירושו שמיכל עודפי הטונר מתקרב לסוף חייו.  

קנו מיכל עודפי טונר חדש והכינו אותו להחלפה עוד לפני 
.Replace WT Box שתקבלו מהמכשיר הודעת

החלפת מיכל עודפי הטונר
כאשר הודעת Replace WT Box  מופיעה על מסך 

המגע, יש להחליף את מיכל עודפי הטונר.

החלפת מיכל עודפי הטונר
בדקו שהמכשיר מופעל.  

 

12

1
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לחצו על לחצן שחרור המכסה הקדמי ופתחו את    
המכסה הקדמי.  

אחזו בידית הכחולה של יחידת התוף.   
משכו את יחידת התוף החוצה עד שתיעצר.   

23
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סובבו את מנוף הנעילה הכחול )1( בצדו השמאלי    
של המכשיר בניגוד לכיוון השעון לשחרור יחידת    

התוף. בעודכם מחזיקים בידיות הכחולות של     
יחידת התוף, הרימו את חלקה הקדמי של יחידת    

התוף והוציאו אותה מהמכשיר.   

חשוב 
• אנו ממליצים לכם להניח את יחידת התוף על   

משטח נקי ושטוח עם נייר חד-פעמי מתחת    
במקרה שתשפכו או תפזרו שלא בכוונה את הטונר.   

• למניעת נזק למכשיר מחשמל סטאטי אל תגעו     
באלקטרודות המוצגות באיור.   

4
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אחזו בידית הכחולה של רצועת ההעברה בשתי    
הידיים והרימו את רצועת ההעברה כלפי מעלה    

ואז משכו אותה החוצה.   

חשוב 
למניעת בעיות איכות הדפסה, נא לא לגעת בחלקים    

המוצללים המוצגים באיורים.  

הסירו את שני החלקים של חומר האריזה הכתום    
והשליכו אותם.   

הערה 
שלב זה נחוץ רק בעת החלפת מיכל עודפי הטונר    

בפעם הראשונה, ואינו נחוץ למיכל עודפי הטונר   
החלופי. חומרי האריזה כתומים מותקנים במפעל     

להגנה על המכשיר במהלך המשלוח.   

56
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אחזו בידית הכחולה של מיכל עודפי הטונר     
והוציאו את מיכל עודפי הטונר מהמכשיר.   

חשוב 
אל תעשו שימוש חוזר במיכל עודפי הטונר.   

הערה
• הקפידו לאטום את מיכל עודפי הטונר המשומש     
היטב בשקית מתאימה כדי שאבקת הטונר לא      

תישפך ממיכל עודפי הטונר.   

• השליכו את מיכל עודפי הטונר המשומש על פי     
התקנות המקומיות והחזיקו אותו בנפרד     

מהפסולת הביתית.  אם יש לכם שאלות, נא     
לפנות את הרשות המקומית לסילוק אשפה.   

אזהרה7

• אל תזרקו מחסנית טונר לאש.     
הטונר עלול להתפוצץ ולגרום לפציעות.    

• 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 או     
להתחשמלות.  אלא השתמשו במטלית יבשה,     

רכה ונטולת סיבים.     
)ראה מדריך בטיחות המוצר(.   
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הוציאו את מיכל עודפי הטונר החדש מהאריזה    
והתקינו אותו במכשיר בעזרת הידית הכחולה.     

וודאו כי מיכל עודפי הטונר מותקן כהלכה במקומו.  

 

החליקו את רצועת ההעברה בחזרה לתוך    
המכשיר. וודאו כי רצועת ההעברה מותקנת    

כהלכה במקומה.   

89
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וודאו שמנוף הנעילה הכחול )1( במצב שחרור     
כפי שניתן לראות באיור.   

החליקו בעדינות את יחידת התוף לתוף המכשיר    
עד שייעצר במנוף הנעילה הכחול.   

סובבו את מנוף הנעילה הכחול )1( בכיוון השעון    
למצב נעילה.   

דחפו את יחידת התוף פנימה עד שתיעצר.   

סגרו את המכסה הקדמי של המכשיר.  

10
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ניקוי ובדיקת 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.

חשוב 
• השתמשו בחומרי ניקוי ניטראליים. ניקוי עם נוזלים    

נדיפים כגון מדלל או בנזין יזיק למשטח החיצוני     
של המכשיר.   

• לא להשתמש בחומרי הניקוי המכילים אמוניה.   

• לא להשתמש באלכוהול איזופרופילי להסרת לכלוך    
מלוח הבקרה. הוא עלול לסדוק את לוח הבקרה.    

אזהרה

• אל תזרקו מחסנית טונר לאש.     
הטונר עלול להתפוצץ ולגרום לפציעות.    

• 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 או     
להתחשמלות. אלא השתמשו במטלית יבשה,      

רכה ונטולת סיבים.     
)ראה מדריך בטיחות המוצר(.   
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ניקוי צדו החיצוני של המכשיר

חשוב  
לא להשתמש בכל סוג של חומרי ניקוי נוזליים    

)לרבות אתנול(.  

ניקוי מסך המגע

לחצו ממושכות על          לכיבוי המכשיר.   

נגבו את מסך המגע במטלית יבשה, רכה ונטולת    
סיבים.   

הפעילו את המכשיר.  

ניקוי צדו החיצוני של המכשיר

לחצו ממושכות על           לכיבוי המכשיר.   

נגבו את צדו החיצוני של המכשיר במטלית יבשה    
נטולת סיבים להסרת האבק.  

הוציאו את מגש הניירות החוצה מהמכשיר.   

אם יש נייר במגש הניירות, הוציאו אותו.   

1
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הוציאו את כל מה שתקוע בתוך מגש הניירות.   

נגבו את צדו הפנימי והחיצוני של מגש הניירות    
במטלית יבשה ונטולת סיבים להסרת האבק.  

שימו שוב את הנייר והחזירו את מגש הניירות     
לתוך המכשיר.   

הפעילו את המכשיר.  

ניקוי זכוכית הסורק

לחצו ממושכות על          לכיבוי המכשיר.   

פתחו את כנף התמיכה של מזין המסמכים    
האוטומטי )1( ואת מכסה מזין המסמכים    

האוטומטי )2(.   
נקו את המוט הלבן )3( ואת פס זכוכית הסורק    

)4( שמתחתיו עם מטלית רכה, נטולת סיבים     
שהורטבה במעט מים. סגרו את מכסה מזין    

המסמכים האוטומטי )2( וקפלו את כנף התמיכה    
של מזין המסמכים האוטומטי )1(.  

הרימו את מכסה המסמכים )1(.   
נקו את משטח הפלסטיק הלבן )2( ואת זכוכית    
הסורק )3( שמתחתיו עם מטלית רכה, נטולת     

סיבים שהורטבה במעט מים.  

 

5
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ביחידת מזין המסמכים האוטומטי, נקו את המוט    
הלבן )1( ואת פס זכוכית הסורק )2( שמתחתיו    

עם מטלית רכה, נטולת סיבים שהורטבה במעט    
מים.  

 

הערה 
בנוסף לניקוי זכוכית הסורק ופס הזכוכית עם מטלית    

רכה, נטולת סיבים שהורטבה במעט מים, העבירו    
את קצה אצבעכם מעל הזכוכית כדי לראות אם ניתן    

לחוש במשהו עליה. אם אתם חשים בלכלוך או    
פסולת, נקו את הזכוכית שנית תוך התמקדות באזור    

זה. יש לחזור על תהליך הניקוי שלוש או ארבע פע   
מים. לבדיקה, הכינו עותק לאחר כל ניקוי.  

סגרו את מכסה המסמכים.   

הפעילו את המכשיר.  

ניקוי חלונות סורק הלייזר

לחצו ממושכות על          לכיבוי המכשיר.   

לחצו על לחצן שחרור המכסה הקדמי ופתחו את    
המכסה הקדמי.  

 

4
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אחזו בידית הכחולה של יחידת התוף. משכו את    
יחידת התוף החוצה עד שתיעצר.   

סובבו את מנוף הנעילה הכחול )1( בצדו השמאלי    
של המכשיר בניגוד לכיוון השעון לשחרור יחידת    

התוף. בעודכם מחזיקים בידיות הכחולות של     
יחידת התוף, הרימו את חלקה הקדמי של יחידת    

התוף והוציאו אותה מהמכשיר.   

34



107

חשוב 
• אנו ממליצים לכם להניח את יחידת התוף על     
משטח נקי ושטוח עם נייר חד-פעמי מתחת      

במקרה שתשפכו או תפזרו שלא בכוונה את הטונר.   

• למניעת נזק למכשיר מחשמל סטאטי אל תגעו     
באלקטרודות המוצגות באיור.   

• החזיקו בידיות הכחולות של יחידת התוף בעת     
נשיאתו. אל תחזיקו בצידי יחידת התוף.    

נגבו את ארבע חלונות הסורק )1( במטלית יבשה    
ונטולת סיבים.   

5
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וודאו שמנוף הנעילה הכחול )1( במצב שחרור כפי    
שניתן לראות באיור.   

החליקו בעדינות את יחידת התוף לתוך המכשיר    
עד שתיעצר במנוף הנעילה הכחול.   

סובבו את מנוף הנעילה הכחול )1( בכיוון השעון    
למצב נעילה.   

דחפו את יחידת התוף פנימה עד שתיעצר.    

סגרו את המכסה הקדמי של המכשיר.  

הפעילו את המכשיר.  

6
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ניקוי חוטי הקורונה
במקרה של בעיות איכות הדפסה או אם על מסך המגע 

מופיע Drum!, נקו את חוטי הקורונה כך:

בדקו שהמכשיר מופעל.  

לחצו על לחצן שחרור המכסה הקדמי ופתחו את    
המכסה הקדמי.  

אחזו בידית הכחולה של יחידת התוף. משכו את    
יחידת התוף החוצה עד שתיעצר.   

1

2

3
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אחזו בידית של מחסנית הטונר ודחפו אותה    
בעדינות כלפי המכשיר כדי לשחרר אותה. אז    

משכו אותה החוצה מיחידת התוף. חזרו על    
הפעולה עם כל מחסניות הטונר.   

חשוב  
• אנו ממליצים לשים את מחסנית הטונר על גיליון    
נייר חד-פעמי או מטלית במקרה שתשפכו או      

תפזרו שלא בכוונה את הטונר.    

• השתמשו במחסנית הטונר בזהירות. אם מתפזר    
טונר על ידיכם או בגדיכם, נגבו או שטפו אותו      

במים קרים תכף ומיד.   

נקו את חוט הקורונה בתוך יחידת התוף באמצעות    
החלקה בעדינות של הלוחית הכחולה משמאל    

לימין ומימין לשמאל מספר פעמים.  

הערה  
הקפידו להחזיר את הלוחית למיקומה ההתחלתי )1(.     

אם לא תעשו כן, על הדפים המודפסים עשוי להופיע    
פס אנכי.  

חזרו על שלב       לניקוי כל אחד משלושת חוטי    
הקורונה הנותרים.  

45
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אחזו בידית מחסנית הטונר והחליקו את    
מחסנית הטונר לתוך יחידת התוף ואז משכו     

אותה בעדינות כלפיכם עד שתשמעו אותה ננעלת    
למקומה. נא לוודא שהצבע של מחסנית הטונר    

תואם לתווית הצבע שעל יחידת התוף. חזרו על    
הפעולה עם כל מחסניות הטונר.   

BK = שחור, C = כחול, M = אדום, Y = צהוב

דחפו את יחידת התוף פנימה עד שתיעצר.  

 

סגרו את המכסה הקדמי של המכשיר.  

78
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ניקוי יחידת התוף
אם על התדפיס שלכם מופיעות נקודות במרווחים של 
94 מ"מ, פעלו על פי השלבים הבאים כדי לפתור את 

הבעיה. 

 .Ready בדקו שהמכשיר במצב  

לחצו על          .  

.All Settings לחצו על  

הזיזו את המסך למעלה או למטה או לחצו   
 .Print Reports על ▲ או ▼ להצגת  

.Print Reports לחצו על  

הזיזו את המסך למעלה או למטה או לחצו    
.Drum Dot Print על ▲ או ▼ להצגת  

.Drum Dot Print לחצו על  

 .Press ok המכשיר יציג את ההודעה   
.OK לחצו על  

המכשיר ידפיס את גיליון בדיקת נקודות התוף.   
אז לחצו על        .  

לחצו ממושכות על          לכיבוי המכשיר.   

לחצו על לחצן שחרור המכסה הקדמי ופתחו את    
המכסה הקדמי.  
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אחזו בידית הכחולה של יחידת התוף. משכו את    
יחידת התוף החוצה עד שתיעצר.    

סובבו את מנוף הנעילה הכחול )1( בצדו השמאלי    
של המכשיר בניגוד לכיוון השעון לשחרור יחידת    

התוף. בעודכם מחזיקים בידיות הכחולות של     
יחידת התוף, הרימו את חלקה הקדמי של יחידת    

התוף והוציאו אותה מהמכשיר.   

1213
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חשוב
• אנו ממליצים לשים את יחידת התוף על גיליון נייר    

חד-פעמי או מטלית במקרה שתשפכו או תפזרו      
שלא בכוונה את הטונר.    

• למניעת נזק למכשיר מחשמל סטאטי, אל תגעו     
באלקטרודות המוצגות באיור.   

• החזיקו בידיות הכחולות של יחידת התוף בעת     
נשיאתו. אל תחזיקו בצידי יחידת התוף.    

אחזו בידית של מחסנית הטונר ודחפו אותה     
בעדינות קדימה כדי לשחררה.  אז משכו אותה    
החוצה מיחידת התוף. חזרו על הפעולה עם כל    

מחסניות הטונר.   

חשוב  
• השתמשו במחסנית הטונר בזהירות. אם מתפזר    
טונר על ידיכם או בגדיכם, נגבו או שטפו אותו      

במים קרים תכף ומיד.   

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

<יחידת התוף<

14
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הפכו את יחידת התוף על ידי אחיזה בידיות    
הכחולות. וודאו כי גלגלי השיניים של יחידת התוף    

)1( מצויים בצד שמאל.   

בדקו את גיליון בדיקת נקודות התוף לגילוי:   

■ בעיית צבע הנקודות: צבע הנקודות המודפסות    
הוא צבע התוף שיש לנקות.    

■ מיקום הנקודות: הדף מכיל שמונה עמודות     
ממוספרות. מספר העמודה עם הנקודה     

המודפסת בתוכה משמש למציאת מיקום     
הנקודה על התוף.    

השתמשו בסימונים הממוספרים ליד גלגל התוף    
למציאת הסימן. לדוגמה, נקודה כחולה בעמודה    

2 על גיליון הבדיקה פירושה שיש סימן באזור "2"    
של התוף הכחול.   

16
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כאשר התוף נבחר, שימו יד אחת על גלגל    
השיניים של יחידת התוף ואת היד השנייה על     
הקצה השני של יחידת התוף וסובבו את התוף    
באיטיות כלפיכם תוך כדי בחינת המשטח של     

האזור החשוד.    

חשוב 
• למניעת בעיות איכות הדפסה, אל תגעו במשטח    

של יחידת התוף בידיים חשופות.   

• אל תנקו את משטח התוף הרגיש לאור בעצם חד    
או נוזלים כלשהם.   

כאשר מצאתם את הסימן על התוף התואם לדף    
הבדיקה של נקודות התוף, נגבו את משטח התוף    

בעדינות במטלית כותנה יבשה עד שהסימן על    
המשטח יורד.  

חשוב  
אל תנקו את משטח התוף הרגיש לאור בעצם חד או    

נוזלים כלשהם.  

1819
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אחזו בידית מחסנית הטונר והחליקו את     
מחסנית הטונר לתוך יחידת התוף ואז     
משכו אותה בעדינות כלפיכם עד שתשמעו     
אותה ננעלת למקומה.  נא לוודא שהצבע     
של מחסנית הטונר תואם לתווית הצבע     
שעל יחידת התוף. חזרו על הפעולה עם כל     

מחסניות הטונר.   

BK = שחור, C = כחול, M = אדום, Y = צהוב  

   וודאו שמנוף הנעילה הכחול )1( 
במצב שחרור כפי שניתן לראות באיור.    

החליקו בעדינות את יחידת התוף לתוף     
המכשיר עד שייעצר במנוף הנעילה הכחול.   

2021
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סובבו את מנוף הנעילה הכחול )1( בכיוון השעון    
למצב נעילה.   

דחפו את יחידת התוף פנימה עד שתיעצר.   

סגרו את המכסה הקדמי של המכשיר.   

הפעילו את המכשיר ובצעו הדפסת ניסיון.   

ניקוי גלגלי איסוף הנייר
ניקוי תקופתי של גלגל הזנת הנייר מונע תקיעות נייר על 

ידי הבטחת הזנת נייר תקינה. 

במקרה של בעיות בהזנת נייר, נקו את גלגלי הזנת 
הנייר כך: 

לחצו ממושכות על          לכיבוי המכשיר.   

הוציאו את מגש הניירות החוצה מהמכשיר.   

אם יש נייר במגש הניירות, הוציאו אותו.   

הוציאו את כל מה שתקוע בתוך מגש הניירות.   

23
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סחטו היטב מטלית נטולת סיבים ספוגה במים     
פושרים ונגבו את לוחית ההפרדה )1( במגש     

הניירות להסרת האבק.   

נגבו את שני גלגלי הזנת הנייר )1( בתוך המכשיר    
להסרת האבק.  

שימו שוב את הנייר והחזירו את מגש הניירות     
לתוך המכשיר.   

הפעילו את המכשיר.  

כיול צבע
צפיפות הפלט של כל צבע עשויה להשתנות על פי 

התנאים השוררים בסביבת המכשיר כגון טמפרטורה 
ולחות. כיול מסייע לשיפור צפיפות הצבע.

לחצו על            .  

.Calibration לחצו על  

.Calibrate לחצו על  

לחצו על Yes לאישור.  

.Completed המכשיר יציג  

לחצו על       .  

ניתן לאפס את הפרמטרים של הכיול בחזרה להגדרות 
ברירת המחדל. 

לחצו על            .  

.Calibration לחצו על  

.Reset לחצו על  

לחצו על Yes לאישור.  

.Completed המכשיר יציג  

לחצו על       .  
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הערה  
• אם מוצגת הודעת שגיאה, לחצו על OK  ונסו שנית.   
)לפרטים נוספים, ראה "הודעות שגיאה ותחזוקה"     

בע"מ 123(.   

• אם אתם מדפיסים באמצעות מנהל התקן   
מדפסת Windows®, מנהל ההתקן יקבל את     

נתוני הכיול אוטומטית אם נבחרו       
   Get Device-ו  Use  Calibration Data   
Data Automatically. ההגדרות מופעלות      

כברירת מחדל. )ראה מדריך לתוכנה ולרשת(.   

• אם אתם משתמשים במנהל התקן מקינטוש , יש     
   .Status Monitor לבצע את הכיול באמצעות   
   Color ובחרו Status Monitor פתחו את   
Calibration מתוך תפריט Control )ראה      

מדריך לתוכנה ולרשת(.   

רישום צבע
אם בשטחים שלמים של צבע או תמונות יש שוליים 

בכחול, אדום או צהוב, ניתן להשתמש בתכונת הרישום 
האוטומטי לתיקון הבעיה. 

לחצו על            .  

 .Registration לחצו על  

לחצו על Yes לאישור.  

.Completed המכשיר יציג  

לחצו על        .  

תיקון אוטומטי
ניתן להגדיר זאת אם תיקון הצבע )כיול צבע ורישום 

צבע( מתחוללים באופן אוטומטי. הגדרת ברירת המחדל 
היא On. תהליך תיקון הצבע צורך טונר. 

לחצו על          .  

.All Settings לחצו על  

.Printer לחצו על  

הזיזו את המסך למעלה או למטה או לחצו    
 .Colour Correction על ▲ או ▼ להצגת  

.Colour Correction לחצו על  

.Auto Correction לחצו על  

.Off או On לחצו על  

לחצו על       .  
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אבחון ותיקון תקלותב

 אם אתם חושבים שקיימת בעיה עם המכשיר שלכם, עיינו בכל אחד מהסעיפים למטה ופעלו על פי העצות 
לאבחון ותיקון תקלות.

 Brother את רוב הבעיות אתם יכולים לפתור בעצמכם. אם אתם זקוקים לסיוע נוסף, מרכז הפתרונות של 
מציג את השאלות השכיחות האחרונות ועצות לאבחון ותיקון תקלות.

 ./http://solutions.brother.com :נא לבקר באתר

זיהוי הבעיה
ראשית, בדקו כי:

■  הכבל החשמלי של המכשיר מחובר כהלכה ומתג ההפעלה של המכשיר מופעל.    
אם המכשיר אינו מופעל לאחר חיבור הכבל החשמלי, ראה "קשיים אחרים" בע"מ 152.    

■ כל החלקים המגנים הוסרו.   

■ הנייר מוכנס כהלכה במגש הניירות.   

■ כבלי הממשק מחוברים כהלכה למכשיר ולמחשב, או שהחיבור האלחוטי הוגדר במכשיר     
ובמחשב שלכם כאחד.     

■ הודעות מסך המגע   

)ראה "הודעות שגיאה ותחזוקה" בע"מ 123(.     

אם הבעיה לא נפתרה באמצעות הבדיקות לעיל, זהו את הבעיה ועיינו בעמוד המצוין למטה.

בעיות נייר והדפסה:
■ קשיי הדפסה בע"מ 144  

■ קשיי נייר בע"מ 145  

■ הדפסת פקסים שהתקבלו בע"מ 146  

בעיות טלפון ופקס: 
■ קו טלפון או חיבורים בע"מ 146  

■ ניתוב שיחות נכנסות בע"מ 149  

■ קבלת פקסים בע"מ 146  

■ שליחת פקסים בע"מ 148  

בעיות העתקה:
■ קשיי העתקה בע"מ 149  
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בעיות סריקה:

■ קשיי סריקה בע"מ 150  

בעיות תוכנה ורשת:

■ קשיי תוכנה בע"מ 150  

■ קשיי רשת בע"מ 151  
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הודעות שגיאה ותחזוקה
בדומה לכל מוצר משרדי מתוחכם אחר, במכשיר עשויות להתרחש שגיאות והאביזרים המתכלים מצריכים החלפה.  

במקרה זה, המכשיר שלכם מזהה את השגיאה או פעולת התחזוקה השוטפת הדרושה ומציג את ההודעה המתאימה. 
הודעות השגיאה והתחזוקה הנפוצות ביותר מוצגות בטבלה.

 אתם יכולים לפתור את רוב השגיאות ולבצע את רוב פעולות התחזוקה השוטפת בכוחות עצמכם. 
 אם אתם זקוקים לעזרה נוספת, מרכז הפתרונות של Brother מציע את השאלות השכיחות האחרונות ועצות 

על אבחון ותיקון תקלות:

http://solutions.brother.com :נא לבקר באתר

הערה  
שמות המגשים על מסך המגע הם:

MP Tray :מגש רב-תכליתי •  

Tray1 :מגש ניירות סטנדרטי •  

Tray2 :מגש תחתון אופציונאלי •  

פעולהגורםהודעת שגיאה

2-sided 

Disabled 

 המכסה האחורי של המכשיר
אינו סגור לחלוטין.

סגרו את המכסה האחורי של המכשיר 
עד שיינעל למצב סגור. 

2-sided Disabled 

Reload paper, then 

press [Retry[

למרות שגודל הנייר במגש הניירות 
תואם לגודל הנייר שנבחר בלוח הבקרה 

או מנהל התקן המדפסת, המכשיר 
הפסיק להדפיס כאשר נתקל בנייר נוסף 

בגודל שונה במגש הניירות.

נא לוודא כי מגש הניירות מכיל אך 
ורק נייר בגודל שנבחר בלוח הבקרה 

או במנהל התקן המדפסת, ואז ללחוץ 
 Mono או  Colour Start על

.Start
 מגש הניירות נמשך החוצה לפני 

שהמכשיר סיים להדפיס משני צידי 
הדף.

התקינו את מגש הניירות מחדש בתוך 
  Colour Start המכשיר ולחצו על

.Mono Start או
Access Deniedההפעולה שברצונכם להשתמש בה מוג

בלת על ידי נעילת פונקציות מאובטחת.
פנו אל מנהל המערכת שלכם לבדיקת 

הגדרות נעילת הפונקציות המאובטחת  
שלכם.

Access Error ישיר USB המכשיר נותק מממשק
במהלך עיבוד נתונים.

 לחצו על        . הכניסו מחדש את 
 ההתקן ונסו להדפיס עם פונקצית 

הדפסה ישירה.

Belt End Soon.קנו רצועת העברה חדשה לפני קבלת רצועת ההעברה מתקרבת לסוף חייה
.Replace Belt הודעת

BT Call Sign On (U.K. 

(בריטניה בלבד)
.)ON( מופעל  BT Call Sign  Sign BT Call הגדירו את 

כמושבת )Off(. )ראה מדריך מתקדם 
למשתמש(
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Calibration 

failed.

 לחצו על OK  ונסו שנית.כיול נכשל.

   ■ לחצו ממושכות על            לכיבוי המכשיר. 

       המתינו מספר שניות, ואז הפעילו את 
      המכשיר שנית.

       בצעו את כיול הצבע שנית באמצעות מסך 
       המגע או מנהל התקן המדפסת )ראה "כיול   

      צבע" בע"מ 119(.

    ■ התקינו רצועת העברה חדשה )ראה "החלפת  
      רצועת ההעברה" בע"מ 90(.

    ■ אם הבעיה ממשיכה, פנו אל שירות הלקוחות  
      של Brother או מפיץ Brother המקומי שלכם.

Cartridge 

Error 

 מחסנית הטונר אינה
מותקנת כהלכה.

 הוציאו החוצה את יחידת התוף, הוציאו את 
מחסנית הטונר בצבע המצוין על מסך המגע, והחזירו 

אותה בחזרה ליחידת התוף.  התקינו את יחידת 
התוף בחזרה במכשיר. 

אם הבעיה ממשיכה, פנו אל שירות הלקוחות של 
Brother או מפיץ Brother המקומי שלכם.

Comm.Error איכות קו טלפון גרועה גורמת לשגיאת
תקשורת.

נסו לשלוח את הפקס שנית או נסו לחבר את המכשיר 
לקו טלפון אחר. אם הבעיה ממשיכה, פנו לחברת 

הטלפונים ובקשו מהם לבדוק את קו הטלפון שלכם.

Condensation אחת הבעיות שעלולה לגרום לשגיאה
זו היא העיבוי שעשוי להיווצר בתוך 
המכשיר לאחר שינוי בטמפרטורת 

החדר.

 הפעילו את המכשיר. המתינו 30 דקות 
כשהמכסה הקדמי פתוח. אז כבו את המכשיר וסגרו 

את המכסה. הפעילו את המכשיר שנית.

Cooling Down 

Wait for 

a while.

 הטמפרטורה של יחידת התוף או 
 מחסנית הטונר חמה מדי. המכשיר

היפסיק את עבודת ההדפסה הנוכ
חית ויכנס למצב צינון. במהלך מצב 

הצינון, תשמעו את מאוורר הצינון פועל 
בעוד על מסך המגע מופיעה הודעת 
 Wait for-ו Cooling Down

.a while

בדקו שאתם יכולים לשמוע את המאוורר במכשיר 
מסתובב וכי פתח יציאת האוויר אינו חסום.

