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 קישור נייד
 

השתמשו בתכונת Brother iPrint&Scan לבדיקת 
סטאטוס המכשיר ולגישה לפונקציות שונות 

ממכשירים ניידים.

על ידי התקנת תכונת Brother iPrint&Scan על המכשיר 
הנייד שלכם והתחברות אל המכשיר, ניתן להשתמש 

בתכונות המועילות הבאות:

• הדפסה	
ניתן להדפיס תצלומים, מסמכים ודפי אינטרנט 

מהמכשיר הנייד שלכם. ניתן גם להדפיס  
קבצים משירותי אינטרנט שונים.

• סריקה	
ניתן לסרוק תצלומים ומסמכים ולשמור אותם במכשיר 

הנייד שלכם.

• העתקה	
ניתן להשתמש במכשיר הנייד שלכם לעריכת תמונות 

סרוקות )חיתוך וסיבוב תמונות(, ולהדפיס אותן 
באמצעות המכשיר.

• פקס	
ניתן לשלוח בפקס תצלומים ומסמכים השמורים 

בפקסים  במכשיר הנייד שלכם.  ניתן גם לצפות  
שהתקבלו על ידי המכשיר, במכשיר הנייד שלכם.

• בדיקת מצב המכשיר	
ניתן לבדוק את רמות הדיו הנותרות ומידע אחר, 

ולצפות בפתרונות לשגיאות. 

 לפרטים נוספים, 
 ראה "מדריך הדפסה/סריקה

:Brother“ iPrint&Scan-ניידת ל 
http://solutions.brother.com/manuals

 Brother קישור לאינטרנט/יישומי 
 

סריקה וטעינה של תמונות וקבצים לשירותי אינטרנט 
נפוצים ישירות מהמכשיר שלכם.  לכידת והמרת 

מידע ישירות מהמכשיר שלכם ללא מחשב.

 לפרטים נוספים, 
 ראה מדריך חיבור לאינטרנט:

solutions.brother.com/manuals

ניתן להשתמש בתכונות הבאות

סריקה                      הדפסה 
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 מדריכים למשתמש והיכן ניתן למצוא אותם
היכן ניתן למצוא אותו?מה מצוי בו?איזה מדריך?
קראו מדריך זה תחילה. נא לקרוא את הוראות מדריך בטיחות המוצר

 הבטיחות לפני הגדרת במכשיר שלכם. 
 ראה מדריך זה לסימנים מסחריים והגבלות 

משפטיות.

מודפס/בקופסה

פעלו על פי ההוראות להגדרת המכשיר שלכם מדריך הגדרות מהיר
 והתקנת מנהלי ההתקנים והתוכנה למערכת 
ההפעלה וסוג החיבור שאתם משתמשים בו.

מודפס/בקופסה

 למדו את הפעולות הבסיסיות של הדפסה מדריך בסיסי למשתמש
מהמחשב האישי, סריקה, העתקה ופקס תחזוקה 
בסיסית של המכשיר. ראה עצות על אבחון ותיקון 

תקלות.

מודפס/בקופסה

 מדריך זה כולל תכנים נוספים של מדריך מקוון למשתמש
המדריך הבסיסי למשתמש.

HTML וקובץ PDF/מרכז הפתרונות של 
Brother1

המדריך מספק מידע מועיל על גישה לשירותי מדריך חיבור לאינטרנט
אינטרנט ממכשיר Brother, ועל הורדת תמונות, 

הדפסת נתונים וטעינת קבצים ישירות לשירותי 
אינטרנט. 

Brother1 מרכז הפתרונות של/FDP קובץ

AirPrint מדריך AirPrint המדריך מספק מידע על שימוש בתוכנית
 להדפסה ממערכת הפעלה

OS X v10.8.5 או יותר ומהאייפון, אייפוד מגע, 
  rehtorBאחר עם מכשיר iOS אייפד או מכשיר

שלכם מבלי להתקין מנהל התקן מדפסת. 

Brother1 מרכז הפתרונות של/FDP קובץ

 מדריך הדפסה באמצעות
 ענן גוגל

המדריך מספק מידע כיצד להשתמש בשירותי 
™Google Cloud Print להדפסה באינטרנט.

Brother1 מרכז הפתרונות של/FDP קובץ

מדריך הדפסה/סריקה ניידת 
 iPrint&Scan באמצעות

  Brother

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

 למכשיר הנייד שלכם במצב של 
. Wi-Fi® חיבור לרשת

Brother1 מרכז הפתרונות של/PDF קובץ

.solutions.brother.com/manuals 1     נא לבקר בכתובת
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 פעולות בסיסיות והיכן למצוא את ההוראות כיצד לבצע אותן
 התכנים של המדריך הבסיסי למשתמש נכללים גם במדריך המקוון למשתמש עם פרטים נוספים

מדריךתוכןתכונות
מדריך בסיסי למשתמשטעינת נייר הגדרה

מדריך הגדרות מהירחיבור המכשיר למחשב שלכם

מדריך הגדרות מהירחיבור המכשיר למכשיר הנייד שלכם

מדריך בסיסי למשתמשהעתקת מסמךהעתקה

מדריך מקוון למשתמשסוגי העתקה שונים )עותקים דו-צדדיים וכדומה(

מדריך בסיסי למשתמשהדפסה מהמחשב שלכם )®Windows/מקינטוש(הדפסה

)Brother iPrint&Scan( מדריך הדפסה/סריקה ניידתהדפסה מהמכשיר הנייד שלכם

AirPrint הדפסה באמצעות פונקציתAirPrint מדריך

מדריך הדפסה באמצעות ענן גוגלהדפסה באמצעות פונקצית הדפסת ענן גוגל

מדריך חיבור לאינטרנטהדפסת נתונים שהורדו משירות ענן

מדריך בסיסי למשתמששליחת וקבלת פספקס

מדריך מקוון למשתמשהעברת פקס למחשב האישי שלכם

מדריך בסיסי למשתמששליחת וקבלת פקס באמצעות המכשיר שלכם

שליחה וצפייה בפקס באמצעות המכשיר הנייד שלכם 
)Brother iPrint&Scan(

מדריך הדפסה/סריקה ניידת

מדריך בסיסי למשתמשסריקה מהמכשירסריקה

מדריך בסיסי למשתמשסריקה מהמחשב שלכם

)Brother iPrint&Scan( מדריך הדפסה/סריקה ניידתהדפסה מהמכשיר הנייד שלכם

מדריך חיבור לאינטרנטשמירת נתונים סרוקים בשירות ענן

מדריך בסיסי למשתמשהודעות שגיאהמידע נוסף

מדריך בסיסי למשתמשאבחון ותיקון תקלות

מדריך מקוון למשתמשמפרטים
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 המדריך המקוון למשתמש עוזר לכם להפיק את המרב 
מהמכשיר שלכם

ניווט מהיר יותר!
תיבת חיפוש 	

אינדקס ניווט בחלון נפרד 	

מקיף!
כל הנושאים במדריך אחד 	

מתווה פשוט יותר!
הוראות שלב-אחר-שלב 	

סיכום התכונה שבחלק העליון של העמוד 	

1. תיבת חיפוש
2. ניווט

3. סיכום
4. שלב אחר שלב

לצפייה במדריכים מקוונים למשתמש
solutions.brother.com/manuals :לצפייה במדריך המקוון למשתמש ומדריכים זמינים אחרים, נא לבקר בכתובת

 .Brother Utilities בלבד: ניתן גם לגשת למדריכי המכשיר שלכם באמצעות Windows® למשתמשי 
כלי Brother Utilities נכלל בהתקנה הסטנדרטית, ולאחר שהותקן, ניתן למצוא אותו כקיצור דרך על שולחן העבודה 

.Windows® שלכם או בתפריט התחל של
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שאלות או בעיות? נא לעיין בש"ש, פתרונות וקטעי וידיאו 
.Brother באתר

 נא לבקר בעמוד ש"ש ואבחון ותיקון תקלות של הדגם שלכם במרכז הפתרונות של Brother בכתובת:
 http://support.brother.com 

• מספר דרכי חיפוש!	
• הצגת שאלות קשורות למידע נוסף	
• קבלת עדכונים שוטפים המבוססים על משוב של הלקוחות	

כיוון שמרכז הפתרונות של Brother מתעדכן באופן שוטף, צילום מסך זה נתון לשינויים ללא הודעה מראש.
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הגדרות סימנים ומוסכמות
אנו משתמשים בסימנים ובמוסכמות הבאים בכל חלקי מדריך למשתמש זה:

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

הערה  
הערות מפרטות את סביבת ההפעלה, התנאים הנחוצים להתקנה או תנאי שימוש מיוחדים.

 צלמיות עצה מספקות עצות מועילות ומידע נוסף.

מודגש
 כתב מודגש משמש לזיהוי לחצנים ספציפיים על לוח הבקרה של המכשיר או על מסך המחשב.

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

]Courier New[

גופן Courier New מזהה את ההודעה המוצגת על הצג של המכשיר.

• 	.MFC-J480DW רוב האיורים במדריך למשתמש זה הם של דגם
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לעדכוני מנהלי ההתקנים האחרונים
 http://support.brother.com בכתובת Brother של הדגם שלכם במרכז הפתרונות של Downloads נא לבקר בעמוד

להורדת מנהלי התקנים.

לעדכון הביצועים של המכשיר שלכם, בדקו בכתובת זו את שדרוגי הקושחה האחרונים.

עריכה והפצה
המדריך נערך והופץ כדי לספק את המידע העדכני ביותר על בטיחות המוצר בעת הפצתו. המידע הנכלל במדריך זה 

כפוף לשינויים.

solutions.brother.com/manuals :למדריך האחרון, נא לבקר בכתובת
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תוכן העניינים
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1 סקירה כללית של לוח הבקרה         
5          LCD סקירה כללית של צג
6       )Windows®( Brother Utilities גישה למשגר יישומים
6       )Windows®( Brotherהסרת תוכנה ומנהלי התקנים של
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7 טעינת נייר           
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10 שימוש בחומרי הדפסה          

11 הדפסה           
11 הדפסה מהמחשב שלכם          
11 הדפסת מסמך )מקינטוש(          
11          )Windows®( הדפסת מסמך
11    )Windows®( )הדפסה אוטומטית משני צידי הדף )הדפסה דו-צדדית אוטומטית
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18 סריקה באמצעות לחצן הסריקה על המכשיר       

20 פקס             
20 לפני שליחת פקס           
20 הגדרת זיהוי תחנת העבודה שלכם         
20           VoIP/שיבושי קו טלפון
20 מצבי קבלה           
22 בחירת מצב הקבלה הנכון          

1

2

3

4

5

6



ix

32 הגדרת זמן צלצול פקס/טלפון )צלצול מהיר/כפול(       
32 הגדרת מספר הצלצולים לפני שהמכשיר עונה )השהיית צלצול(     
24 שמירת מספרים           
24 שמירת מספרי פנקס כתובות         
24 שינוי או מחיקת שמות או מספרים מפנקס כתובות       
26 דואר קולי           
26         )VoIP( פרוטוקול העברת קול באינטרנט
26 חיבור משיבון חיצוני          
26 טלפונים חיצוניים ושלוחות          
26 שירותי טלפון ומכשירים חיצוניים         
27 שליחת פקס באמצעות המכשיר שלכם        
27 שליחת פקס           
29       )PC-FAX( שליחת וקבלת פקסים באמצעות המחשב שלכם
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סקירה כללית של לוח הבקרה

1. צג LCD )צג גבישים נוזליים( של 1.8 אינטש )44.9 מ"מ(
 מציג הודעות כדי לסייע לכם להגדיר את המכשיר ולהשתמש בו. ניתן להתאים את הזווית של לוח הבקרה 

על ידי הרמתו.

2. לחצני מצב

        פקס

לחצו להעברת המכשיר למצב פקס. 

                   סריקה

לחצו להעברת המכשיר למצב סריקה.

מידע כללי1
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              העתקה

לחצו להעברת המכשיר למצב העתקה.

          אינטרנט

לחצו להעברת המכשיר למצב אינטרנט.

3. לחצני הגדרות
Clear

 לחצו כדי למחוק תווים או לשוב לרמת התפריט הקודמת.

Settings
לחצו לגישה לתפריט הראשי.

OK
לחצו לבחירת הגדרה.

 לחצו להתאמת עוצמת הצלצול כאשר המכשיר במצב סרק.

• לחצו לשמירת חיוג מהיר וקבוצות מספרים השמורים בזיכרון של המכשיר.	
•  לחצו לחיפוש ולחיוג מספרים השמורים בזיכרון של המכשיר.	

 לחצו להגדרת תצורת ההגדרות האלחוטיות המכשיר במצב סרק.

▲ או ▼
 לחצו כדי לגלול בין התפריטים והאפשרויות.

► או ◄
לחצו להזזת הסמן ימינה או שמאלה על הצג.

או
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4. לחצני טלפון 

Tel/R

אם המכשיר במצב פקס/טלפון)F/T(  והרמתם את השפופרת של טלפון חיצוני במהלך צלצול פקס טלפון )צלצול מהיר/
כפול(, לחצו עלTel/R כדי לדבר.

במקרה של חיבור למרכזיית טלפונים פרטית )PBX(, לחצו על מקש זה לגישה לקו חיצוני או להעברת שיחה לשלוחה 
 אחרת. 

Redial/Pause
• לחצו לחיוג 30 המספרים האחרונים שהתקשרתם אליהם.	
•  לחצו להכנסת הפסקה בעת חיוג מספרים.	

