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אם עליכם לפנות לשירות לקוחות
נא למלא את הפרטים הבאים לעיון נוסף בעתיד: 

MFC-J5625DW ,MFC-J5720DW מספר דגם: 
MFC-J5620DW   

)נא להקיף בעיגול את מספר הדגם שלכם(    

מספר סידורי1: ______________________________
תאריך קנייה:   ______________________________ 
______________________________  מקום קנייה: 

המספר הסידורי מצוי בצדו האחורי של המכשיר.     1 

שמרו על מדריך למשתמש זה עם הקבלה על הקנייה כהוכחה לקנייתכם    
במקרה של גניבה, שריפה או שירות במסגרת האחריות.  

רשמו את המוצר באינטרנט בכתובת:

http://www.brother.com/registration
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  Brother קישור לאינטרנט/יישומי   

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

ישירות מהמכשיר שלכם ללא מחשב.

 )ראה מדריך חיבור לאינטרנט 
.)solutions.brother.com/manuals בכתובת

                 סריקה                          הדפסה

הוספת קיצורי דרך

שמרו את ההגדרות המצויות בשימוש נפוץ ביותר אצלכם 
כקיצורי דרך. 

 )ראה מדריך מקוון למשתמש 
.)solutions.brother.com/manuals :בכתובת

[

ניתן להשתמש בתכונות הבאות!

  קיבולת נייר גדולה לשימוש
רב-תכליתי

 ניתן לטעון מגוון רחב של סוגי נייר במגשי הניירות. 
 ניתן גם להשתמש בנייר A3 או Ledger רציף. אם 

בחרתם  auto select במנהל התקן המדפסת שלכם, 
המגש המכיל את הנייר בגודל הנכון ייבחר אוטומטית 

במהלך ההדפסה. )ראה טעינת נייר בע"מ 9(.

חריץ הזנה ידנית                                        1 דף   1
2   המגש הרב-תכליתי                               80 דפים
 A3 מגש ניירות מס' 1              250 דפים/עד גודל   3 

Ledger או  
מגש ניירות מס' 2 )דגם MFC-J5720DW בלבד(      4
Ledger או A3 250 דפים/עד גודל                         

 קישור למכשירים ניידים

השתמשו בתוכנית iPrint&Scan של Brother להדפסה 
ולסריקה של תמונות וקבצים ממכשירים ניידים. 

)ראה מדריך להדפסה/סריקה ניידת לתוכנית
  Brotherשל iPrint&Scan  

.)solutions.brother.com/manuals :בכתובת
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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 הוראות הבטיחות מדריך בטיחות המוצר

 לפני הגדרת המכשיר שלכם. ראה מדריך זה לסימנים 
מסחריים והגבלות משפטיות.

מודפס/בקופסה

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

החיבור שאתם משתמשים בו.

מודפס/בקופסה

 למדו את פעולות הפקס, ההעתקה, הסריקה מדריך בסיסי למשתמש
 ™PhotoCapture Center ופעולות 

ותחזוקה בסיסית של המכשיר. ראה עצות על אבחון ותיקון 
תקלות.

מודפס/בקופסה

מדריךHTML  )אינטרנט( זה כולל את התכנים של המדריך מדריך מקוון למשתמש
הבסיסי למשתמש ומידע נוסף על הגדרות ופעולות המכשיר, 

 תכונות אבטחה, עצות לאבחון ותיקון תקלות והוראות 
 תחזוקה. בנוסף למידע על הדפסה מהמחשב האישי, 

 סריקה, העתקה, פקס )בדגמי MFC בלבד( 
  ControlCenter-ו  PhotoCapture Center ופעולות 

של Brother , ניתן למצוא גם מידע מועיל על שימוש במכשיר 
ברשת.

HTML / CD-ROM 
  )Windows®( / מרכז 

 1Brother הפתרונות של 
)מקינטוש( 

המדריך מספק מידע מועיל על גישה לשירותי אינטרנט מדריך חיבור לאינטרנט
Brother , ועל הורדת תמונות, הדפסת נתונים וטעיי רממכשי

נת קבצים ישירות לשירותי אינטרנט. 

 קובץ PDF/מרכז 
   1Brother הפתרונות של

AirPrint להדפסה מדריך  AirPrint המדריך מספק מידע על שימוש בתוכנית
ממערכת הפעלה  OS X v10.7.x  או יותר ומהאייפון, אייפוד 
מגע, אייפד או מכשיר iOS אחר עם מכשיר Brother  שלכם 

מבלי להתקין מנהל התקן מדפסת. 

 קובץ PDF/מרכז 
   1Brother הפתרונות של

 מדריך הדפסה באמצעות 
ענן גוגל

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

 קובץ PDF/מרכז 
  1Brother הפתרונות של

מדריך הדפסה/סריקה ניידת 
 iPrint&Scan באמצעות 

  Brother של

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

. Wi-Fi חיבור לרשת

 קובץ PDF/מרכז 
   1Brother הפתרונות של

.solutions.brother.com/manuals 1 נא לבקר בכתובת  
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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 הדף

תיבת חיפוש   1
אינדקס ניווט  2

סיכום כל תכונה   3
הוראות שלב-אחר-שלב   4

היכן ניתן למצוא את המדריך המקוון למשתמש?

)Windows®(
       )Start( > All Programs > Brother > Brother Utilities > MFC-XXXX לחצו על 

.Support > User’s Guides הוא שם הדגם שלכם(. ועל XXXX כאשר(

)Windows® 8(
 הקישו או לחצו על Brother Utilities( > MFC-XXXX(        )כאשרXXXX  הוא שם הדגם שלכם(. 

.Support > User’s Guides ועל

)מקינטוש או אפשרויות אחרות(
  :Brother נא לבקר במרכז הפתרונות שלsolutions.brother.com/manuals
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 אם יש לכם שאלות או בעיות, נא לעיין בש"ש 
על הדגם שלכם.

■ הצעת מספר דרכי חיפוש
■ הצגת שאלות קשורות למתן מידע נוסף

■ קבלת עדכונים שוטפים המבוססים על משוב של הלקוחות

* דף הבית של ש"ש ישתנה על פי הדגם שלכם.

היכן ניתן למצוא ש"ש אלו?

 Brother מרכז הפתרונות של 
http://support.brother.com :בכתובת
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  תוכן העניינים

1 מידע כללי               1
1 שימוש בתיעוד             
1    סמלים ומוסכמות שנעשה בהם שימוש בתיעוד        
1          Brother )Windows®( על תוכניות השירות של
2 סקירה כללית של לוח בקרה           
 מסך מגע LCD של 3.7 אינטש )93.4 מ"מ(                   4
8 הזנת טקסט             

9 טעינת נייר              2
9 לפני טעינת נייר             
טעינת נייר במגש הניירות מס' 1                              9

14         )MFC-J5720DW טעינת נייר במגש ניירות מס' 2 )דגם 
18 טעינת נייר במגש הניירות הרב-תכליתי          
טעינת נייר בחריץ ההזנה הידנית                    20
23 הגדרות נייר             
23    הגדרת גודל וסוג נייר            
24 בדיקת הגדרת נייר            
    חומרי הדפסה מומלצים                      24
24    טיפול ושימוש בחומרי הדפסה          

25 טעינת מסמכים              3
25 כיצד לטעון מסמכים            
25    שימוש במזין המסמכים האוטומטי          
26    שימוש בזכוכית הסורק           

28 הדפסה ממחשב             4
28 כיצד להדפיס מסמך            

29 העתקה               5
29 כיצד להעתיק             
29    הפסקת העתקה            
29  סקירה כללית של אפשרויות העתקה          
30    סוג נייר             
30    גודל נייר             
30    בחירת מגש ניירות            

31 סריקה למחשב              6
31  לפני הסריקה             
31          ControlCenter4 באמצעות PDF סריקת מסמך כקובץ
32 כיצד לסרוק מסמך כקובץ PDF באמצעות מסך המגע        

 33       USB הדפסת תצלומים מכרטיס זיכרון או כונן הבזק  7
33         )PHOTO מצב( ™PhotoCapture Center פעולות 
33 כיצד להדפיס תמונות            
33 צפייה בתצלומים            
34        ™PhotoCapture Centerסקירה כללית של הגדרות הדפסה של

)Windows ®(
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טלפון ומכשירים חיצוניים                                                   35    8
35 סקירה כללית של שירותי טלפון           
35    דואר קולי             
35                    )VoIP( פרוטוקול העברת קול באינטרנט   
   חיבור משיבון חיצוני                       35 
35    טלפונים חיצוניים ושלוחות           

36 שליחת פקס              9
36 כיצד לשלוח פקס            
37   הפסקת שליחת פקס            
38 כיצד לשמור מספרים            
38   שמירת הפסקה            
38     שמירת מספרי פנקס כתובות           
39 כיצד להגדיר את זיהוי תחנת העבודה שלכם         

40 קבלת פקס              10
40 מצבי קבלה             
40 בחירת מצב הקבלה            
41    שימוש במצבי קבלה            
42 הגדרות מצב קבלה            
42    השהיית צלצול            
42    זמן צלצול פקס/טלפון )מצב פקס/טלפון בלבד(              

43 תחזוקה שוטפת            א 
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43    ניקוי זכוכית הסורק            
44    בדיקת איכות ההדפסה           
45    בדיקת יישור ההדפסה           

47 אבחון ותיקון תקלות            ב 
 47 איתור הבעיה             
47 הודעות שגיאה ותחזוקה           
57    אנימציות של שגיאות            
57    העברת הפקסים שלכם או דוח יומן פקס         
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66 אבחון ותיקון תקלות להגדרת רשת מקומית אלחוטית        
66    דוח רשת מקומית אלחוטית           
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78     בדיקת גרסת קושחה            
78    סקירה כללית של איפוס פעולות          
79    כיצד לאפס את המכשיר           



כיצד להשתמש בתיעוד
תודה לכם על שקניתם מכשיר Brother! קריאת 

התיעוד תסייע לכם להפיק את המרב מהמכשיר שלכם.

סמלים ומוסכמות

אנו משתמשים בסמלים ובמוסכמות הבאים בכל חלקי 
המדריך למשתמש.

כתב מודגש משמש לזיהוי מקשים על   מודגש 
מסך המחשב שלכם.  

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

טקסט בגופן Courier New   מזהה    Courier
הודעות על מסך המגע של המכשיר.  New 

 

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.

 Brother Utilitiesעל
)Windows®(

 Brother Utilities הוא משגר יישומים המציע גישה 
נוח לכל יישומי Brother המותקנים על המכשיר שלכם.

)Windows® XP, Windows Vista®,  
Windows® 7, Windows Server® 2003,  
Windows Server® 2008 
Windows Server® 2008 R2  -ו(    

  

  )Start( > All Programs >         לחצו על  

Brother >        Brother   Utilities   
  )Windows Server® 2012-ו Windows® 8(  

הקישו או לחצו על         Brother Utilities ממסך   

  Start או משולחן העבודה.

  Windows Server® 2012 -ו Windows® 8.1(  

)R2  

הזיזו את העכבר לפינה השמאלית התחתונה של    

מסך Start ולחצו על       )אם אתם משתמשים     

  במכשיר מבוסס-מגע, הזיזו את מסך Start מלמטה  

   ,Apps כאשר מופיע מסך .)Apps להצגת מסך  

.)Brother Utilities(         הקישו או לחצו על  

בחרו את המכשיר שלכם.  

בחרו את הפעולה הרצויה לכם.   

1

מידע כללי1

1

2

3
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סקירה כללית של לוח הבקרה

מסך מגע LCD )צג גבישים נוזליים( של 3.7      1
אינטש )93.4 מ"מ(  

ניתן לגשת לתפריטים ולאפשרויות הרצויים לכם על     
ידי לחיצה עליהם כאשר הם מופיעים על מסך המגע.   

ניתן להתאים את הזווית של מסך המגע LCD ולוח    
המקשים על ידי הרמתו. להורדת לוח הבקרה, לחצו     
על לחצן השחרור המצוי מאחורי לוח הבקרה, כפי     

שניתן לראות באיור.  

 לדגמי  MFC-J5620DW ,MFC-J5625DW ו- MFC-J5720DW אותו מסך מגע LCD של 3.7 אינטש 
)93.4 מ"מ( ולוח מקשים.

הערה 
.MFC-J5720DW רוב האיורים במדריך למשתמש זה הם של דגם
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לוח מקשים  2
■        אחורה  

לחצו כדי לשוב לרמת התפריט הקודמת.   
■        בית  

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

הגדרת ברירת המחדל.   
■       ביטול  

לחצו לביטול פעולה כאשר הלחצן נדלק.   

3            הפעלה/כיבוי
 לחצו על        להפעלת המכשיר.

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

מספר שניות לפני הכיבוי. 
אם חיברתם מכשיר טלפון חיצוני או משיבון, הוא 

 יהיה זמין תמיד לשימוש. 

אם תכבו את המכשיר באמצעות לחצן        , 
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.
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מסך מגע של 3.7 אינטש
)93.4 מ"מ(

בחרו מבין שלושת סוגי המסכים להגדרת מסך הבית:  
  Moreמסכי ,)Basic Functions) מסך פונקציות בסיסיות

.(Shortcuts)ומסכי קיצורי דרך
כאשר מוצג מסך הפונקציות הבסיסיות, הזיזו אותו 

שמאלה או ימינה או לחצו על ► או ◄ להצגת מסכי 
More. לחצו על          להצגת מסכי קיצורי הדרך.

 

מסך הפונקציות הבסיסיות

מסך הפונקציות הבסיסיות מציג את התאריך והזמן 
ומספק גישה למצבי פקס, העתקה וסריקה. 

More מסכי

מסכי More מציגים את התאריך והזמן ומספקים גישה 
 לתכונות נוספות כגון צילום, אינטרנט, יישומים וקיצורי 

.A3 דרך להעתקה על דפי

מסכי קיצורי דרך

ניתן לבחור הגדרות מסוימות כקיצור דרך כדי שתוכלו 
לשלוח במהירות פקס, להעתיק, לסרוק ולהשתמש 

בשירותי ההתחברות לאינטרנט. )ראה מדריך מקוון 
למשתמש(.
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סטאטוס אלחוטי  1
 מחוון בן ארבע רמות על מסך מצב Ready מציג את   
עוצמת האות האלחוטי הנוכחית אם אתם משתמשים  

בחיבור אלחוטי.

■ כאשר         מופיע על מסך המגע, לחצו עליו   
   להגדרת תצורת ההגדרות האלחוטיות שלכם. 

   למידע נוסף, ראה מדריך הגדרות מהיר.

2              דיו
 מציג את כמות הדיו הזמינה. לחצו לגישה לתפריט

.Ink
כאשר מחסנית הדיו מתקרבת לסוף חייה או שיש לה 

בעיה, צלמית שגיאה מוצגת על כל צבע דיו רלוונטי.

)ראה מדריך מקוון למשתמש(.

3          הגדרות
 לחצו לגישה להגדרות.

)ראה מסך הגדרות בע"מ 7(

4            קיצורי דרך

לחצו לגישה למסכי קיצורי הדרך.  

תאריך וזמן  5
מציג את התאריך והזמן שהוגדרו במכשיר. 

6            מצבים:

פקס  ■

לחצו לגישה למצב פקס.    

העתקה  ■

לחצו לגישה למצב העתקה.   

סריקה  ■

לחצו לגישה למצב סריקה.  

צילום  ■  

לחצו לגישה למצב צילום.

אינטרנט  ■  

לחצו לחיבור מכשיר Brother לשירות אינטרנט.   
לפרטים נוספים, ראה מדריך חיבור לאינטרנט.   

יישומים  ■  
לחצו לחיבור מכשיר Brother לתפריט היישומים    

.Brother של   

A3 צורי דרך להעתקה על דפי    ■  

השתמשו בקיצור דרך מוגדר מראש להעתקה זה     
.Ledger או A3 להעתקה על דפים בגודל  

)ראה מדריך מקוון למשתמש(.  

7       הוספת קיצור דרך
 צרו קיצורי דרך לפעולות המצויות בשימוש נפוץ,

כגון שליחת פקס, העתקה, סריקה ושימוש בחיבור 
לאינטרנט. שלושת מסכי קיצורי הדרך זמינים עם מקום 

לעד שישה קיצורי דרך בכל מסך.
למידע נוסף, ראה מדריך מקוון למשתמש. 

הערה  
 כאשר אחד ממסכי קיצורי הדרך מוגדר כמסך הבית,

לחצו על                          המוצג בתחתית המסך 

לגישה למסך הפונקציות הבסיסיות. 
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10   צלמית אזהרה            

צלמית האזהרה        מופיעה כאשר קיימת הודעת 

שגיאה או תחזוקה; לחצו על  Detail כדי לצפות 

.Ready בה, ואז לחצו על       כדי לשוב למצב

)ראה הודעות שגיאה ותחזוקה בע"מ 47(.

הערה 
   ARPHIC  המוצר מאמץ את הגופן של  ●

.TECHNOLOGY CO ,LTD    

MascotCapsule UI נעשה שימוש בתוכניות  ● 
  MascotCapsule Tangiblet-ו Framework  

 .HI CORPORATION  שפותחו על ידי   
MascotCapsule הוא סימן מסחרי רשום של   

HI CORPORATIO ביפן.  

