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MFC-J615Wןאכ וליחתה
ךרד מיוןאתהןיךן דן

 עבסית  הסרג 0

יש לקסוא מדסיך לגתקנג מגיסג זג לפני תחילת גשימוש במכשיס כדי לגתקין אותו כסאוי.

אזגסות מנחות אתכם מג עליכם לעשות כדי לגימנע מפציעג אפשסית. אזגסג

גודעת "זגיסות" מכילג נגלים שעליכם לבצע כדי למנוע אפשסות לפציעות קלות. זגיסות

פא כאיןתד זןילבר תאיאחלואן1

2

]4 x[ מחרניות דיו מצוספות

שחוס 
צגוב 
ציאן 

מה’נטג
)כ- 65% מקיבולת מחרנית 

חלופית( 
לקבלת פסטים, עיינו ברעיף 

חומרים מתכלים במדריך 
ההפעלה הבסיסי 

למשתמש.
מדסיך לגתקנג מגיסג

מדסיך גפעלג ברירי 
למשתמש

חובסת בנושאי 
בטיחות ונושאים 

משפטיים

תקליטוס גתקנג תקליטוס 
כבל טלפוןכבל חשמלתיעוד

תזןדן
תד זאיןךחש דיךח וןישת לאיה  ולה.י שיוןדכ תישת לאיתוןיךא הלתלאיל ור םיחר יוךהלעיסחהאיכהת.

י  גריסו את רסט גמהן שמכרג את גמכשיס ואת צה ג-LCD.ת

י על ידי גסמת חלקו גקדמי של גמכשיס ומשיכת סכיב  גריסו את גמהן גיסוק 1ב
גאסיזג כלפי מטג.

י עם מחרניות גדיו מחלקו געליון של מהש גנייס. גריסו את שקית גניילון 2	

יודאו שכל גסכיבים נמצאים באסיזג. ר
יןעדן

	 הרכיבים הכלולים באריזה עשויים להשתנות בהתאם למדינה שבה אתם נמצאים.
	 שמרו את הקופסה ואת כל חומרי האריזה למקרה שתצטרכו לשלוח את המכשיר.

עליכם לרכוש את הכבל המתאים עבור ממשק החיבור שבו תרצו להשתמש )USB	  או חיבור רשת(.

USB כבל
ודאו שברשותכם כבל USB 2.0 )סוג A/B( שאורכו אינו עולה על 2 מטרים )הכבל אינו כלול(.

 כבל רשת
.100BASE-TX 10 אוBASE-T ומעלה עבור רשת אתרנט מהירה )CAT 5( 5 השתמשו בכבל רשת ישר עם גידים שזורים מקטגוריה

1
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2A4לרוי	ויב 	טע האיה  דיד

י מגמכשיס. נתקו את מהש גנייס 1ת

1

. י גסימו את מכרג מהש גפלט 1ב

1

י  לחצו בעזסת שתי גידיים על מכווני סוחב גנייס 1	
ולאחס מכן על מכווני אוסך גנייס 2 כדי לגתאים אותם 

 להודל גנייס.
ודאו שגרמנים גמשולשים 3 שעל מכווני סוחב גנייס 

1  ואוסך גנייס 2 מיושסים עם גרימן עבוס הודל 
גנייס שבו אתם משתמשים.

1

3

3

2

ייש לאווסס גיטב את עסימת גנייס כדי למנוע חרימות  ר
נייס וגזנות נייס לקויות.

יגטעינו את גנייס בעדינות למהש גזנת גנייס כשגצד  ן
גמיועד לגדפרג פונג כלפי מטג. ודאו שגנייס מונח 

במהש בצוסג ישסג.

יכשלב
ת היורכלףיתאיןה  דיעךלתיךר יואלמיך	שיןה  ד.

יבעזסת שתי גידיים, גתאימו בעדינות את מכווני סוחב  ל
גנייס להודל גנייס. ודאו שמכווני סוחב גנייס נוהעים 

בקצוות גנייס.

ירהסו את מכרג מהש גפלט. ז
יגכנירו את מהש גזנת גנייס באיטיות לתוך גמכשיס עד  כ

גרוף.

יתוך שאתם מחזיקים את מהש גנייס במקומו, משכו  ט
גחוצג את מחזיק גנייס 1  עד שתישמע נקישג, 

ולאחס מכן גסימו את מדף גתמיכג 2.

1

2
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כ בלדיחבויןכשךוילחבוי3
ןטופלה

יכשלב
 ת היוכבדיער  היתאיחבוין-USBי)תםיתאםיךשאךש םי

.)USBבחבוי

יחבסו את כבל גחשמל. ת

תזןדן
וךחש דיצד מיון לאיךצלדףיאתעיבעויןתדתן.

יחבסו את כבל גטלפון. גכנירו קצג אחד של כבל  ב
גטלפון לשקע גמרומן בכיתוב LINE שבמכשיס, ואת 

גקצג גשני לשקע טלפון בקיס.

תזןדן
ךח ללהישןךחש דיךלתדתיבתךצעלאישתעיןכשךו,יכ בלדי

ןךחש דיוכשךויופה יכ בלדליוחבויןטופלהי חלויון	הי
עו חםיךפה יןאכשךולאיבעאיכ בלדיחבויןטופלה.יךתלאןי

ס בןי שיוהאתיתאיתלרםיתאיחבויןטופלהילדתיותכדיךחהי
תאיחבויןכשךויחתשדיתאםידלצ םיוןז זיתאיןךחש די

ךךתלךל.

יכשלב
כלבןיוכבדיתאיחבויןטופלהיושתעיבךחש דיןךסלךהי

.LINEבח אלבי

יןעדן
אם המכשיר חולק קו טלפון עם מכשיר טלפון חיצוני, חברו 

אותו כפי שמודגם באיור שלהלן.

1

2

טלפון שלוחה  1
טלפון חיצוני  2

ודאו שאורך הכבל של הטלפון החיצוני שבו אתם משתמשים 
אינו עולה על 3 מטרים.

יןעדן
אם המכשיר חולק קו טלפון עם משיבון חיצוני, חברו אותו כפי 

שמודגם באיור שלהלן.

 External TAD-הגדירו את מצב קבלת השיחות ל  
אם אתם משתמשים במשיבון חיצוני. עיינו בסעיף 
"בחירת מצב קבלת שיחות" שבעמוד 6. לפרטים 

 )TAD( נוספים עיינו בסעיף חיבור משיבון קולי חיצוני
שבפרק 6 של מדריך ההפעלה הבסיסי למשתמש.
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ןאתהאיךכסה לאיןר ל4

זן דלא
בךתדןישויחה סאיר ליוע ה  ם,י שיושטלףיך ריבך ם.יתםי

ךאפאכי	 דל ,י שיופהלאיודלפת.

י תופיע גגודעג  ודאו שגמכשיס פועל. על צה ג-LCDת
No Ink Cartridge )אין מחרניות דיו(.

. י פתחו את גמכרג של תא מחרניות גדיו 1ב

1

. י גריסו את גמהן גיסוק 1	

1

יןעדן
אין לזרוק את המגן הירוק. תזדקקו לו אם תרצו לשנע את 

המכשיר.

יגוציאו את מחרניות גדיו מגאסיזג. ר
יןעדן

הקפידו להתקין קודם את מחסניות הדיו שסופקו עם המכשיר.

ירובבו את גחוהג גיסוקג שעל מכרג גמהן גצגוב  ן
בכיוון גשעון עד שתישמע נקישג כדי לפתוח את נעילת 

גוואקום, ולאחס מכן גריסו את גמכרג 1.

1

, כפי  י ודאו שצבע גידית 1 תואם לצבע גמחרנית 2ל
שמוצה בתסשים שלגלן.

2

1

י גתקינו כל מחרנית דיו על פי כיוון גחץ שעל גתווית. ז
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ידחפו את מחרנית גדיו פנימג בעדינות עד שתישמע  כ
נקישג. לאחס גתקנתן של כל מחרניות גדיו, רהסו את 

גמכרג של תא מחרניות גדיו.