5. לוח חיוג

• השתמשו לחיוג מספרי פקס וטלפון.	
•  השתמשו כמקלדת להזנת טקסט או תווים.	

Stop/Exit            . 6

• לחצו לעצירת פעולה. 	
• לחצו ליציאה מתפריט.	
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7. הפעלה/כיבוי

לחצו על           להפעלת המכשיר.

לחצו ממושכות על          לכיבוי המכשיר.  על הצג תופיע ההודעה  [Shutting Down[ במשך מספר שניות לפני 

 הכיבוי.  אם חיברתם מכשיר טלפון חיצוני או משיבון, הוא יהיה זמין תמיד. 

אם תכבו את המכשיר באמצעות         המכשיר עדיין ינקה באופן תקופתי את ראש ההדפסה לשמירת איכות ההדפסה.  
להארכת תוחלת החיים של ראש ההדפסה, לניצול יעיל יותר של הדיו ולשמירת איכות ההדפסה, על המכשיר להיות 

מחובר לחשמל בכל עת.

8. לחצני הפעלה

                שחור-לבן

• לחצו לשליחת פקסים בשחור-לבן.	
• לחצו ליצירת עותקים בשחור-לבן.	
•  לחצו לסריקת מסמכים )צבעוניים או בשחור לבן על פי הגדרת הסריקה(.	

                 צבעוני

• לחצו לשליחת פקסים בצבעים מלאים.	
• לחצו ליצירת עותקים בצבעים מלאים.	
• לחצו לסריקת מסמכים )צבעוניים או בשחור לבן על פי הגדרת הסריקה(.	
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LCD סקירה כללית של צג
מסך זה מציג את הסטאטוס של המכשיר כאשר הוא 

 .Ready Mode במצב סרק.  מסך הבית נקרא גם מסך
כאשר הוא מופיע, פירושו שהמכשיר מוכן לפקודה הבאה.

1. מצב שקט

צלמית         )מצב שקט( מופיעה כאשר   
הגדרת ]Quiet Mode[ מוגדרת למצב הפעלה 

.]On[
הגדרת המצב השקט יכול להפחית את רעש   

ההדפסה. כאשר מצב שקט מופעל, מהירות ההדפסה 
איטית יותר.

 
2. סטאטוס אלחוטי

כל צלמית בטבלה הבאה מציגה את סטאטוס הרשת   
האלחוטית.

ההגדרה האלחוטית מושבתת.

הרשת האלחוטית מחוברת.
מחוון בן שלוש רמות על הצג מציג את עוצמת 

האות האלחוטי הנוכחית.

לא ניתן לאתר את נקודת הגישה האלחוטית.

ניתן להגדיר את תצורת ההגדרות האלחוטיות 
באמצעות לחיצה על      על לוח הבקרה. 

למידע נוסף, ראה מדריך הגדרות מהיר.

3. דיו

מציג את כמות הדיו הזמינה. 
כאשר מחסנית הדיו מתקרבת לסוף חייה או שיש לה 

בעיה, צלמית שגיאה מוצגת על צבע הדיו רלוונטי.

4. תאריך וזמן

מציג את התאריך והזמן שהוגדרו על המכשיר.

5. פקסים בזיכרון
מציג כמה פקסים שהתקבלו שמורים בזיכרון של 

 המכשיר.

6. מצב קבלה 

מציג את מצב הקבלה הנוכחי
• ]Fax[  ]פקס בלבד[	

• ]F/T[  )פקס/טלפון(	

• ]TAD[ )משיבון חיצוני(	

• ]Mnl[ )ידני(	
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 גישה למשגר יישומים
)Windows®( Brother Utilities

Brother Utilities הוא משגר יישומים המציע גישה 
נוחה לכל יישומי Brother המותקנים על המחשב שלכם.

בצעו את אחת הפעולות הבאות:  

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

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

 	)Windows® 8(

  Brother Utilities        הקישו או לחצו על

ממסך Start או משולחן העבודה.

 	)Windows® 8.1(

הזיזו את העכבר לפינה השמאלית התחתונה 
של מסך Start ולחצו על         )אם אתם 

משתמשים במכשיר מבוסס-מגע, הזיזו את מסך
.)Apps מלמטה להצגת מסך Start

 כאשר מופיע מסך Apps, הקישו או לחצו על         
.)Brother Utilities(       

בחרו את המכשיר שלכם.  

בחרו את הפעולה שברצונכם להשתמש בה.   

הסרת תוכנה ומנהלי התקנים של
)Windows®( Brother

הפעילו את משגר יישומים             
)Brother Utilities(

לחצו על הרשימה הנפתחת ובחרו את שם הדגם   
שלכם )אם טרם נבחר(. 

לחצו על Tools בסרגל הניווט השמאלי, ואז לחצו   
 על Uninstall. פעלו על פי ההוראות בתיבת 

הדו-שיח להסרת התוכנה ומנהלי ההתקנים.

1

2

3

1

2
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טעינת נייר

טעינת נייר במגש הניירות 

• 	  ]check Paper[ אם הגדרת בדיקת הנייר
מופעלת]On[והוצאתם את מגש הניירות החוצה 
מהמכשיר, תופיע הודעה על הצג השואלת האם 

 ברצונכם לשנות את סוג הנייר וגודל הנייר.
 שנו את הגדרת גודל הנייר וסוג הנייר בעת 

הצורך על פי ההוראות שעל המסך. 
• טענו נייר מגודל וסוג נייר אחד בלבד במגש 	

הניירות בכל עת. 
• בעת טעינת נייר בגודל שונה במגש הניירות, 	

יש לשנות את הגדרות גודל הנייר במכשיר או 
במחשב שלכם. 

הוציאו את מגש הניירות החוצה מהמכשיר. 

פתחו את מכסה מגש פלט הנייר )1(.  

לחצו והזיזו בעדינות את מובילי רוחב הנייר )1(   
ולאחר מכן את מוביל אורך הנייר )2( כדי להתאימם 

לגודל הנייר.

  
אווררו היטב את חבילת הניירות.

טענו בזהירות נייר במגש הניירות כשהצד להדפסה   
פונה כלפי מטה.

וודאו כי הנייר מונח שטוח במגש הניירות וכי מוביל   
אורך הנייר )1( נוגע בצידי הנייר.

שימוש בנייר2

1

2

3

4
5
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  חשוב 
•  היזהרו שלא לדחוף את הנייר רחוק מדי; 	

הנייר עשוי להתרומם בחלקו האחורי של המגש 
ולגרום לבעיות הזנת נייר. 

• 	  Photo 2Lטעינת מעל 20 גיליונות של נייר
)13x18 ס"מ( עלולה לגרום לתקיעות נייר.

להוספת נייר לפני שהמגש מתרוקן, הוציאו את 
הנייר מהמגש והוסיפו לו את הנייר החדש שאתם 
מוסיפים. אווררו תמיד היטב את חבילת הניירות 

למניעת הזנת דפים רבים בבת אחת על ידי 
המכשיר.

התאימו בזהירות את מובילי רוחב הנייר )1( לגודל 
הנייר. 

וודאו כי מובילי הנייר נוגעים בצידי הנייר.

סגרו את מכסה מגש פלט הנייר.

דחפו באיטיות את מגש הניירות עד שיכנס 
בשלמותו לתוך המכשיר.

כאשר מגש הניירות במקומו בתוך המכשיר, משכו 
החוצה את תומך הנייר )1( עד שינעל למקומו ואז 

פתחו את כנף התמיכה של הנייר )2(.

6

7

8
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שינוי הגדרת בדיקת גודל נייר

אם הגדרת בדיקת הנייר מופעלת]On[ והוצאתם את 
מגש הניירות החוצה מהמכשיר, תופיע הודעה על הצג 

השואלת האם ברצונכם לשנות את סוג הנייר וגודל הנייר.

.]on[ הגדרת ברירת המחדל היא

.Settings לחצו על

לחצו על ▲ או ▼ לבחירת:
.]General Setup[ א. בחרו

 .OK לחצו על  

 .OK לחצו על .]check Paper[ ב. בחרו

 .OK לחצו על .]off[ או ]on[  ג. בחרו

.Stop/Exit לחצו על

מידע קשור

• ראה "הודעות שגיאה ותחזוקה" בעמוד 36	

שינוי גודל נייר וסוג נייר
הגדירו את הגדרות גודל הנייר וסוג הנייר למגש הניירות. 

• לקבלת איכות הדפסה מיטבית, הגדירו את המכשיר 	
לסוג הנייר שאתם משתמשים בו. 

• בעת שינוי גודל הנייר שטענתם במגש הניירות, 	
 תצטרכו לשנות גם את הגדרת גודל הנייר על הצג 

בו-זמנית.

.Settings לחצו על

לחצו על ▲ או ▼ לבחירת:

בחרו ]General Setup[. לחצו על OK. א. 

בחרו ]Paper Type[. לחצו על OK. ב. 

בחרו Plain Paper[,]Inkjet[  ג. 
 ]Other או Paper[,]Brother BP71[

 .OK לחצו על .Glossy[

בחרו ]Paper size[. לחצו על OK. ד. 

בחרו את אפשרות גודל הנייר הרצויה לכם ה. 
.OK ולחצו על

.Stop/Exit לחצו על

המכשיר פולט נייר עם משטחים מודפסים הפונים 
כלפי מעלה למגש הניירות שבצדו הקדמי. כאשר 

אתם משתמשים בנייר מבריק, הסירו מיד כל גיליון 
 למניעת מריחת צבע או תקיעות נייר.

מידע קשור
• ראה "הודעות שגיאה ותחזוקה" בעמוד 36	

1
1

2
2

3

3
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חומרי הדפסה מומלצים
להשגת איכות ההדפסה הטובה ביותר, אנו ממליצים לכם 

להשתמש בנייר Brother שבטבלה.
אם נייר Brother אינו זמין בארצכם, אנו ממליצים לנסות 

סוגי נייר שונים לפני קניית כמויות נייר גדולות.

 Brother נייר 

מק”טסוג נייר

BP60PAנייר A4 רגיל

 A4מבריק Photo ניירBP71GA4

BP60MAנייר הזרקת דיו A4  )מאט(

BP71GPנייר Photo מבריק x 15 10  ס”מ

שימוש בחומרי הדפסה
• אחסנו נייר באריזתו המקורית ושמרו אותו סגור.  	

החזיקו את הנייר במצב שטוח והרחק מלחות, אור 
שמש ישיר וחום. 

• 	 .Photo הימנעו מלגעת בצד המבריק )מצופה( של נייר

  חשוב 
לא להשתמש בסוגי הנייר הבאים:

• פגום, מסתלסל, מקומט או אסימטרי	

1. סלסול של 2 מ"מ או יותר עלול לגרום לתקיעות נייר. 

• מבריק או עם מרקם מובלט מאוד. 	

• נייר שלא ניתן לסדר בערימה אחידה	

• נייר קצר סיבים	

קיבולת נייר של מכסה מגש פלט הנייר
עד 50 גיליונות של נייר A4 80 גר'/מ"ר

• 	   Photo יש להסיר מיד כל גיליון של נייר
ממכסה מגש פלט הנייר למניעת מריחת צבע. 
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הדפסה מהמחשב שלכם

הדפסת מסמך )מקינטוש(

 להוראות הדפסה, ראה מדריך מקוון למשתמש:
 "הדפסה מהמחשב שלכם )מקינטוש(".

)Windows®( הדפסת מסמך

בחרו את פקודת ההדפסה ביישום שלכם.

 XXXX כאשר( Brother MFC-XXXX בחרו 
הוא שם הדגם שלכם(.

.Print לחצו על

סיימו את פעולת ההדפסה שלכם.

 למידע נוסף, ראה מדריך מקוון למשתמש:
.")Windows®( הדפסה מהמחשב שלכם"  

הדפסה אוטומטית משני צידי הדף 
)הדפסה דו-צדדית אוטומטית( 

)Windows®(

• וודאו כי המכסה האחורי סגור כהלכה.	
• אם הנייר מסתלסל, ישרו אותו ושימו אותו 	

בחזרה במגש הניירות. 
• השתמשו בנייר רגיל או נייר דק. לא להשתמש 	

 .bond בנייר
• אם הנייר דק, הוא עשוי להתקמט.	

בחרו את פקודת ההדפסה ביישום שלכם.

 XXXX כאשר( Brother MFC-XXXX  בחרו 
 הוא שם הדגם שלכם(, ואז לחצו על לחצן תכונות 

או ההעדפות ההדפסה.

חלון מנהל התקן המדפסת מופיע על המסך.

הדפסה3

1
2

3
4

1

2
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  Portrait בחרו באפשרות ,Orientation בשדה
)לאורך( או Landscape )לרוחב( להגדרת כיוון 

התדפיס שלכם.

אם תוכנת היישום שלכם מכילה תכונת מתווה 
דומה, אנו ממליצים להשתמש בתכונה שביישום.

לחצו על רשימת הגלילה sided/Booklet-2 ובחרו 
.2-sided באפשרות

.2-sided Settings לחצו על לחצן

.2-sided Type בחרו באחת האפשרויות מתפריט  

בחרו בתיבת הסימון Binding Offset אם 
ברצונכם לציין את ההיסט לכריכה באינטשים או 

במילימטרים.

לחצו על  OK כדי לשוב לחלון מנהל התקן   
המדפסת. 

שנו הגדרות מדפסת אחרות לפי הצורך.   

תכונת Borderless אינה זמינה בעת שימוש   
באפשרות זו. 