פקסים שמורים:   8
            ,)Off( מושבתת Fax Preview כאשר תכונת

Stored Faxes מציג את מספר הפקסים 
שהתקבלו השמורים בזיכרון של המכשיר. 

לחצו על Print להדפסת הפקסים

פקס)ים( חדש)ים(:  9

כאשר תכונת Fax Preview של פקס מופעלת 
 )New Fax(es).)On מציג את מספר הפקסים 

 החדשים שהתקבלו והשמורים בזיכרון של המכשיר.
 

 לחצו על View כדי לצפות בפקסים שלכם 
על מסך המגע. 
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תאריך וזמן   4
מציג את התאריך והזמן שהוגדרו במכשיר.   

.Date & Time לחצו לגישה לתפריט  

מצב שקט   5
מציג את הגדרת המצב השקט.  לחצו לגישה לתפריט   

.Quiet Mode   

כאשר תפריט זה מוגדר למצב On,           מוצג על     
מסך  הבית. רעש ההדפסה של המכשיר הופחת.  

למידע נוסף, ראה מדריך מקוון למשתמש.   

כל ההגדרות   6
.Settings לחצו לגישה לתפריט  

תצוגה מקדימה של פקס   7
.Fax Preview ראה הגדרת  

לחצו לגישה להגדרת תצוגה מקדימה של פקס.  

הגדרת מגש ניירות   8
   לחצו לגישה לתפריט  Tray Setting  לשינוי

גודל הנייר וסוג הנייר בכל מגש ניירות.  

מסך הגדרות 

 בעת לחיצה על        , מסך המגע מציג את הסטאטוס
של המכשיר. 

מסך זה מספק גישה לכל הגדרות המכשיר. 

תחזוקה  1
.Maintenance  לחצו לגישה לתפריט

התפריט משמש לבדיקת ושיפור איכות ההדפסה,   
ניקוי ראש ההדפסה ובדיקת כמות הדיו הזמינה. ניתן  
גם להשתמש בתפריט פתרונות התחזוקה לפתרון   

שגיאת תקיעת נייר חוזרת ונשנית. 

מצב קבלה   2

מציג את מצב הקבלה הנוכחי  

■ Fax )פקס בלבד(  

■ Fax/Tel )פקס/טלפון(   

■  External TAD )משיבון חיצוני(  

■ Manual )ידני(  

Wi-Fi  3
 לחצו להגדרת חיבור רשת אלחוטי. 

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

משתמשים בחיבור אלחוטי.
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הזנת טקסט

כאשר עליכם להזין טקסט למכשיר, תופיע מקלדת על 
מסך המגע.

לחצו על                למעבר בין  אותיות, מספרים ותווים 
מיוחדים. 

הערה   
 כדי לעבור בין אותיות קטנות או גדולות 

לחצו על             .

הכנסת רווחים
להזנת רווח, לחצו על  Space או שניתן ללחוץ על  

להזזת הסמן. 

הערה  
התווים הזמינים עשויים להשתנות מארץ לארץ. 

ביצוע תיקונים
אם הזנתם תו לא נכון וברצונכם לשנותו, לחצו על    

להזזת הסמן להדגשת התו הלא נכון, ואז לחצו על        . 
הזינו את התו הנכון. ניתן גם להשתמש בסמן כדי לשוב 

אחורה ולהכניס תווים.
למחיקת כל התווים, לחצו שוב ושוב על       .

►

►
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לפני טעינת נייר
 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.  הדבר     

מאפשר למכשיר להזין אוטומטית נייר ממגש   
הניירות הנכון אם  auto tray select הוגדר      
במכשיר או במנהל התקן המדפסת. )ראה הגדרת     

גודל וסוג נייר בע"מ 23(.   

אם הגדרת  Check Paper מופעלת )On(, יציג     ■
המכשיר הודעה השואלת האם ברצונכם לשנות את     
סוג הנייר וגודל הנייר בעת הוצאת מגש ניירות מס'     

                              )MFC- 2 '1 או מגש ניירות מס   
)J5720DW מהמכשיר או בעת טעינת נייר במגש     
הרב-תכליתי. שנו את הגדרת גודל הנייר וסוג     
הנייר בעת הצורך על פי ההוראות שעל מסך המגע.     

)ראה בדיקת הגדרת נייר בע"מ 24(.  

אנו מסבירים כיצד לטעון נייר בכל מגש ניירות:

מגש ניירות מס' 1..............................  ראה ע"מ 9.
מגש ניירות מס' 2..............................  ראה ע"מ 14.
המגש הרב-תכליתי............................  ראה ע"מ 18.
חריץ ההזנה הידנית...........................  ראה ע"מ 20.

טעינת נייר2

טעינת נייר במגש הניירות מס' 1
גודל נייר וכיוון טעינה

גודל הנייר קובע את הכיוון בעת טעינת נייר במגש הניירות 
מס' 1.

 
 
 

מגש ניירות מס’ 1
A4 ♦

 Letter ♦
Executive ♦

לרוחב

A5
A6

 Photo
 Photo L

 Photo 2L
כרטיס אינדקס 

מעטפה

לאורך

A3 ♦
 Ledger ♦

Legal
)נייר צילום מבריק אינו 

זמין(

לאורך 
)מגש ניירות מס’ 1 מוארך(

♦ ראה פרטים בפרק זה.
למידע על גודלי נייר אחרים, ראה מדריך מקוון למשתמש. 
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:Executive או A4, Letter  בעת שימוש בנייר בגודל

הוציאו את מגש הניירות מס' 1 החוצה מהמכשיר.    
 

    --- לחצו והזיזו בזהירות את מובילי הנייר )1(     
כדי שיתאימו לגודל הנייר.   

נא לוודא כי הסימן המשולש )2( על מוביל הנייר )1(      
תואם לסימן גודל הנייר שאתם משתמשים בו.   

אווררו את ערימת הניירות היטב למניעת תקיעות       
נייר ובעיות הזנה.   

הערה  
וודאו תמיד שהנייר אינו מסתלסל.  

  טענו נייר במגש הניירות כשהצד להדפסה פונה  
 כלפי מטה. בדקו כי הנייר מונח שטוח במגש הניירות. 

כיוון הדפסה לרוחב     

התאימו בזהירות את מובילי הנייר )1( לגודל הנייר.      
וודאו כי מובילי הנייר נוגעים בצידי הנייר.     

1

2

3

4

5
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:Ledger או A3 בעת שימוש בנייר בגודל

הוציאו את מגש הניירות מס' 1 החוצה מהמכשיר.     
הניחו את המגש על משטח שטוח.   

דחפו את לוחית ההזזה הכחולה עד לנעילתה       
במצב שחרור, ואז האריכו את המגש עד    

שלוחית ההזזה הכחולה שבה וננעלת במצב    
ברירת המחדל.        
פתחו את מכסה המגש וודאו שהסימון המשולש      
   B4 JIS/ בתוך המגש )1( תואם לסימון )2( של  

LGL כפי שניתן לראות באיור.   

 דחפו את לוחית ההזזה הכחולה עד לנעילתה  
 במצב שחרור, ואז האריכו את המגש עד שלוחית 

ההזזה הכחולה שבה וננעלת במצב ברירת המחדל. 
פתחו את מכסה המגש וודאו שהסימון המשולש    
 A3/LGR בתוך המגש )1( תואם לסימון )2( של  

כפי שניתן לראות באיור. 

בדקו שהנייר מונח שטוח במגש ומתחת לסימון גובה    
הנייר המרבי )1(.   

  מילוי יתר של מגש הניירות עלול לגרום לתקיעות    
נייר.   

   דחפו באיטיות את מגש הניירות עד שיכנס בשלמותו  
לתוך המכשיר.  

הוציאו החוצה את תומך הנייר )1( עד לשמיעת צליל    
נקישה ופתחו את כנף התמיכה של הנייר )2(.  

שנו את הגדרת גודל הנייר בתפריט המכשיר,    
בעת הצורך.  

)ראה הגדרת סוג וגודל נייר בע"מ 23(.  

6

7

8

9

1

2
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טענו בזהירות נייר במגש הניירות כשהצד להדפסה     
פונה כלפי מטה. בדקו כי הנייר מונח שטוח במגש    

הניירות.    

כיוון הדפסה לאורך   

     
התאימו בזהירות את מובילי הנייר )1( לגודל הנייר.     

וודאו כי מובילי הנייר נוגעים בצידי הנייר.  

לחצו והזיזו בזהירות את מובילי הנייר )1( כדי      
שיתאימו לגודל הנייר.  נא לוודא כי הסימן המשולש    
)2( על מוביל הנייר )1( תואם לסימן גודל הנייר      

שאתם משתמשים בו.   

   אווררו את ערימת הניירות היטב למניעת תקיעות   
נייר ובעיות הזנה.   

הערה  
וודאו תמיד שהנייר אינו מסתלסל או מקומט.  

3

4

5

6
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   A4 אם נייר בגודל  A4/LTR  )1( הרימו את מעצור  3
או Letter  מצוי במגש ניירות מס' 2.  

דחפו באיטיות את מגש ניירות מס' 2 עד שיכנס     4
בשלמותו לתוך המכשיר.  

בדקו שהנייר מונח שטוח במגש ומתחת לסימון     
גובה הנייר המרבי )1(.  מילוי יתר של      

מגש הניירות עלול לגרום לתקיעות נייר.   

)MFC-J5620DW/J5625DW(
לכו לשלב     . 

)MFC-J5720DW(
לכו לשלב     .

האריכו את מגש ניירות מס' 2 שמתחת למגש     
 ניירות מס' 1 לשמירת יציבת המכשיר

הוציאו את מגש הניירות מס' 2 החוצה       1  
מהמכשיר.     

2  כפי שהארכתם את מגש ניירות מס' 1, דחפו      
את לוחית ההזזה הכחולה והאריכו את       
מגש ניירות מס' 2 לגודל A3 או  Ledger, כך      

שיהיה שווה בגודלו למגש ניירות מס' 1.   

7

8

9

8
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טעינת נייר במגש ניירות מס' 2 
)MFC-J5720DW דגם(

 גודל נייר וכיוון טעינה

גודל הנייר קובע את הכיוון בעת טעינת נייר במגש הניירות 
 מס' 2.

מגש ניירות מס’ 2
לרוחב A4

Letter

לאורך 
)מגש ניירות מס’ 2 מוארך(

A3 ♦
Ledger ♦ 

      Legal  

♦ ראה פרטים בפרק זה.

למידע על גודלי נייר אחרים, ראה מדריך מקוון למשתמש. 
 

דחפו באיטיות את מגש ניירות מס' 1 עד שיכנס       
בשלמותו לתוך המכשיר.  

)MFC-J5620DW/J5625DW(   

)MFC-J5720DW(    

 
פתחו את כנף התמיכה של הנייר.    

שנו את הגדרת גודל הנייר בתפריט המכשיר,      
בעת הצורך.  

)ראה הגדרת סוג וגודל נייר בע"מ 23(.    

9

10

11
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:Ledger או A3 בעת שימוש בנייר בגודל 

הוציאו את מגש הניירות מס' 2 החוצה מהמכשיר.      
הניחו את המגש על משטח שטוח.   

 

דחפו את לוחית ההזזה הכחולה עד לנעילתה במצב     
שחרור, ואז האריכו את המגש עד שלוחית ההזזה    
הכחולה שבה וננעלת במצב ברירת המחדל.  וודאו    
שהסימון המשולש בתוך המגש )1( תואם לסימון     

)2( של B4 JIS/LGL כפי שניתן לראות באיור.   

1

2

  דחפו את לוחית ההזזה הכחולה שנית עד לנעילתה   
במצב השחרור, ואז האריכו את המגש עד שלוחית     
ההזזה הכחולה שבה וננעלת במצב ברירת המחדל.   
וודאו כי הסימון המשולש בתוך המגש )1( תואם     

לסימון )2( של A3/LGR, כפי שניתן לראות    
באיור.  

לחצו והזיזו בזהירות את מובילי הנייר )1(     
כדי שיתאימו לגודל הנייר. נא לוודא כי הסימן      

)2( על מוביל הנייר )1( תואם לסימן  המשולש     
גודל הנייר שאתם משתמשים בו.   

אווררו את ערימת הניירות היטב למניעת תקיעות      
נייר ובעיות הזנה.   

הערה  
וודאו תמיד שהנייר אינו מסתלסל.

3

4



16

טענו בזהירות נייר במגש הניירות כשהצד      
להדפסה פונה כלפי מטה.  

כיוון הדפסה לאורך   

בזהירות את מובילי הנייר )1( לגודל הנייר.     
וודאו כי מובילי הנייר נוגעים בצידי הנייר.  

6

בדקו שהנייר מונח שטוח במגש ומתחת לסימון  5   
גובה הנייר המרבי )1(.    

מילוי יתר של מגש הניירות עלול לגרום לתקיעות    
נייר.   

דחפו באיטיות את מגש ניירות מס' 2 עד שיכנס     
בשלמותו לתוך המכשיר.  

7

8
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האריכו את מגש ניירות מס' 1 מעל מגש ניירות     
מס' 2 למניעת נפילת הדפים ממגש הפלט.   

1   הוציאו את מגש הניירות מס' 1 החוצה     
      מהמכשיר. 

2   כפי שהארכתם את מגש ניירות מס' 2,     
       דחפו את לוחית ההזזה הכחולה והאריכו

      את מגש ניירות מס' 1 לגודל A3 או   
      Ledger, כך שיהיה שווה בגודלו למגש   

      ניירות מס' 2.

   A4/LTR פתחו את מגש הפלט והרימו את מעצור  
)1( אם נייר בגודל A4 או Letter מצוי במגש     

ניירות מס' 1.  

9

10

סגרו את מכסה מגש פלט הנייר ודחפו באיטיות     
את מגש הניירות מס' 1 לתוך המכשיר.   

פתחו את כנף התמיכה של הנייר.  

שנו את הגדרת גודל הנייר בתפריט המכשיר,     
בעת הצורך. )ראה הגדרת סוג וגודל נייר בע"מ 23(.  

11

12

13
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 טעינת נייר במגש הניירות 
הרב-תכליתי
גודל נייר וכיוון טעינה

גודל הנייר קובע את הכיוון בעת טעינת נייר במגש הניירות 
 הרב-תכלית.

מגש רב-תכליתי
A4 ♦

Letter ♦ 
Executive ♦

לרוחב

A3
Ledger

Legal
Folio

A5
A6

Photo
Photo L

Photo 2L
כרטיס אינדקס

מעטפה

לאורך

♦ ראה פרטים בפרק זה.

למידע על גודלי נייר אחרים, ראה מדריך מקוון למשתמש. 

:Executive או A4, Letter  בעת שימוש בנייר בגודל

השתמשו במאחזי האצבעות עם שתי הידיים     
לפתיחת המכסה העליון )1( והמגש הרב-    

תכליתי )2(.  

משכו כלפי מעלה עם שתי הידיים את מגש     
הניירות עד שיינעל למקומו.   

1

2
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הרימו את תומך הנייר.  

לחצו בעדינות והחליקו את מובילי הנייר של מגש     
הניירות הרב-תכליתי עד שיתאימו לרוחב הנייר     

שאתם משתמשים בו.   

אווררו את ערימת הניירות היטב למניעת תקיעות     
נייר ובעיות הזנה.   

הערה 
● וודאו תמיד שהנייר אינו מסתלסל או מקומט.  

● ניתן לטעון עד 80 דפים של נייר רגיל.  

3

4

5

טענו בזהירות נייר במגש הרב-תכליתי כשהצד     
להדפסה פונה כלפי מעלה.  

וודאו שטענתם את הנייר במגש הרב-תכליתי, ולא     
בחריץ ההזנה הידנית.    

כיוון הדפסה לרוחב  

הערה 
אם אינכם יכולים לטעון את הנייר במגש הרב-תכליתי,    

הרימו את המכסה )1( קדימה ודחפו את מנוף השחרור    
)2( כלפי צידו האחורי של המכשיר, ואז טענו את הנייר.   

6
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התאימו בזהירות בשתי הידיים את מובילי הנייר     
במגש הרב-תכליתי לגודל הנייר.   

הוציאו החוצה את תומך הנייר )1( עד לשמיעת     
צליל  נקישה ופתחו את כנף התמיכה של הנייר )2(.  

שנו את הגדרת גודל הנייר בתפריט המכשיר,     
בעת  הצורך.     

)ראה הגדרת סוג וגודל נייר בע"מ 23(.  

טעינת נייר בחריץ ההזנה הידנית 
השתמשו בחריץ ההזנה הידנית לטעינת חומרי הדפסה 

מיוחדים, והכניסו גיליון אחד בכל עת. 
לא ניתן להשתמש בחריץ ההזנה הידנית לצורך הדפסת 

פקסים. 

 גודל נייר וכיוון טעינה

גודל הנייר קובע את הכיוון בעת טעינת נייר בחריץ ההזנה 
 הידנית.

חריץ ההזנה הידנית
A4 ♦

Letter ♦ 
Executive ♦

לרוחב

A3
Ledger

Legal
Folio

A5
A6

Photo
Photo L

Photo 2L
כרטיס אינדקס

♦ מעטפה  

לאורך

♦  ראה פרטים בפרק זה.

למידע על גודלי נייר אחרים, ראה מדריך מקוון למשתמש. 