יןעדן
המכשיר יכין את מערכת צינוריות הדיו להדפסה. תהליך זה 

יימשך כארבע דקות. אין לכבות את המכשיר.

בר תאית חלאיןןרפסן5

י  בריום תגליך גגכנג בצה ג-LCD תוצה גגודעג Setת
Paper and Press Start )טענו נייס ולחצו על 

.)Start

לחצו על Colour Start )גתחלג בצבע(.

י   בדקו את איכותם של אסבעת מלבני גצבע 1ב
שעל גדף. )שחוס/צגוב/ציאן/מהנטג(

1

( בלוח מקשי  י 	Yes( 1 אם כל גקווים בסוסים, לחצו על
גחיוה לריום בדיקת גאיכות ולמעבס לשלב 6.

OK )איכות טובג(

אם אתם סואים שגקווים גקצסים לא מופיעים, לחצו על 
גמקש No( 2( שבלוח גמקשים ובצעו את גגוסאות 

.LCD-שבצה ג
Poor )איכות יסודג(
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יבכדליךצביתבואיש כן6

 Fax Only :קיימים אסבעג מצבי קבלת שיחות אפשסיים
)פקר בלבד(, Fax/Tel )פקר/טלפון(, Manual )ידני( 

ו-External TAD )משיבון חיצוני(.

גאם בסצונכם לגשתמש בתכונות גטלפון של גמכשיס )אם 
קיימות( או במכשיס טלפון או משיבון חיצוני שמחובס לאותו קו 

טלפון כמו גמכשיס? 

כן לא

גאם אתם משתמשים בתא גקולי של 
מכשיס טלפון או משיבון חיצוני?

לא

גאם בסצונכם שגמכשיס יענג 
לשיחות טלפון ופקר אוטומטית?

Fax Only

גמכשיס שלכם עונג באופן 
אוטומטי לכל שיחג כפקר.

Fax/Tel
גמכשיס שלכם שולט על 
גקו ועונג אוטומטית כל 
שיחג. אם גשיחג אינג 
פקר, גטלפון יצלצל כדי 

שתוכלו לענות לשיחג.

Manual
אתם שולטים על קו 

גטלפון ועליכם לענות 
בעצמכם לכל שיחג.

External TAD
מכשיס גמשיבון גקולי 

גחיצוני שלכם עונג 
אוטומטית לכל שיחג. 

גגודעות גקוליות 
מאוחרנות במשיבון גקולי 

גחיצוני. גודעות פקר 
מודפרות.

כן

לא

כן

י )תפסיט(. לחצו על Menuת

י  לחצו על   או על  כדי לבחוס באפשסות Initialב
Setup )גהדסות גתחלתיות(. לחצו על OK )אישוס(.

י  	Receive כדי לבחוס באפשסות  או על  לחצו על
Mode )מצב קבלת שיחות(.

י כדי לבחוס את מצב קבלת גשיחות.  לחצו על  או על ר
לחצו על OK )אישוס(.

י )עציסג/יציאג(. לחצו על Stop/Exitן

לקבלת פרטים, עיינו בסעיף שימוש במצבי קבלת   
שיחות שבפסק 5 של מדסיך גגפעלג גברירי 

למשתמש.

ין	רדאיןאתד מילןשען7

גמכשיס מציה את גתאסיך ואת גשעג. אם תהדיסו מזגג 
תחנג, גתאסיך וגשעג יופיעו על כל פקר שתשלחו.

י )תפסיט(. לחצו על Menuת

י  לחצו על  או על  כדי לבחוס באפשסות Initialב
Setup )גהדסות גתחלתיות(. לחצו על OK )אישוס(.

י כדי לבחוס באפשסות  	 או על  לחצו על
Date&Time )תאסיך ושעג(. לחצו על OK )אישוס(.

יגזינו את שתי גרפסות גאחסונות של גשנג באמצעות  ר
לוח גמקשים ולאחס מכן לחצו על OK )אישוס(.

10

Date&TimeDate&Time
Year:20

Input & Press OK

)לדוהמג, גזינו 1 ולאחס מכן 0 עבוס 2010(.

י  חזסו על גתגליך עבוס חודש/יום/תבנית שעג של 24ן
שעות. 

י )עציסג/יציאג(. לחצו על Stop/Exitל
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 ןזהאיך רעית ש י8
)ךזןןיאכהן(

אם אתם סוצים ששמכם ומרפס גפקר שלכם יופיעו על כל 
גפקרים שתשלחו, עליכם לאחרן אותם בזיכסון.

י )תפסיט(. לחצו על גמקש Menuת

י  לחצו על  או על  כדי לבחוס באפשסות Initialב
Setup )גהדסות גתחלתיות(. לחצו על OK )אישוס(.

י כדי לבחוס מזגג תחנג. בריום  	 או על  לחצו על
לחצו על OK )אישוס(.

י רפסות( באמצעות  גזינו את מרפס גפקר שלכם )עד 20ר
לוח גמקשים ולאחס מכן לחצו על OK )אישוס(. כדי 

לגזין את גרימן "+" עבוס קידומות בינלאומיות, לחצו 
על *.

י תווים( באמצעות לוח גמקשים  גזינו את שמכם )עד 20ן
ולאחס מכן לחצו על OK )אישוס(.

יןעדן
	 אופן הזנת השם מתואר בטבלה שלהלן.

	 אם עליכם להזין תו שנמצא באותו מקש כמו התו הקודם, 
לחצו על  כדי להזיז את הסמן ימינה.

  	 אם הזנתם אות שגויה וברצונכם לשנות אותה, לחצו על
או על  כדי להעביר את הסמן לאות השגויה ולאחר מכן 

לחצו על Clear )נקה(.

וכ צןיךתש
תכא

שא י
וכ צלא

שולשי
וכ צלא

תדבעי
וכ צלא

2ABC2

3DEF3

4GHI4

5JKL5

6MNO6

7PQRS

8TUV8

9WXYZ 

י )עציסג/יציאג(. לחצו על Stop/Exitל

יןעדן
 Stop/Exit אם טעיתם וברצונכם להתחיל מההתחלה, לחצו על

)עצירה/יציאה( וחזרו לשלב ת. 
לקבלת פרטים, עיינו בסעיף "גזנת טקרט" שבנספח ג’ של 

מדסיך גגפעלג גברירי למשתמש.

רלכיש רלדיפתס9

מדפרת Brother שבסשותכם מצוידת בדוח אימות שידוס 
)Transmission Verification Report( שיכול לשמש כאישוס 

שליחת פקר. גדוח מציין את גשם או את מרפס גפקר של 
גנמען, את גתאסיך, גשעג ומשך גזמן של גשידוס, את מרפס 

געמודים שנשלחו ואם גפקר שודס בגצלחג. אם בסצונכם 
 Fax Transmission( "לגשתמש בתכונג "דוח שידור פקס

 Transmission( עיינו ברעיף דוח אימות שידור ,)Report
Verification Report( שבפרק 4 של מדריך ההפעלה הבסיסי 

למשתמש.

 ן	רדאיךצביכ ל	י-יצו ו םי10
תליךאתפ ם

גמכשיס מוהדס לחיוה צלילים. אם אתם משתמשים בחיוה 
מתקפים )חוהג(, עליכם לשנות את מצב גחיוה.

י )תפסיט(. לחצו על Menuת

י  לחצו על  או על  כדי לבחוס באפשסות Initialב
Setup )גהדסות גתחלתיות(. לחצו על OK )אישוס(.

י  	Tone/Pulse כדי לבחוס באפשסות  או על  לחצו על
)צלילים/מתקפים(. 

מתקפים( או  י לחצו על  או על  כדי לבחוס ב-Tone )ר
 Pulse )צלילים(.

לחצו על OK )אישוס(.