לחצו על  OK שנית, וסיימו את פעולת ההדפסה 
שלכם.

 הדפסת יותר מעמוד אחד על 
)N in1( גיליון נייר יחיד

בחרו את פקודת ההדפסה ביישום שלכם.  

בחרו Brother MFC-XXXX )כאשר XXXX הוא 
שם הדגם שלכם(, ואז לחצו על לחצן תכונות או 

ההעדפות ההדפסה.

חלון מנהל התקן המדפסת מופיע על המסך.

  Portrait בחרו באפשרות ,Orientation בשדה
)לאורך( או Landscape )לרוחב( להגדרת כיוון 

התדפיס שלכם.

אם תוכנת היישום שלכם מכילה תכונת מתווה 
דומה, אנו ממליצים להשתמש בתכונה שביישום.

לחצו על רשימת הגלילה Multiple Page ובחרו   
.16 in 1 2 או in 1, 4 in 1, 9 in 1,באפשרות של

לחצו על רשימת הגלילה Page Order ובחרו את 
סדר הדפים שלכם.

לחצו על רשימת הגלילה Border Line ובחרו את 
סוג גבולות הדף שלכם.

שנו הגדרות מדפסת לפי הצורך. 

לחצו על OK וסיימו את פעולת ההדפסה שלכם.

הדפסת תצלומים מתוך 
)Windows®( ControlCenter4

ניתן להדפיס ולערוך תצלומים באמצעות תכונות שונות 
.ControlCenter של

בשלבים הבאים, מצב הבית של ControlCenter משמש 
כדוגמה.

וודאו כי טענתם את חומר ההדפסה הנכון במגש 
הניירות.

לחצו על צלמית            )ControlCenter4( במגש 

.Open המטלות ואז לחצו על

3

4

5
6
7

8

9

10

)Windows®(

1
2

3

4
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6
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.Photo לחצו על לשונית

בחרו את התיקייה המכילה את התמונה שברצונכם 
להדפיס.

בחרו את התמונות שברצונכם להדפיס על ידי 
לחיצה על התמונה בתצוגת התמונות ובחירת תיבת 

הסימון שמתחת לתמונה.

נא לציין את מספר העותקים שברצונכם להדפיס 

 )1-99( על ידי לחיצה על      .

.Print לחצו על
אז מופיע חלון הגדרות ההדפסה.

 Paper הגדירו את תצורת ההגדרות של אפשרויות
.Layout -ו Size, Media Type

.Start Printing לחצו על לחצן

3

4

5

6

7

8
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העתקת מסמך

נא לוודא שטענתם נייר בגודל הנכון במגש הניירות.

בצעו את אחת הפעולות הבאות:

• טענו את המסמך שלכם כשהוא פונה כלפי מטה 	  
על זכוכית הסורק. 

• שימו את המסמך כשהוא פונה כלפי מטה במזין 	  
המסמכים האוטומטי.

)אם הנכם מעתיקים עמודים רבים, אנו ממליצים   
להשתמש במזין המסמכים האוטומטי(.

לחצו על                   )העתקה(.

על הצג יופיע: 

הזינו את מספר העותקים באמצעות לוח החיוג.

שנו את הגדרות ההדפסה לפי הצורך. 
לחצו על ▲ או ▼ כדי לגלול בין הגדרות ההעתקה. 

כאשר ההגדרה הרצויה לכם מודגשת, לחצו על 
.OK

• בעת טעינת נייר שאינו נייר רגיל A4, צריך 	
               ]Paper Size[לשנות את הגדרות

.]Paper Type[ -ו

 Colour או Mono Start כאשר סיימתם, לחצו על
.Start

.Stop/Exit להפסקת העתקה, לחצו על

העתקה4

1
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הגדרות העתקה 

אפשרויות העתקה

תיאוראפשרות
Quality.בחירת רזולוציית ההעתקה לסוג המסמך שלכם

 	  Paper Type הנה אפשרות  Plain Paper אז , Normal אם בחרתם באפשרות 
היחידה.

Paper Type.בחרו סוג נייר
אם אתם מעתיקים על סוג נייר מיוחד, הגדירו את המכשיר לסוג הנייר שאתם משתמשים בו לקבלת 

איכות הדפסה מיטבית.
Paper Size.בחרו גודל נייר

אם אתם מעתיקים על נייר שאינו בגודל A4, תצטרכו לשנות את הגדרת גודל הנייר.

Enlarge/Reduce100%-

Enlarge.בחירת יחס הגדלה לעותק הבא

Reduce.בחירת יחס הקטנה לעותק הבא

Fit to Page־התאמה אוטומטית של גודל העותק לגודל הנייר שהג
דרתם.

Custom (25-400%)  .הזנת יחס הגדלה או הקטנה

Density .הגדלת הצפיפות לטקסט כהה יותר.  הפחתת הצפיפות לטקסט בהיר יותר

Stack/Sort.ניתן לבחור לערום או למיין עותקים רבים

למייןלערום

Page Layout.Poster או N in 1, 2 in 1 ID ניתן לעשות עותקים של

4 in  1Poster  
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תיאוראפשרות
2-sided Copy .בחירה האם להדפיס משני צידי הדף

דו-צדדית←דו-צדדיתחד-צדדית←דו-צדדית

Advanced

Settings

Remove Background

מסיר את צבע הרקע של המסמך בעותקים. הרקע הלבן הופך לנראה יותר לעין. חוסך בדיו והופך 
עותקים מסוימים לקלים יותר לקריאה.

Set New Default שמירת הגדרות ההעתקה שהנכם משתמשים בהן לעתים תכופות ביותר על ידי הגדרתן כהגדרות
ברירת המחדל.

Factory Reset.החזרת כל הגדרות ההעתקה ששונו להגדרות הייצור
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סריקה5

סריקה מהמחשב שלכם 
)Windows®(

יש מספר דרכים להשתמש במחשב לסריקת תצלומים 
ומסמכים באמצעות מכשיר Brother שלכם. השתמשו 

ביישומי התוכנה המסופקים על ידי Brother, או השתמשו 
ביישום הסריקה המועדף עליכם.

סריקה באמצעות מצב הבית של 
)Windows®( ControlCenter4

בחרו את מצב הבית כהגדרת המצב של 
.ControlCenter4

טענו את המסמך שלכם.

 )ControlCenter4(            לחצו על צלמית 

.Open במגש המטלות ואז לחצו על

.Scan לחצו על לשונית

.Document Type בחרו

שנו את Scan Size של המסמך בעת הצורך.

לחצו על            )סריקה(.

המכשיר מתחיל בסריקה, והתמונה הסרוקה 
מופיעה בתוכנת תצוגת התמונות.

במקרה של סריקת עמודים רבים באמצעות מזין 
המסמכים האוטומטי, לחצו על לחצני החיצים 

שמאלה או ימינה לתצוגה מקדימה של כל עמוד 
סרוק.

חתכו את התמונה הסרוקה בעת הצורך.

בצעו את אחת הפעולות הבאות:

• לחצו על          )שמור( לשמירת הנתונים 	
הסרוקים.

• לחצו על          )הדפסה( להדפסת הנתונים 	
הסרוקים.

• לחצו על          )פתיחה עם יישום( לפתיחת 	
הנתונים שנסרקו ביישום אחר. 

• לחצו על         )שליחת דוא"ל( לצירוף הנתונים 	
הסרוקים לדוא"ל.

• לחצו על         )זיהוי תווים אופטי( להמרת 	

המסמך הסרוק שלכם לקובץ טקסט ניתן 
לעריכה.
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סריקה באמצעות לחצן הסריקה 
על מכשיר Brother שלכם

 סריקה באמצעות לחצן הסריקה 
 על המכשיר

השתמשו בלחצן הסריקה על המכשיר לביצוע 
שינויים זמניים בהגדרות הסריקה. לביצוע שינויים 

 ControlCenter קבועים, השתמשו בתוכנת 
.Brother של

בצעו את אחת הפעולות הבאות:
• טענו את המסמך שלכם כשהוא פונה כלפי מטה 	

על זכוכית הסורק. 

• שימו את המסמך כשהוא פונה כלפי מטה במזין 	
המסמכים האוטומטי.

)אם הנכם מעתיקים עמודים רבים, אנו ממליצים    
להשתמש במזין המסמכים האוטומטי(.  

.Scan                   לחצו על

 ]Scan to לחצו על ▲ או ▼ לבחירת אפשרות
.OK ואז לחצו על ,File[

אם המכשיר מחובר לרשת, לחצו על ▲ או ▼ 
לבחירת המחשב שברצונכם לשלוח אליו את 

.OK הנתונים, ואז לחצו על

אם הצג מבקש מכם להזין PIN, השתמשו בלוח 
הבקרה להזנת PIN בן ארבע ספרות למחשב, 

.OK ולחצו על

בצעו את אחת הפעולות הבאות:

• לשינוי הגדרות נוספות, לכו לשלב הבא.	

• לשימוש בהגדרות ברירת המחדל, לחצו על	
.Colour Start או Mono Start

]Scan Type[  תלוי בהגדרות ברירת המחדל. 
לחיצה עלMono Start או Colour Start אינה 

מאפשרת לכם לשנות את ההגדרות.

 לחצו על ▲ או ▼ לבחירת אפשרות
.OK ואז לחצו על ,]Scan Settings[

 ]Scan Settings[ כדי להשתמש באפשרות
יש לחבר את המכשיר למחשב שמותקנת בו תוכנת

.ControlCenter 

 לחצו על ▲ או ▼ לבחירת אפשרות
.OK ואז לחצו על ,]Set at Device[

בחרו את הגדרות הסריקה שברצונכם לשנות ולחצו 
.OK על

• 	]Scan Type[

בחירת סוג הסריקה למסמך שלכם.

• 	]Resolution[

בחירת רזולוציית הסריקה למסמך שלכם.

• 	]File Type]

1

2

3

4

5

6

7

8



19

בחירת פורמט הקובץ למסמך שלכם.

• 	]Scan Size[

בחירת גודל הסריקה למסמך שלכם.

• 	]Remove Background[

שינוי כמות צבע הרקע למחיקה.

.Colour Start או Mono Start לחצו על

]Scan Type[ תלוי בהגדרות שבחרתם. 
לחיצה על Mono Start או  Colour Start אינה 

מאפשרת לכם לשנות את ההגדרות.

9
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לפני שליחת פקס

הגדרת זיהוי תחנת העבודה שלכם

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

.Settings לחצו על

לחצו על ▲ או ▼ לבחירת:
 .OK לחצו על .]Initial Setup[ א. בחרו

 .OK לחצו על .]station id[ ב. בחרו

הזינו את מספר הפקס שלכם )עד 20 ספרות( על 
.OK לוח החיוג ולחצו על

 הזינו את שמכם )עד 20 תווים( על לוח החיוג
.OK ולחצו על 

למידע נוסף על הזנת טקסט, ראה נספח.

.Stop/Exit לחצו על

VoIP/שיבושי קו טלפון

אם אתם נתקלים בבעיות בשליחת או קבלת פקסים בגלל 
שיבושים אפשריים על קו הטלפון, או אם אתם משתמשים 

במערכת VoIP, אנו ממליצים לכם לשנות את מהירות 
המודם למזעור שגיאות בפעולות פקס. 

.Settings לחצו על

לחצו על ▲ או ▼ לבחירת:

בחרו ]Initial Setup[.א. 
 .OK לחצו על  

בחרו ]Compatibility[.ב. 
 .OK לחצו על  

בחרו  Normal או Basic (for VoIP).  ג. 
 .OK לחצו על  

• הגדרת Basic(for VoIP) מקטינה את 	
מהירות המודם ל-9,600 סל"ש ומשביתה את 
קבלת פקסים צבעוניים ו-ECM, מלבד שליחת 

פקסים צבעוניים. אלא אם השיבושים הם 
בעיה חוזרת ונשנית על קו הטלפון שלכם, רצוי 

להשתמש בכך רק בעת הצורך.

לשיפור התאימות לרוב שירותיVoIP , חברת 
Brother  ממליצה לשנות את הגדרת התאימות 

.(Basic(for VoIP להגדרת

• הגדרת]Normal[  מגדירה את מהירות המודם 	
ל-14,400 סל"ש.

.Stop/Exit לחצו על

• שירות VoIP )פרוטוקול העברת קול אינטרנט( 	
הוא סוג של מערכת טלפונית שעושה  שימוש 

בחיבור אינטרנט במקום בקו הטלפון המסורתי.

מידע קשור
• "הודעות שגיאה ותחזוקה" בעמוד 36	

• "בעיות פקס וטלפון" בע"מ 44	

מצבי קבלה
חלק ממצבי הקבלה עונים אוטומטית )פקס בלבד 

ופקס/טלפון(. יתכן שתרצו לשנות את הגדרת השהיית 
הצלצול )Ring Delay( לפני שימוש במצבים אלו.

פקס6
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פקס בלבד
 מצב פקס בלבד 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. 

ידני
מצב ידני מכבה את כל פונקציות המענה האוטומטיות 

 .BT Call )Sign  אלא אם כן אתם משתמשים בתכונת(
לקבלת פקס במצב ידני הרימו את שפופרת הטלפון 

החיצוני. כאשר אתם שומעים צלילי פקס )צפצופים קצרים 
 ]Receive[ ואז בחרו Start חוזרים(, לחצו על לחצן

לקבלת פקס. ניתן גם להשתמש בתכונת איתור פקס 
לקבלת פקסים על ידי הרמת שפופרת של אותו הקו 

 כמכשיר.