אם המאוורר מסתובב, סלקו את כל המחסומים סביב 
פתח יציאת האוויר, ואז השאירו את המכשיר מופעל 

אך אל תשמשו בו במשך מספר דקות.

 אם המאוורר אינו מסתובב, נתקו את המכשיר 
מהחשמל למשך מספר דקות ואז חברו אותו שנית.
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Cover is Open..סגרו את המכסה הקדמי של המכשיר.המכסה הקדמי אינו סגור לחלוטין

 מכסה יחידת הקיבוע אינו סגור 
הלחלוטין או שנייר תקוע בחלקו האחו
 רי של המכשיר כאשר הפעלתם את 

אספקת החשמל.

  ■ סגרו את מכסה יחידת הקיבוע שבתוך המכסה    
    האחורי של המכשיר.

  ■ בדקו שאין נייר תקוע מאחורי מכסה יחידת הקיבוע      
     שבחלקו האחורי של המכשיר ואז סגרו את מכסה 

     יחידת הקיבוע ולחצו על Start  )ראה "נייר תקוע     
    בחלקו האחורי של המכשיר" בע"מ 137(.

מכסה מזין המסמכים האוטומטי אינו 
סגור לחלוטין.

סגרו את מכסה מזין המסמכים האוטומטי של המכשיר.

מכסה מזין המסמכים האוטומטי 
פתוח בעת טעינת מסמך.

סגרו את מכסה מזין המסמכים האוטומטי של המכשיר 
ולחצו על        .

DIMM Error.אינו מותקן כהלכה  DIMM ■

■ DIMM  שבור.

 ■ DIMM אינו עומד במפרטים 
   הדרושים.

  ■ כבו את המכשיר ונתקו את הכבל החשמלי. 
    הסירו את DIMM. )ראה מדריך מתקדם למשתמש(

  ■  אשרו כי DIMM  עומד במפרטים  הדרושים. 
     )ראה מדריך מתקדם  למשתמש(

  ■ התקינו מחדש את DIMM כהלכה. המתינו מספר      
     שניות, חברו את הכבל החשמלי והפעילו את 

    המכשיר שנית. 

  ■ אם הודעת שגיאה זו מופיעה שוב, החליפו את   
    DIMM בחדש. )ראה מדריך מתקדם למשתמש(

Disconnected האדם האחר או מכשיר הפקס של
האדם האחר עצר את השיחה.

נסו לשלוח או לקבל שנית.

Document Jam ,המסמך לא הוכנס או הוזן כהלכה
האו שהמסמך שנסרק ממזין המסמ

כים האוטומטי היה ארוך מדי.

ראה "מסמך תקוע בחלקה העליון של יחידת מזין 
המסמכים האוטומטי" בע"מ 133 או "שימוש במזין 

המסמכים האוטומטי" בע"מ 38.
Drum End Soon.הזמינו יחידת תוף חדשה לפני קבלת הודעת יחידת התוף מתקרבת לסוף חייה

. Replace Drum

Drum ! חוט הקורונה ביחידת התוף זקוק
לניקוי.

נקו את כל ארבעת חוטי הקורונה שבתוך יחידת התוף 
על ידי החלקת הלוחית הכחולה )ראה "ניקוי חוטי 

הקורונה" בע"מ 109(.

הסירו את יחידת התוף, הוציאו את מחסניות הטונר יחידת התוף אינה מותקנת כהלכה.
המיחידת התוף והחזירו את מחסניות הטונר בחזרה לי

חידת התוף. התקינו את יחידת התוף בחזרה במכשיר. 

Drum Stop.החליפו את יחידת התוף )ראה "החלפת יחידת התוף" יש להחליף את יחידת התוף
בע"מ 84(.

Jam 2-sided הנייר תקוע מתחת למגש הניירות 
או יחידת הקיבוע.

ראה "נייר תקוע מתחת למגש הניירות" בע"מ 142.
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Jam Insideראה "נייר תקוע בתוך המכשיר" בע"מ 139.הנייר תקוע בתוך המכשיר

Jam MP Tray הנייר תקוע במגש הניירות 
הרב-תכליתי של המכשיר.

ראה "נייר תקוע במגש הניירות הרב-תכליתי" 
בע"מ 135.

Jam Rear הנייר תקוע בחלקו האחורי של 
המכשיר.

ראה "נייר תקוע בחלקו האחורי של המכשיר" 
בע"מ 137.

Jam Tray1 Jam 

Tray2

 הנייר תקוע במגש הניירות של 
המכשיר.

 ראה "נייר תקוע במגש ניירות 1 או 2" 
בע"מ 136.

Limit Exceeded חרגתם ממספר הדפים שמותר לכם
להדפיס. עבודת ההדפסה תבוטל. 

פנו אל מנהל המערכת שלכם לבדיקת הגדרות 
נעילת הפונקציות המאובטחת  שלכם.

Log Access Error למכשיר אין גישה לקובץ יומן הדפסות
בשרת. 

פנו למנהל המערכת לבדיקת הגדרות שמירת 
יומן הדפסות ברשת. 

למידע נוסף, ראה המדריך לתוכנה ולרשת. 

No Belt Unit.התקינו מחדש את רצועת ההעברה )ראה שלבים רצועת ההעברה אינה מותקנת כהלכה
ב"החלפת רצועת ההעברה" בע"מ 90(.

No Drum Unit.התקינו מחדש את יחידת התוף )ראה שלבים יחידת התוף אינה מותקנת כהלכה
ב"החלפת יחידת התוף" בע"מ 84(.

No HUB Support מחובר לממשק USB התקן רכזת
USB ישיר. 

נתקו את התקן רכזת USB מממשק USB ישיר.

No Paper הנייר במכשיר אזל או שהנייר לא
הוטען כהלכה במגש הניירות.

בצעו את אחת הפעולות הבאות:

 ■ שימו נייר במגש הניירות. וודאו שמובילי הנייר   
   מותאמים לגודל הנייר הנכון.

 ■ הוציאו את הנייר ושימו אותו שנית. וודאו 
   שמובילי הנייר מותאמים לגודל הנייר הנכון.

 ■ אם הבעיה לא נפתרה, יתכן שצריך לנקות את  
    גלגל הזנת הנייר. נקו את גלגל הזנת הנייר.

   )ראה "ניקוי גלגלי הזנת הנייר" בע"מ 118(.

No Permission הדפסת מסמכים צבעוניים מוגבלת על
ידי נעילת פונקציות מאובטחת. עבודת 

ההדפסה תבוטל. 

פנו אל מנהל המערכת לבדיקת הגדרות נעילת 
הפונקציות המאובטחת  שלכם.

No Response/Busy.בדקו את המספר ונסו שנית.המספר שחייגתם אינו עונה או תפוס
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No Toner מחסנית הטונר של הצבע המצוין על
מסך המגע אינה מותקנת כהלכה.

הסירו את יחידת התוף, הוציאו את מחסנית הטונר 
של הצבע המצוין על מסך המגע מיחידת התוף ושימו 

את מחסנית הטונר בחזרה ביחידת התוף. התקינו את 
יחידת התוף בחזרה במכשיר. אם הבעיה ממשיכה, 

החליפו את מחסנית הטונר )ראה "החלפת מחסניות 
הטונר" בע"מ 78(.

מגש הניירות המצוין על מסך המגע 
אינו מותקן או אינו מותקן כהלכה.

התקינו מחדש את מגש הניירות המצוין על מסך 
המגע.

Print Data 

Full

התקינו מחדש את מיכל עודפי הטונר )ראה שלבים מיכל עודפי הטונר אינו מותקן כהלכה.
ב"החלפת מיכל עודפי הטונר" בע"מ 95(.

Document Jam.פעולת שליחת פקס או העתקה בתהליךהזיכרון של המכשיר מלא 
בצעו את אחת הפעולות הבאות:

 ■ לחצו על Send Now, Partial Print  או   
   Quit  לשליחה או להעתקה של הדפים הסרוקים.

 ■ לחצו על        והמתינו עד ששאר הפעולות 
   בתהליך יסתיימו, ואז נסו שנית.

■ מחקו את הפקסים מהזיכרון.

   הדפיסו את הפקסים השמורים בזיכרון כדי להשיב   
   את הזיכרון ל-100% אז השביתו את  שמירת 

   הפקסים למניעת שמירת פקסים נוספים בזיכרון   
  )ראה מדריך מתקדם למשתמש(.

 ■ הוסיפו זיכרון אופציונאלי 
   )ראה מדריך מתקדם למשתמש(.

 פעולת הדפסה בתהליך
בצעו את אחת הפעולות הבאות:

 ■ הקטינו את רזולוציית ההדפסה.
   )ראה מדריך לתוכנה ולרשת(.

■ מחקו את הפקסים מהזיכרון )ראה הסבר לעיל(.

 ■ הוסיפו זיכרון אופציונאלי )ראה מדריך מתקדם   
   למשתמש(.

Drum End Soon.לחצו על         ומחקו את עבודות ההדפסה  הזיכרון של המכשיר מלא ■ 

   המאובטחות שנשמרו קודם. 

 ■ הוסיפו זיכרון אופציונאלי )ראה מדריך מתקדם 
   למשתמש(.
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Print Unable XX.בצעו את אחת הפעולות הבאות:יש בעיה מכאנית במכשיר

■ לחצו ממושכות על           לכיבוי המכשיר, 

    המתינו מספר דקות, ואז הפעילו אותו שנית )ראה    
    "העברת הפקסים או דוח יומן הפקס שלכם" בע"מ    

.)131    

 ■ אם הבעיה ממשיכה, פנו לשירות הלקוחות של  
   Brother לתמיכה. 

Registration 

failed.

לחצו על OK  ונסו שנית.רישום נכשל. 

■ לחצו ממושכות על           לכיבוי המכשיר. 

    המתינו מספר שניות, ואז הפעילו את המכשיר  
   שנית.

   בצעו את רישום הצבע האוטומטי באמצעות מסך   
  המגע )ראה "רישום צבע" בע"מ 120(.

 ■ התקינו רצועת העברה חדשה )ראה "החלפת  
   רצועת ההעברה" בע"מ 90(.

 ■ אם הבעיה ממשיכה, פנו לשירות הלקוחות של
   Brother לתמיכה. 

Rename 

the File

כבר קיים קובץ בכונן זיכרון ההבזק 
USB עם אותו השם כקובץ שאתם 

מנסים לשמור.

שנו את שם הקובץ על כונן זיכרון ההבזק USB או 
הקובץ שאתם מנסים לשמור.

Replace Belt.החליפו את רצועת ההעברה יש להחליף את רצועת ההעברה 
)ראה "החלפת רצועת ההעברה" בע"מ 90(.

Replace Drum.החליפו את יחידת התוף )ראה "החלפת יחידת יש להחליף את יחידת התוף
התוף" בע"מ 84(.

המונה של יחידת התוף לא אופס 
כאשר הותקנה יחידת תוף חדשה.

האפסו את מונה יחידת התוף על פי ההוראות המצור
פות ליחידת התוף החדשה.

Replace Fuser.יש להחליף את יחידת הקיבוע  Brotherאו למפיץ  Brotherפנו לשירות הלקוחות של
המקומי שלכם להחלפת יחידת הקיבוע.

Replace Laser.יש להחליף את יחידת הלייזר  Brotherאו למפיץ Brother פנו לשירות הלקוחות של
המקומי שלכם להחלפת יחידת הלייזר.

Replace PF Kit 
MP Replace PF 
Kit1 Replace PF 
Kit2

פנו לשירות הלקוחות של Brother או למפיץ יש להחליף את ערכת הזנת הנייר.
Brother המקומי שלכם להחלפת ערכת הזנת הנייר.

Replace Toner1 

1   מסך המגע מציג את 

צבע מחסנית הטונר שיש 
 להחליף. BK = שחור,

  C = כחול, M = אדום, 
Y = צהוב.

מחסנית הטונר מתקרבת לסוף 
 חייה. המכשיר יפסיק את כל 

פעולות ההדפסה. כאשר יש די 
זיכרון זמין, יישמרו פקסים בזיכרון.

החליפו את מחסנית הטונר בצבע המצוין על מסך 
המגע )ראה "החלפת מחסנית הטונר" בע"מ 78(.
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Replace WT Box.החליפו את מיכל עודפי הטונר, )ראה "החלפת מיכל יש להחליף את מיכל עודפי הטונר
עודפי הטונר" בע"מ 95(.

Scan Unable המסמך ארוך מידי לסריקה 
דו-צדדית.

  לחצו על      . השתמשו בנייר בגודל המתאים 

לסריקה דו-צדדית )ראה "חומרי הדפסה" בע"מ 

.)226

 ■ לחצו ממושכות על           לכיבוי המכשיר, המתינו  יש בעיה מכאנית במכשיר.

    מספר דקות, ואז הפעילו אותו שנית )ראה 
    "העברת הפקסים או דוח יומן הפקס שלכם"   

    בע"מ 131(.

 ■ אם הבעיה ממשיכה, פנו לשירות הלקוחות של  
   Brother  לתמיכה. 

Self-Diagnostic הטמפרטורה של יחידת הקיבוע
אינה עולה לטמפרטורה הדרושה 

בתוך פרק הזמן המצוין.

לחצו ממושכות           לכיבוי המכשיר, המתינו 

מספר שניות, והפעילו את המכשיר שנית. השאירו 
את המכשיר כשהוא מופעל במצב סרק למשך 15 

דקות. יחידת הקיבוע חמה מדי.

Short paper אורך הנייר במגש קצר מידי מכדי
שהמכשיר יוכל להעבירו למגש 

הפלט הפונה כלפי מטה. 

פתחו את המכסה האחורי )מגש הפלט הפונה כלפי 
המעלה( כדי שהדף המודפס יוכל לצאת למגש הפלט 

הפונה כלפי מעלה. הוציאו את הדפים המודפסים 
 Retry ולחצו על

Size Error גודל הנייר המצוין במנהל התקן
המדפסת ובתפריט מסך המגע אינו 
זמין להדפסה דו-צדדית אוטומטית.

בחרו גודל נייר הנתמך על ידי כל מגש )ראה "סוג 
וגודל נייר" בע"מ(.

Size Error 

2-sided

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

 לחצו על         בחרו בגודל הנייר הנתמך להדפסה 
דו-צדדית. 

.A4 גודל הנייר להדפסה דו-צדדית אוטומטית הוא

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

טענו נייר בגודל הנכון במגש הניירות והגדירו את 
גודל הנייר למגש הניירות )ראה "מגש ניירות" בע"מ 

.)30

.A4 גודל הנייר להדפסה דו-צדדית אוטומטית הוא

Size mismatch.בצעו את אחת הפעולות הבאות:הנייר במגש אינו בגודל הנכון

 ■ טענו במגש הניירות נייר הזהה בגודלו לגודל הנייר 
.Start שנבחר במנהל התקן המדפסת ולחצו על   

 ■ בחרו במנהל התקן המדפסת בגודל הנייר
    שטענתם במגש הניירות המצוין.

Small paper גודל הנייר המצוין במנהל התקן
המדפסת קטן מידי מכדי שהמכשיר 

יוכל להעבירו למגש הפלט הפונה 
כלפי מטה.

פתחו את המכסה האחורי )מגש הפלט האחורי( כדי 
שהדף המודפס יוכל לצאת למגש הפלט הפונה כלפי 

.Retry מעלה, ולחצו על
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Toner Error מחסנית טונר אחת או יותר אינה
מותקנת כהלכה.

 משכו החוצה את יחידת התוף. הוציאו את כל 
מחסניות הטונר והחזירו אותן בחזרה לתוך יחידת 

התוף.
Toner Low:X1

 ה-X מציין את צבע 
 מחסנית הטונר המתק

 רבת לסוף חייה.  
BK = שחור, C = כחול, 

M = אדום, Y = צהוב.

 Toner אם על מסך המגע מופיע
 Low  עדיין ניתן להדפיס; אך 

המכשיר מודיע לכם כי מחסנית 
הטונר מתקרבת לסוף חייה.

הזמינו מחסנית טונר חדשה בצבע המצוין על מסך 

המגע כעת כדי שמחסנית טונר חלופית תהיה זמינה 

.Replace Toner כאשר על מסך המגע יופיע

Too Many Files יותר מידי קבצים שמורים בכונן
.USB זיכרון ההבזק

הקטינו את מספר הקבוצים השמורים בכונן זיכרון 
.USB ההבזק

Touchscreen 

Initialisation 

Failed

מסך המגע נלחץ לפני סיום תהליך 
ההפעלה.

וודאו כי שום דבר אינו נוגע או נח על מסך המגע.

פסולת עשויה להיות תקועה בין 
החלק התחתון של מסך המגע לבין 

מסגרתו.

הכניסו פיסת נייר קשיח בין החלק התחתון של מסך 
המגע לבין מסגרתו והחליקו אותו אחורה וקדימה כדי 

לדחוף החוצה את הפסולת.

Tray2 Error המגש התחתון האופציונאלי אינו
מותקן כהלכה.

התקינו מחדש את המגש התחתון האופציונאלי.

Unusable Device 

Remove the 

Device. Turn the 

power off and 

back on again.

התקן USB פגום או הצורך הרבה 
חשמל חובר לממשק USB הישיר.

. USB נתקו את ההתקן מממשק ישיר 

ה לחצו ממושכות על           לכיבוי המכשיר ואז הפעי

לו אותו שנית.

Unusable Device USB או כונן הבזק USB התקן
שאינו נתמך/מוצפן חובר לממשק 

.USB ישיר

 נתקו את ההתקן מממשק USB הישיר 
)ראה מפרטים לכונני הבזק USB נתמכים ב"הדפסה 
מכונן הבזק USB או מצלמה דיגיטאלית התומכת 

בהתקן אחסון המוני" בע"מ 64(.
USB 

Write-protected

 USB מתג ההגנה של כונן הבזק
מופעל.

.USB השביתו את מתג ההגנה של כונן הבזק

WT Box End Soon מיכל עודפי הטונר מתקרב לסוף
חייו.

קנו מיכל עודפי טונר חדש לפני שתקבלו הודעת
 .Replace WT Box
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 העברת הפקסים שלכם 
או דוח יומן פקס
אם על מסך המגע מופיע: 

Print Unable XX ■  

Scan Unable ■  

אנו ממליצים להעביר את הפקסים שלכם למכשיר פקס 
אחר או למחשב שלכם )ראה "העברת פקסים למכשיר 

פקס אחר" בע"מ 131 או "העברת פקסים למחשב 
שלכם" בע"מ 132(.

ניתן גם להעביר את דוח יומן הפקס כדי לראות האם יש 
פקסים שעליכם להעביר )ראה "העברת דוח יומן הפקס 

למכשיר פקס אחר" בע"מ 132(.

הערה  
אם מופיעה הודעת שגיאה על מסך המגע של המכשיר, 
לאחר שהפקסים הועברו, נתקו את המכשיר מהחשמל 

מספר פעמים וחברו אותו שנית.

העברת פקסים למכשיר פקס אחר
אם לא הגדרתם את תחנת העבודה שלכם אינכם יכולים 

להיכנס למצב העברת פקס )ראה "הזנת מידע אישי 
)זיהוי תחנת עבודה(" בע"מ 20(.

לחצו על        כדי להפסיק זמנית את השגיאה.   

לחצו על        .  

.All Settings לחצו על  

הזיזו את המסך למעלה או למטה או לחצו    
 .Service על ▲ או ▼ להצגת  

.Service לחצו על  

.Data Transfer לחצו על  

.Fax Transfer לחצו על  

בצעו את אחת הפעולות הבאות:  

 ,No Data אם על מסך המגע מופיע ■   
אין פקסים נותרים בזיכרון של המכשיר.     

.Close לחצו על   

■ הזינו את מספר הפקס שהפקסים יועברו אליו.  

.Fax Start לחצו על  

1
2

3

4

5

6

7

8

9
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העברת פקסים למחשב האישי שלכם

ניתן להעביר פקסים מזיכרון המכשיר למחשב האישי 
שלכם.

לחצו על        כדי להפסיק זמנית את השגיאה.   

 MFL- Pro Suite וודאו כי התקנתם את   
על המחשב האישי שלכם ואז הפעילו    

את PC-Fax Receive על המחשב האישי.   
פעלו על פי ההוראות של מערכת ההפעלה     

שאתם משתמשים בה.   

 ,®Windows® XP, Windows Vista( ■   
 )Windows® 7   

מתוך תפריט       )Start(, בחרו    

            All Programs > Brother >          

 Brother Utilities    

לחצו על הרשימה הנפתחת ובחרו את שם      
הדגם שלכם )אם טרם נבחר(.    

לחצו על PC-FAX Receive בסרגל הניווט     
.Receive השמאלי, ואז לחצו על   

)Windows® 8( ■  

לחצו על         )Utilities Brother(, ואז לחצו    
על הרשימה הנפתחת ובחרו את שם הדגם     

שלכם )אם טרם נבחר(.    
לחצו על PC-FAX Receive בסרגל הניווט    

.Receive השמאלי, ואז לחצו על  

    PC Fax Receive וודאו כי הגדרתם את  
על המכשיר )ראה "קבלת פקסים למחשב האישי    

)Windows®  בלבד(" בע"מ 51(.   
אם יש פקסים בזיכרון של המכשיר בעת הגדרת    

PC-Fax Receive, על מסך המגע תופיע   
  השאלה האם ברצונכם להעביר את הפקסים   

למחשב האישי שלכם.  

  בצעו את אחת הפעולות הבאות: 

■ להעברת כל הפקסים למחשב האישי שלכם,    
לחצו על Yes. אם Fax Preview  מושבת     

)Off(, אתם תשאלו האם ברצונכם להדפיס     
עותקי גיבוי.   

■ ליציאה ולהשארת הפקסים בזיכרון, לחצו על    
.No   

לחצו על      .  

העברת דוח יומן הפקס למכשיר פקס אחר

אם לא הגדרתם את תחנת העבודה שלכם אינכם 
יכולים להיכנס למצב העברת פקס )ראה "הזנת מידע 

אישי )זיהוי תחנת עבודה(" בע"מ 20(.

לחצו על         כדי להפסיק זמנית את השגיאה.   

לחצו על          .  

.All Settings לחצו על  

הזיזו את המסך למעלה או למטה או לחצו    
 .Service על ▲ או ▼ להצגת  

.Service לחצו על  

.Data Transfer לחצו על  

.Report Transfer לחצו על  

הזינו את מספר הפקס שדוח יומן הפקס    
יועבר אליו.  

.Fax Start לחצו על  

1

2

3

4

5

1

2

3
4

5
6
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8
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תקיעות מסמכים
 מסמך תקוע בחלק העליון 

של מזין המסמכים האוטומטי
הוציאו את כל הנייר שאינו תקוע ממזין המסמכים    

האוטומטי.  

פתחו את מכסה מזין המסמכים האוטומטי.  

משכו החוצה את המסמך התקוע לצד שמאל.  

אם המסמך נקרע, הקפידו להוציאו את כל פיסות    
הנייר הקטנות למניעת תקיעות נייר נוספות    

בעתיד.   

סגרו את מכסה מזין המסמכים האוטומטי.  

לחצו על        .  

 מסמך תקוע מתחת למכסה 
המסמכים

הוציאו את כל הנייר שאינו תקוע ממזין המסמכים    
האוטומטי.  

הרימו את מכסה המסמכים.  

משכו החוצה את המסמך התקוע לצד ימין.  

אם המסמך נקרע, הקפידו להוציאו את כל פיסות    
הנייר הקטנות למניעת תקיעות נייר נוספות    

בעתיד.   

סגרו את מכסה המסמכים.  

לחצו על       .  
55

44

3

3 2

2 1

1
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הוצאת מסמכים קטנים התקועים 
במזין המסמכים האוטומטי

הרימו את מכסה המסמכים.  

הכניסו גיליון נייר קשיח, כגון בריסטול לתוך מזין    
המסמכים האוטומטי כדי לדחוף החוצה את כל    

פיסות הנייר הקטנות.  

סגרו את מכסה המסמכים.   

לחצו על       .  

מסמך תקוע במגש הפלט
הוציאו את כל הנייר שאינו תקוע ממזין המסמכים    

האוטומטי.  

משכו החוצה את המסמך התקוע לצד ימין.  

לחצו על       .  

1

2

3

4

1

2

3
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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 הרב-תכליתי

אם על מסך המגע מופיע Jam MP Tray, פעלו על פי 
השלבים הבאים:

הוציאו את הנייר מהמגש הרב-תכליתי.  

הוציאו את כל הנייר התקוע בתוך ובסביבות     
המגש הרב-תכליתי.   

אווררו את ערימת הדפים ושימו אותה בחזרה     
בתוך המגש הרב-תכליתי.  

בעת טעינת נייר במגש הרב-תכליתי, וודאו כי     
הנייר נותר מתחת למובילי גובה הנייר המרבי )1(    

משני צידי המגש.   

לחצו על Retry להמשך ההדפסה.  

1

2

3

4

5
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נייר תקוע במגש 1 או מגש 2

 Jam או  Jam Tray1 אם על מסך המגע מופיע
Tray2, פעלו על פי השלבים הבאים:

הוציאו את מגש הניירות החוצה מהמכשיר.    
:Jam Tray1 להודעת  

:Jam Tray2 להודעת  

משכו בשתי הידיים באיטיות את הנייר התקוע כדי    
להוציאו מהמכשיר.   

הערה 
משיכת נייר תקוע כלפי מטה מאפשרת לכם להוציא    

את הנייר ביתר קלות.   

וודאו כי הנייר מצוי מתחת לסימון גובה הנייר    
המרבי )▼▼▼( במגש הניירות. בעת לחיצה על    

מנוף שחרור הכחול של מובילי הנייר, הזיזו את    
מובילי הנייר כדי להתאימם לגודל הנייר.    

בדקו שמובילי הנייר מותקנים היטב בחריצים.   

החזירו את מגש הניירות לתוך המכשיר.  

1

3

2

4
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 נייר תקוע בחלקו האחורי 
של המכשיר

אם על מסך המגע מופיע Jam Rear, פעלו על פי 
השלבים הבאים:

השאירו את המכשיר פועל למשך 10 דקות כדי    
שהמאוורר הפנימי יצטנן את החלקים החמים     

מאוד בתוך המכשיר.   

פתחו את המכסה אחורי.  

אזהרה
משטח חם  

לאחר שהשתמשתם במכשיר, חלקים פנימיים    
מסוימים של המכשיר יהיו חמים מאוד.    

המתינו להצטננות המכשיר לפני שתגעו    
בחלקים הפנימיים.   

1

2
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משכו את הלוחיות הכחולות )1( שמשמאל ומימין    
כלפי מטה לפתיחת מכסה יחידת הקיבוע )1(.   

הערה  
אם מנופי המעטפות )3( שבתוך המכסה האחורי     

נמשכים כלפי מטה למצב הדפסת המעטפות,    
הרימו מנופים אלו למצבם המקורי לפני משיכת    

הלוחיות הכחולות )1( כלפי מטה.   

משכו בעדינות בשתי הידיים את הנייר התקוע     
החוצה מיחידת הקיבוע.  

סגרו את מכסה יחידת הקיבוע )2(.  

