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מדריך הגדרות מהיר
 נא לקרוא קודם את מדריך בטיחות המוצר ולאחר מכן 

מדריך הגדרות מהיר זה להתקנה נכונה.

 Brother המדריכים האחרונים זמינים במרכז הפתרונות של
 solutions.brother.com/manuals :בכתובת

הגדרת תאריך וזמן 5

התקנת מחסניות הדיו הראשוניות הגדרות המכשיר6 7

בחרו את השפה שלכם 
)בעת הצורך ובדגמים 

מסוימים בלבד(
8

לחצו על. 1  
[Settings] > [All Settings] >  
[Initial Setup] > [Local Language].

לחצו על השפה שלכם.. 2  
לחצו על      .. 3  

חברו את כבל קו הטלפון. הרימו את מכסה הסורק.
השתמשו בשקע המסומן LINE והוציאו את 

הכבל החוצה מצדו האחורי של המכשיר. 

סגרו את מכסה הסורק.

הוציאו את המכשיר ובדקו את הרכיבים
הרכיבים הנכללים בקופסה עשויים להשתנות מארץ לארץ. 1

)לארצות אחרות(     )לבריטניה(   

כבל חשמלי

מחסניות הדיו הראשוניות*
שחור	 
צהוב	 
כחול	 
אדום	 

מדריך הגדרות מהיר 
מדריך הפעלה 

מדריך בטיחות המוצר

גיליון ניקוי

 תקליטור התקנה 
 Brother של

כבל קו טלפון

הערה
 	.MFC-J5730DW רוב האיורים במדריך למשתמש זה הם של דגם
 שמרו את כל חומרי האריזה והקופסה למקרה שתצטרכו לשלוח את 	 

המכשיר שלכם מסיבה כלשהי.  
יש לרכוש את כבל הממשק הנכון לממשק שברצונכם להשתמש בו.  	 

כבל USB מצורף לחלק מהדגמים.  

USB כבל
 מומלץ להשתמש בכבל USB 2.0 )סוג A/B( שאורכו אינו עולה 

על 5 מטרים.  

כבל אתרנט )רשת(
 השתמשו בכבל זוג שזור מסוכך קטגוריה 5 )או יותר( 

 ..100BASE-TX 10 אוBASE-T לרשת אתרנט מהירה

טעינת נייר A4 רגיל
לטעינת נייר בגדלים אחרים, ראה “שימוש בנייר” במדריך ההפעלה. 2

חיבור הכבל החשמלי 3

משכו החוצה את מגש הניירות מהמכשיר 
בכיוון החץ. הסירו את מכסה מגש הניירות. 

)דוגמה לבריטניה(

אווררו את הדפים היטב

בחרו את השפה 
 או הארץ שלכם 

)בהגדרה ראשונית בלבד(
4

 לאחר הפעלת המכשיר, יתכן שתתבקשו להגדיר את הארץ
או השפה שלכם )על פי דגם המכשיר(.

פעלו על פי ההוראות שעל מסך המגע בעת הצורך.

פעלו על פי ההוראות שעל מסך המגע להגדרת התאריך והזמן.

 כאשר המכשיר סיים את תהליך הניקוי הראשוני, 
 פעלו על פי ההוראות שעל מסך המגע להגדרת התצורה 

של הגדרות המכשיר. 
בדקו את איכות ההדפסה	 
הגדירו את תצורת הגדרות מגש הניירות	 
צפו בעצות על הפעלה	 
 	 Brother הגדירו הודעות ברירת המחדל של צג
הדפיסו את גיליון ההתקנה	 

פעלו על פי ההוראות שעל מסך המגע להוצאתן מהאריזה והתקנתן של מחסניות 
הדיו. המכשיר יכין את מערכת צינוריות הדיו להדפסה. 

נערו במהירות רק את מחסנית 
הדיו השחורה בכיוון אופקי 15 
פעמים כפי שניתן לראות, לפני 

הכנסתה לתוך המכשיר.

 חברו את הכבל החשמלי. 
המכשיר יופעל אוטומטית.

הערה 
 ניתן לשנות את זווית לוח הבקרה 

כדי לקרוא את מסך המגע ביתר קלות.

פתחו את מכסה תא מחסניות 
הדיו והסירו את כיסוי המגן הכתום 

מהמכשיר. 

הערה 
פעלו על פי ההוראות על מסך המגע לאחסון 

 החלק המגן הכתום בתוך המכשיר. 
אם עליכם לשלוח את המכשיר, הוציאו את 

מחסניות הדיו ושימו חלק זה במקומן.

מלאו נייר במגש הניירות. 
התקינו את מכסה מגש הניירות, ודחפו 

באיטיות את מגש הניירות לתוך המכשיר. 
הוציאו את תומך הנייר עד שינעל למקומו. 

 נא לא לחרוג מהגובה 
המסומן )▼▼▼(

הערה 
 אם אתם חולקים קו טלפון משותף עם טלפון חיצוני, 

חברו אותו כפי שניתן לראות באיור למטה.

התאימו את מובילי הנייר.

