מדריך הפעלה

הסברים קצרים של פעולות שגרתיות

DCP-L3510CDW
DCP-L3517CDW
DCP-L3550CDW
MFC-L3710CW
MFC-L3730CDN
MFC-L3750CDW
MFC-L3770CDW

חברת  Brotherממליצה לשמור על מדריך זה בקרבת מכשיר  Brotherשלכם לעיון קל ומהיר בעת הצורך.

מדריך מקוון למשתמש

מדריך הפעלה זה מכיל הוראות ומידע בסיסיים על מכשיר
 Brotherשלכם.
להוראות ומידע מתקדמים יותר ,ראה מדריך מקוון למשתמש
בכתובת:
solutions/brother/com/manuals

מדריכים למשתמש והיכן ניתן למצוא אותם
איזה מדריך?

מה מצוי בו?

היכן ניתן למצוא אותו?

מדריך בטיחות המוצר

קראו מדריך זה תחילה .נא לקרוא את הוראות
הבטיחות לפני הגדרת במכשיר שלכם.
ראה מדריך זה לסימנים מסחריים והגבלות
משפטיות.

מודפס/בקופסה

מדריך הגדרות מהיר

פעלו על פי ההוראות להגדרת המכשיר שלכם
והתקנת חבילת מנהלי ההתקנים והתוכנה
השלמה למערכת ההפעלה וסוג החיבור שאתם
משתמשים בו.

מודפס/בקופסה

מדריך הפעלה

למדו על הפעולות הבסיסיות והתחזוקה של
המכשיר .ראה עצות על אבחון ותיקון תקלות.

מודפס/בקופסה

מדריך מקוון למשתמש

בנוסף למידע על פעולות הדפסה ,ניתן למצוא
פרטים על פונקציות מכשירים ניידים ,אבחון
ותיקון תקלות ומידע מועיל אחר על שימוש
במכשיר ברשת.

מרכז הפתרונות של
Brother1

 1נא לבקר במרכז התמיכה של  Brotherבכתובת .support.brother.com/manuals

1

המדריך המקוון למשתמש עוזר לכם להפיק את המרב
מהמכשיר שלכם
אנו מקווים שמדריך זה יועיל לכם .כדי לדעת עוד על תכונות המכשיר שלכם ,נא לעיין במדריך המקוון
למשתמש .המדריך כולל:
ניווט מהיר יותר!
 תיבת חיפוש
 אינדקס ניווט בחלון נפרד
פורמט מקיף!
 כל הנושאים במדריך אחד
מתווה פשוט יותר!
 הוראות שלב אחר שלב
 סיכום התכונה שבחלק העליון של העמוד

 .1תיבת חיפוש
 .2ניווט
 .3סיכום
 .4הוראות שלב אחר שלב
לצפייה במדריכים מקוונים למשתמש
לצפייה במדריך המקוון למשתמש ומדריכים זמינים אחרים ,נא לבקר בכתובת:
solutions.brother.com/manuals
(®)Windows
ניתן גם לגשת למדריכי המכשיר שלכם באמצעות  .Brother Utilitiesכלי Brother Utilities
נכלל בהתקנה הסטנדרטית ,ולאחר שהותקן ,ניתן למצוא אותו כקיצור דרך על שולחן העבודה שלכם
או בתפריט התחל של ®.Windows

2

שאלות או בעיות? נא לעיין בש"ש ,פתרונות וקטעי וידיאו
באתר .Brother
נא לבקר בעמוד ש"ש ואבחון ותיקון תקלות של הדגם שלכם במרכז הפתרונות של  Brotherבכתובת
support.brother.com
•ניתן להיעזר במספר דרכי חיפוש!
•הצגת שאלות קשורות למידע נוסף
•קבלת עדכונים שוטפים המבוססים על משוב של הלקוחות
 © 2018 Brother Industries, Ltdכל הזכויות שמורות.
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1

מידע כללי

סקירה כללית של לוח הבקרה
לוח הבקרה עשוי להשתנות על פי הדגם שלכם.

DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW

הפעלה/כיבוי
1 .1
• הפעילו את המכשיר באמצעות לחיצה על

.

• כבו את המכשיר באמצעות לחיצה ממושכת על
ונותר דולק במשך מספר שניות לפני הכיבוי.

 .הצג מציג הודעת []Shutting Down

2 .2לחצני פונקציות
אפשרויות העתקה/סריקה
לחצו לגישה להגדרות זמניות לסריקה או העתקה.
( WiFiלדגמים אלחוטיים)
לחצו על לחצן  WiFiוהפעילו את תוכנית ההתקנה האלחוטית על המחשב שלכם .פעלו על פי
ההוראות שעל המסך להגדרת חיבור אלחוטי בין המכשיר לבין הרשת שלכם.
כאשר נורת  WiFiנדלקת ,מכשיר  Brotherשלכם מחובר לנקודת גישה אלחוטית .כאשר נורת WiFi
מהבהבת ,החיבור האלחוטי מושבת ,או שהמכשיר שלכם בתהליך התחברות לנקודת גישה אלחוטית.
סריקה
לחצו להעברת המכשיר למצב סריקה.
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העתקת תעודת זהות in 1 2
לחצו להעתקת שני הצדדים של תעודת זהות על דף אחד.
3 .3צג גבישים נוזליים ()LCD
( OKאישור)
מציג הודעות כדי לסייע לכם להגדיר את המכשיר ולהשתמש בו.
אם המכשיר במצב מוכן לפעולה או העתקה ,על הצג יופיעו:

א .סוג ההעתקה
ב .מספר העותקים
ג .איכות
ד .ניגודיות
ה .יחס העתקה
4 .4לחצני תפריט
תפריט
לחצו לגישה לתפריט לתכנות הגדרות המכשיר שלכם.
שקוף
	•לחצו למחיקת הנתונים שהוזנו.
	•לחצו לביטול ההגדרה הנוכחית.
( OKאישור)
לחצו לשמירת הגדרות המכשיר שלכם.
▲ או ▼
לחצו כדי לגלול למעלה או למטה בין התפריטים והאפשרויות.
5 .5הפסקה/יציאה
• לחצו לעצירת פעולה.
• לחצו ליציאה מתפריט.
6 .6לחצני הפעלה
•	 שחור-לבן
-

לחצו ליצירת עותקים בשחור-לבן.

-

לחצו לתחילת סריקת מסמכים (בצבעים ,אפור ,או שחור-לבן על פי הגדרת הסריקה).

• צבעוני
-

לחצו ליצירת עותקים בצבעים מלאים.

-

לחצו לתחילת סריקת מסמכים (בצבעים,אפור ,או שחור לבן על פי הגדרת הסריקה).
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DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/
MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

1 .1מסך מגע ( LCDצג גבישים נוזליים)
גישה לתפריטים ואפשרויות באמצעות לחיצה עליהם על מסך מגע זה.
2 .2לחצני תפריט
(אחורה)
לחצו כדי לשוב לרמת התפריט הקודמת.
(בית)
לחצו כדי לשוב למסך הבית.
(ביטול)
לחצו לביטול פעולה.
3 .3לוח חיוג (לחצני מספרים)
לחצו על לחצני המספרים לחיוג מספרי טלפון ופקס ולהזנת מספר העותקים.
4 .4נורית חווי הספק
נורית החיווי נדלקת על פי מצב ההספק של המכשיר.
הפעלה/כיבוי
5 .5
	•הפעילו את המכשיר באמצעות לחיצה על

.