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.

מידע קשור
• "בעיות פקס וטלפון" בעמוד 44	
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בחירת מצב הקבלה הנכון

עליכם לבחור מצב קבלה על פי המכשירים החיצוניים ושירותי הטלפון המותקנים על הקו שלכם.
כברירת מחדל, המכשיר מקבל אוטומטית את כל הפקסים הנשלחים אליו.  התרשים למטה יסייע לכם לבחור את המצב 

הנכון. 

.Settings לחצו על

לחצו על ▲ או ▼ לבחירת:
 .OK לחצו על  .]Fax[ א. בחרו

 .OK לחצו על .]Setup Receive[ ב. בחרו
 .OK לחצו על .]Receive Mode[ ג. בחרו

.]Off[ מוגדרת למצב BT Call Sign אם האפשרות לשנות את מצב הקבלה אינה זמינה, וודאו כי תכונת

  ]Manual[ או ]Fax Only[,]Fax/Tel[,]External TAD[ לחצו על ▲ או ▼  לבחירת אפשרות
.OK ולחצו על

.Stop/Exit לחצו על

מידע קשור

• "בעיות פקס וטלפון" בעמוד 44	

• "אבחון ותיקון תקלות לבעיות פקס אחרות" בעמוד 45	

כן

כן

מצב פקס בלבד 

מצב ידני

מצב פקס/טלפון

מצב משיבון חיצוני

▼

▼לא

לא

▼

▼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 אוטומטית לשיחות פקס וטלפון? 
לא

1
2

3
4
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הגדרת זמן צלצול פקס/טלפון 
)צלצול מהיר/כפול(

כאשר מצב הקבלה מוגדר למצב פקס/טלפון, אם השיחה 
הנה פקס, המכשיר שלכם יקבל את הפקס אוטומטית. 

אך אם זוהי שיחה קולית המכשיר ישמיע את צלצול 
הפקס/טלפון )צלצול כפול מהיר( למשך הזמן שהגדרתם 
בהגדרת האפשרות של זמן צלצול פקס/טלפון. אם אתם 

שומעים את צלצול הפקס/טלפון פירושו שיש לכם מתקשר 
קולי על הקו.

  Brotherכיוון שצלצול הפקס/טלפון הוא הגדרה של מכשיר
בלבד, שלוחות וטלפונים חיצוניים לא יצלצלו; אך עדיין 

ניתן לענות לשיחה בכל טלפון.

.Settings לחצו על

לחצו על ▲ או ▼ לבחירת:
בחרו ]Fax[.  לחצו על OK. א. 
בחרו ]Setup Receive[. לחצו על OK. ב. 
בחרו ]F/T Ring Time[. לחצו על OK. ג. 
בחרו כמה זמן המכשיר יצלצל צלצול כפול כדי ד. 

 .OK להודיע לכם על שיחה קולית. לחצו על

.Stop/Exit לחצו על

גם אם המתקשר מנתק במהלך הצלצול הכפול 
המהיר, המכשיר ימשיך לצלצל למשך פרק הזמן 

המוגדר.

הגדרת מספר הצלצולים לפני 
שהמכשיר עונה )השהיית צלצול(

כאשר מישהו מתקשר למכשיר שלכם, אתם תשמעו את 
צלצול הטלפון הרגיל. מספר הצלצולים מוגדר באפשרות 

השהיית צלצול.

• הגדרת השהיית הצלצול מגדירה את מספר 	
הפעמים שהמכשיר יצלצל לפני שיענה במצבי פקס 

בלבד ופקס/טלפון.
• אם יש לכם טלפונים חיצוניים או שלוחות על אותו 	

הקו כמכשיר, בחרו את מספר הצלצולים המרבי.

.Settings לחצו על

לחצו על ▲ או ▼ לבחירת:
בחרו ]Fax[.  לחצו על OK. א. 
בחרו ]Setup Receive[. לחצו על OK. ב. 
בחרו ]Ring Delay[. לחצו על OK. ג. 
לחצו על מספר הצלצולים שברצונכם שהקו ד. 

 .OK יצלצל לפני שהמכשיר עונה. לחצו על

• אם בחרתם ]0[ המכשיר יענה מיד והקו לא 	
יצלצל כלל )זמין רק בארצות מסוימות(.

.Stop/Exit לחצו על

11
22

3

3



24

שמירת מספרים
ניתן להגדיר את המכשיר שלכם לשמור מספרי פקס 

 בפנקס הכתובות.

במקרה של הפסקת חשמל, מספרי פנקס הכתובות 
השמורים בזיכרון של המכשיר לא יאבדו.

שמירת מספרי פנקס כתובות
ניתן לשמור עד 40 מספרי חיוג מהיר דו-ספרתיים, ולכל 

מספר יש שם.

לחצו על       )פנקס כתובות(.

 ]Setלחצו על ▲ או ▼ לבחירת אפשרות
.OK ואז לחצו על ,speed Dial[ 

בצעו את השלבים הבאים:
לחצו על ▲ או ▼ לבחירת מספר החיוג המהיר א. 

בן שתי ספרות שברצונכם לאחסן בו את 
 .OK המספר. לחצו על

הזינו את השם )עד 16 תווים( באמצעות לוח ב. 
 .OK החיוג. לחצו על

הזינו את מספר הטלפון או הפקס )עד 20 ג. 
 .OK ספרות( לחצו על

• לחצו עלRedial/Pause  להכנסת הפסקה בין 	
מספרים. ניתן ללחוץ על Redial/Pause מספר 
פעמים רב ככל הנדרש להארכת משך ההפסקה.

• הקפידו לכלול את המיקוד בעת הזנת מספר 	
פקס או טלפון. על פי הארץ, יתכן כי השמות 

וההיסטוריה של השיחות המזוהות לא יוצגו נכונה 
אם הקידומת אינה מוזנת עם מספר הפקס או 

הטלפון. 

 לחצו על ▲ או ▼ לבחירת ]Complete[ , ד. 
.OK ואז לחצו על

לשמירת מספר חיוג מהיר נוסף, חזרו על שלבים אלו.

.Stop/Exit לחצו על

 שינוי או מחיקת שמות או 
מספרים מפנקס כתובות

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

לחצו על       )פנקס כתובות(.

 ]Set Speed לחצו על ▲ או ▼ לבחירת
.OK ואז לחצו על ,Dial[

לחצו על ▲ או ▼ לבחירת:

בחרו את מספר החיוג המהיר בן שתי ספרות א. 
 שברצונכם לשנות את המספר השמור בו. 

 .OK לחצו על
 בחרו ]change[. לחצו על OK. ב. 

למחיקת המספר, בחרו  ]Delete[ ולחצו על 
OK. לחצו על ]Yes[ 1 לאישור.

בצעו את אחת הפעולות הבאות:

• לשינוי השם, לחצו על ▲ או ▼  לבחירת 	
]Name[  ולחצו על OK. הזינו את השם )עד 16 

 .OK תווים( באמצעות לוח החיוג. לחצו על

•  לשינוי מספר הפקס או הטלפון, לחצו על ▲ 	
 .OK ולחצו על ]Fax/ Tel[ או ▼  לבחירת

הזינו את מספר הטלפון או הפקס )עד 20 
 .OK ספרות( לחצו על 

כיצד לשנות את השם או המספר השמור:
לשינוי תו, לחצו על ►או ◄  למיקום הסמן מתחת 
לתו שברצונכם לשנות, ואז לחצו על Clear. הזינו 

את התו החדש.

 ,]Complete[  לחצו על ▲ או ▼ לבחירת 
ואז לחצו על OK לסיום.

1
2

3
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.Stop/Exit לחצו על 6
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שירותי טלפון ומכשירים חיצוניים
יתכן שניתן להשתמש בשירותים ובחיבורים הבאים עם מכשיר Brother שלכם.

להלן סיכום של השיטות לחיבור המכשיר שלכם. לפרטים על כל נושא, ראה מדריך מקוון למשתמש.

דואר קולי

אם יש לכם שירות דואר קולי על קו הטלפון שמכשיר 
Brother שלכם מחובר אליו, יתכן שהם יתנגשו ביניהם 

בעת קבלת פקסים נכנסים.  אם אתם עושים שימוש 
בשירות זה, אנו מציעים להגדיר את מצב הקבלה של 

מכשיר Brother לידני.

 פרוטוקול העברת קול 
)VoIP( באינטרנט

פרוטוקול העברת קול באינטרנט )VoIP( הוא סוג של 
מערכת טלפונים שעושה שימוש בחיבור האינטרנט 

במקום בקו הטלפון המסורתי. המכשיר שלכם עשוי שלא 
לפעול עם חלק ממערכות VoIP. אם יש לכם שאלות 

כלשהן לגבי חיבור המכשיר שלכם למערכת VoIP, נא 
לפנות אל ספק VoIP שלכם.

חיבור משיבון חיצוני

 ניתן לחבר משיבון חיצוני למכשיר Brother שלכם.  
כדי לקבל פקסים כהלכה עליכם לחבר אותו נכון.  בעת 
הקלטת הודעה יוצאת על המשיבון החיצוני שלכם, אנו 
ממליצים להקליט 5 דקות של שקט בתחילת ההודעה 
 שלכם, ולהגביל את הדיבור ל-20 שניות.  הגדירו את 

מצב הקבלה של מכשיר Brother שלכם למשיבון חיצוני.

טלפונים חיצוניים ושלוחות

ניתן לחבר טלפון נפרד למכשיר שלכם. אם אתם עונים 
לשיחת פקס על שלוחה או טלפון חיצוני, ניתן להגדיר את 

 המכשיר שלכם לקבל את הפקס על ידי לחיצה על
1 5 *. אם המכשיר עונה לשיחה קולית ומשמיע צלצול 
 כפול מהיר כדי לאותת לכם לקבל את השיחה, לחצו על

1 5 # כדי לקבל את השיחה על טלפון שלוחה
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שליחת פקס באמצעות המכשיר 
שלכם

שליחת פקס

שימו את המסמך במזין המסמכים האוטומטי או על 
זכוכית הסורק.

לחצו על                )פקס(.

על הצג יופיע:

הזינו את מספר הפקס באחת הדרכים באות:

• לוח החיוג )הזינו את מספר הפקס ידנית(.	

• לחצו על כל הספרות של מספר הפקס על לוח 	  
החיוג.

• Redial/Pause  )חיוג חוזר של המספר האחרון 	
שחייגתם(.

•  ]Outgoing Call[ )בחרו מספר 	
מהיסטוריית השיחות היוצאות(.

לחצו על ▲ או ▼ לבחירת:
בחרו ]Outgoing Call[. לחצו על OK. א. 
בחרו את המספר הרצוי לכם ולחצו על OK.ב. 
בחרו ]Send a fax[.ג. 

 .OK לחצו על

• ]Caller ID hist[ )בחרו מספר 	
מהיסטוריית שיחות מזוהות(.

לחצו על ▲ או ▼ לבחירת:  

 בחרו ]Caller ID hist[ לחצו א. 
 .OK על

בחרו את המספר הרצוי לכם ולחצו על OK.ב. 

בחרו ]Send a fax[.ג. 
 .OK לחצו על       

• ]Address Book[ )בחרו מספר מפנקס 	
הכתובות(.

לחצו על ▲ או ▼ לבחירת:
בחרו ]Address Book[.א. 
לחצו על OK. ב. 
בחרו  ]Search[לחצו על OK. ג. 
בצעו את אחת הפעולות הבאות ד. 

• הזינו את מספר החיוג המהיר בן שתי 	
הספרות באמצעות לוח החיוג.

• בחרו מספר מהרשימה באחת הדרכים 	
באות:

i . ]Alphabetical Order[ בחרו
 .]Numerical order[ או 

 .OK לחצו על
ii .  .בחרו את המספר הרצוי לכם

 .OK לחצו על
iii . .]Send a fax[ בחרו 

 .OK לחצו על

אם ברצונכם לשנות את הגדרות הפקס, לחצו על 
▲ או  לבחירת ההגדרה שברצונכם לשנות ואז 

.OK לחצו על

 כאשר סיימתם, לחצו על Mono Start או
.Colour Start 

1

2
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בצעו את אחת הפעולות הבאות:

• אם אתם משתמשים במזין המסמכים האוטומטי, 	
המכשיר מתחיל לסרוק ולשלוח את המסמך.

• אם אתם משתמשים בזכוכית הסורק ולחצתם 	
על Mono Start, המכשיר מתחיל לסרוק את 

 העמוד הראשון. 
המשיכו לשלב הבא.

• אם אתם משתמשים בזכוכית הסורק ולחצתם על 	
Colour Start, הצג ישאל אתכם אם ברצונכם 

לשלוח פקס צבעוני.

לחצו על 1 לאישור. המכשיר מתחיל לחייג     
ולשלוח את המסמך.  

כאשר הצג מציג ]?Next Page[, בצעו את 
אחת הפעולות הבאות:

• לחצו על 1 לשליחת דף נוסף. שימו את הדף 	
הבא על זכוכית הסורק, לחצו על OK. המכשיר 

מתחיל לסרוק את הדף.

• 	 Mono לחצו על 2 לשליחת פקס )או לחצו על
Start שנית( כאשר סיימתם לסרוק את הדפים. 

המכשיר מתחיל לשלוח את המסמך.

חזרו על שלב זה לכל דף נוסף.