הערה  
אם אתם מדפיסים מעטפות, משכו כלפי מטה את    
מנופי המעטפות )3( כדי להחזירם למצב הדפסת     

מעטפות לפני סגירת המכסה האחורי.  

סגרו את המכסה האחורי.  

34

5

6
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נייר תקוע בתוך המכשיר

אם על מסך המגע מופיע Jam Inside, פעלו על פי 
השלבים הבאים:

לחצו על לחצן שחרור המכסה הקדמי ופתחו את    
המכסה הקדמי.  

אחזו בידית הכחולה של יחידת התוף. משכו את    
יחידת התוף החוצה עד שתיעצר.   

 

3

2
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סובבו את מנוף הנעילה הכחול )1( בצדו השמאלי  3  
של המכשיר בניגוד לכיוון השעון לשחרור יחידת    

התוף.  בעודכם מחזיקים בידיות הכחולות של     
יחידת התוף, הרימו את חלקה הקדמי של יחידת    

התוף והוציאו אותה מהמכשיר.   

חשוב 
• אנו ממליצים לשים את יחידת התוף על גיליון נייר    

חד-פעמי או מטלית במקרה שתשפכו או תפזרו     
שלא בכוונה את הטונר.    

• למניעת נזק למכשיר מחשמל סטאטי אל תגעו     
באלקטרודות המוצגות באיור.   
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משכו החוצה בעדינות את הנייר התקוע במכשיר.  

 

וודאו שמנוף הנעילה הכחול )1( במצב שחרור כפי    
שניתן לראות באיור.   

החליקו בעדינות את יחידת התוף לתוף המכשיר    
עד שייעצר במנוף הנעילה הכחול.   

סובבו את מנוף הנעילה הכחול )1( בכיוון השעון    
למצב נעילה.   

4

5

6
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דחפו את יחידת התוף פנימה עד שתיעצר.   

סגרו את המכסה הקדמי של המכשיר.   

הערה 
   Jam אם תכבו את המכשיר כאשר הודעת   

Inside  מופיעה על מסך המגע, המכשיר ידפיס     
נתונים לא שלמים מהמחשב שלכם כאשר      

תפעילו אותו שנית.  לפני הפעלת המכשיר, מחקו     
את עבודת ההדפסה הממתינה מהמחשב שלכם.    

נייר תקוע מתחת למגש הניירות

אם על מסך המגע מופיע Jam 2-sided, פעלו על פי 
השלבים הבאים:

השאירו את המכשיר פועל למשך 10 דקות כדי    
שהמאוורר הפנימי יצטנן את החלקים החמים     

מאוד בתוך המכשיר.   

הוציאו את מגש הניירות החוצה מהמכשיר.   

וודאו שהנייר התקוע אינו בתוך המכשיר.   

 

8

9
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אם אין נייר תקוע בתוך המכשיר, בדקו מתחת    
למגש הניירות.   

אם אין נייר תקוע במגש הניירות, פתחו את    
המכסה האחורי.   

 

משכו בעדינות בשתי הידיים את הנייר התקוע    

מחלקו האחורי של המכשיר.  

סגרו את המכסה האחורי עד שיינעל למצב סגור.   

החזירו את מגש הניירות לתוך המכשיר.  

אזהרה
משטח חם  

לאחר שהשתמשתם במכשיר, חלקים פנימיים    
מסוימים של המכשיר יהיו חמים מאוד.    

המתינו להצטננות המכשיר לפני שתגעו    
בחלקים הפנימיים.   

4

5

6

7
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 אם אתם נתקלים בקשיים עם המכשיר שלכם
חשוב  

• לעזרה טכנית, נא לפנות לשירות הלקוחות של Brother או למפיץ Brother המקומי שלכם.  
• אם אתם חושבים שקיימת בעיה עם המכשיר שלכם, עיינו בטבלה למטה ופעלו על פי העצות לאבחון ותיקון תקלות.    

את רוב הבעיות אתם יכולים לפתור בעצמכם.   
• אם אתם זקוקים לסיוע נוסף, מרכז הפתרונות של Brother מציג את השאלות השכיחות האחרונות ועצות לאבחון    

ותיקון תקלות.    

http://solutions.brother.com :נא לבקר באתר  

קשיי הדפסה

הצעותקושי

בדקו כי מנהל התקן המדפסת הנכון הותקן ונבחר.אין תדפיס.

בדקו אם מסך המגע מציג הודעת שגיאה )ראה "הודעות שגיאה ותחזוקה" בע"מ 123(.

 בדקו שהמכשיר במצב מקוון: 
)Windows Server® 2008 R2-ו Windows® 7( 

לחצו על        לחצן )Start( ולאחר מכן על Devices and Printers. לחצו על המקש הימני של 
 Printer לחצו על .See what's printing ולחצו על Brother MFC-XXXX Printer העכבר על

 בסרגל התפריט. בדקו כי Use Printer Offline אינו מסומן.
)Windows Server® 2008-ו  ®Windows Vista( 

 .Control Panel > Hardware and Sound > Printers ועל )Start( לחצו על          לחצן 
 Use Printer וודאו כי .Brother MFC-XXXX Printer לחצו עם המקש הימני של העכבר על

 Online  אינו מצוין. אם כן, לחצו על אפשרות זו להגדרת מנהל התקן המדפסת למצב מקוון.
)Windows Server® 2003-ו  Windows® XP( 

 Brother לחצו עם המקש הימני של העכבר על .Printers and Faxes ועל Start לחצו על לחצן
MFC-XXXX Printer. וודאו כי Use Printer Online  אינו מצוין. אם כן, לחצו על אפשרות זו 

 להגדרת מנהל התקן המדפסת למצב מקוון.
)Windows® 8( ו-  Windows Server® 2012 הזיזו את העכבר לפינה הימנית התחתונה של 
 Control ואז לחצו על ,Settings שולחן העבודה שלכם. כאשר מופיע סרגל התפריט, לחצו על

.Panel 
  .View devices and printers לחצו על ,Hardware and Sound )Hardware( בקבוצת

 See what's ולחצו על  Brother MFC-XXXX Printer לחצו עם המקש הימני של העכבר על
printing. אם מופיעות אפשרויות מנהל התקן המדפסת, בחרו את מנהל התקן המדפסת שלכם. 

 לחצו על Printer בתוך סרגל התפריט וודאו כי Use Printer Offline לא נבחר.
)Windows Server® 2012 R2( 

 View devices and לחצו על ,Hardware בקבוצת .Start על מסך Control Panel לחצו על
 See ולחצו על Brother MFC-XXXX Printer לחצו עם המקש הימני של העכבר על  .printers
what's printing. אם מופיעות אפשרויות מנהל התקן המדפסת, בחרו את מנהל התקן המדפסת 

שלכם. לחצו על Printer בתוך סרגל התפריט וודאו כי Use Printer Offline לא נבחר.

פנו למנהל המערכת לבדיקת הגדרות נעילת הפונקציות המאובטחת שלכם.

 המכשיר אינו מדפיס 
או הפסיק להדפיס.

  לחצו על       .

 המכשיר יבטל את עבודת ההדפסה ויימחק אותה מהזיכרון. התדפיס עשוי להיות בלתי שלם. 
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 קשיי הדפסה )המשך(

הצעותקושי

ההכותרת העליונה או הכותרת התח
תונה מופיעות כאשר המסמך מוצג 
על המסך אך לא על הדף המודפס.

יש שטח בלתי ניתן להדפסה בחלק העליון והתחתון של הדף. התאימו את השוליים 
 העליונים והתחתונים של המסמך שלכם להדפסת כותרת עליונה ותחתונה 

)ראה "שטחים בלתי ניתנים לסריקה ולהדפסה" בע"מ 29(.
המכשיר מדפיס באופן בלתי צפוי או 

מדפיס נתוני זבל.
לחצו על         לביטול עבודות ההדפסה.

בדקו את ההגדרות ביישום שלכם כדי לוודא כי הוא מוגדר לפעול עם המכשיר שלכם.

 המכשיר מדפיס את שני 
הדפים הראשונים נכון, ואז בחלק 

מהדפים חסר טקסט.

בדקו שהגדרות ההדפסה ביישום שלכם זמינות במנהל התקן המדפסת של המכשיר.

 המחשב שלכם אינו מזהה את האות המלא של חוצץ הקלט של המכשיר. בדקו כי 
חיברתם את כבל הממשק כהלכה )ראה מדריך הגדרות מהיר(.

המכשיר אינו מדפיס משני צידי הדף 
 למרות שהגדרת מנהל התקן 

המדפסת היא של הדפסה דו-צדדית.

בדקו את הגדרת גודל הדף במנהל התקן המדפסת. עליכם לבחור A4 )60 עד 105 
גר'/מ"ר(.

 USB המכשיר אינו מציג את תפריט
כאשר כונן הבזק USB מחובר 

לממשק USB ישיר.

 כאשר המכשיר במצב שינה עמוקה, המכשיר לא יתעורר גם אם חיברתם כונן הבזק
 USB לממשק USB הישיר.  לחצו על מסך המגע כדי להעיר את המכשיר.

בדקו כי הגדרת גודל הנייר ביישום ובמנהל התקן המדפסת זהה.לא ניתן לבצע הדפסת "מתווה דף".

נסו לשנות את הגדרת מנהל התקן המדפסת. הרזולוציה הגבוהה ביותר מצריכה זמן מהירות הדפסה איטית מדי.
עיבוד נתונים, שליחה והדפסה ארוך יותר.

אם המכשיר במצב שקט, מהירות ההדפסה איטית יותר.  בדקו את הגדרת מצב שקט 
)ראה מדריך מתקדם למשתמש(.

 המכשיר אינו מדפיס מתוך
 .®Adobe® Illustrator 

נסו להקטין את רזולוציית ההדפסה )ראה מדריך לתוכנה ולרשת(.

ראה "שיפור איכות ההדפסה" בע"מ 154.איכות הדפסה גרועה

 קשיי שימוש בנייר

הצעותקושי

 אם על מסך המגע מופיעה הודעת Paper Jam והבעיה עדיין קיימת, המכשיר אינו מזין נייר.
ראה "הודעות שגיאה ותחזוקה" בע"מ 123.

אם מגש הניירות ריק, שימו בו ערימת ניירות חדשה.
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.

 )Paper Source( לא נבחר כמקור הנייר )MP Tray( וודאו כי המגש הרב-תכליתי
במנהל התקן המדפסת.

נקו את גלגלי הזנת הנייר )ראה "ניקוי גלגלי הזנת הניר" בע"מ 118(.

 המכשיר אינו מזין נייר מהמגש 
הרב-תכליתי.

בדקו שלא נבחר מצב מגש רב-תכליתי )MP Tray( במנהל התקן המדפסת.
אווררו את הדפים היטב ושימו אותם בחזרה בתוך המגש.

טענו שלוש מעטפות בכל עת במגש הרב-תכליתי. יש להגדיר את היישום שלכם להדפיס כיצד להדפיס על מעטפות?
על מעטפות בגודל שאתם משתמשים בהן. הדבר נעשה בדרך כלל בתפריט הגדרת 

עמוד)Page Setup(  או הגדרת מסמך )Document Setup( של היישום שלכם )ראה 
מדריך היישום למידע נוסף(.
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 הדפסת פקסים שהתקבלו

הצעותקושי

  ■ הדפסה צפופה
  ■ קווים אופקיים

  ■ משפטים עליונים ותחתונים    
     קטועים

 ■ שורות חסרות

בדרך כלל הדבר נגרם בגלל קשר טלפוני משובש.  הכינו עותק; אם העותק שלכם נראה 
טוב, קרוב לוודאי שהקשר הטלפוני היה משובש, עם חשמל סטאטי או שיבושים על קו 

הטלפון. בקשו מהצד השני לשלוח את הפקס שנית.

קווים שחורים אנכיים בעת קבלת 
פקסים

חוטי הקורונה להדפסה עשויים להיות מלוכלכים. נקו את חוטי הקורונה ביחידת התוף 
)ראה "ניקוי חוטי הקורונה" בע"מ 109(.

הסורק של השולח עשוי להיות מלוכלך. בקשו מהשולח להכין עותק כדי לראות אם 
הבעיה היא במכשיר השולח. נסו לקבל ממכשיר פקס אחר.

פקסים שהתקבלו נראים חצויים או 
עם דפים ריקים.

שוליים משמאל ומימין חתוכים או שדף אחד מודפס על שני דפים )ראה "גודל נייר" 
בע"מ 30(.

הפעילו הקטנה אוטומטית )Auto Reduction( )ראה מדריך מתקדם למשתמש(.

 קו טלפון או חיבורים

הצעותקושי

בדקו את כל חיבורי כבל קו הטלפון. בדקו שכבל קו הטלפון מחובר ישירות לשקע הטלפון החיוג אינו פועל. )אין צליל חיוג(
בקיר ולשקע LINE של המכשיר. 

שנו את הגדרת הטונים/פולסים )ראה מדריך מתקדם למשתמש(.

אם טלפון חיצוני מחובר למכשיר, שלחו פקס ידני על ידי הרמת השפופרת של הטלפון 
החיצוני וחיוג המספר באמצעות הטלפון החיצוני. המתינו לשמיעת צלילי קבלת הפקס 

.Fax Start לפני שתלחצו על
אם אין צליל חיוג, חברו מכשיר טלפון תקין וכבל קו טלפון ישירות לשקע הקיר של 

הטלפון שלכם. הרימו את שפופרת הטלפון החיצונית והאזינו לצליל החיוג.  אם עדיין 
אין צליל חיוג, בקשו מחברת הטלפונים שלכם לבדוק את הקו ואת שקע הקיר.

 המכשיר אינו עונה כאשר 
מתקשרים אליו.

וודאו כי המכשיר במצב קבלה נכון להגדרה שלכם )ראה "הגדרות מצבי קבלה" בע"מ 
46(. בדקו את צליל החיוג. אם ניתן, התקשרו למכשיר שלכם כדי לשמוע אותו עונה. אם 
עדיין אין תשובה, בדקו את חיבור כבל קו הטלפון. אם אינכם שומעים צלצול כאשר אתם 

מתקשרים למכשיר שלכם, בקשו מחברת הטלפונים שלכם לבדוק את הקו.

 קבלת פקסים

הצעותקושי

בדקו את כל חיבורי כבל קו הטלפון. בדקו שכבל קו הטלפון מחובר ישירות לשקע הטלפון לא ניתן לקבל פקס.
בקיר ולשקע LINE  של המכשיר.  אם אתם מנויים לשירותיDSL או VoIP, נא לפנות 

לספק השירות שלכם להוראות חיבור.
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 קבלת פקסים )המשך(

הצעותקושי

בדקו שהמכשיר במצב הקבלה הנכון. הדבר נקבע על ידי מכשירים חיצוניים ושירותי לא ניתן לקבל פקס. )המשך(
מנויי טלפוניים שיש לכם על אותו הקו כמכשיר Brother )ראה "גדרות מצבי קבלה" 

בע"מ 46(.
   ■ אם יש לכם קו פקס ייעודי וברצונכם שמכשיר Brother שלכם יענה אוטומטית לכל  

 .)Fax( הפקסים הנכנסים, בחרו במצב פקס     

   ■ אם מכשיר Brother שלכם חולק קו עם משיבון חיצוני, יש לבחור מצב משיבון חיצוני  
      )External TAD(. במצב משיבון חיצוני, מכשיר Brother שלכם יקבל אוטומטית 

     פקסים נכנסים ומתקשרים קוליים יוכלו להשאיר הודעה על המשיבון שלכם.

   ■ אם מכשיר Brother שלכם חולק קו עם טלפונים אחרים וברצונכם שהוא יענה 
 .)Fax/Telאוטומטית לכל הפקסים הנכנסים, יש לבחור מצב )פקס/טלפון      

      במצב פקס/טלפון מכשיר Brother יקבל אוטומטית פקסים וישמיע צליל כפול   
     מהיר כדי להודיע לכם לענות לשיחות קוליות.

   ■ אם אין ברצונכם שמכשיר Brother שלכם יענה אוטומטית לפקסים נכנסים, יש    
      לבחור מצב ידני )Manual(. במצב ידני, עליכם לענות לכל שיחה נכנסת ולהפעיל     

     את המכשיר לקבלת פקסים.
מכשיר או שירות אחר אצלכם עשוי לענות לשיחה לפני מכשיר Brother שלכם. כדי  

לבדוק זאת, הקטינו את הגדרת השהיית הצלצול: 

  ■ אם מצב המענה מוגדר לפקס או פקס/טלפון, הקטינו את השהיית הצלצול 
     לצלצול אחד  

    )ראה השהיית צלצול בע"מ 46(.

  ■ אם מצב המענה מוגדר למשיבון חיצוני, הקטינו את מספר הצלצולים 
    המתוכנתים על המשיבון שלכם לשניים.

 ■ אם מצב המענה מוגדר לידני, אל תתאימו את הגדרת השהיית הצלצול.
בקשו ממישהו שישלח לכם פקס ניסיון: 

  ■ אם קיבלתם את פקס הניסיון בהצלחה, המכשיר שלכם פועל כהלכה. זכרו לאפס   
     את השהיית הצלצול או הגדרת המשיבון שלכם בחזרה להגדרתו המקורית.

     מופיעות בעיות קבלה לאחר איפוס השהיית הצלצול, יתכן שאדם, מכשיר או שירות 
    מנוי עונה לשיחת הפקס לפני שלמכשיר הייתה הזדמנות לענות.

  ■ אם לא יכולתם לקבל את הפקס, יתכן שמכשיר או שירות מנויי אחר משבש את   
     קבלת הפקסים שלכם או שיש בעיה עם קו הפקס שלכם.
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 קבלת פקסים )המשך(

הצעותקושי

 אם אתם משתמשים במשיבון חיצוני באותו קו כמכשיר Brother  שלכם, לא ניתן לקבל פקס. )המשך(
בדקו שהמשיבון שלכם מוגדר כהלכה )ראה "חיבור משיבון חיצוני" בע"מ 54(. 

1   חברו את המשיבון החיצוני כפי שניתן לראות באיור בע"מ 54.
2   הגדירו את המכשיר שלכם לענות בתוך צלצול אחד או שניים.

3   הקליטו את ההודעה היוצאת על המשיבון שלכם. 
     ■ הקליטו 5 שניות של שקט בתחילת ההודעה היוצאת שלכם.

     ■ הגבילו את הדיבור שלכם ל-20 שניות.
      ■ סיימו את ההודעה היוצאת עם קוד ההפעלה מרחוק שלכם לאנשים ששולחים   

         פקסים ידניים.  לדוגמה: "לאחר הצפצוף, השאירו הודעה או לחצו על *51
        ועל Start לשליחת פקס".

4   הגדירו את המשיבון שלכם לענות לשיחות.
 5   הגדירו את מצב הקבלה על המכשיר שלכם למצב משיבון חיצוני 

     )ראה "בחירת מצב הקבלה" בע"מ 43(
 בדקו שתכונת איתור הפקס של מכשיר Brother שלכם מופעלת. איתור פקס היא 
תכונה המאפשרת לכם לקבל פקס גם אם עניתם לשיחה בטלפון חיצוני או שלוחה 

)ראה "איתור פקס" בע"מ 47(.

אם אתם מקבלים לעתים קרובות שגיאות שידור בשל שיבושים אפשריים על קו הטלפון 
שלכם, נסו לשנות את הגדרת התאימות להגדרת )Basic for VoIP( )ראה "שיבושי קו 

טלפון/VoIP" בע"מ 153(.
פנו אל מנהל המערכת שלכם לבדיקת הגדרות נעילת הפונקציות המאובטחת  שלכם.

 קבלת פקסים )המשך(

הצעותקושי

בדקו את כל חיבורי כבל קו הטלפון. בדקו שכבל קו הטלפון מחובר ישירות לשקע לא ניתן לשלוח פקס
הטלפון בקיר ולשקע LINE של המכשיר. 

וודאו שלחצתם על Fax  והמכשיר במצב פקס )ראה "כיצד לשלוח פקס" בע"מ 40(.

 הדפיסו את דוח אימות השידור ובדקו האם קיימת שגיאה 
)ראה מדריך מתקדם למשתמש(.

פנו אל מנהל המערכת שלכם לבדיקת הגדרות נעילת הפונקציות המאובטחת  שלכם.

בקשו מהצד השני לבדוק כי במכשיר המקבל יש נייר.

נסו לשנות את הרזולוציה שלכם לרזולוציית Fine או S.Fine. הכינו עותק כדי לבדוק איכות שליחה גרועה.
 את פעולת הסורק של המכשיר שלכם. אם איכות העותק אינה טובה, 

נקו את הסורק )ראה "ניקוי זכוכית הסורק" בע"מ 104(.
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 שליחת פקסים )המשך(

הצעותקושי

דוח אימות שידור מודיע 

 .RESULT:ERROR

קרוב לוודאי שיש רעש או חשמל סטאטי זמני על הקו. נסו לשלוח את הפקס שנית. אם אתם 
שולחים הודעת פקס למחשב האישי ומקבלים RESULT:ERROR על דוח אימות השידור, 

יתכן כי הזיכרון במכשיר שלכם אזל. לשחרור זיכרון נוסף, ניתן להשבית את אחסון הפקסים 
)ראה מדריך מתקדם למשתמש(, להדפיס את הפקסים המצויים בזיכרון )ראה מדריך מתקדם 
למשתמש( או לבטל פקס מושהה )ראה מדריך מתקדם למשתמש(. אם הבעיה נותרת בעינה, 

פנו לחברת הטלפונים ובקשו מהם לבדוק את קו הטלפון שלכם.
אם אתם מקבלים לעתים קרובות שגיאות שידור בשל שיבושים אפשריים על קו הטלפון שלכם, 

 )Basicfor VoIP( נסו לשנות את הגדרת התאימות להגדרת 
)ראה "שיבושי קו טלפון/VoIP" בע"מ 153(.

 בדקו שטענתם את המסמך כהלכה. בעת שימוש במזין המסמכים האוטומטי, הפקסים הנשלחים ריקים.
על המסמך לפנות כלפי מעלה.  בעת שימוש בזכוכית הסורק, על המסמך לפנות כלפי מטה 

)ראה "טעינת מסמכים" בע"מ 38(.
 קווים שחורים אנכיים בעת 

שליחת פקסים
קוים שחורים אנכיים על פקסים ששלחתם נגרמים בדרך כלל על ידי לכלוך או טיפקס על פס 

הזכוכית )ראה "ניקוי זכוכית הסורק" בע"מ 104(.

 טיפול בשיחות נכנסות

הצעותקושי

 המכשיר "שומע" קול כצליל 
.CNG חיוג

אם איתור הפקס מופעל, המכשיר שלכם רגיש יותר לצלילים. יתכן כי המכשיר מפרש בטעות 
קולות מסוימים או צלילי מוסיקה על הקו כקריאות של מכשיר פקס ומגיב בצלילי קבלת פקס. 

כבו את המכשיר באמצעות לחיצה על       .  נסו להימנע מבעיה זו על ידי השבתת תכונת 
איתור הפקס )ראה "איתור פקס" בע"מ 47(.

 שליחת שיחת פקס
למכשיר

 אם אתם עונים על טלפון חיצוני או שלוחה, לחצו על קוד ההפעלה מרחוק שלכם 
)הגדרת ברירת המחדל היא *51(. כאשר המכשיר עונה, נתקו.

תכונות מותאמות על קו 
יחיד 

אם יש לכם שיחה ממתינה, שיחה ממתינה/שיחה מזוהה, שיחה מזוהה, דואר קולי, משיבון, 
מערכת אזעקה או תכונה מותאמת אישית אחרת על המכשיר שלכם, הדבר עשוי לגרום לבעיה 

בשליחת או בקבלת פקסים.

לדוגמה: אם אתם מנויים לשיחה ממתינה או לשירות מותאם אישית אחר והאות שלו עובר 
דרך הקו בעת שהמכשיר שלכם שולח או מקבל פקס, האות עשוי לשבש זמנית או לקטוע את 

הפקסים. תכונת ECM )מצב תיקון שגיאות( של Brother תסייע לכם להתגבר על הבעיה. 
מצב זה קשור למערכת הטלפונים ונפוץ בכל המכשירים ששולחים ומקבלים מידע על קו אחד 
המשותף עם תכונות מותאמות אישית. אם מניעת שיבושים קלים חיונית לעסקכם, מומלץ להת

קין קו נפרד ללא תכונות מותאמות אישית.

 קשיי העתקה

הצעותקושי

וודאו שלחצתם על Copy  והמכשיר במצב העתקה  )ראה "כיצד ליצור עותקים" בע"מ 62(.לא ניתן ליצור עותק

פנו אל מנהל המערכת לבדיקת הגדרות נעילת הפונקציות המאובטחת שלכם.

קווים שחורים אנכיים 
מופיעים על העותקים.

קווים שחורים אנכיים על עותקים נגרמים בדרך כלל על ידי לכלוך או טיפקס על פס הזכוכית 
או אם חוטי הקורונה מלוכלכים. נקו את פס הזכוכית וזכוכית הסורק ואת הפס הלבן והפלסטיק 

הלבן שמעליהם )ראה "ניקוי זכוכית הסורק" בע"מ 140 ו"ניקוי חוטי הקורונה" בע"מ 109(.
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 קשיי העתקה )המשך(

הצעותקושי

וודאו כי טענתם את המסמך כהלכה )ראה "שימוש במזין המסמכים האוטומטי" בע"מ העותקים ריקים.
38 או "שימוש בזכוכית הסורק" בע"מ 39(.

 קשיי סריקה
הצעותקושי

  WIA או TWAIN שגיאות 
מופיעות בהתחלת הסריקה. 

)®Windows(

וודאו כי מנהל התקן TWAIN או WIA  של Brother נבחר כמקור הראשי ביישום 
 Desktop לחצו על Nuance™ PaperPort™ 12SE הסריקה שלכם. לדוגמה, בתוך

. Brother של TWAIN/WIA לבחירת מנהל התקן  > Scan Settings > Select
 ICA או TWAIN שגיאות 

בהתחלת הסריקה. )מקינטוש(
וודאו כי מנהל התקן TWAIN של Brother  נבחר כמקור הראשי. בתוך 

  TWAIN ובחרו את מנהל התקן  File > Select Source לחצו על ,PageManager
. Brother של 

 ICA מקינטוש יכול גם לסרוק מסמכים באמצעות מנהל התקן סורק 
)ראה מדריך לתוכנה ולרשת(.

 נסו להעלות את רזולוציית הסריקה. )מקינטוש(זיהוי תווים אופטי אינו פועל
צריך להוריד ולהתקין את Presto! PageManager לפני השימוש. למידע נוסף, ראה 

"גישה למרכז התמיכה של Brother  )מקינטוש(" בע"מ 5.
ראה "קשיי רשת" בע"מ 151סריקת רשת אינה פועלת.

פנו אל מנהל המערכת לבדיקת הגדרות נעילת הפונקציות המאובטחת  שלכם.לא ניתן לסרוק.

קשיי תוכנה
הצעותקושי

 לא ניתן להתקין תוכנה
 או להדפיס

 )Windows® בלבד(
 הפעילו את תוכנית Repair MFL-Pro Suite שעל התקליטור. 

התוכנית תתקן ותתקין מחדש את התוכנה.
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 קשיי רשת

הצעותקושי

לא ניתן להדפיס ולסרוק ברשת 
לאחר סיום התקנת התוכנה.