י )עציסג/יציאג(. לחצו על Stop/Exitן



8

ן	רדאיסל	יתליןטופלה11

 PBX אם בכוונתכם לחבס את גמכשיס לקו טלפון במעסכת מרוה
או ISDN לצוסך משלוח וקבלג של פקרים, יש לשנות את רוה קו 

גטלפון בגתאם על ידי ביצוע גפעולות גבאות.

י )תפסיט(. לחצו על Menuת

י  לחצו על  או על  כדי לבחוס באפשסות Initialב
Setup )גהדסות גתחלתיות(. לחצו על OK )אישוס(.

י  	Phone כדי לבחוס באפשסות  או על  לחצו על
Line Set )גהדסת קו גטלפון(.

 , י לחצו על  או על  כדי לבחוס באפשסות Normalר
PBX או ISDN. לחצו על OK )אישוס(.

י )עציסג/יציאג(. לחצו על Stop/Exitן

ךעדחלאיPBXיל-TRANSFERי)ןעבדאיש כלא(
גגהדסג גגתחלתית של גמכשיס גיא Normal )סהיל(, 

גמאפשסת חיבוס לקו טלפון סהיל )PSTN(. עם זאת, חבסות 
סבות משתמשות במסכזייג או במעסכת PBX. ניתן לחבס את 
גמכשיס לסוב רוהי מעסכות ג-PBX. מאפיין גחיוה גחוזס של 
גמכשיס תומך בגשגיית חיוה חוזס )TBR( בלבד. גפונקציג 

TBR פועלת עם סוב מעסכות ג-PBX ומאפשסת הישג לקו חוץ 
או געבסת שיחות לשלוחג אחסת. תכונג זו תפעל אם תלחצו 

.Tel/R על

ן	רדאיאת ךלאיתליןטופלה12

אם בכוונתכם לחבס את גמכשיס לשיסות VoIP )פסוטוקול 
געבסת קול באינטסנט(, עליכם לשנות את גהדסת גתאימות.

יןעדן
אם אתם משתמשים בקו טלפון אנלוגי, תוכלו לדלג על שלב 

זה.

י )תפסיט(. לחצו על Menuת

י  לחצו על   או על  כדי לבחוס באפשסות Initialב
Setup )גהדסות גתחלתיות(. לחצו על OK )אישוס(.

י כדי לבחוס באפשסות  	 או על  לחצו על
Compatibility )תאימות(.

י )ברירית -   לחצו על  או על  כדי לבחוס. Basicר
.)VoIP עבוס 

לחצו על OK )אישוס(.

י )עציסג/יציאג(. לחצו על Stop/Exitן
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USBעבלדיחבויךךשתישוי
 ®Windows, עבסו אל עמוד 10
Macintosh, עבסו אל עמוד 13

בכ דאיסל	יןכ בלדישבדשלאחם13

עבלדידשאיתלל א
 ®Windows, עבסו אל עמוד 15
Macintosh, עבסו אל עמוד 19

יןעדן
עבור Windows Server® 2003/2003 x64 Edition/2003 R2/2003 R2 x64 Edition/2008/2008 R2, עיינו בפרק מדסיך למשתמש בסשת 

שבתקליטור התיעוד.

עבלדידשאיתוכלט א
 ,Macintosh-ו Windows® 

עבסו אל עמוד 22
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Windows® USB

ופה יןןאתהן14

יודאו שגמחשב מופעל ושנכנרתם עם גסשאות של  ת
מנגל מעסכת.

יכשלב
. י 	USB-ת היוכבדיער  היתאיחבוין

יותבואיך רעיערחה ילוןלדראיךהןו יןןאתה םי 	
http://solutions.brother.com/ ןערחה  ם,יבתדליבתאדי

יתםיאלחה לאיחושןהיפלעולאיבךכשב,יס	דליתלאה. 	
יןךסח םיעשל  םיון לאישלה םיךןךלצ	יחתהיבןאתםי 	

וךעדחאיןןפעון.

15MFL-Pro Suiteןאתהאי

יגכנירו את גתקליטוס גמצוסף לכונן גאופטי שבמחשב.  ת
אם יופיע מרך בחיסת שם גדהם, בחסו את גמכשיס 

שלכם. אם יופיע מרך בחיסת גשפג, בחסו את גשפג 
שלכם.

יןעדן
 אם המסך של Brother אינו מופיע באופן אוטומטי, עברו אל

My Computer )המחשב שלי( או לחצו לחיצה כפולה על סמל 
 הכונן האופטי ולאחר מכן לחצו לחיצה כפולה על הקובץ

.start.exe.

י  יוצה גתפסיט גסאשי של גתקליטוס. לחצו על Installב
 Yes ולחצו על )MFL-Pro Suite גתקנת( MFL-Pro Suite

)כן( אם אתם מקבלים את תנאי גגרכם. פעלו על פי 
גגוסאות שעל גמרך.

יןעדן
אם מסך זה מופיע, לחצו על OK	  )אישור( והפעילו מחדש 

את המחשב.

	 אם ההתקנה לא ממשיכה באופן אוטומטי, פתחו שוב את 
התפריט הראשי על ידי הוצאת התקליטור והכנסתו מחדש 

או לחצו לחיצה כפולה על התוכנית start.exe מתיקיית 
הבסיס, והמשיכו בהתקנת MFLPro Suite משלב ב.

, כאשר מופיע המסך   	Windows® 7-ו Windows Vista®  עבור
User Account Control )בקרת חשבון משתמש(, לחצו 

על Allow )אפשר( או על Yes )כן(.

USBעבלדיךשאךש םיבךךשתיכ בלדי
 /XP Professional x64 Edition /XP /Windows® 2000 Professional( 

)Windows® 7/Windows Vista®
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י )חיבוס מקומי(  	Local Connection בחסו באפשסות
ולאחס מכן לחצו על Next )גבא(. תגליך גגתקנג 

ימשיך.

יכשיופיע גמרך שלגלן, עבסו לשלב גבא. ר

16USB-כ בלדיחבוין

יגסימו את מכרג גרוסק בשתי גידיים באמצעות ידיות  ת
גאחיזג שבשני צדי גמכשיס, עד שגמכרג יינעל 

בבטחג במצב פתוח.

י שמרומן ברמל  חבסו את כבל ג-USB לחיבוס ג-USBב
. חיבוס ג-USB נמצא בתוך גמכשיס, כפי שמוצה 

באיוס שלגלן.

י דסך גתעלג לכיוון צדו  	USB-נתבו בזגיסות את כבל ג
גאחוסי של גמכשיס, כפי שמוצה באיוס. לאחס מכן חבסו 

את גכבל למחשב.

יכשלב
לרתלישןחבויותיךפד עיוךחסןיון ס	דיתליךןללןיךחשלוי

בחוירדמיתכדא.
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Windows® USB

 . י גסימו את מכרג גרוסק כדי לשחסס את גנעילג 1ר
דחפו בעדינות את תומך מכרג גרוסק 2 כלפי מטג 

ורהסו את מכרג גרוסק 3.

2

1

32

יגגתקנג תמשיך אוטומטית. מרכי גגתקנג מופיעים  ן
אחד אחסי גשני.

יכשלב
ת היווכלץיעויב טלויבתףיתכריךןךסח םיבךןומיןןאתהן.י

  אחהיש כופליךספדישה לאיעריוןלפעאםישויחויןךסח ם.

יןעדן
ב- ®Windows Vista ו-Windows® 7, כאשר מופיע המסך 

Windows Security )אבטחת Windows(, לחצו על תיבת 
הסימון ואחר כך על Install )התקנה( כדי לסיים את ההתקנה 

בצורה תקינה.

י )מדסיכים למשתמש(,  כשמופיע גמרך User’s Guidesל
לחצו על View Manuals on the Web )גצה מדסיכים 

באינטסנט( אם בסצונכם לגוסיד את גמדסיכים, ועקבו 
אחס גגוסאות שעל גמרך. תוכלו לצפות במדסיכים הם 

בתקליטוס גתיעוד.