6

7
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שליחת וקבלת פקסים באמצעות 
)PC-FAX( המחשב שלכם

שליחת פקסים מהמחשב שלכם

 תכונת שליחת וקבלת פקסים באמצעות המחשב
)PC-FAX( של Brother מאפשרת לכם לשלוח קובץ, 
שנוצר בכל יישום במחשב שלכם, כפקס סטנדרטי ואף 

לצרף עמוד שער.

:Windows®-ל
למידע נוסף, ראה מדריך מקוון למשתמש:  "פקסים 

."Windows®-ל )PC-FAX( במחשב האישי

למקינטוש:
למידע נוסף, ראה מדריך מקוון למשתמש:  "פקסים 

במחשב האישי ) PC-FAX( למקינטוש".

.Print ולאחר מכן File בחרו מהיישום שלכם

)השלבים עשויים להשתנות על פי היישום שלכם(.

.Print על המסך תופיע תיבת הדו-שיח

.Brother PC-FAX בחרו

.Print לחצו על

.Brother PC-FAX יופיע ממשק משתמש

הזינו את מספר הפקס של הנמען.
 השתמשו במקלדת המחשב או לחצו על לוח א. 

המקשים המספריים של ממשק המשתמש   
.Brother PC-FAX  

 לחצו על Add Send Address. ב. 

ניתן גם לבחור מספר שמור מפנקס הכתובות.

.Start לחצו על

המסמך שלכם יישלח למכשיר Brother ולאחר מכן 
ישלח בפקס לנמען. 

פנו לספק היישום שלכם אם אתם זקוקים לעזרה נוספת. 

קבלת פקסים למחשב שלכם 
)®Windows בלבד(

השתמשו בתוכנת PC-FAX של Brother כדי לקבל 
פקסים במחשב שלכם, לסנן אותם, ולהדפיס רק את 

הפקסים הרצויים לכם.

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

 שלכם יקבל וישמור את הפקסים שלכם בזיכרון.  
מספר הפקסים שהתקבלו השמורים בזיכרון 

יופיע על הצג. 

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

מכשיר MFC שלכם מעביר אוטומטית את 
הפקסים למחשב האישי.

• כדי לקבל פקסים למחשב האישי, יש להריץ 	
את תוכנת קבלת הפקסים למחשב האישי על 

המחשב שלכם. 

• לפני שניתן יהיה להגדיר את תכונת קבלת 	
 הפקסים למחשב האישי יש להתקין את 

התוכנה ומנהלי ההתקנים של Brother על 
המחשב האישי שלכם.  נא לוודא כי מכשיר
Brother  מחובר למחשב שלכם ומופעל. 

• אם המכשיר מציג הודעת שגיאה ואינו יכול 	
 להדפיס פקסים מהזיכרון, נא להשתמש 

בתוכנת PC-FAX  להעברת הפקסים שלכם 
למחשב אישי. 

• קבלת פקסים למחשב האישי אינה זמינה 	
במקינטוש.

1
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בצעו את אחת הפעולות הבאות:

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

• 	 Start > All Programs > Brother לחצו על
 > Brother Utilities > PC- FAX >

.Receive

• 	)Windows® 8(

לחצו על        )Brother Utilities(, 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

אשרו את ההודעה ולחצו על Yes. אז מופיע חלון 
 PC-FAX Receive. גם צלמית               

)PC-FAX Receive( מופיעה במגש המטלות של 
המחשב שלכם.

1

2
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ניקוי הסורק

נתקו את המכשיר משקע החשמל. 

הרימו את מכסה המסמכים )1(. נקו את זכוכית 
הסורק )2( ואת הפלסטיק הלבן )3( במטלית רכה 

נטולת סיבים שהורטבה מעט בנוזל ניקוי זכוכית לא 
דליק.

ביחידת מזין המסמכים האוטומטי, נקו את הפס 
הלבן )1( ואת פס הזכוכית )2( במטלית רכה נטולת 
סיבים שהורטבה מעט בנוזל ניקוי זכוכית לא דליק. 

)בדגמי מזין מסמכים אוטומטי בלבד(

מידע קשור
• "אבחון ותיקון תקלות לבעיות פקס אחרות" בעמ' 45	
• "אבחון ותיקון תקלות לבעיות הדפסה אחרות" 	

בעמ' 49

בדיקת איכות ההדפסה
אם מופיעים צבעים וטקסט דהויים או מפוספסים, או 

אם חסר טקסט בתדפיסים שלכם, יתכן כי חלק מפיות 
ראש ההדפסה חסומות.  הדפיסו את דף בדיקת איכות 

ההדפסה ובדקו את ראשי ההדפסה.

.Settings לחצו על

לחצו על ▲ או ▼ לבחירת:
בחרו ]Ink/Maintenance[. לחצו על OK. א. 
 בחרו ]Impr. PrintQuality[. ב. 

.OK לחצו על  
בחרו  ]Impr. PrintQuality[ שנית.  ג. 

 .OK לחצו על  

.Colour Start לחצו על

המכשיר מדפיס את דף בדיקת איכות ההדפסה.

בדקו את איכות ארבעת גושי הצבעים על הדף.

הצג שואל על איכות ההדפסה. בצעו את אחת 
הפעולות הבאות:

•  אם כל הקווים ברורים ונראים לעין, לחצו על	
.OK ואז לחצו על ,]No[ לבחירת  ►

• לחצו עלStop/Exit  לסיום בדיקת איכות 	  
ההדפסה.

• אם קווים חסרים )ראה איכות הדפסה לקויה 	
למטה(, לחצו על ◄ לבחירת ]Yes[, ואז לחצו 

.OK על 

איכות הדפסה טובה 

תחזוקה שוטפת א 
1
2

3
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איכות הדפסה לקויה

הצג מבקש מכם לבדוק את איכות ההדפסה של 
כל צבע.  לחצו על ► או ◄ לבחירת הדפוס)1-4(  
התואם יותר מכל לתוצאת ההדפסה ואז לחצו על 

 .OK

בצעו את אחת הפעולות הבאות:

• 	  OKאם יש צורך בניקוי ראש ההדפסה, לחצו על
כדי להתחיל בהליך הניקוי.

• אם אין צורך בניקוי ראש ההדפסה, מסך 	
Stop/התחזוקה מופיע שנית על הצג.  לחצו על

Exit  לסיום בדיקת איכות ההדפסה.

לאחר שהליך הניקוי הסתיים, הצג שואל אם 
ברצונכם לבדוק את איכות ההדפסה שנית.

לחצו על ]Yes[ 1 כדי להתחיל בבדיקת איכות 
.Colour Start ההדפסה, ואז לחצו על

המכשיר מדפיס את דף בדיקת איכות ההדפסה 
שנית. בדקו את איכות ארבעת גושי הצבעים על 

הדף שנית.

אם ניקיתם את ראש ההדפסה וההדפסה לא השתפרה, 
נסו להתקין מחסנית דיו חלופית מקורית חדשה של

 Brother לכל צבע בעייתי. נסו לנקות את ראש ההדפסה 
שנית. אם ההדפסה לא השתפרה פנו לשירות הלקוחות 

של Brother או למפיץ Brother המקומי שלכם.

  חשוב 
אל תגעו בראש ההדפסה. נגיעה בראש ההדפסה עלולה 

לגרום לנזק בלתי הפיך ולביטול תוקף האחריות לראש 
ההדפסה.

כאשר פיית ראש ההדפסה חסומה, דוגמת 
ההדפסה נראית כך.

לאחר ניקוי פיית ראש ההדפסה, הקווים האופקיים 
לא יופיעו עוד.

מידע קשור
• "אבחון ותיקון תקלות לבעיות הדפסה אחרות" 	

בעמוד 49

6

7

8



33

בדיקת יישור ההדפסה ממכשיר
Brother שלכם

אם הטקסט המודפס שלכם נהיה מטושטש או שהתמונות 
נהיות דהויות לאחר העברת המכשיר, התאימו את יישור 

ההדפסה. 

.Settings לחצו על

לחצו על ▲ או ▼ לבחירת:
 בחרו ]Ink/Maintenance[.א. 

 .OK לחצו על  
 בחרו ]Impr. PrintQuality[. ב. 

 .OK לחצו על  
בחרו ]Alignment[. לחצו על OK. ג. 

.OK לחצו על

.Colour Start או Mono Start לחצו על
המכשיר מתחיל להדפיס את דף בדיקת היישור.

לצורת "A", לחצו על ►או ◄לבחירת המספר של 
הדפסת הניסיון עם המספר הקטן ביותר של קווים 

.OK אנכיים נראים לעין )1-9(, ולחצו על

בדוגמה לעיל, שורה מספר 6 הוא הבחירה הטובה 
ביותר.

חזרו על שלב זה לשאר דפוסי ההדפסה.

כאשר יישור ההדפסה לא בוצע כהלכה, הטקסט 
נראה מטושטש או עקום כבאיור. 

לאחר שיישור ההדפסה בוצע כהלכה, הטקסט 
נראה כך. 

.Stop/Exit לחצו על

מידע קשור
• "אבחון ותיקון תקלות לבעיות הדפסה אחרות" 	

בעמוד 49

1
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3
4
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אבחון ותיקון תקלות ב 
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.	
• מחסניות הדיו מותקנות כהלכה.	
• מכסה הסורק ומכסה שחרור תקיעות הנייר סגורים לחלוטין.	
• הנייר מוכנס כהלכה במגש הניירות.	
• כבלי הממשק מחוברים כהלכה למכשיר ולמחשב, או שהחיבור האלחוטי הוגדר במכשיר ובמחשב שלכם כאחד. 	
• )לדגמי רשת( נקודת הגישה לנתב )אלחוטי(, או רכזת, מופעלת ולחצן הקישור שלה מהבהב. 	
•  בדקו את הצג או הסטאטוס של המכשיר בתוך Status Monitor במחשב שלכם.	

מציאת הפתרוןמציאת השגיאה
Status Monitor-צלמית ירוקה המסמנת מצב המתנה רגיל. שימוש ב •

• צלמית צהובה המסמנת אזהרה. 

• צלמית אדומה המסמנת שגיאה. 

• צלמית אפורה מסמנת שהמכשיר אינו מקוון.

 • לחצו על לחצן Troubleshooting  לגישה לאתר האינטרנט 
.Brother של אבחון ותיקון תקלות של   

• לחצו פעמיים על צלמית            במגש המטלות.

Load Status Monitor אם סימנתם )Windows®( • 
    on Startup,  ה-Status Monitor יופעל אוטומטית בכל     

   פעם שתפעילו את המחשב האישי שלכם.
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מציאת הפתרוןמציאת השגיאה
פעלו על פי ההוראות שעל הצג. שימוש בצג  .1

ראה הוראות בטבלת הודעות השגיאה והתחזוקה הבאה.  .2

אם אינכם יכולים לפתור את השגיאה, נא לעיין במדריך   .3
המקוון למשתמש: "הודעות שגיאה ותחזוקה" או בש"ש 

 במרכז הפתרונות של Brother בכתובת: 
http://support.brother.com
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הודעות שגיאה ותחזוקה
הודעות השגיאה והתחזוקה הנפוצות ביותר מוצגות בטבלה. למידע נוסף, ראה מדריך מקוון למשתמש. 

אתם יכולים לתקן את רוב השגיאות ולבצע את רוב פעולות התחזוקה השוטפת בכוחות עצמכם. אם הנכם זקוקים לעצות 
 נוספות, נא לבקר בעמוד ש"ש ואבחון ותיקון תקלות של הדגם שלכם במרכז הפתרונות של Brother בכתובת:

.http://support.brother.com 

פעולההודעת שגיאה
Absorber NearFullBrother יש להחליף את תיבת סופג הדיו או העודפים בקרוב. פנו אל שירות הלקוחות של 

 או מפיץ Brother המקומי שלכם.
 B&W Print Only

Replace Ink
אחת ממחסניות הדיו הצבעוניות או יותר הגיעה לסוף חייה.

החליפו את מחסניות הדיו.
למידע נוסף, ראה מדריך מקוון למשתמש: "החלפת מחסניות הדיו".

המכשיר יעצור את כל פעולות ההדפסה ולא תוכלו להשתמש במכשיר עד להחלפת מחסנית דיו 
חדשה במקרים הבאים:

• אם ניתקתם את המכשיר או הוצאתם את מחסנית הדיו.

• )®Windows( אם בחרתם Slow Drying Paper בלשונית Basic של מנהל התקן המדפסת.

  Print Settingsבתוך הרשימה  הנפתחת  Slow Drying Paper מקינטוש( אם בחרתם(   
   של מנהל התקן המדפסת.

 BT Call Sign On

U.K )בריטניה בלבד(
סימן BT Call מופעל )ON(. לא ניתן לשנות את מצב הקבלה מידני למצב אחר.

.)Off( כמושבת BT Call Sign הגדירו את

 BT Call Sign למידע נוסף, ראה מדריך מקוון למשתמש: "לאפשר למכשיר לפעול עם 
)עם הטלפון החיצוני שלכם בלבד(”.

Cannot Detect.הוציאו את מחסנית הדיו והתקינו אותה מחדש באיטיות והכניסו אותה היטב למקומה
למידע נוסף, ראה מדריך מקוון למשתמש: “החלפת מחסניות הדיו”.

הסירו את מחסנית הדיו המשומשת והתקינו מחסנית דיו חדשה.

החליפו את המחסנית במחסנית דיו מקורית של Brother. אם הודעת השגיאה ממשיכה להופיע, 
פנו אל שירות הלקוחות של Brother או מפיץ Brother המקומי שלכם.