כאשר מופיע מסך Cannot print to the networked printer, פעלו על פי ההוראות 
 שעל המסך. 

אם הבעיה לא נפתרה, ראה מדריך לתוכנה ולרשת. 
 )Windows® ומקינטוש(תכונת סריקת רשת אינה פועלת

תכונת סריקת הרשת עשויה שלא לפעול בשל הגדרות חומת האש. שנו או השביתו את 
 הגדרות חומת האש. יש להגדיר את תוכנת האבטחה/חומת אש של צד שלישי כדי

לאפשר סריקת רשת. להוספת יציאת 54925 לסריקת רשת, הזינו את המידע הבא:

.Brother NetScan בשם: הזינו כל תיאור, לדוגמה ■ 

 ■ במספר יציאה: הזינו 54925

.UDP בפרוטוקול: וודאו כי נבחר ■  
נא לעיין במדריך ההוראות המצורף לתוכנת אבטחה/חומת אש של צד שלישי או לפנות 

 ליצרן התוכנה.
לפרטים נוספים, ניתן לקרוא בשאלות שכיחות והצעות לאבחון ותיקון תקלות בכתובת: 

http://solutions.brother.com

 )מקינטוש(
בחרו מחדש את מכשיר הרשת שלכם בחלון Device Selector מתפריט החלון הצץ

.ControlCenter במסך הראשי של  Model
תכונת קבלת הפקסים במחשב 

האישי ברשת אינה פועלת.
 )Windows® בלבד(

יש להגדיר את תוכנת האבטחה/חומת אש של צד שלישי כדי לאפשר קבלת פקסים 
למחשב האישי ברשת )PC-FAX Rx(. להוספת יציאת 54926 לקבלת פקסים למחשב 

האישי ברשת, הזינו את המידע הבא:

.Brother PC-FAX Rx בשם: הזינו כל תיאור, לדוגמה ■ 

 ■ במספר יציאה: הזינו 54926

.UDP בפרוטוקול: וודאו כי נבחר ■  
נא לעיין במדריך ההוראות המצורף לתוכנת אבטחה/חומת אש של צד שלישי או לפנות 

 ליצרן התוכנה.
לפרטים נוספים, ניתן לקרוא בשאלות שכיחות והצעות לאבחון ותיקון תקלות בכתובת: 

http://solutions.brother.com
 לא ניתן להתקין את 

.Brother תוכנת
)®Windows( 

אם מופיעה אזהרת Security Software על מסך המחשב במהלך ההתקנה, החליפו 
 את הגדרות אבטחת התוכנה כדי לאפשר לתוכנית ההגדרה של מוצר Brother או 

תכנית אחרת לפעול. 

 )מקינטוש(
אם אתם משתמשים בפונקצית חומת אש של תוכנת אבטחה נגד רוגלות או וירוסים, 

. Brotherהשביתו אותה זמנית ואז התקינו את תוכנת

 לא ניתן להתחבר 
לרשת אלחוטית

 חקרו את הבעיה באמצעות דוח רשת מקומית אלחוטית )WLAN(. לחצו על  
  OK ואז לחצו על  All Settings, Print Reports, WLAN Report 

)ראה מדריך לתוכנה ולרשת(.
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קשיים אחרים

הצעותקושי

תנאים קשים הפוגעים בחיבור לאספקת החשמל )כגון ברקים או נחשולי מתח( עשויים המכשיר לא נדלק.
להפעיל את מנגנוני הבטיחות הפנימיים של המכשיר.  

לחצו ממושכות על           לכיבוי המכשיר ונתקו את הכבל החשמלי. המתינו עשר 

דקות ואז חברו את הכבל החשמלי ולחצו על            כדי להפעיל את המכשיר.

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. אם עדיין אין 

אספקת חשמל, נסו כבל חשמלי אחר.
המכשיר לא יוכל להדפיס נתוני 
EPS הכוללים נתונים בינאריים 

 עם מנהל התקן 
.BR-Script3 מדפסת

)®Windows(

להדפסת נתוני EPS, בצעו את הפעולות הבאות:

:Windows Server® 2008 R2-ו  ®Windows        

.Devices and Printers ולאחר מכן על )Start( לחצו על        לחצן        

:Windows Server® 2008-ו  ®Windows Vist a        

Control Panel > Hardware and Sound ועל )Start( לחצו על        לחצן        

>Printers       

:Windows Server® 2003-ו  Windows® XP        
.Printers and Faxes ועל Start לחצו על לחצן        
:Windows® 8 and Windows Server® 2012       

        הזיזו את העכבר לפינה הימנית התחתונה של שולחן העבודה שלכם. כאשר    
 .Control Panel ואז לחצו על ,Settings מופיע סרגל התפריט, לחצו על        

 .View devices and printers לחצו על Hardware and Sound 1 בקבוצת       

:Windows Server® 2012 R2        
  View לחצו על ,Hardware בקבוצת . Start על מסך  Control Panel לחצו על        

 .devices and printers       

-Brother MFC-XXXX BR לחצו עם המקש הימני של העכבר על צלמית       
Printer properties 2 בחרו ,Script3      

 TBCP בחרו , Device Settings מלשונית       
.Output Protocol פרוטוקול תקשורת בינארית מתויגת( בתוך(      

)מקינטוש(
 EPS לא ניתן להדפיס נתוני ,USB אם המכשיר שלכם מחובר למחשב עם ממשק
 הכוללים נתונים בינאריים. ניתן להדפיס את נתוני EPS במכשיר באמצעות רשת. 

 להתקנת מנהל התקן מדפסת BR-Script3 באמצעות הרשת, נא לבקר במרכז 
http://solutions.brother.com  בכתובת Brother הפתרונות של

. Windows Server® 2012 R2: Hardware-ו Windows Server® 2012    1

.Windows Server® 2008: Properties-ו Windows® XP, Windows Vista®, Windows Server® 2003   2

1

2

3
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הגדרת איתור צליל חיוג
בעת שליחת פקס אוטומטית, כברירת מחדל המכשיר 
ממתין במשך פרק זמן מוגדר לפני שיתחיל לחייג את 
המספר. על ידי שינוי הגדרת צליל החיוג להגדרת

Detection  ניתן להפעיל את החיוג של המכשיר 
שלכם מיד כאשר הוא מאתר צליל חיוג. הגדרה זו 

יכולה לחסוך מעט זמן בעת שליחת פקס למספרים 
רבים ושונים. אם אתם משנים את ההגדרה ונתקלים 

 No בבעיות חיוג יש לשוב להגדרת ברירת המחדל של
. Detection

לחצו על          .  

.All Settings לחצו על  

הזיזו את המסך למעלה או למטה או לחצו    
 .Initial Setup על ▲ או ▼ להצגת  

.Initial Setup לחצו על  

הזיזו את המסך למעלה או למטה או לחצו   
 .Dial Tone על ▲ או ▼ להצגת  

.Dial Tone לחצו על  

.No Detection או  Detection לחצו על  

לחצו על         .  

VoIP/שיבושי קו טלפון
אם אתם מתקשים בשליחת או בקבלת פקס בשל 

שיבוש אפשרי בקו הטלפון, אנו ממליצים לכם לשנות 
את האיקווליזציה לתאימות להקטנת מהירות המודם 

לפעולות פקס. 

לחצו על          .  

.All Settings לחצו על  

הזיזו את המסך למעלה או למטה או לחצו    
 .Initial Setup על ▲ או ▼ להצגת  

.Initial Setup לחצו על  

הזיזו את המסך למעלה או למטה או לחצו    
 .Compatibility על ▲ או ▼ להצגת  

.Compatibility לחצו על  

   Basic) או  High, Normal לחצו על  
.for VoIP)  

  ■ Basic (for VoIP) מקטינה את   
מהירות המודם ל-9600 סיביות לשנייה      

   .)ECM( ומשביתה את מצב תיקון הטעות    
אלא אם השיבושים הם בעיה חוזרת ונשנית      

על קו הטלפון  שלכם, רצוי להשתמש     
בהגדרה זו רק בעת הצורך.    

לשיפור התאימות עם רוב שירותי        
VoIP, חברת Brother  ממליצה לשנות       

VoIP את הגדרת התאימות להגדרת          
.Basic for    

■  Normal  מגדירה את מהירות המודם      
ל-14,400 סיביות לשנייה.     

■  High  מגדירה את מהירות המודם      
ל-33,600  סיביות לשנייה.     

לחצו על        .  

הערה 
שירות VoIP )פרוטוקול העברת קול אינטרנט( הוא    

סוג של מערכת טלפונית שעושה  שימוש בחיבור    
אינטרנט במקום בקו הטלפון המסורתי.  

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8
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שיפור איכות ההדפסה
 All Settings, Printer, Print ,           (  במקרה של בעיית איכות הדפסה, הדפיסו קודם דף ניסיון

Options, Test Print). 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 יש בעיית איכות, בדקו קודם את 

השלבים הבאים. ואז, אם עדיין יש לכם בעיית איכות הדפסה, עיינו בטבלה למטה ופעלו על פי ההמלצות. 

הערה  
חברת Brother אינה ממליצה להשתמש במחסניות כלשהן מלבד המחסניות מקוריות של Brother או למלא מחדש    

מחסניות משומשות בטונר ממקורות אחרים.   

להשגת איכות ההדפסה הטובה ביותר, אנו מציעים לכם להשתמש בנייר המומלץ. הקפידו להשתמש בנייר העומד     
במפרטים שלנו )ראה "נייר וחומרי הדפסה מקובלים אחרים" בע"מ 33(.   

בדקו שיחידת התוף ומחסניות הטונר מותקנות כהלכה.   

המלצה  דוגמאות לאיכות הדפסה ירודה

הדפים המודפסים דחוסים, מופיעים עליהם 
קווים אופקיים, או שהתווים בשוליים העליונים, 

התחתונים, השמאליים והימנים חתוכים.

  ■ התאימו את שולי ההדפסה ביישום שלכם והדפיסו מחדש 
    את המסמך.

אותיות צבעוניות ואותיות דקות במסמך
 המקורי אינן ברורות בעותק.

  ■ בחרו Text  או Receipt  בהגדרת איכות ההעתקה 
   )ראה מדריך מתקדם למשתמש(.

  ■ התאימו את צפיפות וניגודיות ההעתקה 
    )ראה מדריך מתקדם למשתמש(.

1

2
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המלצה  דוגמאות לאיכות הדפסה ירודה

 הצבעים בהירים או לא ברורים 
על פני כל הדף

  ■ בצעו את כיול הצבע באמצעות מסך המגע או מנהל התקן המדפסת    
    )ראה "כיול צבע" בע"מ 119(.

  ■ התאימו את צפיפות וניגודיות ההעתקה אם אתם מכינים עותקים  
    )ראה מדריך מתקדם למשתמש(.

  ■ וודאו כי מצב החיסכון בטונר מושבת במסך המגע או במנהל 
    התקן המדפסת.

  ■ וודאו כי הגדרת סוג חומר ההדפסה במנהל ההתקן תואמת לסוג  
     הנייר שאתם משתמשים בו )ראה "נייר ואמצעי הדפסה מקובלים  

    אחרים" בע"מ 33(.

 ■ נערו בעדינות את כל ארבע מחסניות הטונר.

  ■ נגבו את חלונות סורק הלייזר במטלית יבשה, רכה ונטולת סיבים 
    )ראה "ניקוי חלונות סורק הלייזר" בע"מ 105(.

קווים או פסים לבנים על הדף

  ■ נגבו את חלונות סורק הלייזר במטלית יבשה, רכה ונטולת סיבים 
    )ראה "ניקוי חלונות סורק הלייזר" בע"מ 105(.

  ■ נגבו את פס זכוכית הסורק במטלית יבשה, רכה ונטולת סיבים 
    )ראה "ניקוי חלונות סורק הלייזר" בע"מ 104(.

  ■ וודאו שאין חומר זר כגון פיסות ניר קרועות, דבקיות או אבק בתוך 
    המכשיר ובסביבות יחידת התוף ומחסנית הטונר.
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המלצה  דוגמאות לאיכות הדפסה ירודה

קווים או פסים צבעונים על הדף

  ■ נגבו את פס זכוכית הסורק במטלית יבשה, רכה ונטולת סיבים
    )ראה "ניקוי חלונות סורק הלייזר" בע"מ 104(.

  ■ נקו את כל ארבעת חוטי הקורונה )לכל צבע( שבתוך יחידת התוף  
     על ידי החלקת הלוחית הכחולה 

   )ראה "ניקוי חוטי הקורונה" בע"מ 109(.

  ■ הקפידו להחזיר את הלוחית הכחולה של חוט הקורונה למיקומה 
    ההתחלתי )1(

  ■ החליפו את מחסנית הטונר בצבע של הקווים או הפסים 
    )ראה "החלפת מחסניות הטונר" בע"מ 79(.

     לזיהוי הצבע של מחסנית הטונר, נא לבקר בכתובת
http://solutions.brother.com      

     לצפייה בש"ש ועצות לאבחון ותיקון תקלות.

  ■ התקינו יחידת תוף חדשה 
    )ראה "החלפת יחידת התוף" בע"מ 84(.
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המלצה  דוגמאות לאיכות הדפסה ירודה

פסים צבעוניים לרוחב הדף

  ■ אם פסים צבעוניים מופיעים במרווחים של 30 מ"מ, זהו את הצבע  
     הגורם לבעיות והחליפו את מחסנית הטונר התואמת לצבע הפס   

    )ראה "החלפת מחסניות הטונר" בע"מ 79(.

 לזיהוי הצבע של מחסנית הטונר, נא לבקר בכתובת
 http://solutions.brother.com  

לצפייה בש"ש ועצות לאבחון ותיקון תקלות.

 ■ אם מופיעים פסים צבעוניים במרווחים של 94 מ"מ, התקינו יחידת  
   תוף חדשה )ראה "החלפת יחידת התוף", בע"מ 84(. 

כתמים לבנים או חללים בתדפיס

 ■ וודאו כי הגדרת סוג חומר ההדפסה במנהל ההתקן תואמת לסוג  
    הנייר שאתם משתמשים בו )ראה "נייר ואמצעי הדפסה מקובלים 

   אחרים" בע"מ 33(.

 ■ בדקו את סביבת המכשיר. תנאים סביבתיים כגון רמת לחות גבוהה 
   עלולים לגרום להדפסה עם חללים )ראה מדריך בטיחות המוצר(.

 ■ אם הבעיה אינה נפתרת לאחר הדפסת מספר עמודים, יתכן כי חומר 
    זר, כגון דבק מתווית, נדבק למשטח התוף )ראה "ניקוי יחידת 

   התוף" בע"מ 112(.

■ התקינו יחידת תוף חדשה )ראה "החלפת יחידת התוף" בע"מ 84(.

דפים ריקים או צבעים מסוימים חסרים

 ■ זהו את הצבע הגורם לבעיה והכניסו מחסנית טונר חדשה |
   )ראה "החלפת מחסניות הטונר" בע"מ 79(.

    לזיהוי הצבע של מחסנית הטונר, נא לבקר בכתובת
http://solutions.brother.com    

   לצפייה בש"ש ועצות לאבחון ותיקון תקלות.

■ התקינו יחידת תוף חדשה )ראה "החלפת יחידת התוף" בע"מ 84(.

כתמי צבע במרווחים של 94 מ"מ

 ■ אם הבעיה אינה נפתרת לאחר הדפסת מספר עמודים ריקים, יתכן כי  
    חומר זר, כגון דבק מתווית, נדבק למשטח התוף. נקו את יחידת 

   התוף )ראה "ניקוי יחידת התוף" בע"מ 112(.

■ התקינו יחידת תוף חדשה )ראה "החלפת יחידת התוף" בע"מ 84(.
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המלצה  דוגמאות לאיכות הדפסה ירודה

כתמי צבע במרווחים של 30 מ"מ

 ■ זהו את הצבע הגורם לבעיה והכניסו מחסנית טונר חדשה 
   )ראה "החלפת מחסניות הטונר" בע"מ 79(.

    לזיהוי הצבע של מחסנית הטונר, נא לבקר בכתובת
    http://solutions.brother.com לצפייה בש"ש ועצות לאבחון    

   ותיקון תקלות. 

טונר מפוזר או כתמי טונר

 ■ בדקו את סביבת המכשיר. תנאים כגון רמת לחות או טמפרטורות   
   גבוהות עשויים לגרום לבעיית איכות הדפסה זו. 

 ■ זהו את הצבע הגורם לבעיה והכניסו מחסנית טונר חדשה
   )ראה "החלפת מחסניות הטונר" בע"מ 79(.

   לזיהוי הצבע של מחסנית הטונר, נא לבקר בכתובת 
   http://solutions.brother.com לצפייה בש"ש ועצות לאבחון ותיקון    

  תקלות.

■ התקינו יחידת תוף חדשה )ראה "החלפת יחידת התוף" בע"מ 84(.

צבע התדפיסים שלכם אינו הצבע
 שאתם מצפים לקבל

 ■ לשיפור צפיפות הצבע, כיילו את הצבעים קודם באמצעות מסך המגע    
   ולאחר מכן במנהל התקן המדפסת )ראה "כיול צבע" בע"מ 119(. 

 ■ להתאמת מיקום ההדפסה של הצבעים לשוליים חדים יותר, בצעו 
    את רישום הצבע באמצעות מסך המגע )ראה "רישום צבע" בע"מ 

.)120   

 ■ התאימו את צפיפות וניגודיות ההעתקה אם אתם מכינים עותקים          
   )ראה מדריך מתקדם למשתמש(.

 ■ וודאו כי מצב החיסכון בטונר מושבת במסך המגע או במנהל התקן  
   המדפסת )ראה מדריך לתוכנה ולרשת(.

 Improve אם איכות ההדפסה ירודה, בטלו את בחירת תיבת סימון ■ 
    Grey Colour במנהל התקן המדפסת )ראה מדריך לתוכנה

   ולרשת(.

 ■ אם איכות ההדפסה של החלק השחור אינה כפי שאתם מצפים,      
   בחרו בתיבת הסימון Enhance Black Printing במנהל התקן   

  המדפסת )ראה מדריך לתוכנה ולרשת(. 

 ■ זהו את הצבע הגורם לבעיה והכניסו מחסנית טונר חדשה )ראה   
   "החלפת מחסניות הטונר" בע"מ 79(.

    לזיהוי הצבע של מחסנית הטונר, נא לבקר בכתובת 
    http://solutions.brother.com לצפייה בש"ש ועצות לאבחון ותיקון    

   תקלות.

■ התקינו יחידת תוף חדשה )ראה "החלפת יחידת התוף" בע"מ 84(.
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רישום צבע שגוי

■ וודאו כי המכשיר מצוי על משטח ישר ויציב.

 ■ בצעו את רישום הצבע באמצעות מסך המגע
   )ראה "רישום צבע" בע"מ 120(.

■ התקינו יחידת תוף חדשה )ראה "החלפת יחידת התוף" בע"מ 84(.

 ■ התקינו רצועת העברה חדשה 
   )ראה "החלפת רצועת ההעברה" בע"מ 90(. 

צפיפות בלתי שווה מופיעה באופן תקופתי 
לרוחב הדף

 ■ בצעו את כיול הצבע באמצעות מסך המגע או מנהל התקן המדפסת    
   )ראה "כיול צבע" בע"מ 119(.

 ■ התאימו את צפיפות וניגודיות ההעתקה אם אתם מכינים עותקים   
   )ראה מדריך מתקדם למשתמש(.

 ■ בטלו את הסימון בתיבת הסימון Improve Grey Colour במנהל  
   התקן המדפסת. )ראה מדריך לתוכנה ולרשת(.

 ■ זהו את הצבע הגורם לבעיה והכניסו מחסנית טונר חדשה 
   )ראה "החלפת מחסניות הטונר" בע"מ 79(.

    לזיהוי הצבע של מחסנית הטונר, נא לבקר בכתובת 
    http://solutions.brother.com לצפייה בש"ש ועצות לאבחון ותיקון  

   תקלות.

■ התקינו יחידת תוף חדשה )ראה "החלפת יחידת התוף" בע"מ 84(.

קווים דקים חסרים בתמונות

 ■ וודאו כי מצב החיסכון בטונר מושבת במסך המגע או במנהל התקן    
   המדפסת )ראה מדריך לתוכנה ולרשת(.

■ שנו את רזולוציית ההדפסה. 

דף מקומט

■ וודאו כי המכסה האחורי סגור כהלכה.

■ וודאו כי שני המנופים האפורים בתוך המכסה האחורי במצב מורם.

 ■ וודאו כי הגדרת סוג חומר ההדפסה במנהל ההתקן תואמת 
    לסוג הנייר שאתם משתמשים בו )ראה "נייר ואמצעי הדפסה

   מקובלים אחרים" בע"מ 33(. 
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המלצה  דוגמאות לאיכות הדפסה ירודה

צללים

 ■ בדקו את סביבת המכשיר. תנאים סביבתיים כגון רמת לחות או  
     טמפרטורות נמוכות עשויים לגרום לבעיית איכות הדפסה זו. 

    )ראה מדריך בטיחות המוצר(.

 ■ וודאו כי הגדרת סוג חומר ההדפסה במנהל ההתקן תואמת לסוג    
    הנייר שאתם משתמשים בו )ראה "נייר ואמצעי הדפסה מקובלים  

   אחרים" בע"מ 33(.

■ וודאו כי שני המנופים האפורים בתוך המכסה האחורי במצב מורם.

■ התקינו יחידת תוף חדשה )ראה "החלפת יחידת התוף" בע"מ 84(. 

קיבוע טונר לקוי

■ וודאו כי שני המנופים האפורים בתוך המכסה האחורי במצב מורם.

 ■ וודאו כי הגדרת סוג חומר ההדפסה במנהל ההתקן תואמת לסוג  
    הנייר שאתם משתמשים בו )ראה "נייר ואמצעי הדפסה מקובלים 

   אחרים" בע"מ 33(.

 ■ בחרו מצב Improve Toner Fixing במנהל התקן המדפסת
  )ראה מדריך לתוכנה ולרשת(.

    אם אפשרות זו אינה משפרת את המצב במידה מספקת, שנו את    
    הגדרת מנהל התקן המדפסת בתוך Media Type להגדרת נייר   
    עבה. אם אתם מדפיסים על מעטפה, בחרו Env.Thick בהגדרת 

   סוג חומר ההדפסה.

נייר מסתלסל או גלי

 ■ בחרו מצב Reduce Paper Curl במנהל התקן המדפסת 
   )ראה מדריך לתוכנה ולרשת(.

    אם הבעיה לא נפתרה, בחרו Plain Paper בהגדרת סוג חומר 
   ההדפסה. 

 ■ אם אתם מדפיסים על מעטפה, בחרו Env.Thin בהגדרת סוג חומר    
   ההדפסה.

    אם אינכם משתמשים במכשיר 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 180 מעלות.

 ■ אחסנו את הנייר היכן שלא יהיה חשוף לטמפרטורות ולרמת לחות  
   גבוהות.  

 ■ פתחו את המכסה האחורי )מגש הפלט הפונה כלפי המעלה( כדי 
   שהדף המודפס יוכל לצאת למגש הפלט הפונה כלפי מעלה. 
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המלצה  דוגמאות לאיכות הדפסה ירודה

מעטפות מתקמטות

 ■ וודאו כי מנופי המעטפות שבתוך המכסה האחורי נמשכו כלפי מטה   
    למצב הדפסת מעטפות בעת הדפסת מעטפות )ראה "טעינת נייר   

   במגש הרב-תכליתי" בע"מ 24(.

הערה  
    לאחר סיום ההדפסה, פתחו את המכסה האחורי והשיבו את שני 
    מנופי השחרור האפורים למצבם המקורי )1( על ידי הרמתם עד 

   שייעצרו.

 ■ אם ההתקמטות מתרחשת כאשר מנופי המעטפות במצב הדפסת  
    מעטפות, הדפיסו כאשר המכסה האחורי פתוח והזינו מעטפה אחת   

   בכל עת מהמגש הרב-תכליתי.
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מידע על המכשיר
בדיקת המספר הסידורי

 ניתן לראות את המספר הסידורי של המכשיר על 
מסך המגע.

לחצו על         .  

.All Settings לחצו על  

הזיזו את המסך למעלה או למטה או לחצו    
 ...Machine Info על ▲ או ▼ להצגת  

...Machine Info לחצו על  

...Serial No לחצו על  

מסך המגע מציג את המספר הסידורי    
של המכשיר.  

לחצו על        .  

בדיקת גרסת הקושחה
ניתן לראות את גרסת הקושחה של המכשיר על מסך 

המגע.

לחצו על         .   

 .All Settings לחצו על  

הזיזו את המסך למעלה או למטה או לחצו    
 .Machine Info.. על ▲ או ▼ להצגת  

...Machine Info לחצו על  

.Firmware Version לחצו על  

מסך המגע מציג את גרסת הקושחה של המכשיר.   

לחצו על       .  

פעולות איפוס
פונקציות האיפוס הבאות עומדות לרשותכם: 

Machine Reset )איפוס מכשיר(   

ניתן לאפס חלקית את המכשיר בחזרה להגדרות    1
ברירת המחדל. ההגדרות שלא יאופסו הן זיהוי    

תחנת עבודה, פנקס כתובות, דוחות, נעילת    
הגדרות, נעילת פונקציות מאובטחת והגדרות     

רשת.  

Network )רשת(  2

ניתן לאפס את שרת ההדפסה הפנימי בחזרה     
להגדרות ברירת המחדל שלו על ידי איפוס פרטי    

.)IP הרשת בלבד )כגון הסיסמה וכתובת  

 Address Book & Fax  3 
)פנקס כתובות ופקס(  

פעולה זו מאפסת את ההגדרות הבאות:  

■ פנקס כתובות )כתובות וקבוצות(  

■ עבודות פקס מתוכנתות בזיכרון   
)פקס מושהה, שידור אצווה(   

■ זיהוי תחנת עבודה   
)שם ומספר(   

■ Coverpage Msg )הערות(  

■ אפשרויות פקס מרחוק  

)קוד גישה מרחוק, שמירת פקסים בזיכרון,     
העברת פקסים, שליחת פקסים מהמחשב      

האישי וקבלת פקסים למחשב האישי     
)Windows®ׂׂ( בלבד(   

■ היסטוריית שיחות   
)שיחות נכנסות ויוצאות(   

■ דוח   
)דוח אימות שידור/יומן פקס(   

■ סיסמת הגדרת נעילה   

All Settings )כל ההגדרות(  4

ניתן לאפס את כל הגדרות המכשיר במהירות     
בחזרה להגדרות ברירת המחדל.  

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7
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 Factory Reset  5 
)איפוס להגדרות ברירת המחדל(  

פעולה זו מאפסת את כל הגדרות המכשיר בחזרה    
להגדרות ברירת המחדל.    

פעולת Factory Reset אורכת יותר זמן     
.All Settings מפעולת  

חברת Brother ממליצה מאוד לבצע פעולה זו    
בעת השלכת המכשיר.   

הערה  
  ,Network נתקו את כבל הממשק לפני בחירת  

.Factory Reset או All Settings  

כיצד לאפס את המכשיר
לחצו על          .  