 שלוחת טלפון 
טלפון חיצוני

1
2

1

2

צפו בקטעי הוידיאו שלנו של שאלות 
 שכיחות לעזרה בהגדרת מכשיר

 Brother שלכם בכתובת:
solutions.brother.com/videos

חיבור כבל קו הטלפון 
אם אינכם משתמשים במכשיר שלכם כפקס, המשיכו לשלב       . 910

)דוגמה לבריטניה(
(Example for UK)

(Example for UK)
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בחירת ההתקן לחיבור למכשיר שלכם 10

חיבור המחשב שלכם 11

הפעילו מחדש את נקודת הגישה/נתב 
האלחוטיים שלכם )אם ניתן(.

 הפעילו מחדש את המכשיר והמחשב 
שלכם, והמשיכו לשלב        .

אם עדיין לא ניתן להתחבר, המשיכו לשלב        .

 אם עדיין לא ניתן להתחבר, נא לבקר בכתובת
 support.brother.com לשאלות שכיחות ואבחון 

ותיקון תקלות.
נתקו את הכבל.

11

12

הגדרה אלחוטית חלופית 12

הדפסה וסריקה באמצעות ההתקן הנייד שלכם 13

 מצאו את SSID )שם הרשת( ומפתח הרשת )סיסמה( שלכם על נקודת הגישה/נתב 
אלחוטיים ורשמו אותם בטבלה למטה. 

 אם אינם יכולים למצוא מידע זה, פנו אל מנהל הרשת שלכם
או יצרן נקודת הגישה/נתב האלחוטיים. 

 הורידו והתקינו את היישום חינם שלנו ”Brother iPrint&Scan” מחנות יישומים ניידים כגון
™App Store, Google Play או Windows Phone® Store באמצעות ההתקן הנייד שלכם.

הערה 
צריך לחבר ההתקן הנייד והמכשיר שלכם לאותה רשת אלחוטית.

solutions.brother.com/wireless-support :תמיכה אלחוטית נוספת
.support.brother.com כל הזכויות שמורות.לשאלות שכיחות, אבחון ותיקון תקלות והורדת תוכנות ומדריכים, נא לבקר בכתובת Brother Industries, Ltd. © 2016 

SSID )שם הרשת(
לכו למכשיר שלכם ולחצו על  

> [Setup Wizard] > [Yes].
 בחרו את SSID )שם רשת( לנקודת 
 הגישה/נתב שלכם והזינו את מפתח 

הרשת )סיסמה(.

 כאשר ההגדרה האלחוטית הצליחה, 
.[Connected] על מסך המגע יופיע

לכו לשלב        .

אם ההגדרה לא הצליחה, הפעילו מחדש 
את מכשיר Brother ונקודת הגישה/נתב 

12האלחוטיים שלכם וחזרו על שלב        .

למחשב

להתקן נייד

11

13לכו לשלב        .

 יישום Brother SupportCenter הוא יישום נייד המספק את המידע 
הטכני העדכני ביותר למוצר Brother שלכם.

נא לבקר בחנות App Store או ™Google Play להורדה.

יישומים אופציונאליים
ניתן להדפיס ולסרוק מההתקן הנייד שלכם באמצעות יישומים 

שונים. להוראות, ראה מדריך מקוון למשתמש. 

סיום

מפתח רשת: )סיסמה( 

SSID: XXXXXXX
 XXXX :מפתח רשת

התקן ניידמחשב

לכו לשלב         ופעלו על פי ההוראות.12לכו לשלב         ופעלו על פי ההוראות.11

הורדה

פעלו על פי ההוראות שעל המסך. 

רשת אלחוטית

רשת מחווטת 

USB חיבור

לא ניתן להתחבר? בדקו כי:

סיום

 גם אם אין לכם נקודת גישה/נתב אלחוטיים, ניתן לחבר את ההתקן והמכשיר 
 שלכם ישירות. לתמיכה נוספת ברשת אלחוטית, נא לבקר בכתובת

.solutions.brother.com/wireless-support

חברת Brother מעדכנת באופן שוטף את הקושחה להוספת תכונות והפעלת תיקוני באגים. 
.solutions.brother.com/up2 לבדיקת גרסת הקושחה האחרונה, נא לבקר בכתובת

 הכניסו את תקליטור ההתקנה לכונן התקליטורים שלכם, 
או הורידו את חבילת מנהל התקן המדפסת והתוכנה השלמה 

בכתובת:

 solutions.brother.com/windows :-                 ל  
solutions.brother.com/mac :למקינטוש  

אם הנכם משתמשים במערכת הפעלה חדשה על המחשב 
 שלכם, נא לבקר באתרים הנזכרים לעיל למידע עדכני 

על מנהל התקן המדפסת והתוכנה.

Windows®

:Windows®-ל
אם מסך Brother אינו מופיע אוטומטית, לכו אל

Computer )My Computer/This PC(.

לחצו פעמיים על צלמית התקליטור, ואז לחצו פעמים על
 start.exe.

למקינטוש:
לפונקציונאליות מלאה של מנהל התקן המדפסת, מומלץ לבחור 

במנהל התקן מדפסת CUPS בעת הוספת המדפסת.