הפכו באיטיות את מחסנית הדיו כך שפתח אספקת הדיו פונה כלפי מטה, ואז התקינו אותה 
מחדש.

בדקו את המק"טים של מחסניות הדיו והתקינו את מחסניות הדיו הנכונות.
ראה "מידע קשור: מפרטי מוצרים מתכלים” בסוף סעיף זה.
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פעולההודעת שגיאה
Cannot Detect Ink ,אם הודעת השגיאה ממשיכה להופיע .Brother החליפו את המחסנית במחסנית דיו מקורית של

פנו אל שירות הלקוחות של Brother או מפיץ Brother המקומי שלכם.

 Cannot Print

Replace Ink
אחת ממחסניות הדיו או יותר הגיעה לסוף חייה. החליפו את מחסניות הדיו.

למידע נוסף, ראה מדריך מקוון למשתמש: "החלפת מחסניות הדיו".

• עדיין ניתן לסרוק גם אם הדיו אוזל או מצריך החלפה.	

Data Remaining .המכשיר יבטל את עבודת ההדפסה ויימחק אותה מהזיכרון .Stop/Exit לחצו על 
נסו להדפיס שנית.

Disconnected.נסו לשלוח או לקבל שנית
אם שיחות נקטעות שוב ושוב ואתם משתמש במערכת VoIP )פרוטוקול קול באינטרנט(, נסו 

.Basic )for VoIP(Pלשנות את הגדרת התאימות להגדרת
ראה מידע קשור: "שיבושי קו טלפון/VoIP“ בסוף סעיף זה.

Document Jam המסמך לא הוכנס או הוזן כהלכה, או שהמסמך שנסרק ממזין המסמכים האוטומטי 
היה ארוך מדי.

ראה מידע קשור: “תקיעות מסמכים” בסוף סעיף זה.
High Temperature  .לאחר הנמכת טמפרטורת החדר, תנו למכשיר להצטנן לטמפרטורת החדר

נסו שנית כאשר המכשיר הצטנן.

Ink Absorber Full או למרכז Brother יש להחליף את תיבת סופג הדיו או העודפים. פנו אל שירות הלקוחות של
שירות Brother המורשה המקומי שלכם לתיקון המכשיר.

סיבות נוספות לניקוי הן: 

המכשיר מתנקה אוטומטית לאחר ניתוק הכבל החשמלי וחיבורו שנית.  .1

לאחר שחרור תקיעת נייר, המכשיר מתנקה אוטומטית לפני הדפסת הדף הנכנס הבא.  .2

המכשיר מתנקה אוטומטית לאחר אי שימוש במשך מעל 30 יום )שימוש בלתי תכוף(.  .3

המכשיר מתנקה אוטומטית לאחר שמחסניות דיו מאותו צבע הוחלפו 12 פעמים.  .4

Ink Low.אחת ממחסניות הדיו או יותר מתקרבת לסוף חייה
 הזמינו מחסנית דיו חדשה. ניתן להמשיך ולהדפיס עד שעל הצג תופיע ההודעה

.Cannot Print

למידע נוסף, ראה מדריך מקוון למשתמש: "החלפת מחסניות הדיו".

• עדיין ניתן לסרוק גם אם הדיו אוזל או מצריך החלפה.	
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פעולההודעת שגיאה
 Jam A Inside/

Front

Repeat Jam A

הוציאו את הנייר התקוע.

ראה מידע קשור: “תקיעת מדפסת או תקיעת נייר” בסוף סעיף זה.

וודאו שמוביל אורך הנייר מותאם לגודל הנייר הנכון.

 Jam B Front Repeat

Jam B
הוציאו את הנייר התקוע.

ראה מידע קשור: “תקיעת מדפסת או תקיעת נייר” בסוף סעיף זה.

וודאו שמוביל אורך הנייר מותאם לגודל הנייר הנכון.

Jam C Rear.הוציאו את הנייר התקוע
ראה מידע קשור: “תקיעת מדפסת או תקיעת נייר” בסוף סעיף זה.

וודאו שמוביל אורך הנייר מותאם לגודל הנייר הנכון.

נקו את גלגל איסוף הנייר.

למידע נוסף, ראה מדריך מקוון למשתמש: “ניקוי גלגלי איסוף הנייר”.

Low Temperature לאחר העלאת טמפרטורת החדר, תנו למכשיר להתחמם לטמפרטורת החדר. נסו שנית כאשר
המכשיר התחמם.

No Caller ID אין היסטוריית שיחות נכנסות. לא קיבלתם שיחות כלשהן או שאינכם מנויים לשירות השיחה
המזוהה של חברת הטלפונים שלכם.

אם ברצונכם להשתמש בתכונת השיחה המזוהה, פנו לחברת הטלפונים שלכם.
למידע נוסף, ראה מדריך מקוון למשתמש: “שיחה מזוהה”

No Ink Cartridge.הוציאו את מחסנית הדיו והתקינו אותה מחדש באיטיות והכניסו אותה היטב למקומה
למידע נוסף, ראה מדריך מקוון למשתמש: “החלפת מחסניות הדיו”.

No Paper Fed:בצעו את אחת הפעולות הבאות

.Colour Start או Mono Start  טענו  מחדש נייר במגש הניירות ולחצו על  	
.Colour Start או Mono Start  הוציאו וטענו מחדש את הנייר, ולחצו על  	

מכסה שחרור תקיעת הנייר אינו סגור כהלכה

No Paper Fed Again.נקו את גלגל איסוף הנייר

למידע נוסף, ראה מדריך מקוון למשתמש: “ניקוי גלגלי איסוף הנייר”.
Not Registered.ניסיתם לחייג מספר חיוג מהיר שלא נשמר במכשיר

הגדירו את מספר החיוג המהיר.
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פעולההודעת שגיאה
Out of Fax Memory:בצעו את אחת הפעולות הבאות

 מחקו את הנתונים בזיכרון. לזיכרון נוסף, ניתן להשבית את זיכרון הקבלה.	 
למידע נוסף, ראה מדריך מקוון למשתמש: "השבתת זיכרון הקבלה".

הדפיסו את הפקסים המצויים בזיכרון. למידע נוסף, ראה מדריך מקוון למשתמש: “הדפסת פקס 	 
השמור בזיכרון של המכשיר”.

Out of Memory:אם פעולת שליחת פקס או העתקה הנה בתהליך

לחצו על Stop/Exit והמתינו עד ששאר הפעולות בתהליך יסתיימו, ואז נסו שנית.  	

לחצו על Mono Start או Colour Start לבחירת  Send Now לשליחת הדפים שנסרקו   	 
עד כה.

	 לחצו על Mono Start או  Colour Start לבחירת Partial Print להעתקת הדפים 
שנסרקו עד כה.

מחקו את הנתונים בזיכרון. לזיכרון נוסף, ניתן להשבית את זיכרון הקבלה. למידע נוסף, ראה   	
מדריך מקוון למשתמש: "השבתת זיכרון הקבלה".

הדפיסו את הפקסים המצויים בזיכרון. למידע נוסף, ראה מדריך מקוון למשתמש: “הדפסת פקס   	
השמור בזיכרון של המכשיר”.

 Paper Size

Mismatch
 בדקו כי גודל הנייר שבחרתם על צג המכשיר תואם לגודל הנייר במגש הניירות.. 1

ראה מידע קשור: "שינוי גודל הנייר וסוג הנייר" בסוף סעיף זה.

וודאו כי טענתם את הנייר בכיוון לאורך על ידי הצבת מובילי הנייר במקומות המסומנים לגודל . 2
הנייר שלכם.

לאחר שבדקתם את גודל ומיקום הנייר, פעלו על פי ההוראות שעל המסך.. 3

אם אתם מדפיסים מהמחשב שלכם, וודאו כי גודל הנייר שבחרתם במנהל התקן המדפסת תואם 
לגודל הנייר במגש הניירות.

למידע נוסף, ראה מדריך מקוון למשתמש: "הגדרות הדפסה )®Windows(“ או “אפשרויות 
הדפסה )מקינטוש(”.

Tray not detected.דחפו באיטיות את מגש הניירות עד שיכנס בשלמותו לתוך המכשיר

נייר או גוף זה מונע את הכנסתו הנכונה של מגש הניירות.

משכו את מגש הניירות החוצה מהמכשיר והוציאו את הנייר או הגוף הזר התקוע. אם לא ניתן 
למצוא או להוציא נייר תקוע, ראה מידע קשור: “תקיעת מדפסת או תקיעת נייר” בסוף סעיף זה.
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פעולההודעת שגיאה
Tray Removed.הודעה זו מוצגת כאשר הגדרת אישור סוג וגודל הנייר מופעלת

.)Off( כדי שלא להציג הודעת אישור זו, שנו את ההגדרה למצב השבתה

ראה מידע קשור:  “שינוי הגדרת בדיקת סוג הנייר” בסוף סעיף זה.

Unable to Clean

XX

Unable to Init.

XX

Unable to Print

XX

גוף זר כגון אטב או פיסת נייר קרועה מצוי בתוך המכשיר.
פתחו את מכסה הסורק והוציאו את כל הגופים הזרים וקרעי הנייר המצויים בתוך המכשיר.

אם הודעת השגיאה ממשיכה:

• העבירו את הפקסים שלכם למכשיר פקס אחר או למחשב שלכם לפני ניתוק המכשיר כדי שלא 	
לאבד הודעות חשובות. אז נתקו את המכשיר מהחשמל למשך מספר דקות וחברו אותו שנית.

    למידע נוסף, ראה מדריך מקוון למשתמש: “העברת הפקסים  שלכם או דוח יומן פקס”.

Unable to Scan XX•  העבירו את הפקסים שלכם למכשיר פקס אחר או למחשב שלכם לפני ניתוק המכשיר כדי שלא 	
לאבד הודעות חשובות. אז נתקו את המכשיר מהחשמל למשך מספר דקות וחברו אותו שנית

למידע נוסף, ראה מדריך מקוון למשתמש: “העברת הפקסים שלכם או דוח יומן פקס”.

 Wrong Ink

Cartridge
המק"ט של מחסנית הדיוק אינו תואם למכשיר שלכם. וודאו כי המק"ט של מחסנית הדיו פועל עם 

המכשיר שלכם.

ראה מידע קשור: “מפרטי מוצרים מתכלים” בסוף סעיף זה.

Wrong Ink Colour .בדקו אלו מחסניות דיו אינן מתאימות לפי צבעים למיקומן והעבירו אותן למיקום הנכון

מידע קשור 
• "שינוי הגדרת אישור גודל הנייר" בעמוד 9	

• "שינוי גודל נייר וסוג נייר" בעמוד 9	

• "שיבושי קו טלפון/VoIP" בעמוד 20	

• "תקיעות מסמכים" בעמוד 50	

• "תקיעת מדפסת או תקיעת נייר" בעמוד 51	

• "מפרטי מוצרים מתכלים" בעמוד 60	

העברת הפקסים שלכם או דוח יומן פקס
אם על הצג מופיע: 

• ]Unable to Clean XX[

• ]Unable to Init. XX[
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 •]Unable to Print XX[
 •]Unable to Scan XX[

אנו ממליצים להעביר את הפקסים שלכם למכשיר פקס אחר או למחשב האישי שלכם.

ניתן גם להעביר את דוח יומן הפקס כדי לראות האם יש פקסים שעליכם להעביר.

למידע נוסף, ראה מדריך מקוון למשתמש: "העברת הפקסים שלכם או דוח יומן פקס".
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אבחון ותיקון תקלות להגדרת רשת מקומית אלחוטית

קודי שגיאות של דוח רת"ם אלחוטית

אם דוח הרת"ם האלחוטית מראה כי החיבור נכשל, בדקו את קוד השגיאה על הדוח המודפס ועיינו בהוראות המתאימות 
בטבלה: 

בעיות ופתרונות מומלציםקוד שגיאה
TS-01.ON ההגדרה האלחוטית אינה מופעלת, הפעילו את ההגדרה האלחוטית למצב

TS-02.לא ניתן לאתר את נקודת הגישה/נתב האלחוטיים
בדקו את שתי הנקודות הבאות:  .1

נתקו את הכבל החשמלי לנקודת הגישה/נתב האלחוטיים שלכם, המתינו במשך 10 שניות וחברו 	 
אותו שנית.

אם נקודת הגישה/נתב האלחוטיים שלכם עושים שימוש בסינון כתובות MAC, אשרו את כתובת 	 
MAC של מכשיר Brother שלכם שמותרת בסינון.

אם הזנתם ידנית את SSID ומידע על אבטחה )SSID/שיטת אימות/שיטת הצפנה/מפתח רשת(,   .2
המידע עשוי להיות שגוי. 

       אשרו שנית את ה-SSID ופרטי האבטחה והזינו מחדש את המידע הנכון לפי הצורך.

TS-04 שיטות האימות/הצפנה שנעשה בהן שימוש על ידי נקודת הגישה/נתב האלחוטיים הנבחרים של הרשת
המקומית האלחוטית אינן נתמכות על ידי המכשיר שלכם.

למצב תשתית, שנו את שיטות האימות וההצפנה של נקודת הגישה/נתב האלחוטיים. המכשיר שלכם 
תומך בשיטות האימות הבאות:

 	AES או WPA-Personal TKIP

 	WPA2-Personal AES

פתוח	 

WEP או כלל לא )ללא הצפנה(	 

 	WEP מפתח משותף

אם בעייתכם אינה נפתרת, יתכן כי הגדרות SSID או הרשת שהזנתם שגויות. אשרו מחדש את 
הגדרות הרשת האלחוטית. 