.All Settings לחצו על  

הזיזו את המסך למעלה או למטה או לחצו    
 .Initial Setup על ▲ או ▼ להצגת  

.Initial Setup לחצו על  

הזיזו את המסך למעלה או למטה או לחצו    
 .Reset על ▲ או ▼ להצגת  

.Reset לחצו על  

הזיזו את המסך למעלה או למטה, או לחצו    
   ,Machine Reset על ▲ או ▼להצגת  

  Network, Address Book & Fax, All  

Settings או Factory Reset, ואז לחצו    
על האפשרות הרצויה לכם.  

בצעו את אחת הפעולות הבאות:  

Yes לאיפוס ההגדרות, לחצו על ■   
ולכו לשלב     .  

 No כדי לצאת מבלי לבצע שינויים, לחצו על ■   
ולכו לשלב      .   

אתם תתבקשו לאתחל את המכשיר.  

בצעו את אחת הפעולות הבאות:  

■ לאתחול המכשיר לחצו על Yes למשך 2 שניות.    
המכשיר יתחיל באיפוס.   

■ כדי לצאת מבלי לאתחל את המכשיר, לחצו על    
No ולכו לשלב      .   

הערה  
ללא אתחול המכשיר שלכם, האיפוס לא יסתיים    

והגדרותיכם יישארו ללא שינוי.   

לחצו על       .  

הערה  
ניתן גם לאפס את הגדרות הרשת על ידי לחיצה   

   ,All Settings, Network          על  

.Network Reset  

1

2
3

4

5

6

7

8

9

10

10

9

10
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טבלאות הגדרות ותכונותג

שימוש בטבלת ההגדרות
לחצו על לחצני מסך המגע ולוח המקשים לבחירת 

ההגדרות והאפשרויות שברצונכם להגדיר בעת שהן 
מוצגות על מסך המגע. 

 ראה טבלאות הגדרות וטבלאות תכונות שלב-
אחר-שלב לכל האפשרויות הזמינות לכל הגדרה 
ותכונה. ניתן להשתמש בטבלאות אלו כדי לבחור 

במהירות את ההגדרות המועדפות עליכם במכשיר
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טבלאות הגדרות
 טבלאות ההגדרות יסייעו לכם להבין את הגדרות ואפשרויות התפריט המצויות בתוכניות של המכשיר. 

הגדרת ברירת המחדל מוצגת במודגש ועם כוכבית. 

   )הגדרות(

 ראהתיאוריםאפשרויותרמה 3רמה 2רמה 1
עמוד

)תאריך וזמן(

הוספת התאריך והזמן על מסך --תאריך
 המגע ובכותרות 

הפקסים שאתם שולחים.

19
--זמן

שעון קיץ 

אוטומטי

-*On 
Off

ראה ♦מעבר אוטומטי לשעון קיץ.

הגדרת אזור הזמן של הארץ UTCXXX:XX-אזור זמן
שלכם.

)טונר(

212גישה לתפריטי הטונר.ראה "טונר" בע"מ 212.

גישה לתפריטי הגדרות רת"ם ראה "רת"ם מחווטת" בע"מ 179.רת"ם מחווטתרשת
מחווטת.

179

תצוגה מקדימה 

של פקס

--On 
*Off

צפייה בפקסים המתקבלים על 
מסך המגע.

48

גישה לתפריטי הגדרת Wi-Fi  ראה "Wi-Fi ישיר" בע"מ Wi-Fi.183 ישיר
ישיר. 

183

♦ מדריך מתקדם למשתמש

        הגדרת ברירת המחדל מוצגת במודגש ועם כוכבית. 
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ראה תיאוריםאפשרויותרמה 3רמה 2רמה 1
עמוד

הגדרות מגש 

ניירות

מגש רב-סוג נייר

תכליתי

Thin

*Plain Paper

Thick

Thicker

 Recycled Paper

 Bond Paper

 Label Envelope

 Env. Thin

 Env. Thick

Glossy Paper

הגדרת סוג הנייר במגש 
הניירות.

30

מגש ניירות 

מס' 1

Thin

*Plain Paper

Recycled Paper
מגש ניירות 

 מס' 2 

)תפריט זה 

מופיע רק אם 

התקנתם את 

מגש 2)

Thin

*Plain Paper

Recycled Paper

מגש רב-גודל נייר

תכליתי

*A4

Letter

(B5(JIS

(B5(ISO

A5

 A5(Long Edge)

A6

Executive

Legal

Folio

"x5"3

Com-10

Monarch

C5

DL

הגדרת גודל הנייר במגש 
הניירות.

30

♦ מדריך מתקדם למשתמש

         הגדרת ברירת המחדל מוצגת במודגש ועם כוכבית. 
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ראה תיאוריםאפשרויותרמה 3רמה 2רמה 1
עמוד

)הגדרת מגש( 
)המשך(

גודל נייר 
)המשך(

מגש ניירות 

מס' 1

*A4

Letter

B5(JIS)

A5

 A5(Long Edge)

A6

Executive

Legal

Folio

הגדרת גודל הנייר במגש 
הניירות.

30

מגש ניירות 

מס' 2

)תפריט זה מופיע 
רק אם התקנתם 

את מגש 2(

*A4

Letter

(B5(JIS

A5

Executive

Legal

Folio

הגדרת גודל הנייר במגש 
הניירות.

 בדיקת 

גודל 

הנייר

-*On

Off

בחרו האם להציג את 
ההודעה המודיעה לכם 

לבדוק את התאמת גודל 
 הנייר שטענתם 

 Paper Size להגדרת
של המכשיר.

30

♦ מדריך מתקדם למשתמש

         הגדרת ברירת המחדל מוצגת במודגש ועם כוכבית. 
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ראה תיאוריםאפשרויותרמה 3רמה 2רמה 1
עמוד

הגדרות מגש 

 ניירות
)המשך(

 שימוש  

במגש 

הניירות: 

העתקה

- Tray#1 Only

 Tray#2 Only

 MP Only

*MP>T1>T2

 MP>T2>T1

 T1>T2>MP

T2>T1>MP

  (Tray#2 Only

ו-T2 יופיעו רק אם 
התקנתם את מגש 2(

 בחירת מגש הניירות 
לשימוש במצב העתקה, 

פקס או הדפסה.

31

 שימוש 

במגש 

הניירות: 

פקס

- Tray#1 Only

 Tray#2 Only

 MP Only

 MP>T1>T2

 MP>T2>T1

 T1>T2>MP*

 T2>T1>MP

  (Tray#2 Only

ו-T2 יופיעו רק אם 
התקנתם את מגש 2(

 שימוש 

במגש 

הניירות: 

הדפסה

- Tray#1 Only

 Tray#2 Only MP

Only

*MP>T1>T2

 MP>T2>T1

 T1>T2>MP

T2>T1>MP

  (Tray#2 Only

ו-T2 יופיעו רק אם 
התקנתם את מגש 2(

31

בחרו את הגדרות ברירת ראה "כל ההגדרות" בע"מ 169.כל ההגדרות
המחדל שלכם.

32

♦ מדריך מתקדם למשתמש

         הגדרת ברירת המחדל מוצגת במודגש ועם כוכבית.   
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ראה תיאוריםאפשרויותרמה 4רמה 3רמה 2רמה 1
עמוד

 הגדרה

כללית

 הגדרות 

 מגש

ניירות

 מגש סוג נייר

רב-תכליתי

Thin

*Plain Paper

Thick

Thicker

Recycled

Paper

 Bond Paper

 Label Envelope

 Env. Thin Env.

 Thick Glossy

Paper

הגדרת סוג הנייר 
במגש הניירות.

30

מגש ניירות 

מס' 1

Thin

*Plain Paper

Recycled

Paper
מגש ניירות 

מס' 2

Thin

*Plain Paper

Recycled

Paper

♦ מדריך מתקדם למשתמש

        הגדרת ברירת המחדל מוצגת במודגש ועם כוכבית. 

כל ההגדרות
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ראה תיאוריםאפשרויותרמה 4רמה 3רמה 2רמה 1
עמוד

הגדרה 

 כללית

)המשך(

 הגדרות

מגש 

 ניירות

)המשך(

 מגש גודל נייר

רב-תכליתי

*A4

Letter

(B5(JIS

(B5(ISO

A5

 (A5(Long Edge

A6

Executive

Legal

Folio

"x5"3

Com-10

Monarch

C5

DL

הגדרת סוג הנייר 
במגש הניירות.

30

מגש ניירות 

מס' 1

*A4

Letter

(B5(JIS

A5

 A5(Long Edge)

A6

Executive

Legal

Folio
מגש ניירות 

מס' 2

*A4

Letter

(B5(JIS

A5

Executive

Legal

Folio

♦ מדריך מתקדם למשתמש

         הגדרת ברירת המחדל מוצגת במודגש ועם כוכבית. 
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ראה תיאוריםאפשרויותרמה 4רמה 3רמה 2רמה 1
עמוד

הגדרה 

 כללית
)המשך(

 הגדרות

מגש 

 ניירות

)המשך(

בדיקת גודל 

הנייר

*On

Off
בחרו האם להציג 

 את ההודעה
המודיעה לכם 

לבדוק את התאמת 
 גודל הנייר 

 שטענתם להגדרת
 Paper Size 

של המכשיר. 

30

שימוש במגש 

הניירות: 

העתקה

 Tray#1 Only

 Tray#2 Only MP

Only

*MP>T1>T2

 MP>T2>T1

 T1>T2>MP

 T2>T1>MP

  Tray#2 Only)

ו-T2 יופיעו רק אם 
התקנתם את מגש 2(

31

שימוש במגש 

הניירות: 

פקס

 Tray#1 Only

 Tray#2 Only MP

 Only MP>T1>T2

 MP>T2>T1

 T1>T2>MP*

 T2>T1>MP

  Tray#2 Only)

ו-T2 יופיעו רק אם 
התקנתם את מגש 2(

31

שימוש במגש 

הניירות: 

הדפסה

 Tray#1 Only

 Tray#2 Only MP

Only

*MP>T1>T2

 MP>T2>T1

 T1>T2>MP

 T2>T1>MP

  Tray#2 Only)

ו-T2 יופיעו רק אם 
התקנתם את מגש 2(

בחירת מגש 
הניירות לשימוש 
במצב העתקה, 
פקס או הדפסה.

32

♦ מדריך מתקדם למשתמש

        הגדרת ברירת המחדל מוצגת במודגש ועם כוכבית. 
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ראה תיאוריםאפשרויותרמה 4רמה 3רמה 2רמה 1
עמוד

הגדרה 

 כללית
)המשך(

Off-צלצולעוצמת קול

Low

*Med

High

התאמת עוצמת 
הצלצול.

21

Off-ביפר

*Low

Med

High

התאמת עוצמת 
הביפר.

21

Off-רמקול

Low

*Med

High

התאמת עוצמת 
הרמקול.

21

הגדרות מסך 

LCD מגע

Light*-תאורת רקע

Med

Dark

התאמת הבהירות 
של תאורת הרקע של 

מסך המגע.

ראה ♦

שעון עצר 

של תאורת 

הרקע של 

מסך המגע

-*Off

10Secs

20Secs

30Secs

הגדרת משך הזמן 
שתאורת הרקע של 

מסך המגע ממשיכה 
לדלוק לאחר לחיצת 

הלחצן האחרונה.
הגדרות 

לחצן

הגדרות 

Homeלחצן

-*Home

More1

More2

הגדרת המסך שיוצג 
 בעת לחיצה על 

)מסך הבית( על לוח 
המקשים.

21

חיסכון אקולוגיה

בטונר

-On

*Off
הגדלת תפוקת הדפים 

של מחסנית הטונר.

אם המכשיר שלכם 
הוגדר לפעול במצב 

חיסכון בטונר לא ניתן 
להפעיל את המצב 

השקט. 

ראה ♦

 הטווח משתנה -זמן שינה
 על פי 

הדגמים.
*Mins 3

חיסכון בחשמל.

♦ מדריך מתקדם למשתמש

          הגדרת ברירת המחדל מוצגת במודגש ועם כוכבית. 
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ראה תיאוריםאפשרויותרמה 4רמה 3רמה 2רמה 1
עמוד

הגדרה 

 כללית
)המשך(

אקולוגיה
)המשך(

On-מצב שקט

*Off

 הפחתת רעש 
ההדפסה.

אם המכשיר שלכם פועל 
במצב שקט לא ניתן 

 להפעיל מצב 

החיסכון בטונר. 

ראה ♦

 הגדרת 

נעילה

 הגדרת

סיסמה

-:Verify מונע ממשתמשים בלתי
המורשים לשנות את הגד

רות המכשיר.  הפעלת-

 השבתת 

נעילה

--

הגדרות 

קיצור 

דרך

 )בחירת לחצן 
קיצור דרך(

 עריכת שמות

קיצורי דרך

18שינוי שם קיצור דרך. --

19מחיקת קיצור דרך.--מחיקה
♦ מדריך מתקדם למשתמש

        הגדרת ברירת המחדל מוצגת במודגש ועם כוכבית. 



174

ראה תיאוריםאפשרויותרמה 4רמה 3רמה 2רמה 1
עמוד

Fax*-מצב קבלה הגדרת קבלהפקס

 Fax/Tel

 External

TAD Manual

 בחירת מצב הקבלה
 המתאים ביותר 
לצרכים שלכם.

43

 השהיית

צלצול

-(8 - 0)

*2
 )דוגמה 

לבריטניה(

הגדרת מספר הצלצולים 
לפני שהמכשיר עונה 
 במצב פקס בלבד או 

פקס/טלפון. 

46

זמן צלצול 

פקס/טלפון

-20Secs

*30Secs

40Secs

70Secs

הגדרת משך הצלצול 
 המהיר הכפול במצב 

פקס/טלפון.

46

 תצוגה 

 מקדימה 

של פקס

-On

*Off
 צפייה בפקסים 

המתקבלים על מסך 
המגע.

48

On*-איתור פקס

Off

 קבלת הודעות פקס
אוטומטית כאשר אתם 
עונים לשיחה ושומעים 

צלילי פקס.

47

 קודים 

מרחוק

- Remote

 Codes

(Options

On

*Off

 Act.Code

 (151)

Deact.Code

(#51)

מאפשר לכם לענות לכל 
 השיחות בטלפונים 

חיצוניים או שלוחות 
ולהשתמש בקודים כדי 
להפעיל או לכבות את 

המכשיר. ניתן להתאים 
אישית את הקודים.

57

הקטנה 

אוטומטית

-*On

Off

הקטנת גודלם של פקסים 
נכנסים.

ראה ♦

 קבלת 

 פקסים 

למחשב 

האישי

-

 )הדפסת 

גיבוי(

On
*Off

 הגדרת המכשיר 
לשליחת פקסים למחשב 

שלכם.

On, ניתן להה  אם בחרתם
פעיל את תכונת האבטחה 

של הדפסת עותק לגיבוי.

On

*Off
51

♦ מדריך מתקדם למשתמש

         הגדרת ברירת המחדל מוצגת במודגש ועם כוכבית. 
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ראה תיאוריםאפשרויותרמה 4רמה 3רמה 2רמה 1
עמוד

 פקס

)המשך(

הגדרת קבלה
)המשך(

זיכרון 

קבלה

-

 )הדפסת 

גיבוי(

*Off

 Fax Forward

Fax Storage

On

*Off

הגדרת המכשיר להעברת 
הודעות פקס, לשמירת 
פקסים נכנסים בזיכרון 
)כך שניתן יהיה לאחזר 

אותם כאשר אינכם בקרבת 
המכשיר(.

 Fax אם בחרתם
Forward, ניתן להפעיל 

את תכונת האבטחה של 
הדפסת עותק לגיבוי.

ראה ♦

 חותמת 

שידור פקס

-*On

Off

הדפסת זמן ותאריך קבלת 
הפקס בקצה העליון של 

הפקסים שהתקבלו.
 הדפסה 

דו-צדדית

-On

*Off
הדפסת פקסים שהתקבלו 

משני צידי הדף.

 הגדרת 

שליחה

 שידור 

אצווה

-On

*Off

שליחת פקסים מושהים 
הנשלחים לאותו מספר 

פקס באותו זמן במשך היום 
בשידור אחד.

 הגדרת 

דף שער

 הדפסת 

דוגמה

הדפסת דוגמה של דף שער -
לפקס. ניתן להוסיף מידע 
לדף השער ולשלוח אותו 
בפקס ביחד עם המסמך 

שלכם.
הערת דף 

שער

הגדרת ההערות שלכם -
לדף השער של הפקס.

חיוג חוזר 

אוטומטי

-*On

Off

חיוג חוזר שלוש פעמים 
לפחות לאחר חמש דקות.

59

Display*-יעד

Hidden

הגדרת המכשיר להצגת 
פרטי היעד על מסך המגע 

במהלך שליחת פקס.

ראה ♦

On- דוח XMIT הגדרות דוח

On+Image

*Off

 Off+Image

No Report

בחירת ההגדרה הראשונית 
של דוח אימות השידור.

42

♦ מדריך מתקדם למשתמש

         הגדרת ברירת המחדל מוצגת במודגש ועם כוכבית. 
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ראה תיאוריםאפשרויותרמה 4רמה 3רמה 2רמה 1
עמוד

פקס
)המשך(

הגדרות 

דוח
)המשך(

תקופת 

יומן

 תקופת

יומן

Off

Every 50 Faxes*

Every 6 Hours

Every 12 Hours

Every 24 Hours

Every 2 Days 

Every 7 Days

הגדרת מרווחי הזמן 
 להדפסה אוטומטית

 של יומן פקס.
אם בחרתם באפשרות 

אחרת מלבד  Off או 50 
Faxes, ניתן להגדיר את 

הזמן לאפשרות זו.
 Every 7 אם בחרתם

Days, ניתן להגדיר גם את 
היום בשבוע.

ראה ♦

—זמן
*Every Mondayיום

Every Tuesday

Every

Wednesday

Every

Thursday

Every Friday

Every

Saturday

Every Sunday
הדפסת 

מסמך

הדפסת הפקסים הנכנסים ---
השמורים בזיכרון.

גישה 

מרחוק

הגדרת הקוד שלכם לאחזור *---
מרחוק.

חיוג 

מוגבל

לוח 

חיוג

-Enter # Twice

On

Off*

הגדרת המכשיר לחיוג 
מוגבל בעת שימוש בלוח 

החיוג.

פנקס 

כתובות

-Enter # Twice 

On

Off*

הגדרת המכשיר לחיוג 
מוגבל בעת שימוש בפנקס 

הכתובות.

קיצורי 

דרך

-Enter # Twice 

On

Off*

הגדרת המכשיר לחיוג 
מוגבל בעת שימוש בקיצור 

דרך.

שרת 

 LDAP

-Enter # Twice 

On

Off*

הגדרת המכשיר לחיוג 
מוגבל של מספרי שרת 

.LDAP

♦ מדריך מתקדם למשתמש

          הגדרת ברירת המחדל מוצגת במודגש ועם כוכבית. 
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ראה תיאוריםאפשרויותרמה 4רמה 3רמה 2רמה 1
עמוד

פקס
)המשך(

עבודות 

שנותרו 

בזיכרון

בדיקת עבודות ---
שנותרו בזיכרון 
וביטול עבודות 

נבחרות.

ראה ♦

BT Call Signשונות

)בריטניה בלבד(

-On

Off*
 BT Call שימוש עם

.Sign

 ♦ מדריך מתקדם למשתמש

         הגדרת ברירת המחדל מוצגת במודגש ועם כוכבית. 
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ראה תיאוריםאפשרויותרמה 4רמה 3רמה 2רמה 1
עמוד

*Auto--אמולציהמדפסת 

HP LaserJet 

BR-Script 3

ראה +בחירת מצב האמולציה.

אפשרויות 

הדפסה

גופן 

פנימי

-HP LaserJet 

BR-Script 3

הדפסת רשימת הגופנים 
הפנימיים של המכשיר.

הדפסת 

ניסיון

הדפסת דף ניסיון.--

 הדפסה 

דו-צדדית

-Off*

Long Edge 

Short Edge

הפעלה או השבתה של 
הדפסה דו-צדדית ובחירת 

קצה ארוך או קצה קצר.

המשך הדפסה 

אוטומטי

--On*

Off

בחרו הגדרה זו אם 
ברצונכם שהמכשיר יפתור 
שגיאות גודל נייר וישתמש 

בנייר שבמגש הניירות.

*Auto--צבע פלט

Colour

Black and 

White

בחרו צבעוני או שחור-לבן 
למסמכים מודפסים. אם 
בחרתם Auto, המכשיר 
בוחר אפשרות מתאימה 

למסמך )צבעוני או שחור-
לבן(.

Yes--איפוס מדפסת

No

איפוס הגדרות המדפסת 
להגדרות ברירת המחדל.

Yesכיילכיולתיקון צבע

No

119התאמת צפיפות הצבע

Yesאיפוס-

No

השבת כיול הצבע להגדרות 
ברירת המחדל.

Yes-רישום

No

התאמת מיקום ההדפסה 
של כל צבע.

120

תיקון 

אוטומטי

-On*

Off

בחירה האם לבצע את כיול 
ורישום הצבע.

120

+ מדריך לתוכנה ולרשת

        הגדרת ברירת המחדל מוצגת במודגש ועם כוכבית. 
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תיאוריםאפשרויותרמה 5רמה 4רמה 3רמה 2רמה 1
רת”ם רשת +

מחווטת

TCP/IPשיטת אתחול-Auto*
Static
RARP
BOOTP
DHCP

בחירת שיטת האתחול 
המתאימה ביותר לצרכים 

שלכם.

)ניסיונות 

 אתחול 

)IP כתובת

-3*
[00000-32767[

מציין את מספר הניסיונות 
של שהמכשיר יעשה להשגת 

כתובת IP כאשר שיטת 
  Boot(  )Method האתחול
מוגדרת לכל הגדרה למעט 

.Static

IP 000-255]-כתובת[.
[000-255[.
[000-255[.
[000-255[

.IP הזנת כתובת

מסכת רשת 

משנה
-[000-255[.

[000-255[.
[000-255[.
[000-255[

הזנת מסיכת רשת משנה.

.]000-255]-שער
[000-255[.
[000-255[.
[000-255[

הזנת כתובת שער.

BRNXXXXXXXXX-שם צומת
XXX

 הזינו את שם הצומת
)Node name( )עד 32 תווים(.

 WINS תצורת-Auto*
Static

 WINS בחירת מצב תצורת

   WINS 000-255]ראשישרת[.
[000-255[.
[000-255[.
[000-255[

מציין את כתובת IP של שרת 
WINS הראשי או המשני.

.]000-255]משני
[000-255[.
[000-255[.
[000-255[

 + מדריך לתוכנה ולרשת
)Web Connect Guide( להורדת  מדריך חיבור לאינטרנט Brother בקרו במרכז הפתרונות של ●  

http://solutions.brother.com :בכתובת    

          הגדרת ברירת המחדל מוצגת במודגש ועם כוכבית. 
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תיאוריםאפשרויותרמה 5רמה 4רמה 3רמה 2רמה 1
רשת + 

)המשך(
רת”ם 

מחווטת

)המשך(

TCP/IP
)המשך(

שרת 

DNS

.]000-255]ראשי
[000-255[.
[000-255[.
[000-255[
[000-255[.
[000-255[.
[000-255[.
[000-255[

 DNS של שרת IP מציין את כתובת
הראשי או המשני.

משני

APIPA-On*
Off

 IP הקצאה אוטומטית של כתובת
.link-local מטווח כתובות

IPv6-On
Off*

הפעלה או השבתה של פרוטוקול 
IPv6. אם ברצונכם להשתמש 

בפרוטוקול IPv6, בקרו בכתובת: 
 http://solutions.brother.com/

למידע נוסף.

*Auto--אתרנט
100B-FD
100B-HD
10B-FD
10B-HD

בחירת מצב קישור האתרנט.

סטאטוס 

מחווט
--Active

100B-FD
Active
100B-HD
Active 10B-
FD
Active 10B-
HD
Inactive
Wired OFF

ניתן לראות את סטאטוס הרשת 
המחווטת הנוכחי.

כתובת 

MAC
תצוגת כתובת MAC של המכשיר.---

איפוס 

לברירת 

מחדל

--Yes
No

איפוס הגדרת הרשת המחווטת 
לברירת המחדל.

הפעלת 

רת”ם 

מחווטת

-*On*
Off

הפעלה או השבתה ידנית של הרת”ם 
המחווטת.

+ מדריך לתוכנה ולרשת
 )Web Connect Guide( להורדת  מדריך חיבור לאינטרנט Brother בקרו במרכז הפתרונות של ● 

http://solutions.brother.com :בכתובת   

            הגדרת ברירת המחדל מוצגת במודגש ועם כוכבית. 
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תיאוריםאפשרויותרמה 5רמה 4רמה 3רמה 2רמה 1
רשת + 

)המשך(

רשת 

מקומית 

אלחוטית

TCP/

IP

שיטת 

אתחול
-Auto*

Static
RARP
BOOTP
DHCP

בחירת שיטת האתחול 
המתאימה ביותר לצרכים 

שלכם.

)ניסיונות 

אתחול 

(IP כתובת

-3*
[00000-32767[

מציין את מספר הניסיונות 
של שהמכשיר יעשה להשגת 

כתובת IP כאשר שיטת 
  Boot Method האתחול

מוגדרת לכל הגדרה למעט 
.Static

IP 000-255]-כתובת[.
[000-255[.
[000-255[.
[000-255[

.IP הזנת כתובת

מסכת רשת 

משנה
-[000-255[.

[000-255[.
[000-255[.
[000-255[

הזנת מסיכת רשת משנה.

.]000-255]-שער
[000-255[.
[000-255[.
[000-255[

הזנת כתובת שער.

BRWXXXXXXXXX-שם צומת
XXX

 Node( הזינו את שם הצומת
name( )עד 32 תווים(.

תצורת 

 WINS
-Auto*

Static
.WINS בחירת מצב תצורת

   WINS000-255]ראשישרת[.
[000-255[.
[000-255[.
[000-255[

מציין את כתובת IP של שרת 
WINS הראשי או המשני.

.]000-255]משני
[000-255[.
[000-255[.
[000-255[

+ מדריך לתוכנה ולרשת
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תיאוריםאפשרויותרמה 5רמה 4רמה 3רמה 2רמה 1
 רשת + 

)המשך(
 רשת

מקומית 

אלחוטית
)המשך(

TCP/IP
)המשך(

שרת 

DNS

.]000-255]ראשי
[000-255[.
[000-255[.
[000-255[

מציין את כתובת IP של שרת 
DNS הראשי או המשני.

.]000-255]משני
[000-255[.
[000-255[.
[000-255[

APIPA-On*
Off

הקצאה אוטומטית של כתובת 
.link-local מטווח כתובות IP

IPv6-On
Off*

הפעלה או השבתה של 
פרוטוקול IPv6. אם ברצונכם 
 ,IPv6 להשתמש בפרוטוקול

http:// :בקרו בכתובת
 solutions.brother.com/

למידע נוסף.

WLAN 

Assistant
)®Windows בלבד( ניתן  ---

להגדיר את תצורת הגדרות 
הרשת האלחוטית שלכם 
באמצעות התקליטור של 

.Brother
ניתן להגדיר את תצורת שרת ---אשף הגדרה

ההדפסה הפנימי שלכם.

WPS/AOSS--- ניתן להגדיר את תצורת הגדרות
הרשת האלחוטית שלכם 

באמצעות שיטת הלחיצה על 
לחצן אחד.