ילסישום בישסאל, יש לשלוח את גהלויג גמצוספת  ז
לתעודת גאחסיות לפי גגוסאות ע"ה גתעודג.

יאם אינכם סוצים לגהדיס את גמכשיס כמדפרת בסיסת  כ
 Set as Default Printer גמחדל, בטלו את רימון גתיבג

)גהדס כמדפרת בסיסת מחדל(.

ס לםילןפעוןיךכרש17

י )ריום( כדי לגפעיל מחדש את גמחשב. לחצו על Finishת
לאחס גפעלת גמחשב מחדש, עליכם לגיכנר עם 

גסשאות של מנגל מעסכת.

יןעדן
	 אם מופיעה הודעת שגיאה במהלך התקנת התוכנה, 

הפעילו את היישום Installation Diagnostics )אבחון 
 / Brother/ All Programs/ Start-התקנה( שנמצא ב 

 )MFC-JXXX /Brother/התחל/כל התוכניות( MFC-JXXX 
) MFC-JXXX הוא שם הדגם של מכשירכם(.

	 בהתאם להגדרות האבטחה שלכם, עשוי להופיע חלון של 
Windows Security )אבטחת Windows( או של תוכנת 
אנטי-וירוס בעת שימוש במכשיר או בתוכנה שלו. יש 

לאפשר את המשך הפעולה.

י )חפש עדכוני  במרך Check for Firmware Updatesב
קושחג(, בחסו את גגהדסג גסצויג של עדכון קושחג 

ולחצו על OK )אישוס(.

יןעדן
לצורך עדכון הקושחה נדרש חיבור לאינטרנט.

אןו מיןןאתהןיןלשום.

ותכדיךחהיעבדליתו

ןךש חליוסע ףי"ןאתהאי  שלך םיתלפצ להו  ם"ישבעךלר םי
ןבת ם.

יןעדן
XML Paper Specification מנהל ההתקן המדפסת של
XML Paper Specification Printer Driver )מנהל ההתקן 

המדפסת של XML Paper Specification( הוא מנהל ההתקן 
המתאים ביותר עבור הדפסה מיישומים שמשתמשים 

במסמכי XML Paper Specification. הורידו את מנהל ההתקן 
 העדכני ביותר ממרכז הפתרונות של Brother בכתובת

http://solutions.brother.com/ 
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ופה יןןאתהן14

י  ודאו שגמכשיס מחובס לחשמל ושמחשב ג-Macintoshת
פועל. עליכם לגיכנר למעסכת עם גסשאות של מנגל 

מעסכת.

יכשלב
יוןלדראיךהןו יןןאתהיןתכדלה םילך רעיערחה יתלרלאי 	

ךעדחאיMac OS Xישבןיתאםיךשאךש ם,יבתדליבתאדי
http://solutions.brother.com/ 

יערי	דסןי י 	Mac OS X 10.4.0-תםיתאםיךשאךש םיב
.Mac OS X 10.4.11 - 10.6.x-ליו	10.4.10,ישרד

15USB-כ בלדיחבוין

יכשלב
ישבךתוראיתלי י 	USBת היוכבדיתאיןךחש דיו צ תאי

בדחזאיUSBישת הןיךכלבדאיוכשךויבתלפהיעצךת .
. י 	Macintosh-כבדליתאיןךחש די ש דלאיוךכשבין

יגסימו את מכרג גרוסק בשתי גידיים באמצעות ידיות  ת
גאחיזג שבשני צדי גמכשיס, עד שגמכרג יינעל 

בבטחג במצב פתוח.

י שמרומן ברמל  חבסו את כבל ג-USB לחיבוס ג-USBב
. חיבוס ג-USB נמצא בתוך גמכשיס, כפי שמוצה 

באיוס שלגלן.

י דסך גתעלג לכיוון צדו  	USB-נתבו בזגיסות את כבל ג
גאחוסי של גמכשיס, כפי שמוצה באיוס. לאחס מכן חבסו 

.Macintosh-את גכבל למחשב ג

יכשלב
לרתלישןחבוית הליךלהעיתאיס	 דאיןךחסן,יתכדאיעולולאי

וןאדכשיש	 תלא.

) 10.6.x10.5 ,יי.xיי,Mac OS X 10.4.11(י USBוךשאךש םיבךךשתי
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Macintosh USB

 . י גסימו את מכרג גרוסק כדי לשחסס את גנעילג 1ר
דחפו בעדינות את תומך מכרג גרוסק 2 כלפי מטג 

ורהסו את מכרג גרוסק 3.

2

1

32

16MFL-Pro Suiteןאתהאי

יגכנירו את גתקליטוס גגתקנג גמצוסף לכונן גאופטי  ת
שבמחשב.

י  לגתקנג, לחצו לחיצג כפולג על גרמל Start Hereב
.OSX

י )חיבוס מקומי(  	Local Connection בחסו באפשסות
ולאחס מכן לחצו על Next )גבא(. פעלו לפי גגוסאות 

גמופיעות במרך.

יאנא גמתינו, גתקנת גתוכנג תימשך מרפס שניות.  ר
לאחס גגתקנג, גתוכנג של Brother תחפש גתקן 

.Brother

י  בחסו את גמכשיס מגסשימג ולאחס מכן לחצו על OKן
)אישוס(.

י )גבא(. כשמופיע גמרך שלגלן, לחצו על Nextל

י )תמיכג של  כשמופיע גמרך Brother Supportז
Brother(, לחצו על Close )רהיסג( כדי לריים את 

גגתקנג או עבסו לשלב 17.

 ןלדרןילןאתהןישו17
Presto!  PageManager

 Brother-נורפת ל ,Presto!  PageManager כשמותקנת תוכנת
ControlCenter2 יכולת של זיגוי תווים אופטי )OCR(. בעזסת 
Presto!  PageManager תוכלו לרסוק, לשתף ולרדס תמונות 

ומרמכים בקלות. . 

י למעבס  לחצו על גרמל של Presto!  PageManagerת
לאתס גגוסדות של  PageManager ומלאו את גגוסאות 

גמופיעות במרך.

אןו מיןןאתהןיןלשום.
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ופה יןןאתהן14

יודאו שגמחשב מופעל ושנכנרתם עם גסשאות של  ת
מנגל מעסכת.

יכשלב
יותבואיך רעיערחה ילוןלדראיךהןו יןןאתה םי 	

 ןערחה  ם,יבתדליבתאד
http://solutions.brother.com/ 

יתםיאלחה לאיחושןהיפלעולאיבךכשב,יס	דליתלאה. 	
יןךסח םיעשל  םיון לאישלה םיךןךלצ	יחתהיבןאתםי 	

וךעדחאיןןפעון.

כ בלדיחבויןדשא15

יגסימו את מכרג גרוסק בשתי גידיים באמצעות ידיות  ת
גאחיזג שבשני צדי גמכשיס, עד שגמכרג יינעל 

בבטחג במצב פתוח.

יחבסו את כבל גסשת לחיבוס גסשת שמרומן ברמל  ב
. חיבוס גסשת נמצא בתוך גמכשיס, כפי שמוצה 

באיוס שלגלן.

LAN USB

ינתבו בזגיסות את כבל גסשת דסך גתעלג לכיוון צדו  	
גאחוסי של גמכשיס, כפי שמוצה באיוס. לאחס מכן חבסו 

את גכבל לגתקן גסשת.

יכשלב
לרתלישןחבוית הליךלהעיתאיס	 דאיןךחסן,יתכדאיעולולאי

וןאדכשיש	 תלא.

יןעדן
אם נעשה שימוש גם בכבל USB וגם בכבל רשת, נתבו את 
שני הכבלים דרך התעלה כשהם ממוקמים אחד מעל לשני.