 .הצג מציג הודעת[]Shutting Downונותר
	•כבו את המכשיר באמצעות לחיצה ממושכת על
דולק במשך מספר שניות לפני הכיבוי .אם חיברתם מכשיר טלפון חיצוני או משיבון ,הוא יהיה זמין
תמיד.
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תקשורת טווח אפס ()NFC - Near Field Communication) (MFC-L3770CDW
אם מכשיר האנדרואיד שלכם תומך בתכונת תקשורת טווח אפס ,ניתן להדפיס מהמכשיר שלכם או
לסרוק מסמכים למכשיר שלכם על ידי נגיעה של המכשיר בלוגו .NFC

כיצד לנווט במסך המגע
דגמים קשורים:
DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

לחצו באצבעכם על הצג כדי להפעילו .כדי להציג ולגשת לכל התפריטים או האפשרויות ,הזיזו את המסך
שמאלה ,ימינה ,למעלה ,למטה או לחצו על ►◄ או ▲▼ כדי לגלול ביניהם.

חשוב
לא ללחוץ על הצג עם עצם חד כעט או עיפרון .הדבר עלול לגרום לנזק למכשיר.

הערה
לא לגעת בצג מיד לאחר חיבור הכבל החשמלי או הפעלת המכשיר .הדבר עלול לגרום לשגיאה.
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סקירה כללית של מסך המגע
דגמים קשורים:
DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/
MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

ניתן לבחור בין שני סוגי מסכים להגדרת מסך
הבית הראשי :מסכי הבית ומסכי קיצורי הדרך.
כאשר מוצג מסך הבית ,הזיזו אותו שמאלה או
ימינה או לחצו על ► או ◄ להצגת מסכי בית
אחרים.
מסך הבית מציג את הסטאטוס של המכשיר
כאשר הוא במצב סרק .כאשר הוא מופיע ,פירושו
שהמכשיר מוכן לפקודה הבאה.
התכונות הזמינות ישתנו על פי הדגם שלכם.
מסך הבית :מסך 1
מסכי הבית מספקים גישה לתכונות כגון פקס,
העתקה וסריקה.

מסך קיצורי דרך
צרו קיצורי דרך לפעולות המצויות בשימוש נפוץ,
כגון שליחת פקס ,העתקה ,סריקה ושימוש בחיבור
לאינטרנט.
שלוש לשוניות קיצורי דרך זמינות עם שישה
קיצורי דרך על כל לשונית .בסך הכל זמינים 18
קיצורי דרך.

מסך הבית :מסך 2

1 .1תאריך וזמן
מציג את התאריך והזמן שהוגדרו על המכשיר.
2 .2מצבים
•

[פקס]

לחצו לגישה למצב פקס
•

[העתקה]

לחצו לגישה למצב העתקה.
	•

[סריקה]

לחצו לגישה למצב סריקה.
	•

מסך הבית :מסך 3

[הדפסה מאובטחת]

לחצו לגישה לאפשרות הדפסה מאובטחת
[.]Secure Print
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	•

5 .5סטאטוס רשת מקומית מחווטת או רשת
אלחוטית

[אינטרנט]

לחצו לחיבור מכשיר  Brotherלשירות אינטרנט.
	•

	•דגמי רשת מחווטת:

[יישומים]

(סטאטוס רשת מקומית מחווטת)

לחצו לחיבור מכשיר  Brotherלשירות היישומים
של . Brother
	•

3 .3

לחצו להגדרת תצורת הגדרות הרשת
המקומית המחווטת.

[]USB

הצלמית מציגה את הסטאטוס הנוכחי של
הרשת המחווטת.

לחצו לגישה לתפריט  USBובחרו באפשרויות
[ ]Scan to USBאו [.]Direct Print

כבל הרשת מחובר

[טונר]

אין חיבור כבל

מציג את יתרת תוחלת חיי מחסנית הטונר .לחצו
לגישה לתפריט[. ]Toner

	•דגמי רשת אלחוטית:

[הגדרות]
4 .4
לחצו לגישה לתפריט ההגדרות []Settings
אם הופעלה נעילת הגדרות ,צלמית נעילה
מופיעה על הצג .יש לפתוח את נעילת המכשיר
לשינוי הגדרות.