7

8

9
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 כיצד לטעון מעטפות:

השתמשו במאחזי האצבעות עם שתי הידיים       
לפתיחת המכסה העליון )1( והמגש הרב-תכליתי     

.)2(  

הזיזו את מובילי הנייר של חריץ ההזנה הידנית כך     
שיתאימו לרוחב המעטפה שאתם עומדים להשתמש    

בה.  

1

2

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

טענו מעטפה אחת בלבד בחריץ ההזנה הידנית      
כשהצד להדפסה פונה כלפי מעלה.   

כיוון הדפסה לאורך  

3

4
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התאימו בזהירות בשתי הידיים את מובילי הנייר      
בחריץ ההזנה הידנית למעטפה שאתם משתמשים    

בה.  

שימו מעטפה אחת בחריץ ההזנה הידנית עד      
שהקצה הקדמי נוגע בגלגל הזנת הנייר.  הרפו     

מהמעטפה כאשר אתם שומעים את המכשיר מושך    
אותה פנימה למרחק קצר. על מסך המגע תופיע     

.Manual Feed Slot ready ההודעה  

הערה  
דחפו את המעטפה לתוך חריץ ההזנה הידנית עד     

שתחושו שהוא תופס את המעטפה.   

5

6

הוציאו החוצה את תומך הנייר )1( עד לשמיעת      
צליל נקישה ופתחו את כנף התמיכה של הנייר )2(.  

7
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הגדרות נייר

הגדרת גודל וסוג נייר

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

ניתן להשתמש בנייר בגדלים הבאים להדפסת עותקים:  
 Letter, Legal, ,)10 ס"מ x 15( Photo ,A4, A5, A3

  A4, :והגדלים הבאים להדפסת פקסים Folio-ו Ledger 
 A3, Ledger, Letter, Legal ו-Folio. בעת טעינת נייר 
בגודל שונה במכשיר, עליכם לשנות גם את הגדרת גודל 

 הנייר כדי שהמכשיר יוכל להתאים את הפקס הנכנס לדף. 

לחצו על           )הגדרות(.   

.Tray Setting לחצו על  

  Tray #1, Tray #2 )MFC- לחצו על  
.MP Tray או J5720DW(  

בצעו את אחת הפעולות הבאות:  
אם לחצתם על  Tray #1 או MP Tray לחצו     ■   

.Paper Type  על    

Plain Paper, לחצו על 
  Inkjet Paper, Brother BP71

.Other Glossy או

.Paper Size לחצו על

1

2

3

4

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

להגדיר ולחצו עליה.

הערה  
  Other  או Brother BP71  כאשר נבחר   ●
Glossy, מגש ניירות מס' 1 אינו זמין לנייר     

 .A4 או Letter  שגודלו עולה על  

אם מידע על טעינת נייר במגש הרב תכליתי מופיע    ●
על מסך המגע, קראו אותו ולחצו על  ok לאישור.   

   ,Tray #2 אם בחרתם )MFC-J5720DW(  ■
.Paper Size לחצו על   

 הזיזו את המסך למעלה או למטה או לחצו 
על ▲ או ▼ להצגת אפשרויות גודל הנייר, ולחצו 

על האפשרות הרצויה לכם. 

הערה  
רק נייר רגיל זמין למגש ניירות מס' 2.

לחצו על       .

הערה  
המכשיר פולט נייר עם משטחים מודפסים הפונים 

כלפי מעלה למגש הניירות שבצדו הקדמי. כאשר אתם 
משתמשים בנייר מבריק, הוציא כל גיליון תכף ומיד 

למניעת מריחת צבע או תקיעות נייר.

5
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בדיקת הגדרת נייר
 ,)On( מופעלת )Check Paper( אם הגדרת בדיקת נייר

המכשיר מציג הודעה השואלת האם ברצונכם לשנות 
את הגדרת סוג וגודל הנייר.  הודעה זו תופיע בכל פעם 

שתוציאו מגש ניירות מהמכשיר או תטענו נייר במגש 
.On הרב-תכליתי. הגדרת ברירת המחדל היא

לחצו על           )הגדרות(.

.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 
 .Tray Settings על ▲ או ▼ להצגת

.Tray Setting לחצו על

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

.Check Paper לחצו על

.)On או( Off  לחצו על

לחצו על       .

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

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
BP60PA3נייר A3 רגיל

 A3 מבריק Photo ניירBP71GA3

BP60MA3נייר הזרקת דיו A3 )מאט(

BP60PAנייר A4 רגיל

 A4 מבריק Photo ניירBP71GA4

BP60MAנייר הזרקת דיו A4 )מאט(

 נייר Photo מבריק 
x 10  15  ס”מ

BP71GP

טיפול ושימוש בחומרי הדפסה

חשוב  
לא להשתמש בסוגי הנייר הבאים:

● פגום, מסתלסל, מקומט או אסימטרי

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

● מבריק או עם מרקם מובלט מאוד. 
● נייר שלא ניתן לסדר בערימה אחידה

● נייר קצר סיבים
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כיצד לטעון מסמכים
ניתן לשלוח פקס, ליצור עותקים או לסרוק ממזין 

המסמכים האוטומטי ומזכוכית הסורק.

הערה  
)MFC-J5720DW(

מסמכים דו-צדדיים ניתן לשלוח בפקס, להעתיק 
או לסרוק על נייר עד גודל Legal במזין המסמכים 

האוטומטי.

שימוש במזין המסמכים האוטומטי

מזין המסמכים האוטומטי יכול להזין עד 35 דפים 
)MFC- או 50 דפים )MFC-J5620DW/J5625DW(

 )J5720DW ולהזין כל דף בנפרד. השתמשו בנייר 
בגדלים ובמשקלים המצוינים בטבלה למטה. אווררו 

תמיד את קצוות הדפים לפני הכנסתם למזין המסמכים 
האוטומטי.

 גדלים ומשקלים של מסמכים

148-355.6 מ”מאורך:  

148-215.9 מ”מרוחב: 

64-90 גר’/מ”רמשקל נייר:

טעינת מסמכים3

1

כיצד לטעון מסמכים

חשוב 
אל תמשכו את המסמך במהלך הזנתו.  ●

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

בנייר הדבקה.  

אל תשתמשו בקרטון, נייר עיתון או אריג.    ●

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

בדקו שהמסמכים כתובים בדיו או מתוקנים בטיפקס 
יבשים לחלוטין.

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

אווררו את הדפים היטב. 2
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התאימו את מובילי הנייר )1( לרוחב המסמכים 
שלכם. 

שימו את המסמכים שלכם כשהם פונים כלפי 
מעלה כאשר הקצה העליון פונה קדימה בתוך מזין 

המסמכים האוטומטי עד שתרגישו שהם נוגעים 
 ADF בגלגלי הזנת הנייר. על מסך המגע יופיע

.Ready

3

4

הערה  
אל תטענו את המסמך שלכם מתחת לתומכי     ●

הנייר )1(  

אם טענתם מסמך קטן ואינכם יכולים להוציאו,     ●
פתחו את מגש ערימת הניירות הנייר )1( ואז     

הוציאו את המסמך.  

סגרו את מגש ערימת הניירות לפני סגירת תומך 
המסמכים של מזין המסמכים האוטומטי.

שימוש בזכוכית הסורק

השתמשו בזכוכית הסורק כדי לשלוח פקס, להעתיק או 
לסרוק עמודים בודדים או עמודי ספר.

 גודלי מסמכים נתמכים

 עד 297 מ"מאורך:

 עד 215.9 מ"מרוחב: 

עד 2 ק"גמשקל:
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כיצד לטעון מסמכים

הערה 
כדי להשתמש בזכוכית הסורק על מזין המסמכים 

האוטומטי להיות ריק ותומך המסמכים של מזין 
המסמכים האוטומטי סגור. 

 הרימו את מכסה המסמכים.

שימו את המסמך כשהוא פונה כלפי המטה בפינה 
השמאלית העליונה של זכוכית הסורק. 

 

1  מכסה המסמכים

סגרו את מכסה המסמכים.

חשוב 
אם אתם סורקים ספר או מסמך עבה, אל תסגרו 

בחוזקה את מכסה המסמכים ואל תלחצו עליו.

1

2

3
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הדפסה ממחשב4

כיצד להדפיס מסמך
המכשיר יכול לקבל ולהדפיס נתונים מהמחשב שלכם.  

כדי להדפיס ממחשב, התקינו את מנהל התקן המדפסת.
 )ראה מדריך מקוון למשתמש(.

  Brother התקינו את מנהל התקן המדפסת של
מתקליטור ההתקנה או מרכז הפתרונות של 

Brother. )ראה מדריך הגדרות מהיר(.

בחרו את פקודת ההדפסה )Print( מהיישום שלכם.

בחרו את השם של המכשיר שלכם בתיבת הדו-שיח
 Print ולחצו על Properties או Preferences, על 

פי היישום שאתם משתמשים בו.

 בחרו את ההגדרות שברצונכם לשנות בתיבת
.Properties הדו-שיח

ההגדרות הנפוצות כוללות: 

■ Media Type )סוג חומר הדפסה(
■ Print Quality )איכות הדפסה(

■ Paper Size )גודל נייר(
■ Orientation )כיוון הדפסה(

■ Colour / Greyscale )צבעוני/סולם סקאלה   
אפורה(  

■ Ink Save Mode )מצב חיסכון בדיו(
■ Scaling )סילום(

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

.OK לחצו על

לחצו על Print )או OK על פי היישום שאתם 
משתמשים בו( להתחלת ההדפסה.

1

2

3

4

5

6
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העתקה5

כיצד להעתיק
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 
.)25

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

בע"מ 26(.

לחצו על           )העתקה(.

■   מסך המגע מציג: 

1 מס' עותקים
הזינו את מספר העותקים:

לחצו על – או + על מסך המגע )כפי שניתן     ■
לראות לעיל( 

לחצו על מספר העותקים המוצג על מסך המגע    ■
 והזינו את מספר העותקים הרצוי לכם.

.OK לחצו על

אם אתם מעוניינים ביותר מעותק אחד, הזינו את 
מספר העותקים הרצוי )עד 99(.

.Colour Start או Mono Start לחצו על

1

2

3

4

הפסקת העתקה

להפסקת העתקה, לחצו על        .

סקירה כללית של אפשרויות 
העתקה

לשינוי אפשרויות ההעתקה, לחצו על Copy ולאחר מכן 
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 סיימתם לשנות את האפשרויות, 

.ok לחצו על

למידע נוסף על שינוי אפשרויות ההעתקה הבאות, ראה 
ע"מ 30.

■ Paper Type )סוג נייר(

■ Paper Size )גודל נייר(

■ Tray Select )בחירת מגש ניירות(

לפרטים על שינוי אפשרויות ההעתקה הבאות, ראה 
מדריך מקוון למשתמש.

■ Quality )איכות(

■ Enlarge/Reduce )הגדלה/הקטנה(

■ Page Layout )מתווה דף(

■ )ID( in 1 2 )2 ב-1 )תעודת זהות((

■ Stack/Sort )לערום/למיין(

■ Density )צפיפות(

■ Ink Save Mode )מצב חיסכון בדיו(

■ Thin Paper Copy )העתקה על נייר דק(

■ Book Copy )העתקת ספר(

■ Watermark Copy )העתקת סימן מים(

■ Remove Background Colour )הסרת צבע רקע(

■ sided Copy-2 )העתקה דו-צדדית(
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סוג נייר

אם אתם מעתיקים על סוג נייר מיוחד, הגדירו את 
המכשיר לסוג הנייר שאתם משתמשים בו לקבלת איכות 

 הדפסה מיטבית.

טענו את המסמך שלכם.

לחצו על          )העתקה(.

הזינו את מספר העותקים הרצוי לכם.

.Options לחצו על

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

.Paper Type לחצו על

 Plain Paper, Inkjet Paper, לחצו על
.Other Glossy או Brother BP71

הערה  
 ,Other Glossy  או Brother BP71  כאשר נבחר 
מגש ניירות מס' 1 אינו זמין לנייר שגודלו עולה על 

 .A4 או Letter  

.OK לחצו על

.Colour Start או Mono Start לחצו על

גודל נייר

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

 Letter, )10 ס"מ x 15( Photo  ,A4, A5, A3 על נייר
.Folio או Legal, Ledger 

טענו את המסמך שלכם.

לחצו על          )העתקה(.

הזינו את מספר העותקים הרצוי לכם. 

.Options לחצו על

1

1

2

2

3

3

4

4

5

6

7

8

9

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

.Paper Size לחצו על

 הזיזו את המסך למעלה או למטה, או לחצו 
  A4, A5, A3, 10x15cm, על  ▲ או ▼ להצגת

 Letter, Legal, Ledger  או  Folio ולחצו 
על האפשרות שברצונכם להגדיר.

הערה  
אם אתם משתמשים בחריץ ההזנה הידנית הכניסו דף 

אחד בלבד בכל עת. )ראה טעינת נייר בחריץ ההזנה 
הידנית בע"מ 20(.

.OK לחצו על

.Colour Start או  Mono Start לחצו על

בחירת מגש ניירות

ניתן לשנות זמנית את המגש לעותק הבא.

לשינוי הגדרת ברירת המחדל של מגש הניירות, ראה 
מדריך מקוון למשתמש.

טענו את המסמך שלכם.

לחצו על         )העתקה(.

הזינו את מספר העותקים הרצוי לכם.

.Options לחצו על

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

.Tray Select לחצו על

Tray #1, Tray #2 )MFC- לחצו על
 Auto Tray או MP Tray ,J5720DW(

.Select

.OK לחצו על

.Colour Start או Mono Start לחצו על

5

6

7

8

1

2

3

4

5

6

7

8

9

9
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סריקה למחשב6

לפני הסריקה
כדי להשתמש במכשיר כסורק, התקינו מנהל התקן סורק. 
TCP/ אם המכשיר ברשת, הגדירו את תצורתו עם כתובת

.IP

■  התקינו את מנהלי התקן הסורק מתקליטור    
ההתקנה. )ראה מדריך הגדרות מהיר(.   

  TCP/IP הגדירו את תצורת המכשיר עם כתובת  ■ 
אם סריקת רשת אינה פועלת.  

)ראה מדריך מקוון למשתמש(.  

 PDF כיצד לסרוק מסמך כקובץ
  ControlCenter4 באמצעות

)Windows®(
)למידע נוסף, ראה המדריך מקוון למשתמש(. 

הערה  
המסכים על המחשב האישי שלכם ישתנו על פי     ●

הדגם שלכם.  

סעיף זה מבוסס על שימוש במצב Advanced של    ●
.ControlCenter4  

ControlCenter4 היא תוכנת שירות המעניקה לכם 
גישה ליישומים המצויים בשימוש הנפוץ ביותר ללא צורך 

להפעיל ידנית יישומים ספציפיים. 

טענו את המסמך שלכם. )ראה כיצד לטעון מסמכים 
בע"מ 25(.

לחצו על צלמית          )ControlCenter4( במגש 
.Open המטלות ואז לחצו על

1

2

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

בחרו את המכשיר שלכם מהרשימה הנפתחת
Model שבחלקו העליון של המסך.

.File אז לחצו על .Scan לחצו על לשונית

על המסך תופיע תיבת הדו-שיח של הגדרת תצורה. 
שנו את הגדרות ברירת המחדל לפי הצורך. 

3

4

5
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בחרו  )PDF )*.pdf מתוך הרשימה   1 
.File Type הנפתחת   

הקלידו שם קובץ למסמך.   2

לחצו על Folder. ניתן לשמור את הקובץ      3
בתיקיית ברירת המחדל, או לבחור את     

התיקייה המועדפת עליכם על ידי    

לחיצה על לחצן         )עיון(.   

בחרו רזולוציית סריקה מהרשימה הנפתחת   4 
.Resolution   

בחרו את גודל המסמך מהרשימה   5 
.Document Size הנפתחת  

.Scan לחצו על
המכשיר מתחיל לסרוק. התיקייה שבה הקובץ שמור 

נפתחת אוטומטית. 

 PDF כיצד לסרוק מסמך כקובץ
באמצעות מסך המגע

טענו את המסמך שלכם. )ראה כיצד לטעון מסמכים 
בע"מ 25(.

לחצו על            )סריקה(.

 to הזיזו את המסך שמאלה או ימינה להצגת
 .File

.to File לחצו על

       מודגש ומופיע במרכז מסך המגע.

.OK לחצו על
אם המכשיר מחובר לרשת, לחצו על שם המחשב 

האישי. 
בצעו את אחת הפעולות הבאות:

 ■ לשימוש בהגדרות ברירת המחדל, 
לכו לשלב      .   

 ■ לשינוי הגדרות ברירת המחדל, 
לכו לשלב     .  

.Options לחצו על

6

1

2

3

4

5

6

10

6

 Set ואז לחצו על ,Scan Settings לחצו על
.at Device

 2-sided Scan1,Scan בחרו את הגדרות של
 Type, Resolution, File Type,

 Scan Size, Skip Blank Page1

ו- Remove Background Colour לפי 
הצורך.

MFC-J5720DW 1לדגם

.OK לחצו על

.Start לחצו על
המכשיר מתחיל לסרוק.