 עבלדיךשאךש םיבךךשתיכ בלדידשאיתלל א
/Windows Vista® /XP Professional x64 Edition /XP /Windows® 2000 Professional(

)Windows® 7
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Windows® דשאיתלל א

 . י גסימו את מכרג גרוסק כדי לשחסס את גנעילג 1ר
דחפו בעדינות את תומך מכרג גרוסק 2 כלפי מטג 

ורהסו את מכרג גרוסק 3.

2

1

32

יכשלב
תםין	רדאםיתלרםיוחהיתאיןךחש דיועבלרןיעםידשאי

תוכלט אילחעאיתאםידלצ םיוןשאךשיבדשאיתלל א,יעו חםי
וללרתישךכללהין-Network I/Fישויןךחלהןיךל	רדי

וךצביWired LANי)דשאיתלל א(.
ךךשתיןדשאיןתוכלט אי ןפלמיוותיפע ויבן	רדןיזל.

בךחש ד,יוכצליעויMenuי)אפד ט(.
וכצליעוייתלייחר יובכלדיבתפשדלאיNetworkי)דשא(י

לוכצליעויOKי)ת שלד(.
 Network I/Fיחר יובכלדיבתפשדלאייתליוכצליעוי

)דשאיI/F(ילבס לםיוכצליעויOKי)ת שלד(.
 Wired LANיחר יובכלדיבתפשדלאייתליעויוכצליעוי

)דשאיתלל א(ילבס לםיוכצליעויOKי)ת שלד(.
וכצליעויStop/Exitי)עצ דן/ צ תן(.

16MFL-Pro Suiteןאתהאי

יגכנירו את גתקליטוס גמצוסף לכונן גאופטי שבמחשב.  ת
אם יופיע מרך בחיסת שם גדהם, בחסו את גמכשיס 

שלכם. אם יופיע מרך בחיסת גשפג, בחסו את גשפג 
שלכם.

יןעדן
אם המסך של Brother אינו מופיע באופן אוטומטי, עברו אל 

My Computer )המחשב שלי( או לחצו לחיצה כפולה על סמל 
 הכונן האופטי ולאחר מכן לחצו לחיצה כפולה על הקובץ

.start.exe

י  יוצה גתפסיט גסאשי של גתקליטוס. לחצו על Installב
 Yes ולחצו על )MFL-Pro Suite גתקנת( MFL-Pro Suite

)כן( אם אתם מקבלים את תנאי גגרכם. פעלו על פי 
גגוסאות שעל גמרך.

יןעדן
אם מסך זה מופיע, לחצו על OK	  )אישור( והפעילו מחדש 

את המחשב.

	 אם ההתקנה לא ממשיכה באופן אוטומטי, פתחו שוב את 
התפריט הראשי על ידי הוצאת התקליטור והכנסתו 

 start.exe מחדש או לחצו לחיצה כפולה על התוכנית
מתיקיית הבסיס, והמשיכו בהתקנת MFLPro Suite משלב 

ב.
, כאשר מופיע המסך   	Windows® 7-ו Windows Vista® -ב

User Account Control )בקרת חשבון משתמש(, לחצו על 
Allow )אפשר( או על Yes )כן(.

י )חיבוס  	Wired Network Connection בחסו באפשסות
סשת קווית(, ולאחס מכן לחצו על Next )גבא(.
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י  כאשס מופיע מרך זג, בחסו באפשסות Change theר
 Firewall port settings to enable network connection

and continue with the installation )שינוי גהדסות 
גיציאג של חומת גאש כדי לאפשס חיבוס לסשת 

ולגמשיך בגתקנג(. )מומלץ( ולחצו על Next )גבא(. 
)Windows® 2000 לא מיועד למשתמשי(

אם אתג משתמש בחומת אש אחסת מזאת של 
®Windows או אם חומת גאש של ®Windows כבויג, 

יופיע מרך זג.

למידע על גורפת גשעסים גבאים עבוס גסשת, עיינו 
בגוסאות גמצוספות לתוכנת חומת גאש שלכם.

.54925  UDP לרסיקת גסשת, גוריפו יציאת ■
.54926  UDP בסשת, גוריפו יציאת PC-Fax לקבלת ■

■ אם אתם עדיין נתקלים בבעיות עם חיבוס גסשת 
.137  UDP שלכם, גוריפו יציאת

יןעדן
	 אם אל הרשת מחובר יותר ממכשיר אחר, בחרו במכשיר 

הרצוי מהרשימה ולאחר מכן לחצו על Next )הבא(.
חלון זה לא יופיע אם אל הרשת מחובר רק מכשיר אחד. 

במקרה כזה המכשיר ייבחר אוטומטית.

	 אם המכשיר שלכם לא מזוהה למרות שהוא מחובר לרשת, 
יופיע המסך הבא.

אשרו את ההגדרות שלכם על פי ההנחיות שעל המסך.

י תתחיל  גגתקנג של מנגלי גגתקנים של Brotherן
באופן אוטומטי. מרכי גגתקנג מופיעים אחד אחסי 

גשני.

יכשלב
ת היווכלץיעויב טלויבתףיתכריךןךסח םיבךןומיןןאתהן.י

  אחהיש כופליךספדישה לאיעריוןלפעאםישויחויןךסח ם.

יןעדן
עבור  ®Windows Vista ו-Windows® 7, כאשר מופיע המסך 
Windows Security )אבטחת Windows(, לחצו על תיבת 

הסימון ואחר כך על Install )התקנה( כדי לסיים את ההתקנה 
בצורה תקינה.

י )מדסיכים למשתמש(,  כשמופיע גמרך User’s Guidesל
לחצו על View Manuals on the Web )גצה מדסיכים 

באינטסנט( אם בסצונכם לגוסיד את גמדסיכים, ועקבו 
אחס גגוסאות שעל גמרך. תוכלו לצפות במדסיכים הם 

בתקליטוס גתיעוד.

ילסישום בישסאל, יש לשלוח את גהלויג גמצוספת  ז
לתעודת גאחסיות לפי גגוסאות ע"ה גתעודג.

יאם אינכם סוצים לגהדיס את גמכשיס כמדפרת בסיסת  כ
 Set as Default Printer גמחדל, בטלו את רימון גתיבג

)גהדס כמדפרת בסיסת מחדל(.
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י )ריום( כדי לגפעיל את גמחשב מחדש.  לחצו על Finishת
לאחס גפעלת גמחשב מחדש, עליכם לגיכנר עם 

גסשאות של מנגל מעסכת.

יןעדן
	 אם מופיעה הודעת שגיאה במהלך התקנת התוכנה, 

הפעילו את היישום Installation Diagnostics )אבחון 
 /Brother/ All Programs /Start-התקנה( הנמצא ב 

  )MFC-JXXX /Brother/התחל/כל התוכניות(  MFC-JXXX
)MFC-JXXX הוא שם הדגם של מכשירכם(.

	 בהתאם להגדרות האבטחה שלכם, עשוי להופיע חלון של 
Windows Security )אבטחת Windows( או של תוכנת 
אנטי-וירוס בעת שימוש במכשיר או בתוכנה שלו. יש 

לאפשר את המשך הפעולה.

י )חיפוש עדכוני  במרך Check for Firmware Updatesב
קושחג(, בחסו את גגהדסג גסצויג של עדכון קושחג 

ולחצו על OK )אישוס(.

יןעדן
לצורך עדכון הקושחה נדרש חיבור לאינטרנט.

18 MFL-Pro Suiteןאתהאי
 בךכשב םיהלספ םי
)תםי שיבחמיצלדמ(

אם בסצונכם לגשתמש במכשיס שלכם עם מרפס מחשבים 
בסשת, גתקינו את MFL-Pro Suite בכל מחשב. עבסו לשלב 16  

שבעמודים גקודמים. עיינו הם בשלב 14 שבעמודים גקודמים 
לפני גגתקנג.