(סטאטוס אלחוטי)

או

לחצו להגדרת תצורת ההגדרות האלחוטיות.
אם הנכם משתמשים בחיבור אלחוטי ,מחוון
בן ארבע רמות במסך הבית מציג את עוצמתו
הנוכחית של האות האלחוטי.

0

מקסימום

רשת מקומית אלחוטית מושבתת
6 .6

[קיצורי דרך]
לחצו לגישה למסכי קיצורי הדרך [.]Shortcuts

7 .7

(מסך הבית)
לחצו לגישה למסכי הבית.

פקס חדש (דגמי )MFC

כאשר[ ]Fax Previewמופעל [ ,]Onהפקסים
החדשים שהתקבלו בזיכרון יופיעו בחלקו העליון של
המסך.
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צלמית אזהרה

צלמית האזהרה

מופיעה כאשר קיימת הודעת

שגיאה או תחזוקה .לחצו על אזור ההודעה כדי
לצפות בה ,ואז לחצו

כדי לשוב למסך הבית

הראשי.

הערה

המוצר מאמץ את הגופן של
.ARPHIC TECHNOLOGY CO.,LTD
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2

טעינת נייר
טעינת נייר במגש הרב-תכליתי

טענו נייר במגש הניירות

דגמים קשורים:
MFC-L3770CDW

השתמשו במגש הניירות בעת הדפסה על חומרי
ההדפסה הבאים:

השתמשו במגש הניירות הרב-תכליתי בעת הדפסה
על חומרי ההדפסה הבאים:

נייר רגיל
נייר דק

נייר רגיל

נייר ממוחזר

נייר דק

נייר עבה

נייר ממוחזר
נייר Bond
נייר עבה
תוויות

1

•התאימו את
מובילי הנייר

מעטפות

•אווררו את הנייר

נייר מבריק

•נא לא לחרוג מסימן
זה

1
1

•התאימו את
מובילי הנייר
•אווררו את הנייר
•נא לא לחרוג מסימן זה

למידע מפורט נוסף ,ראה מדריך מקוון למשתמש:
"טעינת נייר במגש הניירות".

1

2

פתחו את המכסה האחורי (מגש הפלט הפונה כלפי המעלה)
לפני ההדפסה כדי שהדף המודפס יוכל לצאת למגש הפלט
הפונה כלפי מעלה.
בהדפסה על נייר מבריק ,שימו גיליון אחד בלבד במגש הרב-
תכליתי.

למידע מפורט נוסף ,ראה מדריך מקוון למשתמש:
"טעינה והדפסה באמצעות המגש הרב-תכליתי".
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טעינת נייר במגש הרב-תכליתי
דגמים קשורים:
DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW/DCPL3550CDW/ MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/
MFC-L3750CDW

נא להשתמש בחריץ ההזנה הידנית בעת הדפסה על
חומרי ההדפסה הבאים:
נייר רגיל
נייר דק
נייר ממוחזר
נייר Bond
נייר עבה
תוויות

1

מעטפות

1

נייר מבריק

1

•התאימו את
מובילי הנייר
•השתמשו בשתי הידיים
להכנסת גיליון נייר
אחד
•המשיכו ללחוץ על
הנייר כנגד הגלגלות
למשך כשתי שניות ,או
עד שהמכשיר תופס
את הנייר ומושך אותו
פנימה

1

פתחו את המכסה האחורי (מגש הפלט הפונה כלפי המעלה)
לפני ההדפסה כדי שהדף המודפס יוכל לצאת למגש הפלט
הפונה כלפי מעלה.

למידע מפורט נוסף ,ראה מדריך מקוון למשתמש:
"טעינת נייר והדפסה בחריץ ההזנה הידנית".
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א

אבחון ותיקון תקלות

נא לעיין בסעיף זה לפתרון בעיות כלשהן שהנכם עשויים להיתקל בהם במהלך השימוש במכשיר Brother
שלכם.