הערה 
מצבי הסריקה הבאים יהיו זמינים:

● to OCR )לזיהוי תווים אופטי(

● to File )לקובץ(

● to Image )לתמונה(

● to Media )למדיה(

●to E-mail )לדוא"ל(

● to E-mail Server )לשרת דוא"ל(

)FTP לקובץ( to FTP ●

● to Network )לרשת(

● to Web )לאינטרנט(

● WS Scan1 )סריקת שירותי אינטרנט(

 
  Windows בלבד. )כולל Windows® משתמשי  1

Vista® SP2 או גרסה מאוחרת יותר,      
)Windows® 8-ו Windows®  7  

)ראה מדריך מקוון למשתמש(.  

7

8

9

10



33

הדפסת תצלומים מכרטיס זיכרון 7
USB או כונן הבזק

.View Photos לחצו על
 .OK לחצו על

בצעו את אחת הפעולות הבאות:

 ■ לבחירת התמונות שברצונכם להדפיס, 
או להדפסת עותקים רבים של תמונה,    

לכו לשלב     .  

  Print  להדפסת כל התמונות, לחצו על  ■
All. לחצו על Yes לאישור. לכו לשלב     .  

 הזיזו את המסך שמאלה או ימינה או לחצו 
על      או      להצגת התמונה שברצונכם להדפיס 

ולחצו עליה. 

הזינו את מספר העותקים:

 ■  לחצו על - או + על מסך המגע. 

לחצו על מספר העותקים להצגת לוח המקשים    ■
על מסך המגע, ואז השתמשו בו להזנת     

.OK מספר העותקים. לחצו על  

חזרו על שלבים     ו-     עד לבחירת כל התמונות 
שברצונכם להדפיס.

.OK לחצו על

קראו ואשרו את רשימת האפשרויות המוצגת.

◄

◄

5

6
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 PhotoCapture פעולות
)PHOTOמצב( ™Center

גם אם המכשיר שלכם אינו מחובר למחשב, ניתן להדפיס 
.USB תצלומים ישירות ממצלמה דיגיטאלית או כונן הבזק

כיצד להדפיס תמונות

צפייה בתמונות

ניתן לצפות בתצוגה מקדימה של התמונות שלכם על 
מסך המגע לפני הדפסתן.  אם התמונות שלכם הן קבצים 

גדולים הצגת כל תמונה עשויה להתעכב מעט. 

חשוב  
אל תכניסו יותר מכרטיס מדיה אחד לתוך המכשיר 
בעת ובעונה אחת. הדבר עלול לגרום לנזק למכשיר.

פתחו את מכסה חריץ המדיה. 

 USB שימו את כרטיס הזיכרון או כונן זיכרון הבזק
לתוך החריץ הנכון.

.Photo לחצו על

 הזיזו את המסך שמאלה או ימינה להצגת
.View Photos 

1

2

3

4
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לחצו על  Print Settings לשינוי סוג הנייר 
וגודל הנייר.

הזיזו את המסך למעלה או למטה או לחצו   ■ 
על ▲ או ▼ להצגת  Paper Type, ולחצו על    

האפשרות הרצויה לכם.   

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

ולחצו על האפשרות הרצויה לכם.   

שנו את הגדרות ההדפסה לפי הצורך.  לאחר 
.ok שסיימתם, לחצו על

.Start לחצו על

המתינו עד שההודעה על מסך המגע נעלמת לאחר 
ההדפסה, ואז הוציאו את כרטיס הזיכרון או כונן 

הבזק USB מחריץ המדיה.

סקירה כללית של הגדרות 
 PhotoCapture הדפסה של

 ™Center
ניתן לשנות זמנית את הגדרות ההדפסה לעבודת 

ההדפסה הבאה.

המכשיר שב להגדרות ברירת המחדל לאחר ההדפסה. 

הערה  
ניתן לשמור את הגדרות ההדפסה המצויות אצלכם 

בשימוש נפוץ על ידי הגדרתן כברירת המחדל.

)ראה מדריך מקוון למשתמש(.

12

13

14
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סקירה כללית של שירותי טלפון
ניתן להשתמש במגוון של שירותים וחיבורים עם מכשיר

 Brother שלכם. למידע נוסף או ייעוץ על הגדרות, 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 
)Receive Mode( של מכשיר Brother לידני 

)Manual(. )ראה בחירת מצב הקבלה בע"מ 40(. 

 פרוטוקול העברת קול באינטרנט
)VoIP(

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.  חברו 
את המשיבון החיצוני שלכם אל מחבר T על כבל קו 

הטלפון של  Brother המצורף למכשיר שלכם.  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 
.)External TAD(

טלפונים חיצוניים ושלוחות

ניתן לחבר טלפון נפרד למחבר T שעל כבל קו הטלפון 
של  Brother שלכם המצורף למכשיר. 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. 

שירותי טלפון ומכשירים חיצוניים8
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שליחת פקס9

כיצד לשלוח פקס 
בצעו את אחת הפעולות הבאות:

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

במזין המסמכים האוטומטי בע"מ 25(.  

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

בזכוכית הסורק בע"מ 26(.  

הערה  
לשליחת פקסים צבעוניים עם עמודים רבים,      ●

השתמשו במזין המסמכים האוטומטי.  
●  אם אתם שולחים פקס בשחור-לבן ממזין   
המסמכים האוטומטי כאשר הזיכרון מלא, הפקס     

יישלח בזמן אמת.  
ניתן להשתמש בזכוכית הסורק כדי לשלוח בפקס    ●
עמודי ספר בנפרד. המסמכים יכולים להיות בגודל    

 .Letter או A4 של עד  

בצעו את אחת הפעולות הבאות:
 ■   כאשר התצוגה המקדימה של הפקס מושבתת,

לחצו על             )פקס(.   

כאשר התצוגה המקדימה של הפקס מופעלת,    ■ 

לחצו על           )פקס( ולאחר מכן    

על            )שליחת פקס(.   

על מסך המגע יופיע:  ■

1

2

 .Options לשינוי הגדרות שליחת הפקס, לחצו על
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 סיימתם לשנות 

.ok את האפשרויות, לחצו על

לפעולות והגדרות מתקדמות יותר של שליחת פקס, 
ראה מדריך מקוון למשתמש.

■ Fax Resolution )רזולוציית פקס(

■ Contrast )ניגודיות(

   )MFC- )2 )פקס דו-צדדי-sided Fax  ■

J5720DW(  

■ Glass Scan Size )גודל זכוכית סורק(

■ Colour Fax Transmission )שליחת פקס   

צבעוני(  

■ Preview Outgoing Fax )תצוגה מקדימה של   

פקס יוצא(  

■ Faxing at the end of a call )שליחת פקס   

בתום שיחה(  

■  Broadcasting )שידור(

■ Real Time Transmission )שידור בזמן אמת(

■  Overseas Mode )מצב חו"ל(

■ Delayed Fax )פקס מושהה(

■ Batch Transmission )שידור אצווה(

■ Cancelling Waiting Jobs )ביטול עבודות   

ממתינות(  

■ Set New Default )הגדרת ברירת מחדל חדשה(

■ Factory Reset )איפוס להגדרות ברירת   

המחדל(  

■ Polled Transmit )שידור מוזמן(

■ Transmission Verification Report )דוח   

אימות שידור(  

3
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הזינו את מספר הפקס.

השתמשו בלוח המקשים שעל מסך המגע. 

באמצעות           )פנקס כתובות(

■ Address Book )פנקס כתובות(

באמצעות           )היסטוריית שיחות(

■ Redial )חיוג חוזר(

■ Outgoing Call )שיחה יוצאת(

■ Caller ID history )היסטוריית שיחות   

מזוהות(  

הערה  
לצפייה בתצוגה מקדימה של הודעת פקס לפני      ●

.On למצב Preview  שליחתה על ידי הגדרת   
)ראה מדריך מקוון למשתמש(.  

אם הרשת תומכת בפרוטוקול LDAP ניתן לחפש      ●
מספרי פקס וכתובות דוא"ל על השרת שלכם.   

)ראה מדריך מקוון למשתמש(.   

.Fax Start לחצו על

שליחת פקס ממזין המסמכים האוטומטי
המכשיר מתחיל לסרוק את המסמך      ■

שברצונכם לשלוח.   

שליחת פקס מזכוכית הסורק
  Colour Setting בתוך Mono אם בחרתם  ■
)הגדרת ברירת המחדל(, המכשיר מתחיל לסרוק    

את הדף הראשון. לכו לשלב      .  

   Colour  בתוך Colour אם בחרתם  ■
Setting מסך המגע שואל אם ברצונכם לשלוח    

  Yes (Colour Fax) פקס צבעוני. לחצו על  
לאישור. המכשיר מחייג ושולח את הדף.  

4

5

6

6

7

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

לשליחת דף אחד, לחצו על No. המכשיר שולח     ■
את המסמך.   

לשליחת יותר מדף אחד, לחצו על  Yes ולכו     ■
לשלב     .    

שימו את הדף הבא על זכוכית הסורק.
 .OK לחצו על

המכשיר סורק את הדף. )חזרו על שלבים     ו-    
לכל דף נוסף(. 

הפסקת שליחת פקס

להפסקת שליחת פקס, לחצו על      .

7

7 6
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כיצד לשמור מספרים
שמרו מספרי פקס וטלפון בפנקס הכתובות של המכשיר 

שלכם או צרו קבוצות של מקבלי פקסים כדי שתוכלו לשדר 
פקס לאנשים רבים בעת ובעונה אחת. 

הערה  
במקרה של הפסקת חשמל, המספרים השמורים בפנקס 

הכתובות לא יאבדו. 

שמירת הפסקה

בעת שמירת מספרי פנקס הכתובות שלכם, ניתן להכניס 
הפסקה של 3.5 שניות באמצעות לחיצה על Pause  על 

מסך המגע.

שמירת מספרי פנקס כתובות

ניתן לשמור עד 100 כתובות עם שם, וכל שם יכול לכלול 
שני מספרים. 

לחצו על           )פקס(.

לחצו על          )פנקס כתובות(.

.Edit לחצו על

.Add New Address לחצו על

.Name לחצו על

הזינו את השם )עד 16 תווים( באמצעות המקלדת 
.OK שעל מסך המגע. לחצו על

)ראה הזנת טקסט בע"מ 8(.

.Address 1 לחצו על

הזינו את מספר הפקס או הטלפון הראשון )עד 20 
.OK ספרות( באמצעות מסך המגע. לחצו על

1

2

3

4

5

6

7

8

הערה  
הקפידו לכלול את המיקוד בעת הזנת מספר פקס      ●

או טלפון. על פי הארץ, יתכן כי השמות וההיסטוריה    
של השיחות המזוהות לא יוצגו נכון אם הקידומת     

אינה מוזנת עם מספר הפקס או הטלפון.   
אם הורדתם את תכונת אינטרנט פקס: לשמירת      ●
   )I-Fax( כתובת דוא"ל לשימוש עם אינטרנט פקס  

או שרת סריקה לדוא"ל, לחצו על           והזינו את    
.OK כתובת הדוא"ל ואז לחצו על   

לשמירת מספר פקס או טלפון שני, לחצו על 
Address 2.  הזינו את מספר הפקס או הטלפון 

)עד 20 ספרות( באמצעות מסך המגע.
.OK לחצו על

לחצו על ok לאישור.

בצעו את אחת הפעולות הבאות:
■ לשמירת מספר פנקס כתובות נוסף, חזרו על 

שלבים     עד      .

■ לאחר שסיימתם, לחצו על      . 

9

10

11

310
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כיצד להגדיר את זיהוי תחנת 
העבודה שלכם

הגדירו את זיהוי תחנת העבודה של המכשיר שלכם כך 
שהתאריך והזמן יופיעו על כל פקס שאתם שולחים.

לחצו על           )הגדרות(.

.All Settings לחצו על

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

.Initial Setup לחצו על

.Station ID לחצו על

.Fax לחצו על

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

.Name לחצו על

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

)ראה הזנת טקסט בע"מ 8(.

לחצו על        .

1

2

3

4

5

6

7

8

9
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קבלת פקס10

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

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

את המצב הנכון. 

)ראה שימוש במצבי קבלה בע"מ 41(.

 

להגדרת מצב הקבלה פעלו על פי ההוראות הבאות. 

לחצו על          )הגדרות(. 

.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

1

2

3

4

5

6

7
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.Receive Mode לחצו על

הערה  
 .(Off) מוגדרת למצב השבתה BT Call Sign אם האפשרות לשנות את מצב הקבלה אינה זמינה, וודאו כי תכונת

)ראה מדריך מקוון למשתמש(.

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

לחצו על      .

 שימוש במצבי קבלה

-Fax/Tel(. יתכן שתרצו לשנות את הגדרת השהיית   Fax Only( חלק ממצבי הקבלה עונים אוטומטית
הצלצול )Ring Delay) לפני שימוש במצבים אלו. )ראה השהיית צלצול בע"מ 42(

פקס בלבד
מצב פקס בלבד יענה אוטומטית לכל השיחות כשיחות פקס.

פקס/טלפון
מצב פקס/טלפון עוזר לכם לנהל שיחות נכנסות על ידי זיהוי האם הן שיחות פקס או קול 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.   

)ראה זמן צלצול פקס/טלפון )מצב פקס/טלפון בלבד( בע"מ 42(.  
)ראה השהיית צלצול בע"מ 42(  

ידני
 .BT Call Sign  מצב ידני משבית את כל פונקציות המענה האוטומטיות אלא אם כן אתם משתמשים בתכונת

לקבלת פקס במצב ידני, הרימו את השפופרת של טלפון חיצוני. כאשר אתם שומעים צלילי פקס )צפצופים קצרים 
חוזרים(, לחצו על Fax Start ובחרו Receive. ניתן גם להשתמש בתכונת איתור פקס לקבלת פקסים על ידי 

הרמת שפופרת של אותו הקו כמכשיר.
)ראה מדריך מקוון למשתמש(.

 
משיבון חיצוני

מצב משיבון חיצוני מאפשר למשיבון חיצוני לנהל את השיחות הנכנסות שלכם. שיחות נכנסות ינוהלו באחת הדרכים 
הבאות: 

פקסים יתקבלו אוטומטית.  ■

מתקשרים בשיחות קוליות יכולים להקליט הודעה על המשיבון החיצוני.   ■

לחיבור המשיבון החיצוני שלכם, ראה מדריך מקוון למשתמש.

8

9

10
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הגדרות מצב קבלה

השהיית צלצול

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

טלפון. אם יש לכם טלפונים חיצוניים או שלוחות על אותו 
הקו כמכשיר, בחרו את מספר הצלצולים המרבי.

)ראה מדריך מקוון למשתמש(.

לחצו על         )הגדרות(.

.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 ▼ להצגת האפשרויות ואז לחצו את 
מספר הפעמים שהמכשיר יצלצל לפני שיענה. 

אם בחרתם 0 המכשיר יענה מיד והקו לא יצלצל 
כלל.

לחצו על        .

1
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  זמן צלצול פקס/טלפון
)מצב פקס/טלפון בלבד(

כאשר מישהו מתקשר למכשיר שלכם, אתם והמתקשר 
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 המכשיר ישמיע את צלצול הפקס/טלפון 
)צלצול כפול מהיר( למשך הזמן שהגדרתם בהגדרת זמן 

צלצול פקס/טלפון. אם שמעתם את צלצול הפקס/טלפון 
 פירושו שיש לכם מתקשר בשיחה קולית על הקו.

כיוון שצלצול פקס/טלפון מופק על ידי המכשיר, שלוחות 
וטלפונים חיצוניים לא יצלצלו. אך עדיין ניתן לענות לשיחה 

בכל טלפון באמצעות קוד מרחוק. 
)ראה מדריך מקוון למשתמש(.

לחצו על          )הגדרות(.

.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 על  40 ,30 ,20 או 70 שניות. 

לחצו על       .

הערה  
גם אם המתקשר מנתק במהלך הצלצול הכפול המהיר, 

המכשיר ימשיך לצלצל למשך פרק הזמן המוגדר.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10



43

תחזוקה שוטפתא

כיצד לנקות ולבדוק את המכשיר

ניקוי זכוכית הסורק

נתקו את המכשיר משקע החשמל. 

הרימו את מכסה המסמכים )1(. נקו את זכוכית 
הסורק )2( ואת משטח 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.

1

2

3

)MFC-J5720DW(
סגרו את מכסה המסמכים ופתחו את מכסה מזין 

המסמכים האוטומטי. 
נקו את זכוכית הסורק )2( ואת משטח הפלסטיק 
הלבן )3( במטלית רכה נטולת סיבים שהורטבה 

מעט  בנוזל ניקוי זכוכית לא דליק.

   )MFC-J5720DW(
סגרו את מכסה מזין המסמכים האוטומטי.

4
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1

בדיקת איכות ההדפסה

אם מופיעים צבעים וטקסט דהויים או מקוטעים על 
התדפיסים, יתכן כי חלק מפיות ראש ההדפסה חסומות.  

ניתן לבדוק זאת באמצעות הדפסת דף בדיקת איכות 
ההדפסה ובחינת דוגמת בדיקת הפיות של ראש 

ההדפסה.

לחצו על              .

הערה 
.Maintenance ניתן גם ללחוץ על          ואז על

.Improve Print Quality לחצו על

.Check Print Quality לחצו על

על פי ההוראות על מסך המגע, טענו נייר רגיל 
 .OK במגש הניירות ולחצו על Letter  או A4 בגודל

המכשיר מדפיס את דף בדיקת איכות ההדפסה.

בדקו את איכות ארבעת גושי הצבעים על הדף.