למצב אד-הוק, שנו את שיטות האימות וההצפנה של המחשב שלכם להגדרה האלחוטית. המכשיר 
שלכם תומך בשיטת האימות הפתוח בלבד, עם הצפנת WEP אופציונאלית. 

TS-05.מפתח רשת( שגויים/SSID( פרטי האבטחה

אשרו את SSID ומפתח הרשת. אם הנתב שלכם משתמש בהצפנת WEP, הזינו את המפתח שנעשה 
בו שימוש כמפתח WEP הראשון.  מכשיר Brother שלכם תומך בשימוש במפתח WEP הראשון 

בלבד. 
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בעיות ופתרונות מומלציםקוד שגיאה
TS-06.פרטי האבטחה האלחוטית )שיטת אימות/שיטת הצפנה/מפתח רשת( שגויים

 אשרו מחדש את פרטי האבטחה האלחוטית )שיטת אימות/שיטת הצפנה/מפתח רשת( 
 .TS-04 בטבלה של

 WEP הזינו את המפתח שנעשה בו שימוש כמפתח ,WEP אם הנתב שלכם משתמש בהצפנת
הראשון. מכשיר Brother שלכם תומך בשימוש במפתח WEP הראשון בלבד. 

TS-07.AOSS™ או WPS המכשיר אינו יכול לאתר נקודת גישה/נתב אלחוטיים מאופשרי

אם ברצונכם להגדיר את תצורת ההגדרות האלחוטיות שלכם באמצעות WPS או ™AOSS, עליכם 
להפעיל את המכשיר שלכם ונקודת הגישה האלחוטית/נתב. אשרו כי נקודת הגישה/נתב האלחוטיים 

שלכם תומכי WPS או ™AOSS ונסו להתחיל שנית.

אם אינכם יודעים כיצד להפעיל את נקודת הגישה/נתב האלחוטיים שלכם באמצעות WPS או 
™AOSS, עיינו בתיעוד המצורף לנקודת הגישה/נתב האלחוטיים שלכם, פנו אל יצרן נקודת הגישה/

נתב האלחוטיים שלכם או למנהל הרשת. 

TS-08.AOSS™ או מאופשרות WPS אותרו שתי נקודות גישה אלחוטיות עם

 	  ™AOSS או שיטת WPS א שרו כי רק לנקודת גישה/נתב אלחוטיים אחד בטווח יש
פעילה ונסו שנית. 

נסו להתחיל שנית לאחר מספר דקות כדי להימנע משיבושים מנקודות גישה אחרות.	 
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בעיות פקס וטלפון 
אם אינכם יכולים לשלוח או לקבל פקס, בדקו כי:

חברו קצה אחד של כבל קו הטלפון לאזור המסומן “LINE”, ואז חברו את הקצה השני של כבל קו הטלפון ישירות 
לשקע הטלפון שבקיר. 

אם אתם יכולים לשלוח ולקבל פקסים כאשר קו הטלפון מחובר ישירות לפקס, יתכן כי הבעיה אינה קשורה כלל 
למכשיר. נא לפנות לספק השירותי הטלפון שלכם לגבי בעיות חיבור. 

בדקו את מצב הקבלה. 
ראה מידע קשור: 

• מצבי קבלה	

• בחירת מצב הקבלה הנכון	

נסו לשנות את הגדרות התאימות.
יתכן שתוכלו לשלוח ולקבל פקסים על ידי הקטנת מהירות החיבור. 

.VoIP/למידע נוסף נא לעיין  במידע קשור: שיבושי קו טלפון

אם הבעיה טרם נפתרה, כבו את המכשיר והפעילו אותו שנית.

מידע קשור
• "שיבושי קו טלפון/VoIP" בעמוד 20	

• "מצבי קבלה" בעמוד 20	

• "בחירת מצב הקבלה הנכון" בעמוד 22	

1

2

3
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אבחון ותיקון תקלות פקס אחרות

הצעותקשיים
בדקו את כל חיבורי כבל קו הטלפון. בדקו שכבל קו הטלפון מחובר לשקע הטלפון בקיר ולשקעלא ניתן לשלוח פקס

 LINE של המכשיר. אם אתם מנויים לשירותי DSL או  VoIP, נא לפנות לספק השירות שלכם 
להוראות חיבור.

הדפיסו את דוח אימות השידור ובדקו לגילוי שגיאות.

בקשו מהצד השני לבדוק כי במכשיר המקבל יש נייר.

אם אתם משתמשים במשיבון )מצב משיבון חיצוני( באותו קו כמכשיר Brother שלכם, בדקו לא ניתן לקבל פקס.
שהמשיבון שלכם מוגדר כהלכה. 

חברו את המשיבון החיצוני כפי שניתן לראות באיור.. 1
למידע נוסף, ראה מדריך מקוון למשתמש: "משיבון חיצוני".

הגדירו את המכשיר שלכם לענות בתוך צלצול אחד או שניים.. 2

הקליטו את ההודעה היוצאת על המשיבון שלכם. . 3
• 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* ו- Start לשליחת 
    פקס".

הגדירו את המשיבון שלכם לענות לשיחות.  .4

הגדירו את מצב הקבלה של מכשיר Brother שלכם למשיבון חיצוני.  .5
      ראה מידע קשור: “בחירת מצב הקבלה הנכון” בסוף סעיף זה.

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.

שוליים משמאל ומימין חתוכים 
או שדף אחד מודפס על שני 

דפים.

.Auto Reduction הפעילו את

בדקו את כל חיבורי כבל קו הטלפון.החיוג אינו פועל. )אין צליל חיוג(
שנו את הגדרת הטונים/פולסים. )זמין רק בארצות מסוימות(

נסו לשנות את הרזולוציה שלכם להגדרת Fine או S. Fine.איכות שליחה גרועה.

הכינו עותק כדי לבדוק את פעולת הסורק של המכשיר שלכם. אם איכות העותק אינה טובה, 
נקו את הסורק. ראה מידע קשור: “ניקוי הסורק” בסוף סעיף זה.
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הצעותקשיים
קווים שחורים אנכיים בעת 

שליחת פקסים
קוים שחורים אנכיים על פקסים ששלחתם נגרמים בדרך כלל על ידי לכלוך או טיפקס על פס 

הזכוכית. נקו את פס הזכוכית.

ראה מידע קשור: “ניקוי הסורק” בסוף סעיף זה.

מידע קשור

• "בחירת מצב הקבלה הנכון" בעמוד 22	

• "ניקוי הסורק" בעמוד 31	
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בעיות הדפסה או סריקה

  חשוב 
שימוש במוצרים שאינם של Brother עלול לפגוע באיכות הסריקה, ביצועי החומרה ואמינות המכשיר.

אם אינכם יכולים להדפיס או לסרוק מסמך, בדקו כי:

כל החלקים המגנים של המכשיר הוסרו.

כבלי הממשק מחוברים היטב למכשיר ולמחשב.

מנהל התקן המדפסת או הסורק הותקנו כהלכה.

)בעיית סריקה בלבד(

וודאו כי למכשיר הוקצתה כתובת IP זמינה.
 )Windows®(

 בצעו את אחת הפעולות הבאות:א. 
 )Windows® XP, Windows Vista®  , Windows® 7(   

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

.Scanners and Cameras השמאלי, ואז לחצו על   

)Windows® 8(   

לחצו על          )Brother Utilities(, ואז לחצו על הרשימה הנפתחת ובחרו את שם הדגם שלכם )אם טרם    

.Scanners and Cameras בסרגל הניווט השמאלי, ואז לחצו על SCAN נבחר(. לחצו על  

 בצעו את אחת הפעולות הבאות: ב. 

)Windows® XP(   

לחצו עם המקש הימני של העכבר על התקן סורק ואז בחרו Properties. תיבת הדו-שיח של תכונות סורק    

הרשת תופיע על המסך.    

)Windows® 8-ו Windows Vista®, Windows® 7(   

.Properties לחצו על לחצן  

לחצו על לשונית  Network Setting לאישור כתובת IP של המכשיר.ג. 

1
2
3
4
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נסו להדפיס מהמכשיר שלכם. אם הבעיה נמשכת, הסירו והתקינו מחדש את מנהל התקן 
המדפסת.

אם הבעיה נמשכת לאחר שניסיתם את כל הפעולות המתוארות לעיל, נסו כעת: 
USB לחיבור ממשק

• החליפו את כבל USB בחדש.	
• השתמשו ביציאת USB שונה.	

לחיבור רשת אלחוטית
• אשרו את הסטאטוס האלחוטי של המכשיר שלכם על הצג.	

        הגדרת החיבור האלחוטי מושבתת. הפעילו את חיבור הרת"ם האלחוטית והגדירו את חיבור הרשת  
   האלחוטית.

        לא ניתן לאתר את נקודת הגישה האלחוטית. הגדירו את חיבור הרשת האלחוטית שנית.

         הרשת האלחוטית מחוברת. מחוון בן שלוש רמות על הצג מציג את עוצמת האות האלחוטי הנוכחית.

ניתן להגדיר את תצורת ההגדרות האלחוטיות באמצעות לחיצה על        על לוח הבקרה.

אם אינכם יכולים להדפיס משני צידי הדף, בדקו:

.A4-שנו את הגדרת גודל הדף במנהל התקן המדפסת ל

5

6
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אבחון ותיקון תקלות הדפסה אחרות

הצעותקשיים
בדקו את איכות ההדפסהאיכות הדפסה גרועה

ראה מידע קשור: “בדיקת איכות ההדפסה” בסוף סעיף זה.

וודאו כי הגדרת Media Type במנהל התקן המדפסת או הגדרת סוג הנייר בתפריט המכשיר 
תואמת לסוג הנייר שאתם משתמשים בו.

למידע נוסף, ראה מדריך מקוון למשתמש: "הגדרות הדפסה  )®Windows(“ או “אפשרויות 
הדפסה )מקינטוש(”.

קווים לבנים אופקיים מופיעים 
בטקסט או בגרפיקות.

בדקו את איכות ההדפסה

ראה מידע קשור: “בדיקת איכות ההדפסה” בסוף סעיף זה.

בדקו את איכות ההדפסההמכשיר מדפיס עמודים ריקים.

ראה מידע קשור: “בדיקת איכות ההדפסה” בסוף סעיף זה.

בדקו את יישור ההדפסה.תווים וקווים מטושטשים
ראה מידע קשור: "בדיקת יישור ההדפסה ממכשיר Brother שלכם” בסוף הסעיף.

ההדפסה נראית מלוכלכת או 
נראה כי הדיו נוזל.

אם אתם משתמשים בנייר photo, וודאו כי הצד המבריק של הנייר פונה כלפי מטה במגש 
הניירות וכי הגדרתם את סוג הנייר הנכון. אם אתם מדפיסים תצלום מהמחשב האישי שלכם, 

הגדירו את Media Type במנהל התקן המדפסת.

בעת הדפסה על נייר Photo של Brother, טענו גיליון נוסף מאותו סוג נייר במגש הניירות.  נייר Photo אינו מוזן כהלכה.
גיליון נוסף נכלל בחבילת הניירות למטרה זו. 

קווים שחורים אנכיים מופיעים 
בעותקים.

קוים שחורים אנכיים על עותקים נגרמים בדרך כלל על ידי לכלוך או טיפקס על פס הזכוכית. 
נקו את פס הזכוכית, זכוכית הסורק, המוט הלבן והפלסטיק הלבן שמעליהם.

ראה מידע קשור: "ניקוי הסורק" בסוף סעיף זה. בדקו כי הלכלוך הוסר.

סימנים או כתמים שחורים 
מופיעים על העותקים.

סימנים או כתמים שחורים על עותקים נגרמים בדרך כלל על ידי לכלוך או טיפקס על פס 
הזכוכית. 

נקו את זכוכית הסורק ואת משטח הפלסטיק הלבן שמעליה.

ראה מידע קשור: "ניקוי הסורק" בסוף סעיף זה. בדקו כי הלכלוך הוסר.

מידע קשור
• "ניקוי הסורק" בעמוד 31	

• "בדיקת איכות ההדפסה" בעמוד 31	

• "בדיקת יישור ההדפסה ממכשיר Brother שלכם" בעמוד 33	
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תקיעות מסמכים ונייר

תקיעות מסמכים

מידע קשור
• ראה "הודעות שגיאה ותחזוקה" בעמוד 36	

מסמך תקוע בחלק העליון של מזין המסמכים 
האוטומטי

הוציאו את כל הנייר שאינו תקוע ממזין המסמכים 
האוטומטי.

פתחו את מכסה מזין המסמכים האוטומטי.

הוציאו את המסמך התקוע על ידי משיכתו כלפי 
מעלה. 

סגרו את מכסה מזין המסמכים האוטומטי.

.Stop/Exit לחצו על

  חשוב 
למניעת תקיעות מסמכים בעתיד, סגרו את מכסה מזין 

המסמכים האוטומטי כהלכה על ידי דחיפתו במרכז.

מסמך תקוע בתוך מזין המסמכים האוטומטי

הוציאו את כל הנייר שאינו תקוע ממזין המסמכים 
האוטומטי.

הרימו את מכסה המסמכים.

משכו החוצה את המסמך התקוע לצד שמאל.

סגרו את מכסה המסמכים. 

.Stop/Exit לחצו על

הוצאת פיסות נייר קטנות התקועות בתוך מזין 
המסמכים האוטומטי

הרימו את מכסה המסמכים.