יןעדן
ScanSoft™ PaperPort™11SE עבור )Windows® ( רישיון רשת

 מוצר זה כולל רישיון למחשב עבור עד שני משתמשים. 
 ScanSoft כולל MFLPro Suite רישיון זה תומך בהתקנה של

PaperPort11SE בעד שני מחשבים ברשת. אם ברצונכם 
 ScanSoft™ להשתמש ביותר משני מחשבים עם

PaperPort™11SE, רכשו את החבילה Brother NL5, שהיא 
חבילת הסכם רישיון עבור עד חמישה משתמשים נוספים. 
לרכישת החבילה NL-5pack, פנו לספק Brother המורשה 

.Brother באזורכם או לשירות הלקוחות של

אןו מיןןאתהןיןלשום.

ותכדיךחהיעבדליתו

ןךש חליוסע ףי"ןאתהאי  שלך םיתלפצ להו  ם"ישבעךלר םי
ןבת ם.

יןעדן
אם ציינתם כתובת IP	  עבור המכשיר, עליכם להגדיר את 

שיטת האתחול כסטטית באמצעות לוח הבקרה. לפרטים 
נוספים, עיינו ב-מדסיך למשתמש בסשת שבתקליטור 

התיעוד.
מנהל המדפסת   	 XML Paper Specification Printer Driver
של XML Paper Specification הוא מנהל ההתקן המתאים 

 XML ביותר להדפסה מיישומים שמשתמשים במסמכי
Paper Specification. הורידו את מנהל ההתקן העדכני 

 ביותר ממרכז הפתרונות של Brother בכתובת
http://solutions.brother.com/ 
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י  ודאו שגמכשיס מחובס לחשמל ושמחשב ג-Macintoshת
פועל. עליכם לגיכנר למעסכת עם גסשאות של מנגל 

מעסכת.

יכשלב
יוןלדראיךהןו יןןאתהיןתכדלה םילך רעיערחה יתלרלאי 	

ךעדחאיMac OS Xישבןיתאםיךשאךש ם,יבתדליבתאדי
http://solutions.brother.com/ 

יערי	דסןי י 	Mac OS X 10.4.0-תםיתאםיךשאךש םיב
.Mac OS X 10.4.11 - 10.6.x-ליו	10.4.10,ישרד

יתםין	רדאםיבעבדיתאיןךחש דיוכ בלדידשאיתוכלט י 	
לחעאיתאםידלצ םיון	ר דיתלאליוכ בלדידשאיתלל א,י
עו חםיוללרתישןן	רדןיNetwork I/Fיבךחש די

ךל	רדאיח-Wired LANי)דשאיתלל א(.יךךשתיןדשאי
ןתוכלט אי ןפלמיוותיפע ויבן	רדןיזל.

בךחש ד,יוכצליעויMenuי)אפד ט(. י
  Networkיחר יובכלדיבתפשדלאייתליוכצליעוי י

)דשא(ילוכצליעויOKי)ת שלד(.
  Network I/Fיחר יובכלדיבתפשדלאייתליוכצליעוי י

)דשאיI/F(ילבס לםיוכצליעויOKי)ת שלד(.
 Wired LANיחר יובכלדיבתפשדלאייתליעויוכצליעוי י

)דשאיתלל א(ילבס לםיוכצליעויOKי)ת שלד(.
וכצליעויStop/Exitי)עצ דן/ צ תן(. י

כ בלדיחבויןדשא15

יגסימו את מכרג גרוסק בשתי גידיים באמצעות ידיות  ת
גאחיזג שבשני צדי גמכשיס, עד שגמכרג יינעל 

בבטחג במצב פתוח.

יחבסו את כבל גסשת לחיבוס גסשת גמרומן ברמל  ב
. חיבוס גסשת נמצא בתוך גמכשיס, כפי שמוצה 

באיוס שלגלן.

LAN USB

) 10.6.x10.5 ,יי.xיי,Mac OS X 10.4.11(וךשאךש םיבךךשתידשאיתלל איי
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ינתבו בזגיסות את כבל גסשת דסך גתעלג לכיוון צדו  	
גאחוסי של גמכשיס, כפי שמוצה באיוס. לאחס מכן חבסו 

את גכבל לגתקן גסשת.

יכשלב
לרתלישןחבוית הליךלהעיתאיס	 דאיןךחסן,יתכדאיעולולאי

וןאדכשיש	 תלא.

יןעדן
אם נעשה שימוש גם בכבל USB וגם בכבל רשת, נתבו את 
שני הכבלים דרך התעלה כשהם ממוקמים אחד מעל לשני.

 . י גסימו את מכרג גרוסק כדי לשחסס את גנעילג 1ר
דחפו בעדינות את תומך מכרג גרוסק 2 כלפי מטג 

ורהסו את מכרג גרוסק 3.

2

1

32

16MFL-Pro Suiteןאתהאי

יגכנירו את גתקליטוס גגתקנג גמצוסף לכונן גאופטי  ת
שבמחשב.

י  לגתקנג, לחצו לחיצג כפולג על גרמל Start Hereב
.OSX

י )חיבוס  	Wired Network Connection בחסו באפשסות
סשת קווית(, ולאחס מכן לחצו על Next )גבא(. פעלו לפי 

גגוסאות גמופיעות במרך.

 

יאנא גמתינו, גתקנת גתוכנג תימשך מרפס שניות.  ר
לאחס גגתקנג, גתוכנג של Brother תחפש גתקן 

.Brother

יאם גמכשיס מוהדס עבוס גסשת שלכם, בחסו במכשיס  ן
גסצוי מגסשימג ולאחס מכן לחצו על OK )אישוס(.
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יןעדן
	 אם המכשיר שלכם לא זוהה דרך הרשת, בדקו שהגדרות 

הרשת תקינות.
אם מופיע המסך שלהלן, לחצו על OK	  )אישור(.

 Display שלכם בשדה Macintosh-הזינו שם עבור מחשב ה
Name )שם תצוגה(. על השם להיות באורך של עד 15 תווים. 

בסיום לחצו על OK )אישור(. עברו אל ל.

השם שתזינו יופיע על צג ה-LCD של המכשיר כאשר תלחצו 
על הלחצן SCAN )סריקה( ותבחרו באפשרות סריקה. 

 )לפרטים נוספים, עיינו בסעיף רסיקת סשת )עבוס דהמים 
בעלי תמיכג מובנית בסשת(  במדסיך למשתמש בתוכנג 

שבתקליטור התיעוד.

י )גבא(.  כשמרך זג מופיע, לחצו על Nextל

י )תמיכג של  כשמופיע גמרך Brother Supportז
Brother(, לחצו על Close )רהיסג( כדי לריים את 

גגתקנג או עבסו לשלב 17.

 ןלדרןילןאתהןישו17
Presto!  PageManager

 Brother-נורפת ל ,Presto!  PageManager כשמותקנת תוכנת
 ControlCenter2 יכולת של זיגוי תווים אופטי )OCR(. בעזסת 
Presto! PageManager.   תוכלו לרסוק, לשתף ולרדס תמונות 

ומרמכים בקלות. 

י למעבס  לחצו על גרמל של Presto!  PageManagerת
לאתס גגוסדות של  PageManager ומלאו את גגוסאות 

גמופיעות במרך.

18 MFL-Pro Suiteןאתהאי
 בךכשב םיהלספ םי
)תםי שיבחמיצלדמ(

אם בסצונכם לגשתמש במכשיס שלכם עם מרפס מחשבים 
בסשת, גתקינו את MFL-Pro Suite בכל מחשב. עבסו לשלב 16  

שבעמודים גקודמים. עיינו הם בשלב 14 שבעמודים גקודמים 
לפני גגתקנג.

אןו מיןןאתהןיןלשום.