זיהוי הבעיה
גם אם נראה שקיימת בעיה במכשיר שלכם ,הרי שאת רוב הבעיות אתם יכולים לתקן בעצמכם.
ראשית ,בדקו כי:
	•הכבל החשמלי של המכשיר מחובר כהלכה ומתג ההפעלה של המכשיר מופעל.
	•כל החלקים המגנים הכתומים של המכשיר הוסרו.
	•(לדגמי רשת) נקודת הגישה (לרשת אלחוטית) ,נתב או רכזת ,מופעלת ולחצן הקישור שלה מהבהב.
	•הנייר מוכנס כהלכה במגש הניירות.
	•כבלי הממשק מחוברים היטב למכשיר ולמחשב.
	•בדקו את סטאטוס המכשיר על המכשיר או בכלי  Brother Status Monitorעל המחשב שלכם..
מציאת השגיאה
שימוש בStatus Monitor-
•לחצו פעמיים על צלמית

מציאת הפתרון
•צלמית ירוקה המסמנת מצב המתנה רגיל.

במגש המטלות.

•צלמית צהובה מסמנת אזהרה.
•צלמית אדומה המסמנת שגיאה.
•צלמית אפורה מסמנת שהמכשיר אינו מקוון.
•לחצו על לחצן  Troubleshootingלגישה
לאתר האינטרנט של אבחון ותיקון תקלות
של .Brother

•(® )Windowsאם סימנתם את תיבת הסימון
,Load Status Monitor on Startup
כלי  Status Monitorיופעל אוטומטית
בכל פעם שתפעילו את המחשב האישי שלכם.
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מציאת השגיאה

מציאת הפתרון

באמצעות הצג

1.1פעלו על פי ההוראות שעל הצג.
2.אם לא ניתן לפתור את השגיאה,
נא לעיין במקורות הבאים:
מדריך המקוון למשתמש :מדריך מקוון
למשתמש :הודעות שגיאה ותחזוקה
support.brother.com

הודעות שגיאה ותחזוקה
למידע על הודעות השגיאה והתחזוקה הנפוצות ביותר ,ראה מדריך מקוון למשתמש.
לצפייה במדריך המקוון למשתמש ומדריכים זמינים אחרים ,נא לבקר בכתובת:
solutions.brother.com/manuals
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תקיעות מסמכים ונייר
הודעת שגיאה מעידה היכן הנייר תקוע במכונה.

הודעות שגיאה:
 .1תקיעת מסמך
 .2תקיעה אחורית
 .3תקיעה דו-צדדית
 .4תקיעת מגש
 .5תקיעה בתוך המכשיר
ראה את ההודעות בכלי  Brother Status Monitorעל המחשב שלכם.

פתרונות לחיבור אלחוטי
אם לא ניתן לחבר את מכשיר  Brotherשלכם לרשת האלחוטית ,נא ראה:
•מדריך מקוון למשתמש" :הדפסת דוח רשת מקומית אלחוטית"
•מדריך הגדרות מהיר" :הגדרה אלחוטית חלופית"
לצפייה במדריך המקוון למשתמש ומדריכים זמינים אחרים ,נא לבקר בכתובת:
.solutions.brother.com/manuals
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ב

נספח

אביזרים מתכלים
כאשר יש צורך להחליף אביזרים מתכלים כגון טונר או תוף ,תופיע הודעת שגיאה על לוח הבקרה
של המכשיר או  .Status Monitorלמידע נוסף על האביזרים המתכלים למכשיר שלכם ,נא לבקר באתר
 brother.com/oriainal/index.htmlאו לפנות אל מפיץ  Brotherהמקומי שלכם.
המק"ט עשוי להשתנות על פי הארץ והאזור.
אביזרים מתכלים