1

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5
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הכניסו גיליון נייר נוקשה, כגון בריסטול לתוך מזין 
המסמכים האוטומטי כדי לדחוף החוצה את כל 

פיסות הנייר הקטנות.

סגרו את מכסה המסמכים.

.Stop/Exit לחצו על

תקיעת מדפסת או תקיעת נייר

מצאו והוציאו את הנייר התקוע.

מידע קשור
• ראה "הודעות שגיאה ותחזוקה" בעמוד 36	

 Jam A( נייר תקוע בתוך ובקדמת המכשיר
)Inside/ Front

  ]Jam A Inside/Front[ אם על הצג מופיע 
או ]Repeat Jam A[פעלו על פי השלבים הבאים:

נתקו את המכשיר משקע החשמל. 

  חשוב 
)MFC-J480DW(

לפני ניתוק המכשיר ממקור אספקת החשמל, ניתן 
להעביר את הפקסים שלכם ולשמור אותם בזיכרון של 
המחשב האישי או מכשיר פקס אחר כדי שלא תאבדו 

הודעות חשובות.
למידע נוסף, ראה מדריך מקוון למשתמש: "העברת 

הפקסים שלכם או דוח יומן פקס".

הוציאו את מגש הניירות )1( החוצה מהמכשיר. 

2

2

3
4

1
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משכו את שני המנופים הירוקים שבתוך המכשיר 
לשחרור הנייר התקוע.

שימו את שתי הידיים מתחת לידיות הפלסטיק 
שמשני צידי המכשיר כדי להרים את מכסה הסורק 

)1( למצב פתוח.

משכו באיטיות את הנייר התקוע )1( החוצה 
מהמכשיר. 

 ,]Repeat Jam A[ אם על הצג מופיעה הודעת
הזיזו את ראש ההדפסה )בעת הצורך( להוצאת 

כל נייר שנותר שם. וודאו כי לא נותרו פיסות נייר 
תקועות בפינות המכשיר )1( ו-)2(.

  חשוב 
• אל תגעו בפס המקודד, פס הפלסטיק הלבן לרוחב 	

המכשיר )1(. הדבר עלול לגרום נזק למכשיר. 

• אם ראש ההדפסה מצוי בפינה הימנית כפי שניתן 	
לראות באיור )2(, לא ניתן להזיז את ראש ההדפסה. 

סגרו את מכסה הסורק וחברו מחדש את הכבל 
החשמלי. פתחו את מכסה הסורק שנית ולחצו 

ממושכות על Stop/Exit עד שראש ההדפסה נע 
למרכז. אז נתקו את המכשיר מהחשמל והוציאו החוצה 

את הנייר.

3

4

5

6
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• אם הנייר תקוע מתחת לראש ההדפסה, נתקו את 	
המכשיר ממקור אספקת החשמל והזיזו את ראש 

ההדפסה להוצאת הנייר.

אחזו בחלקים הקעורים עם הסימונים המשולשים כפי 
 שניתן לראות באיור )3( להזזת ראש  ההדפסה. 

 

• אם דיו מכתים את עורכם או בגדיכם שטפו מיד בסבון 	
או בחומר ניקוי. 

סגרו בזהירות את מכסה הסורק עם שתי הידיים.

משכו באיטיות את הנייר התקוע החוצה מהמכשיר. 

 ,]Repeat Jam A[ אם על הצג מופיעה הודעת
בצעו את הפעולות הבאות:

א. נא לבדוק היטב את חלקו הפנימי של המכשיר  
)1( למציאת פיסות נייר תקועות.   

ב. לחצו על שני המנופים )1(, ופתחו את מכסה  
שחרור תקיעות הנייר בצדו האחורי של המכשיר.  

ג. משכו באיטיות את הנייר התקוע )1( החוצה  
מהמכשיר.   

7

8
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ד. סגרו את מכסה שחרור תקיעות הנייר. וודאו כי  
המכסה סגור כהלכה.  

החזירו את מגש הניירות לתוך המכשיר.

כאשר מגש הניירות במקומו בתוך המכשיר, משכו 
החוצה את תומך הנייר )1( עד שינעל למקומו ואז 

פתחו את כנף התמיכה של הנייר )2(.

חברו מחדש את הכבל החשמלי.

 נייר תקוע בצדו הקדמי של המכשיר
)Jam B Front(

 אם על הצג מופיע ]Jam b Front[או
]Repeat Jam B[פעלו על פי השלבים הבאים:

נתקו את המכשיר משקע החשמל. 

  חשוב 
)MFC-J480DW(

לפני ניתוק המכשיר ממקור אספקת החשמל, ניתן 
להעביר את הפקסים שלכם ולשמור אותם בזיכרון של 
המחשב האישי או מכשיר פקס אחר כדי שלא תאבדו 

הודעות חשובות.
למידע נוסף, ראה מדריך מקוון למשתמש: "העברת 

הפקסים שלכם או דוח יומן פקס".

הוציאו את מגש הניירות )1( החוצה מהמכשיר. 

משכו את שני המנופים הירוקים שבתוך המכשיר 
לשחרור הנייר התקוע.

9

10

11

1

2

3
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משכו באיטיות את הנייר התקוע החוצה )1(. 

 ,]Repeat Jam B[ אם על הצג מופיעה הודעת
בצעו את הפעולות הבאות:

בדקו היטב את חלקו הפנימי של המכשיר )1(   א. 
למציאת פיסות נייר תקועות.   

ב. לחצו על שני המנופים )1(, ופתחו את מכסה  
שחרור תקיעות הנייר בצדו האחורי של המכשיר.  

ג. משכו באיטיות את הנייר התקוע החוצה   
מהמכשיר.   

ד. סגרו את מכסה שחרור תקיעות הנייר. וודאו כי  
המכסה סגור כהלכה.  

החזירו את מגש הניירות לתוך המכשיר.

כאשר מגש הניירות במקומו בתוך המכשיר, משכו 
החוצה את תומך הנייר )1( עד שינעל למקומו 

ופתחו את כנף התמיכה של הנייר )2(.

חברו מחדש את הכבל החשמלי.

)Jam C Rear( נייר תקוע בצדו האחורי של המכשיר
אם על הצג מופיע ]Jam c Rear[, פעלו על פי 

השלבים הבאים:

נתקו את המכשיר משקע החשמל. 

4

5

6

7
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  חשוב 
)MFC-J480DW(

לפני ניתוק המכשיר ממקור אספקת החשמל, ניתן 
להעביר את הפקסים שלכם ולשמור אותם בזיכרון של 
המחשב האישי או מכשיר פקס אחר כדי שלא תאבדו 

הודעות חשובות.
למידע נוסף, ראה מדריך מקוון למשתמש: "העברת 

הפקסים שלכם או דוח יומן פקס".

הוציאו את מגש הניירות )1( החוצה מהמכשיר. 

משכו את שני המנופים הירוקים שבתוך המכשיר 
לשחרור הנייר התקוע.

על פי גודל הנייר, קל יותר להוציא את הנייר התקוע 
מצדו הקדמי של המכשיר מאשר מצדו האחורי.

לחצו על שני המנופים )1(, ופתחו את מכסה שחרור 
תקיעות הנייר בצדו האחורי של המכשיר.

משכו באיטיות את הנייר התקוע החוצה מהמכשיר. 

סגרו את מכסה שחרור תקיעות הנייר. וודאו כי 
 המכסה סגור כהלכה.

החזירו את מגש הניירות לתוך המכשיר.

כאשר מגש הניירות מצוי בתוך המכשיר, משכו 
החוצה את תומך הנייר )1(

2

3

4

5
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עד לנעילתו למקומו, ופתחו את כנף התמיכה של 
הנייר )2(.

חברו מחדש את הכבל החשמלי. 9
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הזנת טקסט במכשיר Brother שלכם

• התווים הזמינים עשויים להשתנות מארץ לארץ. 	

בעת הגדרת בחירות תפריט מסוימות, כגון זיהוי תחנת עבודה, יתכן שתצטרכו להזין טקסט למכשיר. לרוב לחצני לוח 
החיוג שלוש עד ארבע אותיות המודפסות על הלחצנים. על לחצני 0, # ו-* אין אותיות מודפסות כי הם משמשים לתווים 

מיוחדים. 

לחצו על לחצן לוח החיוג המתאים את מספר הפעמים המוצג בטבלה זו לגישה לתו הרצוי לכם.

חמש פעמיםארבע פעמיםשלוש פעמיםשתי פעמיםפעם אחתלחצו על הלחצן 
2ABC2A

3DEF3D

4GH14G

5JKL5J

6MNO6M

7PQRS7

8TUV8T

9WXYZ9

להזזת הסמן שמאלה או ימינה, לחצו על ► או ◄.

הכנסת רווחים
• להזנת רווח במספר פקס, לחצו על ◄  פעם אחת.	
• להזנת רווח בשם, לחצו על ◄ שתי פעמים.	

ביצוע תיקונים
•  אם הזנתם תו לא נכון וברצונכם לשנותו, לחצו על ► או ◄ להזזת הסמן מתחת לתו הלא נכון.  	

לחצו עלClear  ואז הזינו את התו הנכון.
• להכנסת תו, לחצו על ► או ◄ להזזת הסמן למקום הנכון, ואז הזינו את התו.	
• 	. Clearלמחיקת כל התווים, לחצו שוב ושוב על

חזרה על אותיות 
• אם עליכם להזין אות המצויה על אותו לחצן כאות הקודמת שהזנתם, לחצו על ◄ להזזת הסמן מיד לפני שתלחצו על 	

הלחצן שנית. 

נספח ג
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תווים וסמלים מיוחדים
לחצו על  # ,* או 0 שוב ושוב עד שתראו את התו או הסמל המיוחד הרצוי לכם. 

)רווח( ! “ # $ % & ‘ )( * + , - ./ €לחצו על *

: ; >=< ? @ [[ ^ _לחצו על #

ÄËÖÜÀÇÈÉ0לחצו על 0

מידע על תאימות לתקנת הנציבות האירופית 801/2013
MFC-J480DWצריכת חשמל

כ-1.7 וואטמחובר לרשת במצב המתנה1

1  כל יציאות הרשת מופעלות ומחוברות

כיצד להפעיל/להשבית רת"ם אלחוטית
  ]Network[>[wlan Enable[>]On[ בחרו ,Settings להפעלת והשבתת קישור לרשת אלחוטית, לחצו על 

.]Off[ או
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מפרטי מוצרים מתכלים
המכשיר עושה שימוש במחסניות בצבעי שחור, צהוב, כחול ואדום הנפרדות מערכת ראש דיו

ההדפסה.
בהתקנה הראשונה של ערכת מחסניות דיו המכשיר ישתמש בכמות של דיו למילוי שפופרות משך השימוש במחסנית דיו

אספקת הדיו לתדפיסים איכותיים. תהליך זה יתרחש פעם אחת בלבד.  לאחר תום התהליך 
 למחסניות המצורפות למכשיר תהיה כמות דיו קטנה יותר ממחסניות סטנדרטיות )80%(.  

עם כל מחסניות הדיו הבאות ניתן להדפיס את מספר הדפים המצוין.

>מחסנית דיו שחור סטנדרטית< LC221BK אביזרים מתכלים חלופיים
 LC221Y >מחסנית דיו צהוב סטנדרטית<
 LC221C >מחסנית דיו כחול סטנדרטית<
LC221M >מחסנית דיו אדום סטנדרטית<

שחור, צהוב, כחול ואדום – כ-260 דפים1

 LC221BK >מחסנית דיו שחור גדולה<
 LC223Y >מחסנית דיו צהוב גדולה<
 LC223C >מחסנית דיו כחול גדולה<
LC223M >מחסנית דיו אדום גדולה<

שחור, צהוב, כחול ואדום – כ-550 דפים1

 למידע נוסף על החלפת אביזרים מתכלים, בקרו אותנו בכתובת:
   http://www.brother.com/pageyield 

?Innobella™ מקורו מהו ”Innobella™“ השם .Brother הוא מגוון של אביזרים מתכלים מקוריים של Innobella™
במילים Innovation )חדשנות( ו-Bella )יפה באיטלקית( ומייצג את הטכנולוגיה "החדשנית" 

המספקת לכם תוצאות הדפסה "יפות" ו"עמידות לאורך זמן".

  Innobellaממליצה על נייר להדפסת תמונות מבריק של Brother להדפסת תצלומים, חברת
)סדרת  BP71( לאיכות גבוהה.  קל יותר לקבל תדפיסים מבריקים ואיכותיים עם דיו ונייר של 

.Innobella™

 .ISO/IEC 24711 1   תפוקת מחסנית משוערת מוצהרת על פי תקן

מידע קשור
• ראה "הודעות שגיאה ותחזוקה" בעמוד 36	

אם אתם משתמשים במערכת הפעלה ®Windows, לחצו פעמים על צלמית Brother CreativeCenter שעל 
שולחן העבודה שלכם לגישה לאתר האינטרנט חינם שלנו שנועד לסייע לכם ליצור ולהדפיס בקלות חומרים 

בהתאמה אישית לשימוש עסקי וביתי עם תצלומים, טקסט וביטוי יצירתי.

 משתמשי מקינטוש יכולים לגשת אל Brother CreativeCenter באתר זה
http://www.brother.com/creativecenter :בכתובת





 נא לבקר אותנו באינטרנט בכתובת:
.http://www.brother.com 

www.brotherearth.com

 בריטניה
גרסה 0

 עשוי מ-100% נייר ממוחזר 
)לא כולל כריכה(