 מסך המגע מציג הודעה השואלת לגבי 
איכות ההדפסה. 

בצעו את אחת הפעולות הבאות:
  Noאם כל הקווים ברורים לעין, לחצו על   ■ 

כדי לסיים את בדיקת איכות ההדפסה ולכו     
לשלב     .  

אם ניתן לראות קווים קצרים חסרים כפי שניתן    ■
.Yes לראות באיור, לחצו על  

10

2

3

4

5

6

איכות הדפסה טובה  איכות הדפסה לקויה

מסך המגע מבקש מכם לבדוק את איכות ההדפסה 
של כל צבע.  על פי ההוראות על מסך המגע, לחצו 

על  3 ,2 ,1 או 4 לבחירת הדוגמה הדומה ביותר 
לדף בדיקת איכות ההדפסה לכל צבע. 

אם לחצתם על מספר 3 ,2 או 4, מסך המגע מבקש 
מכם להתחיל בניקוי. 

.Start לחצו על

 Yes לאחר שהליך הניקוי הסתיים, לחצו על 
ושובו לשלב     .

לחצו על       .

אם ניקיתם את ראש ההדפסה לפחות חמש פעמים 
וההדפסה לא השתפרה, נסו להתקין מחסנית דיו 

  Brother חלופית חדשה של Original Innobella™  
לכל צבע בעייתי. נסו לנקות את ראש ההדפסה שנית 

עד חמש פעמים נוספות. 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.

7

8

9
4

10
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הערה 
כאשר פיית ראש ההדפסה חסומה, דוגמת ההדפסה 

נראית כך.

Executive-ו A4, Letter 

  Photo ,מעטפות ,A3, Ledger,Legal ,Folio ,A5 ,A6
  Photo 2L ,)89 מ"מ x 127( Photo L ,)10 ס"מ x 15(

)x 18 13 ס"מ( וכרטיסיות אינדקס )x 203 127 מ"מ(

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

בדיקת יישור ההדפסה

אם הטקסט המודפס שלכם נהיה מטושטש או שהתמונות 
נהיות דהויות, יתכן שתצטרכו להתאים את יישור ההדפסה 

לאחר העברת המכשיר. 

לחצו על             .

הערה 
.Maintenance ניתן גם ללחוץ על          ואז על

.Improve Print Quality לחצו על

 .Alignment לחצו על

.Next לחצו על

 הזיזו את המסך למעלה או למטה או לחצו 
על ▲ או ▼ להצגת אפשרויות גודל הנייר ואז לחצו 
על גודל הנייר הזקוק להתאמת יישור הדפסה ולחצו 

עליו. 

 Advanced או Basic alignment לחצו על
 .alignment

על פי ההוראות שעל מסך המגע, טענו נייר רגיל 
בגדול הנבחר במגש ניירות מס' 1 ולחצו על 

.Start
המכשיר מתחיל להדפיס את דף בדיקת היישור.

לצורת ”A” הזיזו את המסך למעלה או למטה או 
לחצו על ▲ או ▼ להצגת המספר של הדפסת 

הניסיון עם הכי פחות פסים אנכיים נראים לעין )1-9( 
 .OK ואז לחצו עליו. לחצו על

בדוגמה, מספר 6 הוא הבחירה הטובה ביותר.

1

2

3

4

5

6

7

8
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בצעו את אחת הפעולות הבאות:

■ אם בחרתם Basic alignment, חזרו על   
.H עד B שלב      לצורות  

 ,Advanced alignment אם בחרתם ■ 

.Z עד B חזרו על שלב       לצורות  

הערה 

לחצו על       .

הערה  
 למידע נוסף על ניקוי ובדיקת המכשיר, ראה מדריך 

מקוון למשתמש.

8

8

כאשר יישור 
ההדפסה לא בוצע 

כהלכה, הטקסט 
נראה מטושטש. 

לאחר שיישור 
ההדפסה בוצע 

כהלכה, הטקסט 
נראה חד וברור. 

9

10
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אם אתם חושבים שקיימת בעיה עם המכשיר שלכם, עיינו בכל אחד מהסעיפים למטה ופעלו על פי העצות לאבחון 
 ותיקון תקלות.

את רוב הבעיות אתם יכולים לפתור בקלות 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 בכתובת

זיהוי הבעיה
ראשית, בדקו כי:

■ הכבל החשמלי של המכשיר מחובר כהלכה ומתג ההפעלה של המכשיר מופעל. 
■ 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 47(.   

אם לא פתרתם את הבעיה עם הבדיקות המתוארות לעיל: ראה אם אתם נתקלים בקשיים עם המכשיר שלכם   
בע"מ 67.

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.

 
 
 

אבחון ותיקון תקלותב
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פעולהגורםהודעת שגיאה
B&W 1-sided Print Only 
Replace ink.

אחת ממחסניות הדיו הצבעוניות או יותר 
 הגיעה לסוף חייה.

ניתן להשתמש במכשיר במצב שחור-
לבן למשך כארבע שבועות על פי מספר 

העמודים שאתם מדפיסים.
כאשר הודעה זו מופיעה על מסך המגע, 

 כל פעולה מתבצעת באופן הבא:

■ הדפסה
 Plain אם סוג חומר ההדפסה מוגדר

Paper בלשונית Basic  וסקאלה 
  Advanced אפורה נבחרה בלשונית

של מנהל התקן המדפסת, ניתן 
להשתמש במכשיר כמדפסת שחור-
לבן. הדפסה דו-צדדית אינה זמינה 

כאשר מופיעה הודעה זו.

■ העתקה
 Plain אם סוג הנייר מוגדר

Paper ניתן לעשות עותקים בשחור-
לבן. העתקה דו-צדדית אינה זמינה 

כאשר מופיעה הודעה זו.

■ שליחת פקס
 Plain אם סוג הנייר מוגדר

 ,Inkjet Paper  או Paper
 המכשיר יקבל וידפיס פקסים 

בשחור-לבן.
אם למכשיר שולח יש פקס צבעוני, 
”לחיצת היד” של המכשיר תבקש 

לשלוח את הפקס בשחור-לבן.

החליפו את מחסניות הדיו. )ראה מדריך 
 מקוון למשתמש(.

הערה 
המכשיר יפסיק את כל פעולות ההדפסה, 
ולא ניתן להשתמש במכשיר עד להתקנת 

 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.

 Slow מקינטוש( אם בחרתם(
Drying Paper בתוך הרשימה 

הנפתחת Print Settings של מנהל 
התקן המדפסת.

BT Call Sign On 
)בריטניה בלבד(

סימן BT Call  מופעל )ON(. לא ניתן 
לשנות את מצב הקבלה מידני למצב 

אחר.

הגדירו את BT Call Sign כמושבת 
.)OFF( 

)ראה מדריך מקוון למשתמש(.
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פעולהגורםהודעת שגיאה
Cannot Detect התקנתם מחסנית דיו חדשה מהר מדי

והמכשיר טרם גילה אותה.
הוציאו את מחסנית הדיו והתקינו אותה 
מחדש באיטיות והיטב עד להתרוממות 

מנוף המחסנית.

)ראה מדריך מקוון למשתמש(.מחסנית דיו אינה מותקנת כהלכה.

הסירו את מחסנית הדיו המשומשת מחסנית דיו משומשת הותקנה מחדש.
והתקינו מחסנית דיו חדשה.

אם אתם משתמשים בדיו שאינו דיו 
מקורי של Brother, המכשיר עשוי שלא 

לזהות את מחסנית הדיו.

החליפו את המחסנית במחסנית דיו 
מקורית של Brother. אם הודעת 

השגיאה ממשיכה להופיע, פנו אל שירות 
  Brother או מפיץ Brother הלקוחות של

המקומי שלכם.

החליפו את מחסנית הדיו במחסנית דיו יש להחליף את מחסנית הדיו.
.Brother חדשה ומקורית של

הפכו באיטיות את מחסנית הדיו כך במחסנית הדיו החדשה יש בועת אוויר.
שפתח אספקת הדיו פונה כלפי מטה, 

ואז התקינו אותה מחדש.

  Brotherהותקנה מחסנית דיו של
מהדגם הלא נכון.

בדקו את המק"טים של מחסניות הדיו 
והתקינו את מחסניות הדיו הנכונות. 

)ראה אביזרים מתכלים בע”מ 83(.

Cannot Detect Ink Volume אם אתם משתמשים בדיו שאינו דיו
מקורי של Brother, המכשיר עשוי שלא 

לזהות את כמות הדיו.

החליפו את המחסנית במחסנית דיו 
מקורית של Brother. אם הודעת 

השגיאה ממשיכה להופיע, פנו אל שירות 
  Brother או מפיץ Brother הלקוחות של

המקומי שלכם.
Cannot Print Replace 
ink.

אחת ממחסניות הדיו או יותר הגיעה 
לסוף חייה. המכשיר יפסיק את כל 

פעולות ההדפסה.  כאשר יש די זיכרון 
זמין, יישמרו פקסים בשחור-לבן בזיכרון. 

אם למכשיר שולח יש פקס צבעוני, 
”לחיצת היד” של המכשיר תבקש לשלוח 

את הפקס בשחור-לבן.

 החליפו את מחסניות הדיו.
)ראה מדריך מקוון למשתמש(.

Comm.Error איכות קו טלפון גרועה גורמת לשגיאת
תקשורת.

שלחו את הפקס שנית או חברו את 
המכשיר לקו טלפון אחר. אם הבעיה 
נותרת בעינה, פנו לחברת הטלפונים 

ובקשו מהם לבדוק את קו הטלפון 
שלכם.

Connection Failed ניסיתם להזמין לשידור מכשיר פקס
.Polled Waiting שאינו במצב

בדקו את הגדרת ההזמנה לשידור של 
מכשיר הפקס האחר.
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פעולהגורםהודעת שגיאה
/MFC-J5620DW(
)J5625DW

Current Tray #1
Settings

Current MP Tray 
Settings

)MFC-J5720DW(

Current Tray #1
Settings

Current Tray #2 
Settings

Current MP Tray 
Settings

הודעות אלו מוצגות כאשר הגדרת 
בדיקת הנייר מאשרת כי סוג וגודל הנייר 

מאופשרים.

כדי שלא להציג הודעת אישור זו, 
 . Check Paper השביתו את הגדרת

)ראה בדיקת הגדרת נייר בע”מ 24(.

Data Remaining in Memory נתוני הדפסה נותרו בזיכרון של
המכשיר.

 לחצו על       .  המכשיר יבטל את 
עבודת ההדפסה ויימחק אותה מהזיכרון. 

נסו להדפיס שנית.
Disconnected האדם האחר או מכשיר הפקס של

האדם האחר עצר את השיחה.
נסו לשלוח או לקבל שנית.

אם שיחות נקטעות שוב ושוב ואתם 
משתמש ב-VoIP  )קול בפרוטוקול 

אינטרנט(, נסו לשנות את התאימות     
 .(Basic (for VoIP להגדרת

 VoIP ראה שיבושי קו טלפון או מערכת(
בע”מ 77(.

Document Jam/too Long המסמך לא הוכנס או הוזן כהלכה, או
שהמסמך שנסרק ממזין המסמכים 

האוטומטי היה ארוך מדי.

)ראה שימוש במזין המסמכים האוטומטי 
בע"מ 25(.

)ראה תקיעת מסמכים בע”מ 58(
High Temperature.לאחר הורדת טמפרטורת החדר, תנו טמפרטורת החדר גבוהה מידי

למכשיר להצטנן לטמפרטורת החדר ונסו 
שנית. נסו שנית כאשר המכשיר הצטנן.

Hub is Unusable עם רכזת חובר USB רכזת או כונן הבזק
.USB לממשק ישיר

רכזות, לרבות כונני הבזק USB עם 
רכזות מובנות, אינן נתמכות.  נתקו את 

.USB ההתקן מממשק ישיר

Image Too Long הפרופורציות של התצלום לא סימטריות
ולכן לא ניתן להוסיף אפקטים.

בחרו תמונה עם פרופורציות סימטריות.

Image Too Small.בחרו תמונה גדולה יותר.גודל התצלום קטן מידי לחיתוך שוליים
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פעולהגורםהודעת שגיאה
Ink Absorber Pad Full  .תיבת סופג הדיו או העודפים מלאה

רכיבים אלו מצריכים תחזוקה תקופתית 
ועשויים להצריך החלפה לאחר פרק 

זמן מסוים להבטחת ביצועים מיטביים 
של מכשיר  Brother שלכם. כיוון 

שרכיבים אלו הם פריטים המצריכים 
תחזוקה תקופתית, החלפתם אינה 
מכוסה במסגרת האחריות. הצורך 

בהחלפתם של פריטים אלו ופרק הזמן 
לפני החלפתם תלויים במספר הניקויים 

או השטיפות הדרוש לניקוי מערכת 
הדיו. תיבות אלו צוברות כמויות של 
דיו במהלך פעולות הניקוי והשטיפה 
השונות. מספר הפעמים שהמכשיר 

מטהר ומנקה לצורך ניקוי מערכת הדיו 
תלוי במצבים שונים. לדוגמה, הפעלה 

וכיבוי תכופים של המכשיר יפעילו 
מחזורי ניקוי רבים שכן המכשיר מתנקה 

אוטומטית עם הפעלתו. שימוש בדיו 
שאינו של Brother עלול לגרום לאיכות 

הדפסה לקויה הנפתרת על ידי ניקוי. ככל 
שהמכשיר זקוק ליותר ניקוי, כך תיבות 

אלו מתמלאות מהר יותר.

הערה 
תיקונים כתוצאה משימוש במוצרים 
שאינם של Brother יתכן שלא יהיו 
מכוסים במסגרת האחריות למוצר.

יש להחליף את תיבת סופג הדיו או 
העודפים.  פנו אל שירות הלקוחות של 

Brother או מרכז השירות המורשה 
המקומי של Brother הקרוב אליכם 

לקבלת שירות למכשיר.

סיבות נוספות לניקוי הן: 
לאחר שחרור תקיעת נייר, המכשיר   1

מתנקה אוטומטית לפני הדפסת 
הפקס הנכנס הבא.

המכשיר מתנקה אוטומטית לאחר   2
אי שימוש במשך מעל 30 יום 

)שימוש בלתי תכוף(.
המכשיר מתנקה אוטומטית לאחר   3
שמחסניות דיו מאותו צבע הוחלפו 

12 פעמים.

Ink Absorber Pad 
NearFull

תיבת סופג הדיו או העודפים כמעט 
מלאה. 

יש להחליף את תיבת סופג הדיו או 
העודפים בקרוב. 

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

Ink Low אחת ממחסניות הדיו או יותר מתקרבת
לסוף חייה. אם אחת ממחסניות הדיו 

הצבעוניות מתקרבת לסוף חייה ומישהו 
שולח פקס צבעוני, "לחיצת היד" של 

המכשיר תבקש שהפקס יישלח בשחור-
לבן. אם המכשיר השולח יכול להמירו, 
הפקס הצבעוני יודפס במכשיר שלכם 

כפקס שחור-לבן.

הזמינו מחסנית דיו חדשה. 
ניתן להמשיך ולהדפיס עד שעל מסך 

 Cannot המגע תופיע ההודעה
.Print

)ראה מדריך מקוון למשתמש(.
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Low Temperature.לאחר העלאת טמפרטורת החדר, תנו טמפרטורת החדר נמוכה מידי

למכשיר להתחמם לטמפרטורת החדר 
ונסו שנית. נסו שנית כאשר המכשיר 

התחמם.

Media Error כרטיס הזיכרון הושחת, לא פורמט
כהלכה או שיש בעיה בכרטיס הזיכרון.

הוציאו את כרטיס הזיכרון מכונן המדיה 
)חריץ( במכשיר ופרמטו אותו כהלכה.

הכניסו היטב את הכרטיס לחריץ וודאו 
שהוא מצוי במיקום הנכון. אם השגיאה 

נותרת בעינה, בדקו את כונן המדיה 
)חריץ( של המכשיר על ידי הכנסת 

כרטיס זיכרון פעיל.

Media is Full. USB כרטיס הזיכרון או כונן הבזק
שאתם משתמשים בו כבר מכיל 999 

קבצים.

המכשיר שלכם יכול לשמור בכרטיס 
הזיכרון או כונן הבזק USB רק אם הוא 

מכיל פחות מ-999 קבצים. מחקו קבצים 
שאינם בשימוש ונסו שנית.

 USB כרטיס הזיכרון או כונן הבזק
שאתם משתמשים בו אינו מכיל די שטח 

לסריקת המסמכים.

 לחצו על       .
מחקו קבצים שאינם בשימוש מכרטיס 
הזיכרון או כונן הבזק USB שלכם כדי 

לפנות שטח ונסו שנית.

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.

)ראה מדריך מקוון למשתמש(.

No Ink Cartridge.הוציאו את מחסנית הדיו והתקינו אותה מחסנית דיו אינה מותקנת כהלכה
מחדש באיטיות והיטב עד להתרוממות 

מנוף המחסנית.
)ראה מדריך מקוון למשתמש(.
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)MFC-J5620DW/
J5625DW(

No Paper Fed

No Paper Fed
[Tray #1]

No Paper Fed 
[MP Tray] 

)MFC-J5720DW(

No Paper Fed

No Paper Fed 
[Tray #1]

No Paper Fed 
[Tray #2]

No Paper Fed 
[MP Tray]

הנייר במכשיר אזל או שהנייר לא הוטען 
כהלכה במגש הניירות.