יןעדן
אם ציינתם כתובת IP עבור המכשיר, עליכם להגדיר את 

שיטת האתחול כסטטית באמצעות לוח הבקרה. לפרטים 
נוספים, עיינו ב-מדריך למשתמש ברשת שבתקליטור 

התיעוד.
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וךשאךש םיבדשאיתוכלט א

עבלדיךשאךש םיבךךשתיכ בלדידשאיתוכלט א

ופה יןןאכון14

תחילג, עליכם לגהדיס את גהדסות גסשת גאלחוטית של גמכשיס שבסשותכם לקיום תקשוסת עם נקודת גהישג/גנתב של גסשת 
שלכם. לאחס גהדסת גמכשיס לקיום תקשוסת עם נקודת גהישג/גנתב, למחשבים בסשת שלכם תגיג הישג למכשיס. כדי לגשתמש 

במכשיס ממחשבים אלג, יגיג עליכם לגתקין את מנגלי גגתקן וגתוכנות. גשלבים גבאים ידסיכו אתכם בתגליך גגהדסג וגגתקנג.
לקבלת תוצאות מיטביות בגדפרג יומיומית של מרמכים, מקמו את גמכשיס של Brother קסוב ככל גניתן לנקודת גהישג/גנתב של 

גסשת, עם מרפס חפצים קטן ככל גאפשס ביניגם. חפצים הדולים וקיסות בין שני גמכשיסים, כמו הם גפסעות שמקוסן במכשיסי חשמל 
אחסים, עשויים לגשפיע על קצב געבסת גנתונים של גמרמכים שלכם.

כתוצאג מהוסמים אלג, ייתכן שגחיבוס גאלחוטי לא יגיג אידיאלי עבוס כל רוהי גמרמכים וגיישומים. במקסג של גדפרת קבצים 
הדולים, כהון מרמכים מסובי עמודים גמכילים טקרט מעוסב ופסטי הספיקג הדולים, כדאי לגשתמש בחיבוס USB, אשס יאפשס מגיסות 

געבסג מסבית.
למסות שניתן לגשתמש ב-Brother MFC-J615W הם עם סשת קווית והם עם סשת אלחוטית, ניתן לגשתמש סק בשיטת חיבוס אחת בכל 

עת.

יכשלב
תםין	רדאםיבעבדין	רדלאידשאיתוכלט איבךחש ד,י ן ןיעו חםיותפסיתאין	רדלאיןדשאיןךתלך אי)LAN(יופה ישאלחולי

ון	ר דישלביתאיןדשאיןתוכלט א.
בךחש ד,יוכצליעויMenuי)אפד ט(.יוכצליעוייתלייחר יובכלדיבתפשדלאיNetworkי)דשא(ילוכצליעויOKי)ת שלד(.

וכצליעוייתלייחר יובכלדיבתפשדלאיNetwork Resetי)ת פלסידשא(ילוכצליעויOKי)ת שלד(.
וכצליפעך  םיעוי1יובכ דןיב-Yesי)חה(יחר יותשדיתאיןש הל .

גגוסאות שלגלן מיועדות עבוס מצב תשתית )חיבוס למחשב דסך נקודת הישג/נתב(.
ךצביאשא א

1

2

3

4

1 נקודת הישג/נתב
2 מכשיס גפועל בסשת אלחוטית )גמכשיס שלכם(

3 מחשב גתומך בחיבוס אלחוטי אשס מחובס לנקודת גהישג/לנתב
4 מחשב נייח אשס מחובס לנקודת גהישג/לנתב

לרתלישן	רדלאיןדשאיןתוכלט אישויןךחש דיאלתךלאיוהתלראין	 שן/והאב.

יןעדן
ניתן למצוא הוראות להתקנת המכשיר במצב אד-הוק )חיבור למחשב התומך בחיבור אלחוטי ללא נקודת גישה/נתב( במדסיך 

למשתמש בסשת שבתקליטור התיעוד. כמו כן, ניתן להוריד את המדריך למשתמש ברשת באופן הבא.
 : Windows®  1 הפעילו את המחשב. הכניסו את התקליטור המצורף לכונן האופטי שבמחשב. עבור

2 בחרו את הדגם שלכם ואת השפה הרצויה. יוצג התפריט הראשי של התקליטור.
:Macintosh תיעוד(, ומלאו אחר ההוראות שעל המסך. עבור( Documentation 3 לחצו על

2 לחצו לחיצה כפולה על Documentation )תיעוד(, ומלאו אחר ההוראות שעל המסך.



23

וךשאךש םיבדשאיתוכלט א

שאיתוכלט א
ד  א

לט
וכ

ית
שא

ד

תשדליתאיסב באיןדשאישוחםי)ךצביאשא א(15

 
גגוסאות שלגלן מציעות שתי שיטות לגתקנת גמכשיס של Brother ברביבת סשת אלחוטית.

י או  אם נקודת גהישג גאלחוטית/גנתב גאלחוטי שבסשותכם אינם תומכים ב-WPS(  WiFi Protected Setup( ת
ב- ™AOSS, חאבליתאין	רדלאיןדשאיןתוכלט א של נקודת גהישג גאלחוטית/גנתב גאלחוטי שלכם במקום 

גמיועד לכך לגלן.

יכשלב
תויאפהליוש דלאיןותלכלאישויBrotherיותבואיעזדןיוותיפדט יןתבטכןישויןדשאיןתוכלט א.יותיהלחויועזלדי

בת אלדין	רדלאיןתבטכןישויןדשאישוחם.

דשךליתאיןן	רדלאיןהלחכ לאישויןדשאיןתוכלט אפד ט
)SSID/ESSID( :שם גסשת

)Network Key( רירמג
* ייתכן שגרירמג תכונג Network Key )מפתח סשת(, Security Key )מפתח אבטחג( או Encryption Key )מפתח גצפנג(.

יןעדן
אם מידע זה )שם הרשת )SSID/ESSID( והסיסמה )Network Key(( אינו ידוע לכם, לא תוכלו להמשיך בהגדרה 

האלחוטית.

))Network Key( והסיסמה )SSID/ESSID( כיצד אוכל למצוא מידע זה )שם הרשת
עיינו בתיעוד המצורף לנקודת הגישה האלחוטית/הנתב האלחוטי שלכם.  )1

שם הרשת ההתחלתי עשוי להיות שם היצרן או שם הדגם.  )2
אם פרטי האבטחה אינם ידועים לכם, התייעצו עם יצרן הנתב, עם מנהל המערכת שלכם או עם ספק האינטרנט.  )3

ותכדיךחהיעבדליתו                                                                                    ןעךלר םיןבת ם

י אם נקודת גהישג גאלחוטית/גנתב גאלחוטי שלכם תומכים בגהדסג אלחוטית אוטומטית )בלחיצג אחת( ב
)AOSS™ או WiFi Protected Setup(

ותכדיךחהיעבדליתו                                                                                    ןעךלר םיןבת ם
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תב עאיןן	רדלאישויןדשאי16
ןתוכלט אי)ן	רדןיט פלס אי
שויןדשאיןתוכלט איבךצבי

אשא א(
י )תפסיט(. במכשיס, לחצו על Menuת

 Network כדי לבחוס באפשסות  או  לחצו על
)סשת( ולחצו על OK )אישוס(.

לחצו על  או  כדי לבחוס באפשסות WLAN )סשת 
 מסחבית( ולחצו על OK )אישוס(. 

 Setup Wizard-כדי לבחוס ב  או  לחצו על
)אשף גגתקנג( ולאחס מכן לחצו על OK )אישוס(.

 Network I/F switched כאשס מופיעג גגודעג
to Wireless  )סשת אלחוטית פעילג(, לחצו על 
OK לאישוס. פעולג זו תהסום לגפעלת אשף גהדסת 

 Stop/Exit גסשת גאלחוטית. לביטול, לחצו על 
)עציסג/יציאג(.