WPS/ קוד 

PIN
ניתן להגדיר את תצורת הגדרות ---

הרשת האלחוטית באמצעות 
.PIN עם קוד WPS

+ מדריך לתוכנה ולרשת
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תיאוריםאפשרויותרמה 5רמה 4רמה 3רמה 2רמה 1
 רשת + 

)המשך(
רשת 

מקומית 

אלחוטית
)המשך(

סטאטוס 

רשת 

מקומית 

אלחוטית

Active(11b)-סטאטוס

Active(11g)

Active(11n)

Wired LAN 

Active

WLAN Off

AOSS Active

Connection

Failed

ניתן לראות את 
סטאטוס הרשת 

האלחוטית הנוכחי.

Strong—אות

Medium

Weak

None

ניתן לראות את עוצמת 
אות הרשת האלחוטית 

הנוכחי.

SSID—— SSID ניתן לראות את
הנוכחי.

מצב 

תקשורת 

—Ad-hoc

Infrastructure

None

ניתן לראות את מצב 
התקשורת הנוכחי.

MAC כתובת——   MAC תצוגת כתובת
של המכשיר.

איפוס 

לברירת 

מחדל

——Yes

No

איפוס הגדרות הרשת 
האלחוטית להגדרות 

ברירת המחדל

רשת 

מקומית 

אלחוטית 

מופעלת

——On

Off*
הפעלה או השבתה 

ידנית של הרשת 
המקומית האלחוטית.

 Wi-Fi

ישיר

ניתן להגדיר בקלות את ———לחצן
תצורת הגדרות הרשת 

  Wi-Fi Directשל
שלכם באמצעות שיטת 
הלחיצה על לחצן אחד.

PIN ניתן להגדיר בקלות את ———קוד
צורת הגדרות הרשת 

  Wi-Fi Direct של
 WPS שלכם באמצעות

.PIN עם קוד
 + מדריך לתוכנה ולרשת

)Web Connect Guide( להורדת  מדריך חיבור לאינטרנט Brother בקרו במרכז הפתרונות של ●  
http://solutions.brother.com :בכתובת     
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תיאוריםאפשרויותרמה 5רמה 4רמה 3רמה 2רמה 1
 רשת + 

)המשך(
 Wi-Fi

ישיר
)המשך(

ניתן להגדיר ידנית את תצורת ---ידני
 Wi-Fi הגדרות הרשת של

 Direct שלכם.

בעל 

הקבוצה
--On

Off

הגדרת המכשיר שלכם כבעל 
הקבוצה.

מידע על 

המכשיר

ניתן לראות את שם המכשיר -שם המכשיר
שלכם.

SSID- )שלי SSID(
 SSID-מחובר ל(
של הצד האחר( 

Not 

Connected

תצוגת SSID של בעל 
הקבוצה.

כאשר המכשיר אינו מחובר, 
 Not על מסך המגע מופיע

.Connected

IP כתובת-- IP ניתן לראות את כתובת
הנוכחית של המכשיר שלכם.

מידע על 

סטאטוס

G/O-סטאטוס

Active)**( 

Client 

Active Not 

Connected 

Off

Wired LAN 

Active
** = the 
number of 
devices

ניתן לראות את סטאטוס 
 Wi-Fi הרשת הנוכחי של

.Direct

Strong-אות

Medium

Weak

None

ניתן לראות את עוצמת אות 
 Wi-Fi הרשת הנוכחית של

 .Direct 
כאשר המכשיר שלכם פועל 

כבעל קבוצה, על מסך המגע 
.Strong מופיע תמיד

מאופשר

 I/F
--On

Off*
 הפעלה או השבתה של 

.Wi-Fi Direct חיבור

+ מדריך לתוכנה ולרשת
        )Web Connect Guide( להורדת  מדריך חיבור לאינטרנט Brother בקרו במרכז הפתרונות של ● 
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תיאוריםאפשרויותרמה 5רמה 4רמה 3רמה 2רמה 1
רשת + 

)המשך(
NFC )תקשורת 

טווח אפס(

———On*

Off

ניתן להשתמש באימות 
כרטיס באמצעות נגיעה 

של הכרטיס החכם בקורא 
תקשורת טווח אפס על לוח 

הבקרה. 
IFAX/דוא"ל 

MFC-דגם(
 L8650CDW ניתמך 

רק לאחר הורדת
)IFAX 

כתובת 

דוא”ל

הזינו את שם הצומת ———
 )Node name( 
)עד 60 תווים(.

הגדרת 

שרת

SMTP[000-255]שרת.

[000-255].

[000-255].

[000-255]

Name

הזינו את כתובת שרת 
 SMTP, או שם 
)עד 64 תווים(.

*25יציאה

[1 -65535]

הזינו את מספר יציאת 
.SMTP

אימות 

ליציאת 

SMTP

None*

SMTP-AUTH בחרו את שיטת האבטחה
להודעת דוא”ל.

SSL/TLSNone*

SSL

TLS

שליחת או קבלת דוא"ל 
באמצעות שרת דוא"ל 

SSL/ המצריך תקשורת
 TLS מאובטחת.

אימות 

תעודת שרת

On

Off*
אימות אוטומטי של תעודת 

.SMTP שרת
POP3/

IMAP4

*POP3פרוטוקול

IMAP4

 IMAP4 או POP3 בחירת
לקבלת דוא”לים.

.[000-255]שרת

[000-255].

[000-255].

[000-255]

Name

הזינו את כתובת שרת 
 POP3 או  IMAP4, או 

שם )עד 64 תווים(.

*110יציאה

[1 -65535]
הזינו את מספר יציאת 

.IMAP4  או POP3 

שם תיבת 

דואר

הזינו את שם תיבת הדואר —
)עד 60 תווים(.

+ מדריך לתוכנה ולרשת
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תיאוריםאפשרויותרמה 5רמה 4רמה 3רמה 2רמה 1
 רשת +
)המשך(

דוא"ל/
  IFAX 

MFC-דגם( 
  L8650CDW

ניתמך רק לאחר 
 הורדת

 IFAX( )המשך(

 הגדרת

 שרת
)המשך(

POP3/IMAP4

)המשך(
סיסמת תיבת 

דואר
הזינו את הסיסמה -

להתחברות אל שרת 
  IMAP4 או POP3  

)עד 60 תווים(
בחירת 

תיקייה

Default 

)Inbox(*

Specified

הזינו את תיקיית הדואר. 
 Specified אם בחרתם

הזינו את שם התיקייה 
)עד 60 תווים(.

SSL/TLSNone*

SSL

TLS

שליחת או קבלת דוא"ל 
דרך שרת דוא"ל המצריך 

  SSL/TLS תקשורת
מאובטחת.

אימות 

תעודת שרת

On

Off*
אימות אוטומטי של 

תעודת שרת POP3 או 
.IMAP4 

APOPOn

Off*

הפעלה או השבתה של 
.APOP

הגדרת 

Mail 

 RX

הזמנה 

לשידור 

אוטומטית

הזמנה 

לשידור 

אוטומטית

On*

Off

בדיקה אוטומטית של 
השרת להודעות חדשות.

תדר הזמנה 

לשידור 

)כאשר 

הזמנה 

לשידור 

אוטומטית 

מופעלת(.

1Min

3Mins

5Mins

10Mins*

30Mins

60Mins

הגדרת מרווח זמן 
לבדיקת הודעות חדשות 

על השרת.

כותרת 

עליונה
-All

Subject+ 

From

+ To

None*

בחירת התכנים של 
כותרת הדוא”ל להדפסה.

מחיקת/

קריאת 

שגיאת דואר

-On*

Off

שרת  POP3 מוחק 
אוטומטית דברי דואר 

  IMAP4 שגויים.  שרת
מוחק אוטומטית דברי 

דואר שגויים לאחר 
קריאתם.

+ מדריך לתוכנה ולרשת
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תיאוריםאפשרויותרמה 5רמה 4רמה 3רמה 2רמה 1
רשת + 

)המשך(
  IFAX/דוא"ל

MFC-דגם(
  L8650CDW

ניתמך רק לאחר 
 )IFAX הורדת

)המשך(

הגדרת 

Mail RX
)המשך(

On-הודעה

MDN

Off*

קבלת הודעות.

הגדרת 

Mail TX

הנושא של 

השולח
-Internet 

Fax Job*

הצגת הנושא המצורף 
לנתוני האינטרנט פקס.

On-הגבלת גודל

Off*
הגבלת גודל מסמכי 

דוא”ל.

On-הודעה

Off*
שליחת הודעות.

הגדרת 

ממסר
שידור ממסר

-On

Off*

שליחת מסמך למכשיר 
פקס אחר.

תחום ממסר
רישום שם התחום.—-

דוח ממסר
-On

Off*
הדפסת דוח שידור 

הממסר.

קבלה 

ידנית
בדיקה ידנית של שרת ---

  IMAP4 או POP3
להודעות חדשות.

הגדרות 

חיבור 

לאינטרנט

הגדרות 

 Proxy
Proxy חיבור

-On

Off*
ניתן לשנות את הגדרות 

החיבור לאינטרנט. 

--כתובת
*8080-יציאה

--שם משתמש
--סיסמה

פקס לשרת  
MFC-דגם(

  L8650CDW
ניתמך רק לאחר 

)IFAX הורדת

פקס 

לשרת
-—On

Off*
ניתן לשמור קידומת/

סיומת כתובת במכשיר 
ולשלוח מסמך ממערכת 

שרת פקס. ---קידומת
---סיומת

IPsec--Onאבטחה

Off*
הפעלה או השבתה של 

.Ipsec

Yes---איפוס רשת

No

איפוס כל הגדרות 
הרשת להגדרות ברירת 

המחדל.
+ מדריך לתוכנה ולרשת
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ראה עמודתיאוריםאפשרויותרמה 3רמה 2רמה 1

הדפסת 

דוחות

 XMIT תצוגה על אימות

מסך המגע
תצוגה והדפסה של דוח אימות -

שידור לשידור האחרון שלכם.
ראה ♦

הדפסת 

דוחות
-

רשימת השמות והמספרים השמורים --פנקס כתובות
בפנקס הכתובות.

מידע על 200 הפקסים הנכנסים --יומן פקס
והיוצאים האחרונים שלכם.

 )TX פירושו שידור.
RX פירושו קבלה(.

רשימת ההגדרות שלכם.--הגדרות משתמש

הגדרות מדפסת
רשימת הגדרות המדפסת שלכם.--

תצורת רשת
רשימת הגדרות הרשת שלכם.--

הדפסת נקודות 

התוף

הדפסת גיליון בדיקת נקודות התוף.--
112

דוח רשת 

מקומית 

אלחוטית

הדפסת תוצאות אבחון הקישוריות --
של הרשת המקומית האלחוטית.

ראה +

♦ מדריך מתקדם למשתמש
+ מדריך לתוכנה ולרשת

          הגדרת ברירת המחדל מוצגת במודגש ועם כוכבית. 
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ראה תיאוריםאפשרויותרמה 3רמה 2רמה 1
עמוד

מידע 

על 

המכשיר

ניתן לבדוק את המספר הסידורי של --מס’ סידורי
162המכשיר שלכם.

ניתן לבדוק את גרסת הקושחה של -גרסה ראשיתגרסת קושחה
המכשיר שלכם.

162
-תת-גרסה 1
-תת-גרסה 2
-תת-גרסה 4

Colourסה”כמונה דפים

Black 

and 

White

בדיקת המספר הכולל של עמודים 
שהודפסו בצבעים או בשחור-לבן על 

ידי המכשיר במשך חייו.

ראה ♦

Colourפקס/רשימה

Black 

and 

White
Colourהעתקה

Black 

and 

White
Colourהדפסה

Black 

and 

White
תוחלת החיים של 

האביזרים

בדיקת יתרת תוחלת החיים של -תוף
אביזרי המכשיר. -רצועת העברה

-יחידת קיבוע
-יחידת הלייזר

ערכת הזנת 

נייר למגש 

הרב-תכליתי

-

ערכת הזנת 

נייר למגש 1

-

ערכת הזנת 

נייר למגש 2

-

תפריט איפוס
)מופיע רק כאשר 
יחידת התוף או 
רצועת ההעברה 
חרגו מתוחלת 

החיים הקבועה 
שלהן(.

איפוס תוחלת החיים של יחידת התוף. -תוף
מופיע בעת החלפת יחידת התוף.

90

איפוס תוחלת החיים של רצועת -רצועת העברה
ההעברה. מופיע בעת החלפת רצועת 

ההעברה.

95

♦ מדריך מתקדם למשתמש

          הגדרת ברירת המחדל מוצגת במודגש ועם כוכבית. 
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ראה תיאוריםאפשרויותרמה 3רמה 2רמה 1
עמוד

הגדרה 

ראשונית

הוספת התאריך והזמן על מסך המגע -תאריךתאריך וזמן
ובכותרות הפקסים שאתם שולחים.

19
-זמן

שעון קיץ 

אוטומטי

On*
Off

ראה ♦מעבר אוטומטי לשעון קיץ.

הגדרת אזור הזמן של הארץ שלכם.UTCXXX:XXאזור זמן

זיהוי תחנת 

עבודה

הגדרת שם ומספר הפקס שלכם כך -פקס
שיופיעו על כל דף שאתם שולחים בפקס.

20
-טלפון

-שם

טונים/

פולסים
-

Tone*
Pulse

ראה ♦בחירת מצב החיוג.

 Detection-צליל חיוג
No 
Detection*

ניתן לקצר את הפסקת איתור צליל 
החיוג.

153

הגדרת קו 

-טלפון

Normal*
PBX
ISDN

53בחירת סוג קו הטלפון

*High-תאימות
Normal
Basic(for
VoIP)

התאמת האיקווליזציה לקשיי שידור.
ספקי שירות VoIP מציעים תמיכת פקס 

תוך שימוש בתקנים שונים. אם אתם 
נתקלים בקביעות בשגיאות שידור פקס, 

.Basic (for VoIP) בחרו

153

Yesאיפוס מכשיר איפוס
No

איפוס הגדרות המכשיר להגדרות ברירת 
המחדל למעט הגדרות רשת, זיהוי 

תחנת עבודה ופנקס כתובות.

162

Yes רשת
No

איפוס כל הגדרות הרשת להגדרות 
ברירת המחדל.

פנקס כתובות 

ופקס
Yes
No

מחיקת כל מספרי הטלפון והגדרות 
הפקס השמורים.

Yesכל ההגדרות
No

איפוס כל הגדרות המכשיר במהירות 
להגדרות ברירת המחדל.

איפוס להגדרות 

ברירת המחדל

Yes
No

איפוס כל הגדרות המכשיר להגדרות 
ברירת המחדל. נא לבצע פעולה זו בעת 

השלכת המכשיר שלכם.

♦  מדריך מתקדם למשתמש 
‡  מדריך הגדרות מהיר

           הגדרת ברירת המחדל מוצגת במודגש ועם כוכבית. 
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 ראה תיאוריםאפשרויותרמה 3רמה 2רמה 1
עמוד

הגדרה 
ראשונית

)המשך(

שפה מקומית
)במזרח אירופה(

ניתן לשנות את שפת מסך )בחירת השפה שלכם(-
המגע לארץ שלכם.

ראה ♦

♦  מדריך מתקדם למשתמש 
‡  מדריך הגדרות מהיר

        הגדרת ברירת המחדל מוצגת במודגש ועם כוכבית. 
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  טבלאות תכונות

                             פקס )כאשר תצוגה מקדימה מושבתת(

ראה תיאוריםאפשרויותרמה 3רמה 2רמה 1
עמוד

חיוג חוזר/

הפסקה

חיוג חוזר של המספר האחרון ---
שחויג.  בעת הזנת מספר טלפון 

  Redial ,או פקס בלוח המקשים
משתנה ל- Pause על מסך המגע. 

לחצו על  Pause כאשר יש צורך 
בהשהיה במהלך חיוג מספרים, כגון 
קודי גישה ומספרי כרטיס אשראי.  

ניתן גם לשמור הפסקה בעת 
הגדרת כתובות.

-

Tel/R---  PBX כאשר R-משתנה ל Tel
נבחר כסוג קו הטלפון. ניתן 

להשתמש ב-R לגישה לקו חיצוני 
או להעברת שיחה לשלוחה אחרת 

 .PBX בעת חיבור אל

-

 פנקס כתובות

)חיפוש(

עריכה

59חיפוש בתוך פנקס הכתובות.--

-Add New 

Address

שמירת מספרי פנקס הכתובות כדי 
שתוכלו לחייג באמצעות לחיצה 

על פנקס הכתובות על מסך המגע 
 .)Fax Start ולאחר מכן על(

60

-Setup 

Groups

ראה ♦הגדרת קבוצת מספרים לשידור.

Change61 שינוי מספרי פנקס כתובות 
וראה 

.♦ Deleteמחיקת מספרי פנקס כתובות

♦ מדריך מתקדם למשתמש

         הגדרת ברירת המחדל מוצגת במודגש ועם כוכבית. 
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ראה תיאוריםאפשרויותרמה 3רמה 2רמה 1
עמוד

פנקס 

כתובות

)המשך(

התחלת שליחת פקס -החל-
באמצעות פנקס הכתובות.

 59
וראה 

.♦

היסטוריית 

שיחות

 Add to Addressעריכהשיחה יוצאת

Book

Delete

ניתן לבחור מספר מהיסטוריית 
השיחות היוצאות ולשלוח אליו 

פקס, להוסיפו לפנקס הכתובות 
או למחוק אותו.

ראה ♦

-החל

-שליחת פקס---הפעלת פקס
רזולוציית אפשרויות

פקס

-Standard*

Fine

S.Fine

Photo

הגדרת הרזולוציה לפקסים 
יוצאים.

ראה ♦

פקס דו-

צדדי

-Off*

2-sided Scan: 

Long Edge

2-sided Scan: 

Short Edge

 הגדרת פורמט הסריקה 
הדו-צדדית.

*Auto-ניגודיות

Light

Dark

שינוי הבהירות או הכהות של 
הפקסים שאתם שולחים.

הוספת  שידור

מספר

Add Number

Add from 

Address book

Search in 

Address book

שליחת אותה הודעת פקס 
ליותר ממספר פקס אחד. 

Onפקס מושההפקס מושהה

Off*

הגדרת הזמן במהלך היום 
שהפקסים המושהים יישלחו.

-הגדרת זמן
שידור בזמן 

אמת

-On

Off*
שליחת פקס מבלי להשתמש 

בזיכרון.

♦ מדריך מתקדם למשתמש

         הגדרת ברירת המחדל מוצגת במודגש ועם כוכבית. 
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ראה תיאוריםאפשרויותרמה 3רמה 2רמה 1
עמוד

אפשרויות

)המשך(

הגדרת דף 

שער

הגדרת 

דף שער

On

Off*

1.Comment Off

2.Please Call

3.Urgent

4.Confidential

5.

6.

שליחה אוטומטית של דף 
שער שתכנתתם.

ראה ♦

הערת דף 

שער

סה”כ 

דפים

--

On-מצב חו”ל

Off*

אם אתם מתקשים בשליחת 
פקסים לחו”ל, הפעילו 

אפשרות זו.
גודל 

זכוכית 

סורק

-Letter Letter, לשליחת מסמך בגודל
 Legal או Folio, יש לשנות 

את הגדרת גודל זכוכית 
הסורק.  

41
A4*
Legal/Folio
            MFC-L8850CDW דגמי)

(MFC-L9550CDW -ו

הגדרת 

ברירת מחדל 

חדשה

-Fax Resolution

Contrast

Glass Scan Size

Real Time TX

Coverpage

Setup

Overseas Mode
)אפשרויות(

Yes

No

שמירת הגדרות ההדפסה 
שלכם כהגדרות ברירת 

המחדל.

ראה ♦

איפוס 

להגדרות 

ברירת 

המחדל

-Yes

No

איפוס כל הגדרות הפקס 
ששיניתם בחזרה להגדרות 

ברירת המחדל.

♦ מדריך מתקדם למשתמש

          הגדרת ברירת המחדל מוצגת במודגש ועם כוכבית. 
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ראה תיאוריםאפשרויותרמה 3רמה 2רמה 1
עמוד

שמור 

כקיצור דרך

--Address

Fax Resolution 

2-sided Fax Contrast 

Broadcasting

Real Time TX

Coverpage

Setup

Overseas Mode

Glass Scan Size

רישום ההגדרות 
הנוכחיות כקיצור דרך.

ראה ♦

♦ מדריך מתקדם למשתמש

          הגדרת ברירת המחדל מוצגת במודגש ועם כוכבית. 
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                פקס )כאשר תצוגה מקדימה של פקס מופעלת(

ראה תיאוריםאפשרויותרמה 3רמה 2רמה 1
עמוד

)ראה “פקס )כאשר תצוגה מקדימה של פקס מושבתת(” בע”מ 192(שליחת פקסים
פקסים 

שהתקבלו

הדפסה/

מחיקה

הדפס הכל )פקסים 

חדשים(

הדפסת הפקסים —

החדשים שהתקבלו.

49

הדפס הכל )פקסים 

ישנים(

הדפסת הפקסים —

הישנים שהתקבלו.
מחק הכל )פקסים 

חדשים(

מחיקת הפקסים —

החדשים שהתקבלו.
מחק הכל )פקסים 

ישנים(

מחיקת הפקסים —

הישנים שהתקבלו.
ראה “פקס )כאשר תצוגה מקדימה של פקס מושבתת(” בע”מ 192(פנקס כתובות
היסטוריית 

שיחות

ראה “פקס )כאשר תצוגה מקדימה של פקס מושבתת(” בע”מ 192(

♦ מדריך מתקדם למשתמש

          הגדרת ברירת המחדל מוצגת במודגש ועם כוכבית. 
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                 העתקה

ראה תיאוריםאפשרויותרמה 3רמה 2רמה 1
עמוד

 העתקה 

בשחור-לבן

-הכנת עותק בשחור-לבן.---

הכנת עותק צבעוני.---העתקה בצבעים
Receipt

Normal

2in1)ID(

2in1

2-sided)1→2(

2-sided)2→2(

Paper Save

בחירת ההגדרות הרצויות מתוך ---
הפריטים המוגדרים מראש. 

 62

*Auto-איכותאפשרויות
Text
Photo
Receipt

(אם נבחר 
  2in1(ID)
 Page בתוך

(Layout
Auto*
Lighter

בחירת רזולוציית ההעתקה לסוג 
המסמך שלכם.

ראה ♦

-*100%הגדלה/הקטנה

200%הגדלה
141% A5→A4 
104% EXE→LTR

בחירת יחס הגדלה לעותק הבא.

 LTR→A4 97%הקטנה
94% A4→LTR 
91% Full Page 
85% LTR→EXE 
83% LGL→A4 
78% LGL→LTR 
70% A4→A5
50%

בחירת יחס הקטנה לעותק הבא.

♦ מדריך מתקדם למשתמש 

         הגדרת ברירת המחדל מוצגת במודגש ועם כוכבית. 
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ראה תיאוריםאפשרויותרמה 3רמה 2רמה 1
עמוד

אפשרויות
)המשך(

הגדלה/הקטנה
)המשך(

התאמה       

)25-400%(

-

ניתן לבחור את יחס ההגדלה/
הקטנה לעותק הבא.

ראה ♦

התאמת צפיפות העותקים.-צפיפות
אם נבחר  2in1(1D)מבין 
הפריטים המוגדרים מראש, 
הגדרת ברירת המחדל היא 

.+1

התאמת ניגודיות העותקים.-ניגודיות

*Stack-לערום/למיין

Sort
ניתן לבחור לערום או למיין 

עותקים רבים.
*)Off)1in1-מתווה דף

2in1(P)

2in1(L)

2in1(ID)

4in1(P)

4in1(L)

צילום תעודות מזהות  - מס' 
 )N in עותקים בגיליון אחד

)1 ו-2 עותקים בגיליון אחד 2 
 .)in 1(

התאמת צבע אדום לעותקים.אדוםהתאמת צבע

♦ מדריך מתקדם למשתמש

          הגדרת ברירת המחדל מוצגת במודגש ועם כוכבית. 
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ראה תיאוריםאפשרויותרמה 3רמה 2רמה 1
עמוד

אפשרויות

)המשך(

התאמת צבע 

)המשך(

ראה ♦התאמת הצבע הירוק לעותקים. ירוק

התאמת הצבע הכחול לעותקים. כחול

 העתקה 

דו-צדדית

-Off*

2-sided→2-sided

1-sided→2-sided Long 

Edge Flip

2-sided→1-sided Long 

Edge Flip

1-sided→2-sided

Short Edge Flip

2-sided→1-sided 

Short Edge Flip

הפעלה או השבתה של העתקה 
דו-צדדית ובחירת קצה ארוך או 

קצה קצר.

מתווה דף 

 להעתקה 

דו-צדדית

-LongEdge→

LongEdge*

LongEdge→

ShortEdge

ShortEdge→

LongEdge

ShortEdge→

ShortEdge

בחירת אפשרות מתווה דף 
בעת הכנת עותקים דו-צדדיים 
של מס’ עותקים בגיליון אחד 

של מסמך דו-צדדי. 

♦ מדריך מתקדם למשתמש

          הגדרת ברירת המחדל מוצגת במודגש ועם כוכבית. 
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ראה תיאוריםאפשרויותרמה 3רמה 2רמה 1
עמוד

אפשרויות
)המשך(

 Tray#1 Only-שימוש במגש

Tray#2 Only 

MP Only 

MP>T1>T2*

MP>T2>T1

T1>T2>MP

T2>T1>MP

  Tray#2 Only)

ו-T2 יופיעו רק אם 
התקנתם את מגש 2(

בחירת מגש הניירות לשימוש 
במצב העתקה.

ראה ♦

הסרת צבע 

רקע

-Off*

Low

Medium

High

שינוי כמות צבע הרקע למחיקה.

שמור 

כקיצור דרך

-Quality

Enlarge/

Reduce

Density

Contrast

Stack/Sort

Page Layout

Red

Green

Blue

2-sided Copy

2-sided Copy 

Page Layout

Tray Use

Remove

Background

Colour

הוספת ההגדרות הנוכחיות 
כקיצור דרך.

♦ מדריך מתקדם למשתמש

          הגדרת ברירת המחדל מוצגת במודגש ועם כוכבית. 
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סריקה

ראה תיאוריםאפשרויותרמה 3רמה 2רמה 1
עמוד

לזיהוי 

תווים 

אופטי 

)בחירת מחשב 
אישי(

ראה +ראה “אפשרויות )לזיהוי תווים אופטי(” בע”מ 203.אפשרויות

שמור כקיצור 

דרך

הוספת ההגדרות הנוכחיות )בחירת מחשב אישי(
כקיצור דרך.

התחל סריקה.-התחל
)בחירת מחשב לקובץ

אישי(
 ראה “אפשרויות )לקובץ, לתמונה ולדוא”ל(” אפשרויות

בע”מ 204(.
שמור כקיצור 

דרך

הוספת ההגדרות הנוכחיות )בחירת מחשב אישי(
כקיצור דרך.

התחל סריקה.-התחל
)בחירת מחשב לתמונה

אישי(
 ראה “אפשרויות )לקובץ, לתמונה ולדוא”ל(”אפשרויות

 בע”מ 204(.
שמור כקיצור 

דרך

הוספת ההגדרות הנוכחיות )בחירת מחשב אישי(
כקיצור דרך.