בצעו את אחת הפעולות הבאות:
■   מלאו מחדש נייר במגש הניירות 

ולחצו על OK על מסך המגע.
הוציאו את הנייר ממגש הניירות   ■

 OK ומלאו אותו מחדש ואז לחצו על
על מסך המגע. )ראה לפני טעינת 

נייר בע”מ 9(.

הוציאו את מגש הניירות והכניסו אותו מגש הניירות אינו מוכנס במלואו.
בחזרה עד שיינעל למקומו, ואז לחצו על 

ok על מסך המגע.

הנייר לא הוכנס במרכז חריץ ההזנה 
הידנית או המגש הרב-תכליתי.

הוציאו את הנייר והכניסו אותו מחדש 
במרכז חריץ ההזנה הידנית, ואז לחצו 

 על ok על מסך המגע.
)ראה טעינת נייר בחריץ ההזנה הידנית 

בע”מ 20(.

מכסה שחרור תקיעת הנייר אינו סגור 
כהלכה

וודאו כי מכסה שחרור הנייר סגור באופן 
שווה בשני הצדדים.

)ראה תקיעת מדפסת או תקיעת נייר 
בע”מ 60(.

אבק נייר הצטבר על משטח גלגלי איסוף 
הנייר.

 נקו את גלגל איסוף הנייר.
)ראה מדריך מקוון למשתמש(.

 הוציאו את הנייר התקוע על פי ההנחיות.הנייר תקוע בתוך המכשיר.
)ראה תקיעת מדפסת או תקיעת נייר 

בע”מ 60(.

אם שגיאה זו מתרחשת לעתים תכופות 
במהלך העתקה או הדפסה דו-צדדית, 

יתכן כי גלגלי הזנת הנייר מוכתמים בדיו. 
נקו את גלגלי הזנת הנייר.

)ראה מדריך מקוון למשתמש(.

Out of Fax Memory.בצעו את אחת הפעולות הבאות:זיכרון הפקס מלא
מחקו את הנתונים בזיכרון. לזיכרון   ■

נוסף, ניתן להשבית את זיכרון 
הקבלה.

      )ראה מדריך מקוון למשתמש(.
הדפיסו את הפקסים המצויים   ■

בזיכרון.
     )ראה מדריך מקוון למשתמש(.
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Out of Memory.אם פעולת העתקה הנה בתהליך:הזיכרון של המכשיר מלא

   Close  או  Quit ,       לחצו על  ■
והמתינו עד ששאר הפעולות 

בתהליך יסתיימו, ואז נסו שנית.
לחצו על Send Now לשליחת   ■

הדפים שנסרקו עד כה. 
  Partial Printלחצו על  ■

להעתקת הדפים שנסרקו עד כה. 
מחקו את הנתונים בזיכרון. לזיכרון   ■

נוסף, ניתן להשבית את זיכרון 
הקבלה.

     )ראה מדריך מקוון למשתמש(.
הדפיסו את הפקסים המצויים   ■

בזיכרון.
      )ראה מדריך מקוון למשתמש(.

Paper Jam [Front] Paper  
Jam [Front,Rear] Paper 
Jam [Rear]

הוציאו את הנייר התקוע על פי ההנחיות. הנייר תקוע בתוך המכשיר.
)ראה תקיעת מדפסת או תקיעת נייר 

בע”מ 60(.

במקרה של תקיעת נייר חוזרת ונשנית, 
נסו פעולת שחרור תקיעת נייר אחרת. 
)ראה פעולות נוספות לשחרור תקיעות 

נייר בע”מ 65(.

)MFC-J5620DW/
J5625DW(

Paper Tray not detected

)MFC-J5720DW(

Paper Tray #1 not 
detected

Paper Tray #2 not 
detected

דחפו באיטיות את מגש הניירות עד מגש הניירות אינו מוכנס במלואו.
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 אינכם יכולים למצוא 
או להוציא את הנייר התקוע, פעלו על 
פי ההנחיות. )ראה תקיעת מדפסת או 
תקיעת נייר בע"מ 60(. דחפו באיטיות 
את מגש הניירות עד שיכנס בשלמותו 

לתוך המכשיר.

Touchscreen
Initialisation
Failed

מסך המגע נלחץ לפני סיום תהליך 
ההפעלה. 

וודאו כי שום דבר אינו נוגע או נח על 
מסך המגע, בעיקר בעת חיבור המכשיר. 

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.
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Unable to Clean XX 
Unable to Initialize XX 
Unable to Print XX

יש בעיה מכאנית במכשיר.
- או - 

גוף זר כגון אטב או פיסת נייר קרועה 
מצוי בתוך המכשיר.

פתחו את מכסה הסורק והוציאו את כל 
הגופים הזרים ופיסות הנייר המצויים 
בתוך המכשיר. אם הודעת השגיאה 
ממשיכה להופיע, נתקו את המכשיר 

מהחשמל למשך מספר דקות ואז חברו 
אותו שנית.

ניתן לנסות פעולות נוספות לשחרור 
תקיעות נייר.  )ראה פעולות נוספות 

לשחרור תקיעות נייר בע"מ 65(.
)ניתן לכבות את המכשיר מבלי לאבד 
את הפקסים השמורים בזיכרון. ראה 

העברת הפקסים שלכם או דוח יומן פקס 
בע”מ 57(.

Unable to Scan XX.נתקו את המכשיר מהחשמל למשך יש בעיה מכאנית במכשיר
מספר דקות ואז חברו אותו שנית.

ניתן לכבות את המכשיר מבלי לאבד את 
הפקסים השמורים בזיכרון. ראה העברת 

הפקסים שלכם או דוח יומן פקס בע”מ 
.)57

Unusable Device

Disconnect device from 
front connector & turn 
machine off & then on

.USB התקן שבור חובר לממשק ישיר,USB נתקו את ההתקן מממשק ישיר

ואז לחצו על          לכיבוי המכשיר 

והפעילו אותו שנית.

Unusable Device

Please disconnect USB 
device.

התקן USB או כונן הבזק USB שאינו 
.USB נתמך חובר לממשק ישיר

  .USB נתקו את ההתקן מממשק ישיר
כבו את המכשיר והפעילו אותו שנית.

Wrong Ink Colour.בדקו אלו מחסניות דיו אינן מתאימות מחסנית דיו הותקנה במיקום הלא נכון
לפי צבעים למיקומן והעבירו אותן 

למיקום הנכון. 
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)MFC-J5620DW/
J5625DW(

Wrong Paper

Wrong Paper [Tray #1]

Wrong Paper [MP Tray]

)MFC-J5720DW(

Wrong Paper Wrong

Paper [Tray #1] Wrong

Paper [Tray #2] Wrong

Paper [MP Tray]

הגדרת גודל הנייר אינה מתאימה לגודל 
הנייר במגש הניירות.

בדקו כי גודל הנייר שבחרתם במסך   1
המגע תואם לגודל הנייר במגש 

הניירות.
      )ראה הגדרת סוג וגודל נייר בע"מ     

.)23       

וודאו כי טענתם את הנייר בכיוון   2
הנכון והציבו את מובילי הנייר 

במקומות המסומנים לגודל הנייר 
שלכם. )ראה לפני טעינת נייר בע"מ 

.)9 

לאחר שבדקתם את גודל וכיוון הנייר   3
לחצו על OK על מסך המגע.

כיוון הנייר אינו נכון לגדול הנייר.

לא שמתם את מובילי הנייר במגש 
הניירות על פי הסימונים לגודל הנייר 

שאתם משתמשים בו.

אם אתם מדפיסים מהמחשב שלכם, 
וודאו כי גודל הנייר שבחרתם במנהל 

התקן המדפסת תואם לגודל הנייר 
במגש הניירות.

)ראה מדריך מקוון למשתמש(.

Wrong Tray Settings הגדרות גודל הנייר והמגש שנעשה בו
שימוש במכשיר אינן תואמות לגודל 
הנייר במגש שאתם משתמשים בו.

פעלו על פי ההוראות על מסך המגע ונסו 
להדפיס שנית.

הגדירו את תצורת הגדרת גודל הנייר 
למגש על פי ההוראות שעל המסך.
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אנימציות של שגיאות

תצוגת אנימציה של תיקון שגיאות מציגה הוראות שלב-
אחר-שלב כאשר נייר נתקע במכשיר. ניתן לקרוא את 

השלבים בקצב שלכם על ידי לחיצה על ◄ כדי לראות את 
השלב הבא ועל ► כדי לשוב לשלב קודם.

  העברת הפקסים שלכם או
דוח יומן פקס

אם על מסך המגע מופיע: 
■ Unable to Clean XX

■ Unable to Initialize XX

■ Unable to Print XX

■ Unable to Scan XX

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

 )ראה העברת דוח יומן פקס למכשיר פקס אחר 
 בע"מ 57(.

העבירו את דוח יומן הפקס כדי לראות האם ישנם פקסים 
כלשהם שעליכם להעביר. 

 )ראה העברת דוח יומן פקס למכשיר פקס אחר 
בע"מ 57(.

העברת פקסים למכשיר פקס אחר

אם לא הגדרתם את זיהוי תחנת העבודה שלכם, לא 
תוכלו להיכנס למצב העברת פקס.

)ראה כיצד להגדיר את תחנת העבודה שלכם בע"מ 
.)39

לחצו על      כדי להפסיק זמנית את השגיאה. 

לחצו על           )הגדרות(.

.All Settings לחצו על

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

.Service לחצו על

1

2

3

4

5

 .Data Transfer לחצו על

.Fax Transfer לחצו על

בצעו את אחת הפעולות הבאות:
 ■ אם על מסך המגע מופיע No Data, אין פקסים  

בזיכרון של המכשיר.  

לחצו על Close ואז לחצו על       .  

 ■ הזינו את מספר הפקס שהפקסים יועברו אליו.

.Fax Start לחצו על

העברת פקסים למחשב האישי שלכם
העבירו פקסים מזיכרון המכשיר למחשב האישי שלכם.

לחצו על       כדי להפסיק זמנית את השגיאה. 

וודאו כי התקנתם את MFL- Pro Suite על 
 המחשב האישי שלכם ואז הפעילו

את PC-Fax Receive על המחשב האישי.
בצעו את אחת הפעולות הבאות:

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

 All Programs, בחרו )Start(       מתוך
 Brother, Brother Utilities, MFC-XXXX,

 .Receive ובחרו ,PC-FAX Receive 
)XXXX הוא שם הדגם שלכם(.

)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 

.Receive הניווט השמאלי, ואז לחצו על

1

2

6

7

8

9
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וודאו כי הגדרתם את PC Fax Receive במכשיר.
)ראה מדריך מקוון למשתמש(.

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 תכונת Fax Preview מושבתת     

    )Off(, על מסך המגע תופיע השאלה האם 
   ברצונכם גם להפעיל את אפשרות תדפיס הגיבוי.

.No ליציאה ולהשארת הפקסים בזיכרון, לחצו על ■

לחצו על       .

העברת דוח יומן הפקס למכשיר פקס אחר
אם לא הגדרתם את זיהוי תחנת העבודה שלכם, לא תוכלו 

להיכנס למצב העברת פקסים.
)ראה כיצד להגדיר את תחנת העבודה שלכם בע"מ 39(.

לחצו על        כדי להפסיק זמנית את השגיאה. 

לחצו על           )הגדרות(.

.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

3

4

5

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

2
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תקיעות מסמכים

מסמכים עלולים להיתקע במזין המסמכים האוטומטי אם 
אינם מוכנסים או מוזנים כהלכה, או אם הם ארוכים מדי. 

פעלו על פי השלבים הבאים לשחרור 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.

הוציאו את המסמך התקוע על ידי משיכתו כלפי 
מעלה. 

1 מכסה מזין המסמכים האוטומטי
 

הערה 
אם לא ניתן להוציא נייר תקוע, פתחו את מגש הזנת 

הנייר )1( והוציאו את הנייר התקוע. 

סגרו את מגש הזנת הנייר לפני סגירת מכסה מזין 
המסמכים האוטומטי.



59

סגרו את מכסה מזין המסמכים האוטומטי. 

לחצו על      .

חשוב  
למניעת תקיעות מסמכים, סגרו את מכסה מזין 

המסמכים האוטומטי כהלכה על ידי דחיפתו בעדינות 
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 ימין.

1  מכסה המסמכים

סגרו את מכסה המסמכים.

לחצו על       .

4

5

1

2

3

4

5

הוצאת מסמכים קטנים התקועים במזין המסמכים 
האוטומטי

הרימו את מכסה המסמכים.

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

פיסות הנייר הקטנות.

1  מכסה המסמכים

סגרו את מכסה המסמכים. 

לחצו על        .

1

2

3

4
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תקיעת מדפסת או תקיעת נייר

פעלו על פי השלבים הבאים למציאת והוצאת נייר תקוע 
אם על מסך המגע מופיעה הודעת:

 Paper Jam או Paper Jam [Front] 
[Front, Rear]

הערה  
 ,Paper Jam [Rear] אם על מסך המגע מופיע

 ראה ע"מ 63. 

נתקו את המכשיר משקע החשמל. 

אם יש נייר במגש הרב-תכליתי, הוציאו אותו. 

)MFC-J5620DW/J5625DW(
1 הוציאו את מגש הניירות מס' 1 )1( החוצה 

מהמכשיר. 

)MFC-J5720DW(
הוציאו את מגש ניירות מס' 1 ומגש ניירות מס' 2 )2( 

החוצה מהמכשיר.

1

2

3

משכו החוצה את הנייר התקוע )1(.

הרימו את כנף שחרור תקיעות הנייר והוציאו את 
הנייר התקוע.

בדקו היטב את המכשיר מבפנים מעל ומתחת לכנף 
שחרור תקיעות הנייר למציאת פיסות נייר כלשהן.

4

5

6
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)MFC-J5620DW/J5625DW(
החזירו את מגש ניירות מס' 1 היטב לתוך המכשיר.

)MFC-J5720DW(
הכניסו את מגש ניירות מס' 1 ומגש ניירות מס' 2 

היטב לתוך המכשיר.

בעזרת שתי הידיים, השתמשו במאחזי האצבעות 
שמשני צידי המכשיר כדי להרים את מכסה הסורק 

)1( למצב פתוח.

7

8

משכו באיטיות את הנייר התקוע )1( החוצה 
מהמכשיר. 

הזיזו את ראש ההדפסה )בעת הצורך( להוצאת 
כל נייר נותר. וודאו כי לא נשאר נייר תקוע בפינות 

המכשיר )1( ו-)2(.

9

10
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חשוב 
• אם הנייר תקוע מתחת לראש ההדפסה, נתקו את 	

המכשיר ממקור אספקת החשמל והזיזו את ראש 
ההדפסה להוצאת הנייר. 

• אם ראש ההדפסה מצוי בפינה הימנית כפי שניתן 	
לראות באיור, לא ניתן להזיז את ראש ההדפסה. 
חברו מחדש את הכבל החשמלי. לחצו ממושכות 
על        עד שראש ההדפסה זז למרכז. אז נתקו 
 את המכשיר מהחשמל והוציאו החוצה את הנייר.

• אם דיו בא במגע עם עורכם, שטפו מיד עם סבון 	
 והרבה מים. 

סגרו בזהירות את מכסה הסורק באמצעות מאחזי 
האצבעות משני הצדדים.

בצעו את אחת הפעולות הבאות:

 ■ אם על מסך המגע 
מופיע Paper Jam[Front], לכו לשלב     .  

 ■ אם על מסך המגע 
  [Front,Rear] ,Paper Jam מופיע  

לכו לשלב     .  

11

18

12

פתחו את המגש הרב-תכליתי.
נא לבדוק היטב את חלקו הפנימי של המכשיר 
למציאת פיסות נייר תקועות. אם יש פיסת נייר 

תקועה, משכו אותה באיטיות מתוך המגש הרב-
תכליתי. אם לא ניתן להוציא את הנייר התקוע, 
הרימו את המכסה )1( קדימה ודחפו את מנוף 

 השחרור )2( כלפי צדו האחורי של המכשיר. 
 אז הוציאו את הנייר. 

סגרו את המגש הרב-תכליתי.

 פתחו את מכסה שחרור התקיעות )1( בצדו 
האחורי של המכשיר.

פתחו את המכסה הפנימי )1(.

12

13

14

15
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נא לבדוק היטב את חלקו הפנימי של המכשיר 
למציאת פיסות נייר תקועות. אם יש פיסת נייר 

תקועה, משכו אותה באיטיות מתוך המכשיר.

 סגרו את המכסה הפנימי ואת מכסה שחרור 
תקיעות הנייר. וודאו כי המכסים סגורים כהלכה.

 הוציאו החוצה את תומך הנייר )1( עד לשמיעת 
צליל נקישה ופתחו את כנף התמיכה של הנייר )2(.

חברו מחדש את הכבל החשמלי.

16

17

18

19

 ,Paper Jam [Rear] אם על מסך המגע מופיע
פעלו על פי השלבים הבאים:

נתקו את המכשיר משקע החשמל. 

פתחו את המגש הרב-תכליתי.
אם יש נייר במגש הרב-תכליתי, הוציאו אותו. 