מק”ט

מחסנית טונר

מחסנית טונר סטנדרטית:
TN-243

•שחור:
כ 1,000-דפים
•כחול/אדום/צהוב:
21
כ 1,000-דפים

מחסנית טונר גדולה:
TN-247

•שחור:
כ 3,000-דפים
•כחול/אדום/צהוב:
21
כ 2,300-דפים

מחסנית טונר מצורפת לאריזה:
(מסופקת עם המכשיר שלכם)

•שחור:
21
כ 1,000-דפים
•כחול/אדום/צהוב:
21
כ 1,000-דפים

יחידת התוף

יחידת רצועת ההעברה

תוחלת חיים משוערת (תפוקת דפים)
21

21

DR-243CL3
DR-243CL-BK4
DR-243CL-CMY5
BU-223CL

16

כ 18,000-דפים

כ 5,000-דפים

5

6

אביזרים מתכלים

מק”ט

מיכל עודפי טונר

1
2
3
4
5
6

7

תוחלת חיים משוערת (תפוקת דפים)
WT-223CL

כ 50,000-דפים

2

תפוקת מחסנית משוערת מוצהרת על פי תקן .ISO/IEC 19798
דפים בגודל  A4או  Letterלהדפסה חד-צדדית.
המכשיר מכיל ארבע יחידות תוף; אחד שחור ושלושה צבעוניים.
המכשיר מכיל יחידת תוף שחור אחד.
המכשיר מכיל יחידת תוף צבעוני אחד.
כ 18,000-דפים על פי גיליון אחד לעבודה [דפי A4/Letterלהדפסה על צד אחד] .מספר הדפים עשוי להשתנות בשל מגוון
גורמים לרבות אך ללא הגבלה סוג וגודל חומר ההדפסה.
כ 50,000-דפים על פי גיליון אחד לעבודה [דפי A4/Letterלהדפסה על צד אחד] .מספר הדפים עשוי להשתנות בשל מגוון
גורמים לרבות אך ללא הגבלה סוג וגודל חומר ההדפסה.

אם הנכם משתמשים במערכת ההפעלה ® ,Windowsנא ללחוץ פעמיים על צלמית
 Brother CreativeCenterשעל שולחן העבודה שלכם לגישה אל האתר חינם שלנו שנועד לסייע לכם
ליצור ולהדפיס בקלות חומרים מותאמים אישית לשימוש עסקי וביתי עם תצלומים ,טקסט ועיצוב יצירתי.
משתמשי מקינטוש יכולים לגשת אל  CreativeCenterשל  Brotherבכתובת הבאה:
brother.com/creativecenter

מידע על תאימות לתקנת הנציבות 801/2013
DCP-L3510CDW

צריכת חשמל
מחובר לרשת במצב המתנה
 1.4וואט לערך

DCP-L3517CDW

 1.4וואט לערך

DCP-L3550CDW

 8.0וואט לערך

MFC-L3710CW

 1.5וואט לערך

MFC-L3730CDN

 1.3וואט לערך

MFC-L3750CDW

 8.1וואט לערך

MFC-L3770CDW

 8.1וואט לערך

שם הדגם

1כל יציאות הרשת מופעלות ומחוברות

כיצד להפעיל/להשבית רשת מקומות אלחוטית
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1

()DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW
להפעלת והשבתת חיבור לרשת אלחוטית ,לחצו על הפעלה או כיבוי ,לחצו על ▲ או ▼ לבחירת
[]Network] > [WLAN] > [WLAN Enable] > [Onאו[]Off

()DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW
להפעלת או השבתת חיבור הרשת האלחוטית ,לחצו על
] [Offאו][Settings] > [All Settings] > [Network] > [WLAN Enable] > [On

אם המכשיר שלכם מציג את תפריט [ ]All Settingsעל מסך הבית ,דלגו על תפריט
[.]Settings
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נא לבקר אותנו באינטרנט בכתובת
www.brother.com

D00X0L001-00
בריטניה
גרסה 0
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