התחל סריקה.-התחל
USB בע”מ .205אפשרויותלכונן ”)USB ראה "אפשרויות )לכונן

שמור 

כקיצור 

דרך

-2-sided Scan

Scan Type

Resolution

File Type

Glass Scan 

Size

File Name

File Size

Remove 

Background 

Colour

הוספת ההגדרות הנוכחיות 
כקיצור דרך.

ראה +

התחל סריקה.--התחל
)בחירת מחשב לדוא”ל

אישי(
ראה “אפשרויות )לקובץ, לתמונה ולדוא”ל(” בע”מ 204.אפשרויות

שמור כקיצור 

דרך

הוספת ההגדרות הנוכחיות )בחירת מחשב אישי(
כקיצור דרך.

התחל סריקה.-התחל
+ מדריך לתוכנה ולרשת

          הגדרת ברירת המחדל מוצגת במודגש ועם כוכבית. 
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ראה תיאוריםאפשרויותרמה 3רמה 2רמה 1
עמוד

לשרת דוא"ל 
MFC-דגם(

  L8650CDW
ניתמך רק לאחר 

)IFAX הורדת

פנקס 

כתובות

בחרו את כתובת הנמען --
מפנקס הכתובות.

ראה 
+

הזינו ידנית את כתובת הנמען.--ידני

ראה “אפשרויות )לשרת דוא”ל(” בע”מ 208.אפשרויותאישור
שמור כקיצור 

דרך

Address

 2-sided Scan 

Scan Type 

Resolution 

File Type 

Glass Scan Size 

File Size

הוספת ההגדרות הנוכחיות 
כקיצור דרך.

התחל סריקה.—התחל
FTP/ לשרת

SFTP
)שם 

פרופיל(
ראה "אפשרויות )לשרת FTP/SFTP ולרשת(” בע”מ 210.אפשרויות

שמור כקיצור 

דרך

הוספת ההגדרות הנוכחיות )שם פרופיל(
כקיצור דרך.

התחל סריקה.-התחל
)שם לרשת

פרופיל(
ראה "אפשרויות )לשרת FTP/SFTP ולרשת(” בע”מ 210.אפשרויות

שמור כקיצור 

דרך

הוספת ההגדרות הנוכחיות )שם פרופיל(
כקיצור דרך.

התחל סריקה.-התחל
סריקת 

שירותי 
אינטרנט 

)מופיעה רק 
אם התקנתם 

את מנהל 
התקן הסורק 

למכשיר 
שלכם 

המחובר 
לרשת 

באמצעות 
שירותי 

אינטרנט(.

סריקת נתונים באמצעות --סריקה
פרוטוקול שירות אינטרנט. סריקה 

לדוא”ל

--

סריקה 

לפקס
--

סריקה 

להדפסה

+ מדריך לתוכנה ולרשת

         הגדרת ברירת המחדל מוצגת במודגש ועם כוכבית. 
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אפשרויות )לזיהוי תווים אופטי(

ראה תיאוריםאפשרויותרמה 2רמה 1
עמוד

*Offסריקה דו-צדדיתאפשרויות

2-sided Scan: Long 

Edge 2-sided Scan: 

Short

Edge

 בחירת מצב הסריקה 
הדו-צדדית.

ראה +

Set at Deviceהגדרות סריקה

Set from Computer*
לשינוי ההגדרות באמצעות 
 Set at מסך המגע, בחרו

.Device
סוג סריקה 

)מופיע כאשר הגדרות 
 Set הסריקה מוגדרות

.)at Device

Colour

Grey

Black and White*

בחירת סוג הסריקה למסמך 
שלכם.

רזולוציה
)מופיע כאשר הגדרות 

 Set at הסריקה מוגדרות
.)Device

100 dpi

200 dpi*

300 dpi 

600 dpi

בחירת רזולוציית הסריקה 
למסמך שלכם.

סוג קובץ
)מופיע כאשר הגדרות 

 Set at הסריקה מוגדרות
.)Device

Text*

HTML

RTF

בחירת פורמט הקובץ למסמך 
שלכם.

גודל סריקה
)מופיע כאשר הגדרות 

 Set at הסריקה מוגדרות
.)Device

A4*

Letter

Legal

בחירת גודל הסריקה למסמך 
שלכם.

+ מדריך לתוכנה ולרשת

          הגדרת ברירת המחדל מוצגת במודגש ועם כוכבית. 
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אפשרויות )לקובץ, לתמונה ולדוא"ל(

ראה תיאוריםאפשרויותרמה 2רמה 1
עמוד

*Offסריקה דו-צדדיתאפשרויות
2-sided Scan: Long 
Edge
2-sided Scan: 
Short Edge

ראה בחירת מצב הסריקה הדו-צדדית.
+

Set at Deviceהגדרות סריקה
Set from Computer*

לשינוי ההגדרות באמצעות מסך המגע, 
.Set at Device בחרו

סוג סריקה 

)מופיע כאשר הגדרות 
 Set הסריקה מוגדרות

.)at Device

Colour*
Grey
Black and White

בחירת סוג הסריקה למסמך שלכם.

רזולוציה

)מופיע כאשר הגדרות 
 Set הסריקה מוגדרות

.)at Device

100 dpi
200 dpi*
300 dpi 600 dpi

בחירת רזולוציית הסריקה למסמך 
שלכם.

סוג קובץ

)מופיע כאשר הגדרות 
 Set הסריקה מוגדרות

.)at Device

 Colour כאשר נבחר( 
 Scan בתוך Grey או
(Type
PDF*
JPEG

 Black and כאשר נבחר)
 Scan בתוך White 
(Type
PDF*
TIFF

בחירת פורמט הקובץ למסמך שלכם.

גודל סריקה

)מופיע כאשר הגדרות 
 Set הסריקה מוגדרות

 .)at Device

A4*
Letter
Legal

בחירת גודל הסריקה למסמך שלכם.

הסרת צבע רקע

)מופיע כאשר הגדרות 
 Set הסריקה מוגדרות

.)at Device

Off*
Low
Medium
High

שינוי כמות צבע הרקע למחיקה.
פונקציה זו אינה זמינה לסריקה בשחור-

לבן.

+ מדריך לתוכנה ולרשת

         הגדרת ברירת המחדל מוצגת במודגש ועם כוכבית. 
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)USB אפשרויות )לכונן

ראה תיאוריםאפשרויותרמה 2רמה 1
עמוד

 סריקה אפשרויות

דו-צדדית

Off*

2-sided Scan: Long Edge

2-sided Scan: Short Edge

ראה בחירת מצב הסריקה הדו-צדדית.
+

*Colourסוג סריקה

Grey

Black and White

בחירת סוג הסריקה למסמך שלכם.

)כאשר נבחר Colour בתוך Scan רזולוציה
(Type

100 dpi

200 dpi*

300 dpi 

600 dpi 

Auto

 Scan בתוך Grey כאשר נבחר(
(Type

100 dpi

200 dpi*

300 dpi 

Auto

  Black and White כאשר נבחר(
(Scan Type בתוך

200 dpi*

300 dpi

200x100

בחירת רזולוציית הסריקה למסמך 
שלכם.

+ מדריך לתוכנה ולרשת

          הגדרת ברירת המחדל מוצגת במודגש ועם כוכבית. 
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ראה תיאוריםאפשרויותרמה 2רמה 1
עמוד

אפשרויות
)המשך(

)כאשר נבחר Colour סוג קובץ
 Scan בתוך Grey או

(Type

PDF*

JPEG

PDF/A

Secure PDF 

Signed PDF 

XPS

 Black and כאשר נבחר(
 Scan בתוך White 

(Type

PDF*

PDF/A

Secure PDF 

Signed PDF 

TIFF

בחירת פורמט הקובץ למסמך 
שלכם.

ראה +

*A4גודל זכוכית סורק

Letter

Legal/Folio

  MFC-L8850CDW דגמי(
(MFC-L9550CDWו

 Letter, לסריקת מסמך בגודל
  Legal או  Folio, יש לשנות את 

הגדרת גודל זכוכית הסורק.  

XXXXXXשם קובץ
)תאריך ושנה(

הזנת שם הקובץ לנתונים הסרוקים.

Smallגודל קובץ

Medium*

Large

בחירת גודל הקובץ לסריקה צבעונית 
או בסקאלה אפורה.

*Offהסרת צבע רקע

Low

Medium

High

שינוי כמות צבע הרקע למחיקה.

+ מדריך לתוכנה ולרשת

         הגדרת ברירת המחדל מוצגת במודגש ועם כוכבית. 
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ראה תיאוריםאפשרויותרמה 2רמה 1
עמוד

אפשרויות
)המשך(

הגדרת ברירת 

מחדל חדשה

2-sided Scan

Scan Type

Resolution

File Type

Glass Scan Size

File Size

Remove Background Colour

שמירת הגדרות הסריקה 
שלכם כהגדרות ברירת 

המחדל.

ראה +

איפוס להגדרות 

ברירת המחדל

Yes

No

איפוס כל הגדרות הסריקה 
ששיניתם בחזרה להגדרות 

ברירת המחדל.
+ מדריך לתוכנה ולרשת

          הגדרת ברירת המחדל מוצגת במודגש ועם כוכבית. 
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אפשרויות )לשרת דוא"ל(

ראה תיאוריםאפשרויותרמה 2רמה 1
עמוד

 סריקה אפשרויות

דו-צדדית
Off*

2-sided Scan: Long Edge

2-sided Scan: Short Edge

ראה +בחירת מצב הסריקה הדו-צדדית.

*Colourסוג סריקה

Grey

Black and White

בחירת סוג הסריקה למסמך 
שלכם.

)כאשר נבחר Colour בתוך Scan רזולוציה
(Type

100 dpi

200 dpi*

300 dpi 

600 dpi 

Auto

 Scan בתוך Grey  כאשר נבחר(
(Type

100 dpi

200 dpi*

300 dpi 

Auto

  Black and White כאשר נבחר(
(Scan Type בתוך

200 dpi*

300 dpi

200x100

בחירת רזולוציית הסריקה למסמך 
שלכם.

+ מדריך לתוכנה ולרשת

          הגדרת ברירת המחדל מוצגת במודגש ועם כוכבית. 
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ראה תיאוריםאפשרויותרמה 2רמה 1
עמוד

אפשרויות
)המשך(

)כאשר נבחר Colour או סוג קובץ
)Scan Type בתוך Grey 
PDF*

JPEG

PDF/A

Secure PDF 

Signed PDF 

XPS

 Black and כאשר נבחר(
 Scan בתוך White 

(Type

PDF*

PDF/A

Secure PDF 

Signed PDF 

TIFF

בחירת פורמט הקובץ למסמך 
שלכם.

ראה 
+

*A4גודל זכוכית סורק

Letter

Legal/Folio

  MFC-L8850CDW דגמי) 
(MFC-L9550CDW -ו

 Letter, לסריקת מסמך בגודל
 Legal או  Folio, יש לשנות את 

הגדרת גודל זכוכית הסורק.  

Smallגודל קובץ

Medium*

Large

בחירת גודל הקובץ לסריקה 
צבעונית או בסקאלה אפורה.

הגדרת ברירת מחדל 

חדשה
2-sided Scan 

Scan Type Resolution 

File Type 

Glass Scan Size 

File Size

שמירת הגדרות הסריקה שלכם 
כהגדרות ברירת המחדל.

איפוס להגדרות 

ברירת המחדל

Yes

No
איפוס כל הגדרות הסריקה 

ששיניתם בחזרה להגדרות ברירת 
המחדל.

+ מדריך לתוכנה ולרשת

           הגדרת ברירת המחדל מוצגת במודגש ועם כוכבית. 
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אפשרויות )לשרת FTP/SFTP/רשת(

ראה תיאוריםאפשרויותרמה 2רמה 1
עמוד

*Offסריקה דו-צדדיתאפשרויות

2-sided Scan: Long 

Edge

2-sided Scan: Short 

Edge

 בחירת מצב הסריקה 
הדו-צדדית.

ראה 
+

*Colourסוג סריקה

Grey

Black and White

בחירת סוג הסריקה למסמך 
שלכם.

)כאשר נבחר Colour בתוך רזולוציה
(Scan Type

100 dpi

200 dpi*

300 dpi 

600 dpi 

Auto

 Scan בתוך Grey כאשר נבחר(
(Type

100 dpi

200 dpi*

300 dpi 

Auto

 Black and כאשר נבחר(
(Scan Type בתוך White 

200 dpi*

300 dpi 

200x100

בחירת רזולוציית הסריקה 
ופורמט הקובץ למסמך שלכם.

+ מדריך לתוכנה ולרשת

          הגדרת ברירת המחדל מוצגת במודגש ועם כוכבית. 
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ראה תיאוריםאפשרויותרמה 2רמה 1
עמוד

אפשרויות
)המשך(

(כאשר נבחר Colour או סוג קובץ
(Scan Type בתוך Grey 

PDF*

JPEG

PDF/A

Secure PDF 

Signed PDF 

XPS

 Black and כאשר נבחר)
(Scan Type בתוך White 

PDF*

PDF/A

Secure PDF 

Signed PDF 

TIFF

בחירת רזולוציית הסריקה 
ופורמט הקובץ למסמך שלכם.

ראה 
+

*A4גודל זכוכית סורק

Letter

Legal/Folio

  MFC-L8850CDW דגמי) 
(MFC-L9550CDWו

 Letter, לסריקת מסמך בגודל
  Legal או  Folio, יש לשנות 

את הגדרת גודל זכוכית הסורק.  

*BRNXXXXXXXXXXXXשם קובץ

Estimate

Report

Order sheet 

Contract sheet 

Check 

Receipt

<Manual>

בחרו שמות קבצים מוגדרים 
מראש. אם בחרתם 

<Manual<, ניתן לתת לקובץ 
שם לפי בחירתכם.

 “XXXXXXXXXXXX” היא 
כתובת MAC/ כתובת אתרנט 

של המכשיר שלכם.

Smallגודל קובץ

Medium*

Large

בחירת גודל הקובץ לסריקה 
צבעונית או בסקאלה אפורה.

*Offהסרת צבע רקע

Low

Medium

High

שינוי כמות צבע הרקע למחיקה.

הזנת שם המשתמש.-שם משתמש

+ מדריך לתוכנה ולרשת

         הגדרת ברירת המחדל מוצגת במודגש ועם כוכבית. 
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             טונר

ראה תיאוריםאפשרויותרמה 2רמה 1
עמוד

תוחלת חיים 

של מחסנית 

טונר

צפייה ביתרת תוחלת החיים המשוערת של כל מחסנית --
טונר.

ראה ♦

הדפסת דף ניסיון.--הדפסת ניסיון
Yesכיילכיול

No

התאמת צפיפות הצבע או איפוס הכיול להגדרות ברירת 
המחדל.

119

Yesאיפוס

No
Yes-רישום

No
התאמה אוטומטית של מיקום ההדפסה של כל צבע.

120

♦ מדריך מתקדם למשתמש

         הגדרת ברירת המחדל מוצגת במודגש ועם כוכבית. 

 Wi-Fi הגדרת         

ראה תיאוריםאפשרויותרמה 2רמה 1
עמוד

ראה +הגדרת תצורת שרת ההדפסה הפנימי שלכם.--אשף הגדרה
WPS/AOSS-- ניתן להגדיר בקלות את תצורת הגדרות הרשת

האלחוטית שלכם באמצעות שיטת הלחיצה על לחצן 
אחד.

WLAN 

Assistant

)®Windows בלבד( ניתן להגדיר את תצורת הגדרות --
הרשת האלחוטית שלכם באמצעות התקליטור של 

.Brother
+ מדריך לתוכנה ולרשת

          הגדרת ברירת המחדל מוצגת במודגש ועם כוכבית. 
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                   קיצורי דרך

ראה תיאוריםאפשרויותרמה 3רמה 2רמה 1
עמוד

הוספת 
קיצור 

דרך

ראה “העתקה” קבלההעתקה
בע”מ 197.

בחירת ההגדרות הרצויות מתוך 
הפריטים המוגדרים מראש.

13
ליגר

2 ב-1 )תעודות 
זהות(
2 ב-1

דו-צדדית )2→1(
דו-צדדית )2→2(

חיסכון בנייר
שמירת מספרי פקס לחיוג באמצעות —כתובתפקס

לחיצה על קיצור דרך זה.
14

Standardרזולוציית פקס
Fine
S.Fine
Photo

14הגדרת הרזולוציה לפקסים יוצאים.

Offפקס דו-צדדי
2-sided 
Scan: Long 
Edge
2-sided 
Scan: Short 
Edge

 בחירת מצב סריקת הפקס 
הדו-צדדית.

14

Autoניגודיות
Light
Dark

שינוי הבהירות או הכהות של הפקסים 
שאתם שולחים.

14

Add Number שידור
)אפשרויות(

Add Number
Add from 
Address 
book
Search in 
Address 
book

ניתן לשלוח את אותה הודעת פקס 
ליותר ממספר פקס אחד. 

14

Onשידור בזמן אמת
Off

14שליחת פקס מבלי להשתמש בזיכרון.

Coverpageהגדרת דף שער
Setup
Coverpage
Note
Total Pages

שליחה אוטומטית של דף שער 
שתכנתתם.

14

Onמצב חו”ל
Off

אם אתם מתקשים בשליחת פקסים 
לחו”ל, הפעילו אפשרות זו.

14

         הגדרת ברירת המחדל מוצגת במודגש ועם כוכבית. 
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ראה תיאוריםאפשרויותרמה 3רמה 2רמה 1
עמוד

הוספת 

קיצור 

דרך
)המשך(

פקס
)המשך(

גודל 

זכוכית 

סורק

Letter

A4

Legal/Folio

MFC-דגמי)
MFC-ו L8850CDW 

(L9550CDW

התאמת שטח הסריקה של זכוכית 
הסורק לגודל המסמך.

14

סריקת מסמך שחור-לבן או צבעוני )בחירת מחשב אישי(לקובץסריקה
למחשב שלכם.

15

לזיהוי 

תווים 

אופטי 

המרת מסמך הטקסט שלכם לקובץ )בחירת מחשב אישי(
טקסט ניתן לעריכה.

15

סריקת תמונה צבעונית ליישום הגרפיקה )בחירת מחשב אישי(לתמונה
שלכם.

15

USB 2לכונן-sided Scan

Scan Type

Resolution

File Type

Glass Scan Size

File Name

File Size

Remove

Background

Colour

.USB 15סריקת מסמכים לכונן הבזק

סריקת מסמך שחור-לבן או צבעוני )בחירת מחשב אישי(לדוא”ל
ליישום הדוא”ל שלכם.

15

לשרת דוא"ל

MFC-דגם(
  L8650CDW

ניתמך רק לאחר 
)IFAX הורדת

Address

2-sided Scan

Scan Type

Resolution

File Type

Glass Scan Size

File Size

סריקת מסמך שחור-לבן או צבעוני 
לשרת הדוא”ל שלכם.

15

שליחת נתונים סרוקים לשרת CIFS  )שם פרופיל(לרשת
ברשת המקומית שלכם או באינטרנט.

15

FTP/ לשרת

SFTP

שליחת נתונים סרוקים באמצעות שרת )שם פרופיל(
.SFTP או FTP

15

          הגדרת ברירת המחדל מוצגת במודגש ועם כוכבית. 
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ראה תיאוריםאפשרויותרמה 3רמה 2רמה 1
עמוד

הוספת 
קיצור דרך

)המשך(

חיבור מכשיר Brother לשירות אינטרנט.—®Skydriveאינטרנט
יתכן כי נוספו עוד שירותי אינטרנט ו/או שמות 

שירותים שונו על ידי הספק מאז פרסום 
מסמך זה. 

  Brother בקרו במרכז הפתרונות של
להורדת  מדריך חיבור לאינטרנט

  )Web Connect Guide( בכתובת:
.http://solutions.brother.com 

16
Box—

 Picasa Web
Albums™

—

Google Drive™—

Flickr®—

Facebook—

Evernote®—

Dropbox—

יתכן כי יישומים הוספו ו/או שמות יישומים —NoteScanיישומים
שונו על ידי הספק מאז פרסום מסמך זה. 

  Brotherבקרו במרכז הפתרונות של
 להורדת  מדריך חיבור לאינטרנט

  )Web Connect Guide( 
.http://solutions.brother.com :בכתובת

17
Outline&Scan—

Outline&Copy—

)בחירת 

קיצור דרך 

לשינוי שם/

מחיקה(

)בחירת 
לחצן קיצור 

דרך(

עריכת שמות 

קיצורי דרך

18שינוי שם קיצור דרך. —

19מחיקת קיצור דרך.—מחיקה

          הגדרת ברירת המחדל מוצגת במודגש ועם כוכבית. 



216

)More1 אינטרנט )מסך

ראה תיאוריםאפשרויותרמה 2רמה 1
עמוד

Skydrive®-- לשירות Brother חיבור מכשיר
אינטרנט.

ראה ●
Box--

Picasa Web Albums™--

Google Drive™--

Flickr®--

Facebook--

Evernote®--

Dropbox--

  )Web Connect Guide( להורדת  מדריך חיבור לאינטרנט Brother בקרו במרכז הפתרונות של ● 
http://solutions.brother.com :בכתובת   

         הגדרת ברירת המחדל מוצגת במודגש ועם כוכבית. 

)More1 יישומים )מסך

ראה תיאוריםאפשרויותרמה 2רמה 1
עמוד

NoteScan--  Brother ליישומי Brother חיבור מכשיר
באמצעות האינטרנט.

ראה ●
Outline&Scan--

Outline&Copy--

          )Web Connect Guide(להורדת  מדריך חיבור לאינטרנט Brother בקרו במרכז הפתרונות של ●              
.http://solutions.brother.com :בכתובת                

          הגדרת ברירת המחדל מוצגת במודגש ועם כוכבית. 
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)More2 מסך( USB

ראה תיאוריםאפשרויותרמה 4רמה 3רמה 2רמה 1
עמוד

סריקה לכונן 

USB
ראה + ראה "USB” בע”מ 201.

)בחירת הדפסה ישירה
קובץ(

הגדרות 

הדפסה
)מס’ 

תדפיסים 
)001-999

סוג 

נייר

Thin
Plain Paper*
Thick
Thicker
Recycled Paper
Bond Paper 
Label 
Envelope 
Env. Thin 
Env. Thick 
Glossy Paper

הגדרת סוג חומר 
הדפסה בעת 

הדפסה ישירות 
.USB מכונן הבזק

 65

גודל 

נייר

A4 *
Letter
B5(JIS)
B5(ISO)
A5
A5(Long
Edge)
A6
Executive
Legal
Folio
3”x5”
Com-10
Monarch
C5
DL

הגדרת גודל הנייר 
בעת הדפסה 

ישירות מכונן הבזק 
.USB

65

+ מדריך לתוכנה ולרשת 

         הגדרת ברירת המחדל מוצגת במודגש ועם כוכבית. 
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ראה תיאוריםאפשרויותרמה 4רמה 3רמה 2רמה 1
עמוד

הדפסה 
ישירה
)המשך(

)בחירת 
קובץ( 

)המשך(

הגדרות 

הדפסה

)מס’ 
תדפיסים 

)001-999
)המשך(

מספר 

דפים

1in1*

2in1

4in1

9in1

16in1

25in1

1 in 2x2 pages

1 in 3x3 pages

1 in 4x4 pages

1 in 5x5 pages

הגדרת מתווה דף בעת 
הדפסה ישירות מכונן הבזק 

.USB

65

כיוון 

הדפסה

Portrait*

Landscape

הגדרת כיוון ההדפסה בעת 
הדפסה ישירות מכונן הבזק 

.USB

65

הדפסה 

דו-

צדדית

Off*

Long Edge Short 

Edge

 בחירת פורמט הדפסה 
דו-צדדית בעת הדפסה 

.USB ישירות מכונן הבזק

65

*Onאיסוף

Off

הפעלה או השבתה של 
איסוף דפים בעת הדפסה 
.USB ישירות מכונן הבזק

65

שימוש 

במגש

Auto*

MP Only Tray#1 

Only Tray#2 Only 

  Tray#2 Only)
יופיע רק אם התקנתם את 

מגש 2(

בחירת המגש לשימוש בעת 
הדפסה ישירות מכונן הבזק 

.USB

65

איכות 

הדפסה

Normal*

Fine

הגדרת אפשרות בחירת 
איכות ההדפסה בעת 

הדפסה ישירות מכונן הבזק 
.USB

65

אפשרות 

)PDF

Document*

Document&Markup

Document&Stamps

הגדרת הדפסה ישירה 
מכונן הבזק USB להדפסת 
הערות )תגיות( או חותמות 
בקובץ PDF לצד הטקסט.

65

+ מדריך לתוכנה ולרשת

        הגדרת ברירת המחדל מוצגת במודגש ועם כוכבית. 
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ראה תיאוריםאפשרויותרמה 4רמה 3רמה 2רמה 1
עמוד

הדפסה 
ישירה
)המשך(

הדפסת 

אינדקס

---
הדפסת דף דוגמיות. 

65

הגדרות 

ברירת 

מחדל

סוג 

נייר

-
Thin

Plain Paper*

Thick

Thicker

Recycled

Paper

Bond Paper Label 

Envelope Env. 

Thin Env. Thick 

Glossy Paper

הגדרת ברירת המחדל של 
סוג חומר הדפסה בעת 

הדפסה ישירות מכונן הבזק 
.USB

67

גודל 

נייר

-A4*

Letter

B5(JIS)

B5(ISO)

A5

A5(Long

Edge)

A6

Executive

Legal

Folio

3”x5”

Com-10

Monarch

C5

DL

הגדרת ברירת המחדל של 
גודל הנייר בעת הדפסה 

.USB ישירות מכונן הבזק

67

+ מדריך לתוכנה ולרשת

         הגדרת ברירת המחדל מוצגת במודגש ועם כוכבית. 
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ראה תיאוריםאפשרויותרמה 4רמה 3רמה 2רמה 1
עמוד

הדפסה 
ישירה
)המשך(

הגדרות 
ברירת 

מחדל
)המשך(

מספר 

דפים

-1in1*

2in1

4in1

9in1

16in1

25in1

1 in 2x2 pages

1 in 3x3 pages

1 in 4x4 pages

1 in 5x5 pages

הגדרת ברירת המחדל של 
מתווה דף בעת הדפסה ישירות 

.USB מכונן הבזק

67

כיוון 

הדפסה

-Portrait*

Landscape

הגדרת ברירת המחדל של כיוון 
ההדפסה בעת הדפסה ישירות 

.USB מכונן הבזק

67

*On- איסוף

Off

הפעלה או השבתה של ברירת 
המחדל של איסוף דפים בעת 

הדפסה ישירות מכונן הבזק 
.USB

67

איכות 

הדפסה

-Normal*

Fine

הגדרת ברירת המחדל של 
איכות ההדפסה בעת הדפסה 

.USB ישירות מכונן הבזק

67

אפשרות 

PDF

-Document*

Document&Markup

Document&Stamps

הגדרת ברירת המחדל של 
הדפסה ישירה מכונן הבזק 

USB להדפסת תגיות או 
חותמות בקובץ PDF לצד 

הטקסט.