משכו באיטיות את הנייר התקוע )1( החוצה מהמגש 
הרב-תכליתי.  אם לא ניתן להוציא את הנייר התקוע, 

הרימו את המכסה )1( קדימה ודחפו את מנוף 
 השחרור )2( כלפי צדו האחורי של המכשיר.

אז הוציאו את הנייר. 

סגרו את המגש הרב-תכליתי.

 פתחו את מכסה שחרור התקיעות )1(
בצדו האחורי של המכשיר.

1

2

3

4

5
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פתחו את המכסה הפנימי )1(. 

משכו באיטיות את הנייר התקוע החוצה מהמכשיר. 

סגרו את המכסה הפנימי ואת מכסה שחרור תקיעות 
הנייר. וודאו כי המכסים סגורים כהלכה.

6

7

8

בעזרת שתי הידיים, השתמשו במאחזי האצבעות 
שמשני צידי המכשיר כדי להרים את מכסה הסורק 

)1( למצב פתוח.

משכו באיטיות את הנייר התקוע )1( החוצה 
מהמכשיר. 

הזיזו את ראש ההדפסה )בעת הצורך( להוצאת 
כל נייר נותר. וודאו כי לא נשאר נייר תקוע בפינות 

המכשיר )1( ו-)2(.

9

10

11



65

חשוב 
• אם הנייר תקוע מתחת לראש ההדפסה, נתקו את 	

המכשיר ממקור אספקת החשמל והזיזו את ראש 
ההדפסה להוצאת הנייר. 

• אם ראש ההדפסה מצוי בפינה הימנית כפי שניתן 	
לראות באיור, לא ניתן להזיז את ראש ההדפסה. 
חברו מחדש את הכבל החשמלי. לחצו ממושכות 

עד שראש ההדפסה זז למרכז. אז נתקו את 
 המכשיר מהחשמל והוציאו החוצה את הנייר.

• אם דיו בא במגע עם עורכם, שטפו מים עם סבון 	
 והרבה מים. 

סגרו בזהירות את מכסה הסורק באמצעות מאחזי 
האצבעות משני הצדדים.

חברו מחדש את הכבל החשמלי.

הערה 
אם יש תקיעת נייר חוזרת, יתכן כי פיסת נייר קטנה 

תקועה בתוך המכשיר. )ראה פעולות נוספות לשחרור 
תקיעות נייר בע"מ 65(.

12

13

פעולות נוספות לשחרור תקיעות נייר

במקרה של תקיעות נייר חוזרות ונשנות )3 פעמים 
או יותר(, מסך המגע שואל אתכם האם ברצונכם 

להוציא פיסות נייר מהמכשיר. 
לחצו על  Yes כדי לשוב למסך הבית.

לחצו על           )הגדרות(.

.Maintenance לחצו על

.Remove Paper Scraps לחצו על

פעלו על פי ההוראות על מסך המגע למציאת 
והוצאת נייר תקוע. 

הערה  
במהלך פעולה זו, עליכם לטעון את דף התחזוקה 

)המצורף למכשיר שלכם( בכיוון הדפסה לרוחב בחריץ 
ההזנה הידנית.  )אם אין לכם דף תחזוקה, השתמשו 

בדף עבה בגודל A4 או  Letter, כגון נייר מבריק(.

 וודאו כי הכנסתם את הדף בחריץ ההזנה הידנית. 
)לא במגש הרב-תכליתי(.

1

2

3

4

5
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אבחון ותיקון תקלות להגדרת רשת מקומית אלחוטית

דוח רשת מקומית אלחוטית

 לאחר הגדרת תצורת הגדרות הרשת המקומית האלחוטית של המכשיר, דוח רשת מקומית אלחוטית יודפס אוטומטית.
  

אם דוח הרשת המקומית האלחוטית שהודפס מראה כי החיבור נכשל, בדקו את קוד השגיאה על הדוח המודפס ופעלו 
 על פי ההוראות הבאות: 

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

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

TS-02 :לא ניתן לאתר את נקודת הגישה/נתב האלחוטיים. נא לנסות את הפעולות הבאות
בדקו שבחרתם את SSID )שם רשת( הנכון והזנתם את מפתח הרשת הנכון.   ■

בדקו שנקודת הגישה/נתב האלחוטיים שלכם אינם משתמשים בהגדרות אבטחה נוספות, כגון   ■
.MAC סינון כתובות

נסו לקרב את המכשיר לנקודת הגישה/נתב אלחוטיים שלכם.  לאחר חיבור המכשיר לרשת,   ■
תוכלו להשיבו למיקומו הקודם. 

TS-04 .שיטת אימות/הצפנה לא נתמכת אותרה על נקודת הגישה/נתב האלחוטיים שלכם
נקודת הגישה/נתב האלחוטיים שלכם עושה שימוש בשיטת אימות/הצפנה שאינה נתמכת    ■ 

על ידי המכשיר. בדקו שבחרתם את SSID )שם רשת( הנכון.

TS-05 .ומפתח הרשת שצוינו אינם נכונים SSID
בדקו שבחרתם את SSID )שם רשת( הנכון והזנתם את מפתח הרשת הנכון.    ■

TS-06.פרטי האבטחה האלחוטית המצוינים אינם נכונים
בדקו את שיטת האימות/הצפנה שבחרתם וודאו שהזנתם את מפתח הרשת הנכון.   ■

TS-07.AOSS™ או WPS המכשיר אינו יכול לאתר נקודת גישה/נתב אלחוטיים מאופשרי
 ,AOSS™ או WPS אם ברצונכם להגדיר את תצורת ההגדרות האלחוטיות שלכם באמצעות   ■

עליכם להגדיר WPS או ™AOSS על המכשיר ועל נקודת הגישה/נתב האלחוטיים שלכם. 
אשרו כי נקודת הגישה/נתב האלחוטיים שלכם תומכי WPS או ™AOSS ונסו להתחיל שנית.

TS-08.AOSS™ או מאופשרות WPS אותרו שתי נקודות גישה אלחוטיות או יותר עם
נסו להתחיל שנית לאחר מספר דקות כדי להימנע משיבושים מנקודות גישה אחרות.   ■
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אם אתם נתקלים בקשיים עם המכשיר שלכם

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

אם אתם סבורים שקיימת בעיה עם המכשיר שלכם, עיינו בטבלאות הבאות ופעלו על פי העצות לאבחון ותיקון תקלות. 
 את רוב הבעיות אתם יכולים לפתור בקלות 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 בכתובת 

הערה  
.Brother לסיוע טכני, נא לפנות לשירות הלקוחות של

קשיי הדפסה

הצעותקושי
הכותרת העליונה או הכותרת 

התחתונה מופיעות כאשר המסמך 
מוצג על המסך אך לא בהדפסה.

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

)ראה מדריך מקוון למשתמש(.

נסו לשנות את הגדרת מנהל התקן המדפסת. הרזולוציה הגבוהה ביותר מצריכה זמן מהירות הדפסה איטית מדי.
עיבוד נתונים, שליחה והדפסה ארוך יותר. נסו הגדרות איכות אחרות במנהל התקן 

המדפסת כך:

)®Windows(
לחצו על Colour Settings על לשונית Advanced, וודאו כי ביטלתם את סימון 

.Colour Enhancement

)מקינטוש(
בחרו ,Colour Settings לחצו על Advanced Color Settings, וודאו כי ביטלתם 

.Colour Enhancement את סימון

השביתו את תכונת ההדפסה ללא גבולות )Borderless(. הדפסה ללא גבולות איטית 
יותר מהדפסה רגילה. )ראה מדריך מקוון למשתמש(.
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קשיי איכות הדפסה

הצעותקושי

בדקו את איכות ההדפסה )ראה בדיקת איכות ההדפסה בע”מ 44(.איכות הדפסה גרועה

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

)ראה הגדרת סוג וגודל נייר בע”מ 23(.
)ראה מדריך מקוון למשתמש(.

וודאו שמחסניות הדיו שלכם חדשות. הדברים הבאים עלולים לגרום לסתימת דיו:
     Brother תאריך התפוגה המצוין על אריזת המחסנית חלף. )מחסניות מקוריות של  ■

   ניתנות לשימוש למשך עד שנתיים אם הן נשמרות באריזתן המקורית(.
■ מחסנית הדיו הייתה במכשיר שלכם במשך מעל שישה חודשים.

■ יתכן שמחסנית הדיו לא אוחסנה כהלכה לפני השימוש.

וודאו כי אתם משתמשים בדיוInnobella™  מקורי שלBrother . חברת Brother אינה 
ממליצה להשתמש במחסניות כלשהן מלבד המחסניות מקוריות של Brother או למלא 

מחדש מחסניות משומשות בדיו ממקורות אחרים. 

וודאו שאתם משתמשים באחד מסוגי הנייר המומלצים. )ראה מדריך מקוון למשתמש(.

.C° 33-ל  C° 20 הסביבה המומלצת למכשיר שלכם היא בין

קווים לבנים אופקיים מופיעים 
בטקסט או בגרפיקות.

Executive-ו  A4, Letter

 A3, Ledger, Legal, Folio, A5,
Photo ,מעטפות ,A6 

 Photo L ,)ס"מ x 15 10( 
  Photo 2L ,)מ"מ x 127 89( 

 )x 18 13 ס"מ( וכרטיסיות אינדקס 
)x 203 127 מ”מ(

בדקו את איכות ההדפסה )ראה בדיקת איכות ההדפסה בע”מ 44(.

. Brotherמקורי של  ™Innobellaוודאו כי אתם משתמשים בדיו

נסו להשתמש בסוגי הנייר המומלצים. )ראה מדריך מקוון למשתמש(.

כדי להאריך את תוחלת החיים של ראש ההדפסה, לספק את החיסכון הטוב ביותר בדיו 

ולשמור על איכות ההדפסה, איננו ממליצים על ניתוק תכוף של המכשיר ו/או השארת 

המכשיר מנותק למשך פרקי זמן ממושכים.  אנו ממליצים להשתמש 

בלחצן           להשבתת המכשיר.   

השימוש בלחצן           מבטיח הספק מינימאלי למכשיר, והתוצאה היא ניקוי תקופתי, 

אך פחות תכוף, של ראש ההדפסה. 
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קשיי איכות הדפסה )המשך(

הצעותקושי

בדקו את איכות ההדפסה )ראה בדיקת איכות ההדפסה בע”מ 44(.המכשיר מדפיס עמודים ריקים.

.Brother מקורי של Innobella™ וודאו כי אתם משתמשים בדיו

כדי להאריך את תוחלת החיים של ראש ההדפסה, לספק את החיסכון הטוב ביותר 
בדיו ולשמור על איכות ההדפסה, איננו ממליצים על ניתוק תכוף של המכשיר ו/או 

השארת המכשיר מנותק למשך פרקי זמן ממושכים. אנו ממליצים להשתמש בלחצן       
להשבתת המכשיר.  השימוש בלחצן          מבטיח הספק מינימאלי למכשיר, והתוצאה 

היא ניקוי תקופתי, אך פחות תכוף, של ראש ההדפסה. 

בדקו את יישור ההדפסה. )ראה בדיקת יישור ההדפסה בע”מ 45(.תווים וקווים מטושטשים

טקסט או תמונות מודפסים נוטים 
הצידה

וודאו כי הנייר טעון נכון במגש הניירות ומובילי הנייר מותאמים כהלכה.  )ראה לפני 
טעינת נייר בע”מ 9(.

וודאו כי מכסה שחרור תקיעות הנייר סגור כהלכה.

מריחות או כתמים במרכז החלק 
העליון של העמוד המודפס.

ודאו כי הנייר אינו עבה מדי או מסתלסל. )ראה מדריך מקוון למשתמש(.

ההדפסה נראית מלוכלכת או נראה 
כי הדיו נוזל.

וודאו שאתם משתמשים באחד מסוגי הנייר המומלצים. )ראה מדריך מקוון למשתמש(.
אל תגעו בנייר עד שהדיו יבש.

וודאו כי הצד להדפסה פונה כלפי מטה במגש הניירות.

.Brother מקורי של Innobella™ וודאו כי אתם משתמשים בדיו

אם אתם משתמשים בנייר Photo, וודאו שהגדרתם את סוג הנייר הנכון. אם אתם 
מדפיסים תצלום מהמחשב האישי שלכם, הגדירו את Media Type במנהל התקן 

המדפסת.

דיו מרוח או נוזל בעת שימוש בנייר 
 .Photo מבריק

הקפידו לבדוק את צדו הקדמי והאחורי של הנייר. שימו את המשטח המבריק )משטח 
הדפסה( כשהוא פונה כלפי מטה.  )ראה הגדרת סוג וגודל נייר בע”מ 23(.

אם אתם משתמשים בנייר מבריק Photo, וודאו כי הגדרת סוג הנייר נכונה.

התדפיסים נראים מלוכלכים או 
שהנייר נתקע בעת שימוש בנייר 

.A3

)Windows® הדפסה מהמחשב האישי(
בחרו Slow Drying Paper בלשונית Basic של מנהל התקן המדפסת.

 )הדפסה מהמחשב האישי מקינטוש( 
בחרו Print Settings מהרשימה הנפתחת ואז סמנו Slow Drying Paper במנהל 

התקן המדפסת.

)העתקה(
 התאימו את צפיפות ההעתקה כדי להפוך את העותקים לקלים יותר. 

 )ראה מדריך מקוון למשתמש(.

כתמים מופיעים על הצד השני או 
בתחתית הדף.

וודאו כי גליל המדפסת אינו מלוכלך בדיו. )ראה מדריך מקוון למשתמש(.

.Brother מקורי של Innobella™ וודאו כי אתם משתמשים בדיו

נא לוודא כי אתם משתמשים בכנף התמיכה של הנייר.  )ראה לפני טעינת נייר בע”מ 9(.

וודאו כי גלגלי הזנת הנייר אינו מלוכלכים בדיו. )ראה מדריך מקוון למשתמש(.

המכשיר מדפיס קווים צפופים על 
הדף.

)Windows®(
בחרו Reverse Order בלשונית Basic של מנהל התקן המדפסת.
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קשיי איכות הדפסה )המשך(

הצעותקושי
)®Windows(התדפיסים מקומטים

בלשונית Advanced של מנהל התקן המדפסת, לחצו על  Colour Settings ובטלו 
.Bi-Directional Printing את סימון

)מקינטוש(
 Other בחרו ,Advanced לחצו על ,Print Settings במנהל התקן המדפסת, בחרו

.Bi-Directional Printing ובטלו את סימון Print Options 

.Brother מקורי של Innobella™ וודאו כי אתם משתמשים בדיו

קשיי שימוש בנייר

הצעותקשיים
בעת הדפסה על נייר  Photo של Brother, טענו גיליון נוסף מאותו סוג נייר במגש נייר  Photo אינו מוזן כהלכה.

הניירות.  גיליון נוסף נכלל בחבילת הניירות למטרה זו. 

בצעו את הפעולות הבאות:המכשיר מזין דפים רבים
)ראה לפני טעינת נייר בע"מ 9(.

וודאו כי הנייר הוטען כהלכה במגש הניירות.   ■
 ■ הוציאו את כל הנייר ממגש הניירות ואווררו היטב את חבילת הדפים והחזירו אותה   

   בחזרה למגש.
וודאו כי לא דחפתם את הנייר רחוק מדי.  ■

 וודאו כי מכסה שחרור תקיעות הנייר סגור כהלכה.
)ראה תקיעת מדפסת או תקיעת נייר בע”מ 60(.

וודאו כי הרפידה של מגש הניירות אינה מלוכלכת.  
)ראה מדריך מקוון למשתמש(.

הוציאו את הנייר התקוע על פי ההנחיות. )ראה תקיעת מדפסת או תקיעת נייר בע"מ יש תקיעת נייר
60(. וודאו שמובילי הנייר מותאמים לגודל הנייר הנכון. אל תאריכו את מגש הניירות 

בעת טעינת נייר בגודל A5 או קטן יותר.

אם יש תקיעת נייר חוזרת, יתכן כי פיסת נייר קטנה תקועה בתוך המכשיר. וודאו כי תקיעת נייר מתרחשת שוב ושוב
אין נייר שעדיין תקוע בתוך המכשיר. )ראה פעולות נוספות לשחרור תקיעות נייר בע”מ 

.)65
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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

הסורק של השולח עשוי להיות מלוכלך. בקשו מהשולח להכין עותק כדי לראות אם 
הבעיה היא במכשיר השולח. נסו לקבל ממכשיר פקס אחר.

שוליים משמאל ומימין חתוכים או 
שדף אחד מודפס על שני דפים.

אם הפקסים שהתקבלו חצויים ומודפסים על שני דפים או אם אתם מקבלים דף ריק 
נוסף, יתכן שהגדרת גודל הנייר שלכם אינה נכונה לנייר שאתם משתמשים בו.

)ראה הגדרת סוג וגודל נייר בע”מ 23(.

 .Auto Reduction הפעילו את 
)ראה מדריך מקוון למשתמש(.

קו טלפון או חיבורים

הצעותקושי
בדקו את כל חיבורי כבל קו הטלפון. וודאו כי כבל קו הטלפון מחובר לתוך שקע הקיר החיוג אינו פועל. )אין צליל חיוג(

של הטלפון ושקע LINE בתוך המכשיר. 

שנו את הגדרת הטונים/פולסים.

)ראה מדריך מקוון 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 

לפני שליחת פקס.

אם אין צליל חיוג, חברו טלפון תקין וכבל קו טלפון לשקע. הרימו את שפופרת הטלפון 
החיצונית והאזינו לצליל החיוג.  אם עדיין אין צליל חיוג, בקשו מחברת הטלפונים שלכם 

לבדוק את הקו ו/או שקע הקיר.

המכשיר אינו עונה כאשר מתקשרים 
אליו.

 בדקו שהמכשיר במצב הקבלה הנכון להגדרה שלכם.
)ראה בחירת מצב הקבלה בע"מ 40(.

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.
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קבלת פקסים

הצעותקושי
בדקו את כל חיבורי כבל קו הטלפון. וודאו כי כבל קו הטלפון מחובר לתוך שקע הקיר לא ניתן לקבל פקס.

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

אם אתם נתקלים בבעיות בגלל שיבוש אפשרי על קו הטלפון, ניתן לשנות את הגדרת 
התאימות. )ראה שיבושי קו טלפון או מערכת VoIP בע”מ 77(.

בדקו שהמכשיר במצב הקבלה הנכון.  הדבר נקבע על ידי מכשירים חיצוניים ושירותי 
מנויי טלפוניים שיש לכם על אותו הקו כמכשיר Brother. )ראה בחירת מצב הקבלה 

בע"מ 40(.

אם יש לכם קו פקס ייעודי וברצונכם שמכשיר Brother שלכם יענה אוטומטית לכל 
 .Fax Only הפקסים הנכנסים, בחרו במצב

 External שלכם חולק קו עם משיבון חיצוני, יש לבחור מצב Brother אם מכשיר
 tad. במצב External tad, 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/Tel במצב .Fax/Tel אוטומטית לכל הפקסים הנכנסים, יש לבחור מצב
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 Manual. במצב Manual, עליכם לענות לכל שיחה נכנסת ולהפעיל את המכשיר 

לקבלת פקסים.

 מכשיר או שירות אחר במקום עשוי לענות לשיחה לפני מכשיר Brother שלכם.
 כדי לבדוק זאת, הקטינו את הגדרת השהיית הצלצול: 

אם מצב הקבלה מוגדר לפקס בלבד או פקס/טלפון, הקטינו את השהיית     ■ 
     הצלצול לצלצול אחד. )ראה השהיית צלצול בע"מ 42(

אם מצב קבלת הפקס מוגדר External tad, הקטינו את מספר הצלצולים   ■ 
     המתוכנתים על המשיבון שלכם ל-2.

אם מצב הקבלה מוגדר Manual, אל תשנו 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 להגדרה 

      המקורית. אם 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 מנוי 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 )מצב External TAD( באותו קו כמכשירלא ניתן לקבל פקס. )המשך(

 Brother שלכם, בדקו שהמשיבון שלכם מוגדר כהלכה. 
)ראה מדריך מקוון למשתמש(.

חברו את המשיבון החיצוני כהלכה. )ראה מדריך מקוון למשתמש(.  1
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
 .External TAD שלכם למצב Brother הגדירו את מצב הקבלה של מכשיר  5

)ראה בחירת מצב הקבלה בע”מ 40(.

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 מדריך מקוון למשתמש(.

אם אתם מקבלים לעתים קרובות שגיאות שידור בשל שיבושים אפשריים על קו הטלפון 
.Basic(for VoIP)שלכם, נסו לשנות את הגדרת התאימות להגדרת

)ראה שיבושי קו טלפון או מערכת VoIP בע”מ 77(.

אם חיברתם את המכשיר שלכם אל PBX או ISDN, הגדירו את הגדרת התפריט של 
סוג קו הטלפון )Telephone Line Type( לסוג קו הטלפון שלכם. )ראה מדריך מקוון 

למשתמש(.

שליחת פקסים

הצעותקושי
בדקו את כל חיבורי כבל קו הטלפון. וודאו כי כבל קו הטלפון מחובר לתוך שקע הקיר לא ניתן לשלוח פקס

של הטלפון ושקע LINE בתוך המכשיר. 

הדפיסו את דוח אימות השידור ובדקו לגילוי שגיאות. )ראה מדריך מקוון למשתמש(.

בקשו מהצד השני לבדוק כי במכשיר המקבל יש נייר.

נסו לשנות את הרזולוציה שלכם לרזולוציית Fine או S.Fine. הכינו עותק כדי איכות לא טובה של הפקס הנשלח.
לבדוק את פעולת הסורק של המכשיר שלכם. אם איכות העותק אינה טובה, נקו את 

הסורק. )ראה ניקוי זכוכית הסורק בע”מ 43(.
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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 
שלחתם הודעת פקס למחשב האישי וקיבלתם הודעת result:error על דוח אימות 

השידור, יתכן כי הזיכרון במכשיר שלכם אזל.

להשגת זיכרון נוסף, ניתן להשבית את Memory Receive, להדפיס הודעות פקס 
מזיכרון המכשיר או לבטל פקס מושהה או הזמנה לשידור.  )ראה מדריך מקוון 

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, נסו לשנות את הגדרת התאימות להגדרת Basic(for VoIP). )ראה 

שיבושי קו טלפון או מערכת VoIP בע”מ 77(.

אם חיברתם את המכשיר שלכם אל PBX או ISDN, הגדירו את הגדרת התפריט של 
סוג קו הטלפון  )Telephone Line Type( לסוג קו הטלפון שלכם. )ראה מדריך מקוון 

למשתמש(.

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 ניקוי זכוכית הסורק בע”מ 43(.

טיפול בשיחות נכנסות

הצעותקושי
המכשיר "שומע" קול כצליל חיוג 

.CNG
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 מדריך מקוון למשתמש(.

אם אתם עונים בטלפון חיצוני או שלוחה, לחצו על קוד ההפעלה מרחוק שלכם )הגדרת שליחת שיחת פקס למכשיר
ברירת המחדל היא 1 5*(. אם עניתן בטלפון חיצוני, לחצו על Fax Start, ואז לחצו 

על Receive לקבלת הפקס. כאשר המכשיר עונה, נתקו.

אם יש לכם שיחה ממתינה, שיחה ממתינה/שיחה מזוהה, שיחה מזוהה, דואר קולי, תכונות מותאמות על קו יחיד 
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 
את הפקס. תכונת ECM )מצב תיקון שגיאות( של Brother תסייע לכם להתגבר על 

בעיה זו. מצב זה קשור למערכת הטלפונים ונפוץ בכל המכשירים ששולחים ומקבלים 
מידע על קו אחד משותף עם תכונות מותאמות אישית. אם מניעת שיבושים קלים הנה 

חיונית לעסקכם, מומלץ להתקין קו נפרד ללא תכונות מותאמות.
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קשיי העתקה

הצעותקושי
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 ומשטח הפלסטיק הלבן 

שמעליהם. )ראה ניקוי זכוכית הסורק בע”מ 43(.

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 ניקוי זכוכית הסורק בע”מ 43(.

תוצאות העתקה גרועות בעת שימוש 
במזין המסמכים האוטומטי

נסו להשתמש בזכוכית הסורק )ראה שימוש בזכוכית הסורק בע”מ 26(.

וודאו כי מסמך המקור שלכם אינו נוטה הצידה. שימו את המסמך מחדש ונסו שנית.ההתאמה לדף אינה פועלת כהלכה

קשיי סריקה

הצעותקושי
תוצאות סריקה גרועות בעת שימוש 

במזין המסמכים האוטומטי
 ■ קווים שחורים אנכיים מופיעים  

   בנתונים הסרוקים.

נקו את הפס הלבן במזין המסמכים האוטומטי ואת פס הזכוכית שמתחתיו. )ראה ניקוי 
זכוכית הסורק בע”מ 43(.

נסו להשתמש בזכוכית הסורק )ראה שימוש בזכוכית הסורק בע”מ 26(.

 PhotoCapture Center™ קשיי 

הצעותקושי
הוציאו את כרטיס הזיכרון או כונן הבזק USB והכניסו אותו בחזרה.הדיסק הנשלף אינו פועל כהלכה  1

אם ניסיתם ”Eject” מתוך ®Windows הוציאו את כרטיס הזיכרון או כונן הבזק   2
USB לפני שתמשיכו.

אם מופיעה הודעת שגיאה כאשר אתם מנסים להוציא את כרטיס הזיכרון או כונן   3
הבזק USB, פירוש שיש גישה לכרטיס.  המתינו מעט ונסו שנית.

אם כל האמור לעיל אינו פועל, כבו את המחשב האישי והמכשיר שלכם והפעילו   4
אותם שנית.

 וודאו כי הדפסה ללא גבולות )Borderless( וחיתוך שולי התמונה מושבתים.חלק מהתצלום שלי חסר בהדפסה.
)ראה מדריך מקוון למשתמש(.

קשיי תוכנה

הצעותקושי
)®Windows(לא ניתן להתקין תוכנה או להדפיס

הפעילו את תוכנית Repair MFL-Pro Suite שעל התקליטור. התוכנית תתקן ותתקין 
מחדש את התוכנה.



76

קשיי רשת

הצעותקושי
וודאו כי המכשיר שלכם מופעל ומקוון ובמצב Ready. הדפיסו דוח תצורת רשת )ראה לא ניתן להדפיס ברשת

מדריך מקוון למשתמש( ובדקו את הגדרות הרשת הנוכחיות המודפסות ברשימה זו. 
חברו מחדש את כבל הרת”ם לרכזת כדי לבדוק שחיבורי הכבל והרשת תקינים.

בחיבור אלחוטי או במקרה של בעיות רשת, ראה מדריך מקוון למשתמש:

יש להגדיר את תוכנת האבטחה/חומת אש של צד שלישי כדי לאפשר סריקת רשת. תכונת סריקת רשת אינה פועלת
הוסיפו יציאה 54925 לסריקת רשת.

)ראה מדריך מקוון למשתמש(.

תכונת קבלת פקסים למחשב האישי 
ברשת אינה פועלת.

)Windows®(
יש להגדיר את תוכנת האבטחה/חומת אש של צד שלישי כדי לאפשר קבלת פקסים 
למחשב האישי ברשת )PC-FAX Rx(. הוספו יציאה 54926 לפקס במחשב האישי 

ברשת. 
)ראה מדריך מקוון למשתמש(.

 Brotherלא ניתן להתקין את תוכנת
.

)Windows®(
אפשרו גישת רשת לתוכניות הבאות אם תוכנת האבטחה שלכם מציגה הודעת התראה 

.MFL-Pro Suite במהלך התקנת
)מקינטוש(

אם אתם משתמשים בפונקצית חומת אש של תוכנת אבטחה נגד רוגלות או וירוסים, 
.Brother השביתו אותה זמנית ואז התקינו את תוכנת

חקרו את הבעיה באמצעות דוח רשת מקומית אלחוטית )WLAN(.לא ניתן להתחבר לרשת אלחוטית

לחצו על           All Settings והזיזו את המסך למעלה או למטה או לחצו

על ▲ או ▼ להצגת Print Reports. לחצו על Print Reports. הזיזו את 
המסך למעלה או למטה או לחצו על ▲ או ▼ להצגת WLAN Report, ולחצו על 

.WLAN Report
)ראה מדריך מקוון למשתמש(.
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איתור צליל חיוג

בעת שליחת פקס, כברירת מחדל המכשיר ממתין במשך 
פרק זמן מוגדר לפני שיתחיל לחייג את המספר. על ידי 

שינוי הגדרת Dial Tone ל-Detection, ניתן 
להגדיר את המכשיר שלכם לחייג מיד כאשר הוא מאתר 

צליל חיוג.  הגדרה זו יכולה לחסוך מעט זמן בעת שליחת 
פקס למספרים רבים ושונים. אם שיניתם את ההגדרה 

ואתם מתחילים להיתקל בבעיות בעת חיוג, שנו את 
.No Detection ההגדרה בחזרה להגדרת

לחצו על           )הגדרות(.

.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 או מערכת

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. 

לחצו על           )הגדרות(.

.All Settings לחצו על

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

1

1

2

2

3

3

4

5

6

7

8

.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)

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    

  Brother חברת ,VoIP התאימות לרוב שירותי   
ממליצה לשנות את הגדרת התאימות להגדרת    

.Basic(for VoIP)    

הגדרת Normal מגדירה את מהירות המודם    ■ 
ל-14,400 סל"ש.    

הגדרת High מעלה את מהירות המודם   ■ 
ל-33,600 סל"ש. )הגדרת ברירת המחדל(  

לחצו על        .

הערה 
שירות VoIP )פרוטוקול העברת קול אינטרנט( הוא סוג 

של מערכת טלפונית שעושה שימוש בחיבור אינטרנט 
במקום בקו הטלפון המסורתי.

4

5

6

7

8
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סקירה כללית של איפוס פעולות

פונקציות האיפוס הבאות עומדות לרשותכם: 
Machine Reset   1 )איפוס מכשיר( 

      ניתן לאפס את כל הגדרות המכשיר ששיניתם, כגון   
        תאריך וזמן, סוג קו טלפון והשהיית צלצול.

Network     2 )רשת(
      ניתן לאפס את שרת ההדפסה בחזרה להגדרות   

         ברירת המחדל שלו, כגון הסיסמה ומידע על 
 .IP כתובת         

Address Book & Fax    3 )פנקס כתובות ופקס(
    Address Book & Fax מאפס את ההגדרות 

        הבאות:

■ Address Book )פנקס כתובות(
   )פנקס כתובות וקבוצות(

■ עבודות פקס מתוכנות בזיכרון
  )שידור מוזמן, פקס מושהה ושידור אצווה מושהה(

■ זיהוי תחנת עבודה
   )שם ומספר(

■ אפשרויות פקס מרחוק )העברת פקס(

■ הגדרות דוח
   )דוח אימות שידור, פנקס כתובות ויומן פקס(

■ היסטוריה 
   )היסטוריית שיחה מזוהה ושיחות יוצאות(

■ פקסים בזיכרון

All Settings     4 )כל ההגדרות(
      ניתן להשיב את כל ההגדרות להגדרות ברירת     

        המחדל.
      חברת Brother ממליצה מאוד לבצע הליך זה לפני  

         מסירת או השלכת המכשיר.

מידע על המכשיר

בדיקת המספר הסידורי

ניתן לראות את המספר הסידורי של המכשיר על מסך 
המגע.

לחצו על            )הגדרות(.

.All Settings לחצו על

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

.Machine Info לחצו על

.Serial No. לחצו על
המספר הסידורי של המכשיר שלכם יופיע על מסך 

המגע. 

לחצו על        .

בדיקת גרסת קושחה

ניתן לראות את גרסת הקושחה של המכשיר על מסך 
המגע.

לחצו על            )הגדרות(.

.All Settings לחצו על

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

.Machine Info. לחצו על

.Firmware Version לחצו על

.Main Version לחצו על
גרסת הקושחה של המכשיר שלכם תופיע על מסך 

המגע. 

לחצו על        .

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7



79

הערה  
 All או Network נתקו את כבל הממשק לפני בחירת

.Settings 

כיצד לאפס את המכשיר

לחצו על           )הגדרות(.

.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

לחצו על האפשרות שברצונכם לאפס.

לחצו על Yes לאישור.

לחצו על  Yes  למשך שתי שניות לאתחול המכשיר.

1

2
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אביזרים מתכלים
המכשיר עושה שימוש במחסניות בצבעי שחור, צהוב, טורקיז ואדום הנפרדות מערכת ראש דיו

 ההדפסה.

 משך השימוש 
במחסנית דיו

בהתקנה הראשונה של ערכת מחסניות דיו המכשיר ישתמש בכמות של דיו למילוי שפופרות 
אספקת הדיו לתדפיסים איכותיים. תהליך זה יתרחש פעם אחת בלבד.  לאחר תום התהליך 

 למחסניות המצורפות למכשיר תהיה כמות דיו קטנה יותר ממחסניות סטנדרטיות )65%(.
  עם כל מחסניות הדיו הבאות ניתן להדפיס את מספר הדפים המצוין.

 אביזרים מתכלים 
חלופיים

<Super High Yield Black> LC229XLBK 
<Super High Yield Yellow> LC225XLY 
<Super High Yield Cyan> LC225XLC 
<Super High Yield Magenta> LC225XLM
שחור - כ-2,400 דפים1
צהוב, כחול ואדום - כ-1,200 דפים1

<High Yield Black> LC223BK 
<High Yield Yellow> LC223Y 
<High Yield Cyan> LC223C 
<High Yield Magenta> LC223M
צהוב, כחול ואדום - כ-550 דפים1

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

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

?Innobella™ מהו
 ™Innobella הוא מגוון של אביזרים מתכלים מקוריים של Brother. השם 

  ”™Innobella” מקורו במילים Innovation )חדשנות( ו-Bella )יפה באיטלקית( 
 ומייצג את הטכנולוגיה "החדשנית" המספקת לכם תוצאות הדפסה "יפות" 

ו"עמידות לאורך זמן".

להדפסת תצלומים, חברת Brother ממליצה על נייר להדפסת תמונות מבריק של
 Innobella )סדרת  BP71( לאיכות גבוהה. קל יותר לקבל תדפיסים מבריקים ואיכותיים 

.Innobella™ עם דיו ונייר של

למשתמשי ®Windows, נא ללחוץ פעמיים על צלמית )Brother CreativeCenter( שעל 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.

  Brother CreativeCenter משתמשי מקינטוש יכולים להיכנס את 
  .http://www.brother.com/creativecenter :בכתובת 



 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.