67

הדפסת 

אינדקס

-Simple*

Details

הגדרת ברירת המחדל של 
אפשרות הדפסת אינדקס 
לפורמט פשוט או פרטים.

67

+ מדריך לתוכנה ולרשת

          הגדרת ברירת המחדל מוצגת במודגש ועם כוכבית. 



221

הזנת טקסט
כאשר עליכם להזין טקסט למכשיר המקלדת תופיע על מסך המגע.  

לחצו על                 . למעבר בין אותיות, מספרים ותווים מיוחדים.

לחצו על                  למעבר  בין אותיות גדולות לאותיות קטנות.

הכנסת רווחים

להזנת רווח, לחצו על Space או ◄.

ביצוע תיקונים
 אם הזנתם תו לא נכון וברצונכם לשנותו, השתמשו בלחצני החיצים להזזת הסמן מתחת לתו הלא נכון

לחצו על         ואז הזינו מחדש את התו הנכון. ניתן גם להכניס אותיות באמצעות הזזת הסמן והזנת תו. 
אם על מסך המגע לא מופיע ◄ לחצו על         שוב ושוב עד למחיקת התו הלא נכון. הזינו את התווים הנכונים.

הערה  
 התווים הזמינים עשויים להשתנות מארץ לארץ. • 
 מבנה המקלדת עשוי להשתנות על פי ההגדרות שאתם מזינים.• 
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מפרטיםד

כללי

 MFC-L8650CDWMFC-L8850CDWMFC-L9550CDWדגם

לייזרסוג מדפסת
מדפסת לייזר אלקטרופוטוגרפית )שיטת המעבר היחיד(שיטת הדפסה
256 מ"ב סטנדרטית קיבולת זיכרון

1 חריץ: )DDR2 SO-DIMM )144-pin עד 256 מ"ב אופציונאלית 
)LCD( 3.7 אינטש )93.4 צג גבישים נוזליים

מ"מ( מסך מגע 
צבעוני TFT של 

צג גבישים נוזליים 
)LCD(1 ולוח מקשים

4.85 אינטש )123.2 מ"מ( מסך מגע צבעוני TFT של צג גבישים 
נוזליים )LCD(1 ולוח מקשים

220-240 וולט, זרם חילופין, 50/60 הרץ מקור הספק
צריכת 
חשמל2

)ממוצעת(

כ-1200 וואטשיא
כ-565 וואט בטמפרטורה של C° 25 הדפסה
 הדפסה 

)מצב שקט(
25 °C כ-355 וואט בטמפרטורה של

כ-565 וואט בטמפרטורה של C° 25העתקה
 העתקה 

)מצב שקט(
25 °C כ-355 וואט בטמפרטורה של

Ready 25מצב °C כ-65 וואט בטמפרטורה של
כ-10.5 וואטכ-9.5 וואטמצב שינה 

כ-1.9 וואטכ-1.7 וואטשינה עמוקה
כ-0.04 וואטכבוי34 

MFC-L8650CDWממדים
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 MFC-L8650CDWMFC-L8850CDWMFC-L9550CDWדגם

MFC-L8850CDW, MFC-L9550CDW 

30.4 ק”ג31.0 ק”גמשקל )עם אביזרים מתכלים(

נמדד אלכסונית.  1

חיבורי USB למחשב.  2

נמדד לפי  62301IEC גרסה 2.0.   3

צריכת החשמל משתנה במקצת על פי סביבת השימוש או הבלאי של החלקים.  4
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MFC-L8650CDWMFC-L9550CDW     MFC-L8850CDWדגם

)LpAm = 55dB )A(LpAm = 56dB )Aהדפסהלחץ קולרמת רעש
)A(LpAm = 53dB )A( LpAm = 52dBהדפסה )מצב שקט(

ReadyLpAm = 28 dB )A(
)A(LWAd = 6.71 B )A( LWAd = 6.73 Bהעתקה12  )צבעונית( עוצמת קול

 העתקה12  
)שחור-לבן(  

LWAd = 6.70 B )A(LWAd = 6.71 B )A(

)A(LWAd = 6.36 B )A( LWAd = 6.40 Bהדפסה )מצב שקט(

Ready12LWAd = 4.05 B )A(
C° 32 - 10הפעלהטמפרטורה

C° 40 - 0אחסון
20-80% )ללא עיבוי(הפעלהלחות 

10-90% )ללא עיבוי(אחסון
עד 50 דפיםעד 35 דפיםמזין מסמכים אוטומטי

 להשגת התוצאות הטובות ביותר אנו ממליצים על:
  20 - 30 °C:טמפרטורה

לחות:70% - 50% 
נייר:80  גר’/מ”ר

.RAL-UZ171נמדד על פי השיטה המתוארת בתוך  1

ציוד משרדי עם רמת רעש של )LWAd>6.30 B )A אינו מתאים לשימוש בחדרים שבהם אנשים עוסקים בעבודה המצריכה    2

ריכוז רב. ציוד זה יש לשים בחדרים נפרדים בשל פליטת הרעש. 
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גודל מסמך
MFC-L8650CDWMFC-L9550CDW        MFC-L8850CDWדגם

 גודל מסמך 
)חד-צדדי(

רוחב מזין מסמכים 
אוטומטי

147.3-215.9 מ”מ

אורך מזין מסמכים 
אוטומטי

147.3-355.6 מ”מ

עד 215.9 מ”מרוחב זכוכית סורק
עד 355.6 מ”מעד 297.0 מ”מאורך זכוכית סורק

 גודל מסמך 
)דו-צדדי(

רוחב מזין מסמכים 
אוטומטי

147.3-215.9 מ”מ

אורך מזין מסמכים 
אוטומטי

147.3-355.6 מ”מ
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חומרי הדפסה
MFC-L8650CDW       MFC-L8850CDW         MFC-L9550CDWדגם

מגש ניירות 1 קלט נייר
)סטנדרטי(

נייר רגיל, נייר דק, נייר ממוחזרסוג נייר
 JIS(, A5( A5  ,A4, Letter, B5 )קצה ארוך(, A6, Executive, Legal, Folioגודל נייר

60-105 גר’/מ”רמשקל נייר
קיבולת נייר 

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

 מגש
רב-תכליתי

 נייר רגיל, נייר דק, נייר עבה, נייר עבה מאוד, נייר ממוחזר, נייר Bond, סוג נייר
תוויות, מעטפות, מעטפות דקות, מעטפות עבות, נייר מבריק

רוחב: 76.2-215.9  מ"מ גודל נייר
אורך:  127.0-355.6  מ”מ

60-163 גר’/מ”רמשקל נייר
קיבולת נייר 

מרבית
עד 50 גיליונות של נייר רגיל 80 גר’/מ”ר

מגש ניירות 2 
)אופציונאלי( 

נייר רגיל, נייר דק, נייר ממוחזרסוג נייר

A4, Letter, B5 )JIS(, A5, Executive, Legal, Folioגודל נייר
60-105 גר’/מ”רמשקל נייר

קיבולת נייר 
מרבית

עד 500 גיליונות של נייר רגיל 80 גר’/מ”ר

עד 150 דפים של נייר רגיל 80 גר’/מ”ר )פלט הדפסה פונה כלפי מטה במגש מגש פלט הפונה כלפי מטהפלט נייר1
פלט הנייר הפונה כלפי מטה(

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

דו-צדדית
הדפסה 

דו-צדדית 
אוטומטית

נייר רגיל, נייר דק, נייר ממוחזר, נייר מבריקסוג נייר
A4גודל נייר

60-105 גר’/מ”רמשקל נייר

בהדפסת תוויות, מומלץ להסיר את הגיליונות המודפסים ממגש הפלט מיד לאחר יציאתם מהמכשיר למניעת מריחות צבע.   1
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MFC-L8650CDW                MFC-L8850CDW         MFC-L9550CDWדגם

ITU-T Super Group 3תאימות
MH/MR/MMR/JBIGמערכת קידוד
33,600 סל”ש )עם גיבוי אוטומטי(מהירות מודם

כןקבלת הדפסה דו-צדדית
כן )ממזין מסמכים אוטומטי(שליחה דו-צדדית אוטומטית

עד 208 מ”מרוחב סריקה
עד 208 מ”מרוחב הדפסה

8 סיביות/256 רמותסקאלה אפורה
 Standardרזולוציה

203 x 98 dpi

Fine
203 x 196 dpi

Superfine
 203 x 392 dpi

Photo
203 x 196 dpi

300 רשומותפנקס כתובות
עד 20קבוצות
350 )300 פנקס כתובות/50 חיוג ידני( שידור

3 פעמים במרווחי זמן של 5 דקותחיוג חוזר אוטומטי
עד 500 דפים1זיכרון שידור

עד 500 דפים1קבלת פקסים כשהנייר אזל

.)JBIG קוד ,Standard מכתב עסקי אופייני, רזולוציית( "ITU-T Test Chart #1" דפים" מתייחס אל"   1 

המפרטים והחומרים המודפסים כפופים לשינויים ללא הודעה מראש.   

פקס
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 העתקה

MFC-L8650CDW           MFC-L8850CDW        MFC-L9550CDWדגם

עד 210 מ”מרוחב העתקה
כן )ממזין מסמכים אוטומטי(העתקה דו-צדדית אוטומטית

ערימה/מיון עד 99 דפיםעותקים רבים
400% - 25%  )בתוספות של 1%(הגדלה/הקטנה

עד x 600 dpi 1200רזולוציה
פחות מ-18 שניות בטמפרטורה של  C° 230/23 וולט שחור-לבןזמן יציאת עותק ראשון1

פחות מ-20 שניות בטמפרטורה של  C° 230/23 וולט צבעוני
  

ממצב Ready ומגש סטנדרטי  1
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סורק
MFC-L8650CDW        MFC-L8850CDW        MFC-L9550CDWדגם

כן/כןצבעוני/שחור-לבן
 TWAINתואם )Windows® XP/ Windows Vista® / Windows® 7 / Windows® 8 / כן

)Mac OS X v10.7.5 / 10.8.x / 10.9.x1

 WIAתואם))Windows® XP / Windows Vista® / Windows® 7 / Windows® 8 כן

  ICAתואם)Mac OS X v10.7.5 / 10.8.x / 10.9.x( כן
48 סיביות עיבוד צבע )קלט( צבעוניעומק צבע

24 סיביות עיבוד צבע )פלט(

16 סיביות עיבוד צבע )קלט( סקאלה אפורה
8 סיביות עיבוד צבע )פלט)

עד x 19200 dpi 19200 )משובץ(2 רזולוציה
עד x 2400 dpi 1200 )אופטי(2 )מזכוכית סורק(

עד x 600 dpi 1200 )אופטי(2 )ממזין מסמכים אוטומטי(

עד 210 מ”מרוחב סריקה
כן )ממזין מסמכים אוטומטי(סריקה דו-צדדית אוטומטית

   Brother שאתם משתמשים בו, נא לבקר במרכז הפתרונות של Mac OS X  למנהלי ההתקנים והמידע העדכניים ביותר על  1
 http://solutions.brother.com/ :בכתובת   

סריקה ברזולוציה מקסימאלית של x 1200 dpi 1200 עם מנהל התקן WIA במערכת הפעלה  2 
  Windows® 8-ו Windows® 7 ,Windows® XP, Windows Vista®   

.)Brother 19200 באמצעות תוכנית השירות לסורק של x 19200 dpi ניתן לבחור רזולוציה של עד(  
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מדפסת.
MFC-L8650CDWMFC-L9550CDW          MFC-L8850CDWדגם

כןהדפסה דו-צדדית אוטומטית
)™PCL6, BR-Script3 )PostScript® 3אמולציות

x 600 dpi 600רזולוציה
 2400 dpi )2400 x 600(איכות

מהירות הדפסה 
)דו-צדדית(

עד 14 צדדים/דקה עד 7 גיליונות/דקה )גודל A41(שחור-לבן

עד 14 צדדים/דקה עד 7 גיליונות/דקה )גודל A41(צבעוני

עד 28 דפים/דקה שחור-לבןמהירות הדפסה
1)A4 גודל(

)A41 עד 30 דפים/דקה )גודל

עד 28 דפים/דקה צבעוני
)A41 גודל(

)A4(1 עד 30 דפים/דקה )גודל

פחות מ-15 שניות בטמפרטורה של  C° 230/23 וולט שחור-לבןזמן הדפסה ראשונה2 
פחות מ-15 שניות בטמפרטורה של  C° 230/23 וולט צבעוני

מהירות ההדפסה עשויה להשתנות על פי סוג המסמך המודפס.   1

ממצב Ready ומגש סטנדרטי   2
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ממשקים
MFC-L8650CDWMFC-L8850CDWMFC-L9550CDWדגם

USB 12 עתיר מהירות USB 2.0 
מומלץ להשתמש בכבל USB 2.0 )סוג A/B( שאורכו אינו עולה על 2.0 מטרים. 

10BASE-T / 100BASE-TXאתרנט3
השתמשו בכבל זוג שזור מסוכך )קטגוריה5  ומעלה(

IEEE 802.11b/g/n )מצב תשתית/מצב אד-הוק( רשת מקומית אלחוטית3
 Wi-Fi ( IEEE 802.11g ישיר(

.USB 1.1 עתיר מהירות.  ניתן גם לחבר את המכשיר למחשב עם ממשק USB 2.0 למכשיר שלכם ממשק   1

יציאות USB של צדדים שלישיים אינן נתמכות.  2

למפרטי רשת מפורטים, ראה "רשת" בע"מ 232 ומדריך לתוכנה ולרשת.   3
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רשת
הערה  

 למידע נוסף על מפרטי רשת, ראה מדריך לתוכנה ולרשת. 

MFC-L8650CDWMFC-L8850CDWMFC-L9550CDWדגם

ניתן לחבר את המכשיר לרשת להדפסת רשת, סריקת רשת, שליחת פקס במחשב האישי, רת”ם
קבלת פקס במחשב האישי )®Windows בלבד( והגדרה מרחוק.1

.Brother 3 שלBRAdmin Light2  נכללת גם תוכנת ניהול רשת

 ,IPv4ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA)Auto IP(, WINS/NetBIOS name resolutionפרוטוקולים
DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/
Port9100, POP3, SMTP Client, IPP/IPPS, FTP Client and Server, CIFS Client, 
TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, 
ICMP, Web Services )Print/Scan(, SNTP Client, LDAP4, IMAP4

IPv6NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/
Port9100, POP3, IPP/IPPS, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, 
SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, SMTP Client, 
ICMPv6, SNTP Client, Web Services )Print/Scan(, LDAP4, IMAP4

פרוטוקולי 
אבטחה

 ,APOP, SMTP-AUTH, SSL/TLS )IPPS, HTTPS, SMTP, POP3, IMAP4(, SNMP v3מחווט
802.1x )EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS(, Kerberos, IPSec

 ,APOP, SMTP-AUTH, SSL/TLS )IPPS, HTTPS, SMTP, POP3, IMAP4(, SNMP v3אלחוטי
802.1x )LEAP, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS(, Kerberos, IPSec

)WEP 64/128 bit, WPA-PSK )TKIP/AES(, WPA2-PSK )AESאבטחת רשת אלחוטית

תוכנית 
שירות 

לתמיכה 
בהגדרת 

רשת 
אלחוטית

AOSS™כן
WPSכן

ראה "דרישות מחשב" בע"מ 234.  1

)למשתמשי ®Windows( תוכנית שירות BRAdmin Light של Brother זמינה מהתקליטור המצורף למכשיר.   2 

)למשתמשי מקינטוש( גרסת  BRAdmin Light האחרונה של Brother זמינה להורדה    
 http://solutions.brother.com/ באתר  

 BRAdmin אם אתם זקוקים לניהול מכשיר מתקדם יותר, השתמשו בגרסת תוכנית השירות )Windows®למשתמשי(  3

 http://solutions.brother.com/ הזמינה להורדה מאתר Brother האחרונה של Professional 

.IFAX ניתמך רק לאחר הורדת MFC-L8650CDW דגם  4
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תכונת הדפסה ישירה
     MFC-L9550CDW              MFC-L8850CDW        MFC-L8650CDWדגם

PDF גרסה PRN ,JPEG, Exif+JPEG ,1.71 )נוצר על ידי מנהל התקן מדפסת של TIFF ,Brother תאימות
)נסרק על ידי כל דגמי  MFC או  DCP של  XPS )Brother גרסה 1.0 

ממשק USB ישירממשק

נתוני PDF לרבות קובץ תמונות JBIG2, קובץ תמונות JPEG2000 או קובץ שקפים אינם נתמכים.  1
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דרישות מחשב

 פלטפורמת מחשב 
וגרסת מערכת הפעלה

ממשק מחשב אישי
מעבד

 שטח פנוי על הכונן 
הקשיח להתקנה

USB210/100Base-TX
)אתרנט(

Wireless
802.11b/g/n

למנהלי 
ליישומים התקנים

מערכת 
הפעלה 

 Windows®

Windows® 
XP Home 14 
Windows® XP 
Professional14

הדפסה
פקס במחשב האישי3

סריקה

מעבד של 32 
 )x86( סיביות
או 64 סיביות 

)x64(500 מ”ב150 מ”ב
Windows® XP 
Professional x64 
Edition 14

מעבד של 64 
)x64( סיביות

Windows Vista®1 4 32 מעבד של
 )x86( סיביות
או 64 סיביות 

)x64(

1.2 ג”ב500 מ”ב
Windows® 7 14

Windows® 8141.2 ג”ב650 מ”ב

Windows Server® 
2003

לא 
הדפסהזמין

מעבד של 32 
 )x86( סיביות
או 64 סיביות 

)x64(

לא זמין50 מ”ב

Windows Server® 
2003 x64 Edition

מעבד של 64 
)x64( סיביות

Windows Server® 
2008

מעבד של 32 
 )x86( סיביות
או 64 סיביות 

)x64(
Windows Server® 
2008 R2
Windows Server® 
2012
Windows Server® 
2012 R2

מעבד של 64 
)x64( סיביות

מערכת 
הפעלה 
מקינטוש

Mac OS X v10.7.5 
OS X v10.8.x OS X 
v10.9.x

הדפסה
פקס במחשב האישי )שליחה(3 

סריקה
 Intel® 400 מ”ב80 מ”במעבד

למערכת WIA, רזולוציה של x 1200 1200. תוכנית שירות סורק של Brother מאפשרת הגברת רזולוציה   1 

19200 x 19200 dpi עד  

יציאות USB של צדדים שלישיים אינן נתמכות.  2

פקס במחשב האישי תומך בפקסים בשחור-לבן בלבד.  3

   Windows® XP Professional ,)או יותר SP3( Windows® XP Home תומך Nuance™ PaperPort™ 12SE    4
)SP3 או יותרSP2( Windows® XP Professional x64 Edition ,) או יותרSP2( Windows Vista®  ,) או יותר(,   

.Windows® 8-ו Windows® 7  

.http://solutions.brother.com לעדכוני מנהלי ההתקנים האחרונים, נא לבקר באתר  

כל הסימנים המסחריים ושמות המותגים והמוצרים הם קניין החברות שלהם.  
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אביזרים מתכלים
מק”טMFC-L8650CDWMFC-L8850CDWMFC-L9550CDWדגם

מחסנית 
טונר

מצורפת 
לאריזה

 כ-6,000 עמודיםכ-2,500 עמודים - A4/Letter1שחור
A4/Letter1 - 

-

כחול
אדום
צהוב

A4/Letter1 - כ-6,000 עמודים כ-1,500 עמודים 
A4/Letter1  

-

TN-321BK-כ-2,500 עמודים - A4/Letter1שחורסטנדרטית

כחול
אדום
צהוב

A4/Letter1 - כ-1,500 עמודים-TN-321C
TN-321M
TN-321Y

מחסנית 
טונר גדולה

TN-326BK-כ-4,000 עמודים - A4/Letter1שחור

כחול
אדום
צהוב

A4/Letter1 - כ-3,500 עמודים-TN-326C
TN-326M
TN-326Y

מחסנית 
טונר גדולה 

מאוד

שחור
כחול
אדום
צהוב

-A4/ - כ-6,000 עמודים
Letter1

-TN-329BK
TN-329C
TN-329M
TN-329Y

שחור
כחול
אדום
צהוב

 כ-6,000 עמודים - -
A4/Letter1

TN-900BK
TN-900C
TN-900M
TN-900Y

DR-321CLכ- 25,000 עמודים A4/Letter )1 עמוד/עבודה(2יחידת התוף

BU-320CLכ- 50,000 עמודים A4/Letter )5 עמודים/עבודה(3רצועת העברה

 כ-20,000 עמודים A4/Letter )1 עמוד/עבודה(3

WT-320CL כ-50,000 עמודים – A4/Letter 4מיכל עודפי טונר
  

 .ISO/IEC 19798 תפוקת מחסנית משוערת מוצהרת על פי תקן  1

תוחלת החיים של התוף הנה משוערת ועשויה להשתנות על פי סוג השימוש.   2

תוחלת החיים של רצועת ההעברה הנה משוערת ועשויה להשתנות על פי סוג השימוש.   3

תוחלת החיים של מיכל עודפי הטונר הנה משוערת ועשויה להשתנות על פי השימוש.   4
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מידע חשוב על תוחלת החיים של מחסנית הטונר
הגדרת צבעוני/שחור-לבן במנהל התקן המדפסת

 ניתן לשנות את הגדרות צבעוני/שחור-לבן במנהל התקן המדפסת כך:

Auto ■  
המכשיר בודק את תוכן המסמך לגילוי צבעים.  אם התגלה צבע במסמך, ידפיס המכשיר את כל המסמך עם    
מחסניות הטונר בכל הצבעים.  במילים אחרות, המכשיר יערבב חלק מהטונרים להשגת כל גוון שהתגלה     

במסמך, תוך הגברת צפיפות הטונר שנעשה בו שימוש על הדף.  אם לא התגלה תוכן צבעוני, המכשיר ידפיס    
את  המסמך בשחור-לבן.  

.Auto הגדרת ברירת המחדל של המכשיר שלכם היא  

הערה  
חיישן הצבע של המכשיר רגיש מאוד ועשוי לראות טקסט שחור דהוי או רקע בלבן עכור כצבעוני.  אם אתם     

.Mono יודעים כי המסמך שלכם שחור-לבן וברצונכם לחסוך בטונר צבעוני, בחרו במצב  

Colour ■  
בין אם המסמך מכיל תוכן צבעוני או רק שחור-לבן, המכשיר ידפיס את המסמך עם מחסניות הטונר בכל     

הצבעים.    

Mono ■  
בחרו במצב זה אם למסמך טקסט ו/או אובייקטים בשחור ובסקאלה אפורה בלבד.  אם המסמך מכיל צבעים,    

מצב זה מדפיס את המסמך ב-256 רמות של אפור באמצעות הטונר השחור.  

הערה  
אם טונר כחול, אדום או צהוב מגיע לסוף חייו במהלך הדפסת מסמך צבעוני, לא ניתן להשלים את עבודת     

 ,Mono ההדפסה.  ניתן לבטל את עבודת ההדפסה ולבחור להתחיל בעבודת ההדפסה שנית במצב   
כל עוד הטונר השחור זמין.  

 
לפרטים נוספים על הגדרות מנהל התקן המדפסת, ראה המדריך לתוכנה ולרשת. 

תוחלת החיים של מחסנית הטונר  
המכשיר מגלה את תוחלת החיים של מחסניות הטונר באמצעות שתי השיטות הבאות:   

■ גילוי באמצעות ספירת הנקודות של כל צבע הדרושות ליצירת תמונה  
■ גילוי באמצעות ספירת הסיבובים של גליל הפיתוח  

המכשיר כולל פונקציה של ספירת הנקודות של כל צבע המשמש להדפסת כל מסמך ואת הסיבובים של גלגל    
הפיתוח של כל מחסנית טונר.  פעולת ההדפסה תעצור כאשר אחד מהסיפים העליונים הושגו. הסף העליון     
מוגדר מעל מספר הנקודות או הסיבובים הדרושים למחסנית כדי להפגין ביצועים התואמים לתפוקת הדפים    

המצוינת שלה.  פונקציה זו נועדה להקטין את הסיכון לאיכות הדפסה ירודה ולנזק למכשיר.   
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.Replace Toner-ו  Toner Low :יש שתי הודעות המציינות מתי מחסנית הטונר מתקרבת לסוף חייה
הודעת Toner Low  מופיעה על הצג כאשר מספר הנקודות או הסיבובים של גליל הפיתוח מתקרב לספירה המרבית: 

הודעת Replace Toner  מופיעה על הצג כאשר מספר הנקודות או הסיבובים של גליל הפיתוח הגיע לספירה 
המרבית.

תיקון צבע
מספר סיבובי גליל הפיתוח הנספרים כוללים לא רק סיבובים לפעולות רגילות כהדפסה והעתקה, אלא גם להתאמות של 

 המכשיר, כגון כיול צבע ורישום צבע. 

■ כיול צבע )התאמת צפיפות הצבע(   
להשגת איכות הדפסה יציבה, יש לשמור על ערך צפיפות קבוע של כל מחסנית טונר.  אם לא ניתן לשמור     

את מאזן הצפיפות בין הצבעים, הגוון נהיה בלתי יציב והעתקי צבע מדויקים אינם אפשריים.   צפיפות הטונר     
יכולה להשתנות כתוצאה משינויים כימיים בטונר המשפיעים על המטען החשמלי שלו, ירידה בתפקוד התקין     
של יחידת הפיתוח והטמפרטורה ורמות הלחות בתוך המכשיר.  במהלך הכיול, דפוסי הבדיקה של התאמת     

רמת הצפיפות מודפסים על רצועת ההעברה.     

הכיול מבוצע בעיקר במקרים הבאים:   
• כאשר המשתמש בוחר ידנית בכיול בלוח ההפעלה או במנהל התקן המדפסת.       

     )נא לבצע כיול אם יש צורך בשיפור צפיפות הצבע(.
• כאשר מחסנית טונר משומשת מוחלפת במחסנית חדשה.     

• כאשר המדפסת חשה שהטמפרטורה ורמת הלחות בסביבתה השתנתה.     
• כאשר הושג מספר מסוים של דפים מודפסים.      

■ רישום צבע )תיקון מיקום צבע(  
במכשיר זה, יחידת התוף ויחידת הפיתוח מוכנות לשחור )K(, צהוב )Y(, אדום )M( וכחול )C( בהתאמה.     

ארבע תמונות צבעוניות משולבות לתמונה אחת, ולכן שגיאות רישום צבע     
)התיאום בין ארבע תמונות הצבע( עשויות להופיע. כאשר מופיעות שגיאות רישום צבע, דוגמאות הבדיקה של     

תיקון רישום צבע מודפסות על רצועת ההעברה.    

הרישום מבוצע בעיקר במקרים הבאים:   
• כאשר המשתמש בוחר ידנית ברישום מלוח ההפעלה.     

     )נא לבצע רישום צבע אם צריך לתקן שגיאת רישום צבע(. 
• כאשר הושג מספר מסוים של דפים מודפסים.     

 



 נא לבקר אותנו באינטרנט בכתובת :
 http://www.brother.com

www.brotherearth.com

 Brother המכשירים מאושרים לשימוש בארץ שבה הם נרכשו בלבד.  חברות
מקומיות או מפיציהן יתמכו אך ורק במכשירים שנרכשו בארצותיהן.