 )SSID( גמכשיס יעסוך חיפוש לאיתוס מזגי סשת
 ,)SSID( זמינים. אם מופיעג סשימג של מזגי סשת

גשתמשו בלחצנים  או  כדי לבחוס את מזגג גסשת 
שכתבתם בשלב 15-ת שבעמודים גקודמים, ולאחס 

מכן לחצו על OK )אישוס(. אם אתם משתמשים בשיטת 
אימות וגצפנג גדוסשת רירמג )Network Key(, עבסו 

לרעיף 	.
אם שיטת גאימות שלכם גיא Open System )מעסכת 
פתוחג( ומצב גגצפנג שלכם גוא None )ללא(, עבסו 

לרעיף ר.

יןעדן
יידרשו מספר שניות לפתיחת הרשימה של מזהי הרשת 

)SSID( הזמינים.
אם לא מוצגת רשימה של מזהי רשת )SSID(, ודאו שנקודת 

הגישה פעילה. קרבו את המכשיר לנקודת הגישה ונסו 
להתחיל שוב מסעיף ת.

אם נקודת גהישג שלכם מוהדסת כך שלא תשדס את 
ג-SSID, יגיג עליכם לגוריף את שם ג-SSID באופן 

ידני. לפסטים נורפים, עיינו במדריך למשתמש ברשת 
שבתקליטוס גתיעוד.

( שסשמתם בשלב  י 	Network Key( גזינו את גרירמג
15-ת שבעמודים גקודמים באמצעות לוח גמקשים.

לדוהמג, כדי לגזין את גאות a, לחצו פעם אחת על 
גמקש 2 שבלוח גמקשים. כדי לגזין את גמרפס 3, 

לחצו שבע פעמים על גמקש 3 שבלוח גמקשים.
גאותיות מופיעות ברדס גבא: אותיות קטנות, אותיות 
 סישיות ולאחס מכן מרפסים. ניתן לגשתמש בלחצנים

 ו- כדי לגזיז את גרמן שמאלג וימינג.
)לפסטים נורפים, עיינו ברעיף הזנת טקסט עבור 

הגדרות רשת אלחוטית בעמודים גבאים(.
לחצו על OK )אישוס( לאחס שגזנתם את כל גתווים 
ולאחס מכן לחצו על גמקש 1 כדי לבחוס באפשסות 

Yes )כן( ולגחיל את גגהדסות.

יכעת גמכשיס ינרג לגתחבס לסשת גאלחוטית שלכם  ר
בעזסת גמידע שגזנתם.

גחיבוס לסשת גאלחוטית עשוי לקחת מרפס דקות.

י למשך  גודעג על תוצאות גחיבוס תופיע על צה ג-LCDן
60 שניות, ודוח של סשת LAN אלחוטית יודפר באופן 
אוטומטי. אם גחיבוס נכשל, בדקו את קוד גשהיאג 

בדוח גמודפר ופנו לרעיף פתסון בעיות בעמודים 
גבאים.

אןו מין	רדאיןדשאיןתוכלט איןסא  ם.י
ךכללהיבעויתדבעירד	לאיןךךלתםיבכותלי

ןאכאלהישויצ	ין-LCDישויןךחש די צ 	יתאי
עלצךאיןתלאיןתוכלט ישויהתלראין	 שן/

ןהאבישבדשלאחם.

חר יוןאת היתאיMFL-Pro Suite,יןךש חלי
ושובי17.

:Windows® וךשאךש י
ותכדיךחהיעבדליתו

ןעךלר םיןבת ם

:Macintoshוךשאךש י

ותכדיךחהיעבדליתו

ןעךלר םיןבת ם

כ בלדיןךחש דישויBrotherיודשאיןתוכלט א
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ן	רדאיןדשאיןתוכלט אי16
בעזדאיןש טןיןתוכלט אי
ןתלטלךט אי)וכ צןיתכא(

 
יודאו שבנקודת גהישג גאלחוטית/גנתב גאלחוטי  ת

שבסשותכם קיים גרמל של WiFi Protected Setup או 
 ™AOSS, כמוצה לגלן.

י בטווח קליטג מנקודת  מקמו את גמכשיס של Brotherב
גהישג/גנתב בעלי ג-WiFi Protected Setup או 

ג- ™AOSS. גטווח עשוי לגשתנות בגתאם לרביבג. 
עיינו בגוסאות גמצוספות לנקודת גהישג/לנתב 

שבסשותכם.

י או  	WiFi Protected Setup-לחצו על גלחצן של ג
ג- ™AOSS של נקודת גהישג גאלחוטית/גנתב 

גאלחוטי שבסשותכם. לקבלת גוסאות, עיינו במדסיך 
למשתמש עבוס נקודת גהישג גאלחוטית/גנתב 

גאלחוטי שבסשותכם.

י )תפסיט(. במכשיס, לחצו על Menuר
 Network כדי לבחוס באפשסות  או  לחצו על

)סשת( ולחצו על OK )אישוס(.
לחצו על  או  כדי לבחוס באפשסות WLAN )סשת 

 מסחבית( ולחצו על OK )אישוס(. 
 NETWORK כדי לבחוס באפשסות  או  לחצו על

)סשת( ולחצו על OK )אישוס(.
 Network I/F switched כאשס מופיעג גגודעג

to Wireless  )סשת אלחוטית פעילג(, לחצו על 
OK לאישוס. פעולג זו תהסום לפתיחת אשף גהדסת 

גסשת גאלחוטית.
 תכונג זו תזגג באופן אוטומטי את גמצב

 )WiFi Protected Setup )גהדסת Wi-Fi מוהנת( 
או  ™AOSS( גמשמש את נקודת גהישג/גנתב 

שבסשותכם לקביעת גתצוסג של גמכשיס.

יןעדן
 Wi-Fi אם נקודת הגישה/הנתב שברשותכם תומכים בהגדרת
Protected Setup מוגנת וברצונכם לקבוע את תצורת המכשיר 
 Using the PIN מספר זיהוי אישי(, עיינו בסעיף( PIN-בעזרת ה
Method of WiFi Protected Setup )שימוש בשיטת ג-PIN של 
גהדסת סשת אלחוטית מוהנת( שבמדריך למשתמש ברשת 

שבתקליטור התיעוד.

י למשך  גודעג על תוצאות גחיבוס תופיע על צה ג-LCDן
60 שניות, ודוח של סשת LAN אלחוטית יודפר באופן 
אוטומטי. אם גחיבוס נכשל, בדקו את קוד גשהיאג 

בדוח גמודפר ופנו לרעיף פתסון בעיות בעמודים 
גבאים.

אןו מין	רדאיןדשאיןתוכלט איןסא  ם.י
ךכללהיבעויתדבעירד	לאיןךךלתםיבכותלי

ןאכאלהישויצ	ין-LCDישויןךחש די צ 	יתאי
עלצךאיןתלאיןתוכלט ישויהתלראין	 שן/

ןהאבישבדשלאחם.

חר יוןאת היתאיMFL-Pro Suite,יןךש חלי
ושובי17.

:Windows® וךשאךש י
ותכדיךחהיעבדליתו

ןעךלר םיןבת ם

:Macintoshוךשאךש י

ותכדיךחהיעבדליתו

ןעךלר םיןבת ם
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יכשלב
תויאפהליוש דלאיןותלכלאישויBrotherיותבואיעזדןיוותיפדט יןתבטכןישויןדשאיןתוכלט א.יותיהלחויועזלדיבת אלדי

ן	רדלאיןתבטכןישויןדשאישוחם.

)Network Key-ילSSID(ח צריתלחויוךצלתיתאיפדט יןתבטכןישויןדשאי
עיינו בתיעוד גמצוסף לנקודת גהישג גאלחוטית/גנתב גאלחוטי שלכם.  )1

שם גסשת גגתחלתי עשוי לגיות שם גיצסן או שם גדהם.  )2
אם פסטי גאבטחג אינם ידועים לכם, גתייעצו עם יצסן גנתב, עם מנגל גמעסכת שלכם או עם רפק גאינטסנט.  )3

*ייתכן שמפתח גסשת יכונג Password )רירמג(, Security Key )מפתח אבטחג( או Encryption Key )מפתח גצפנג(.

רלכידשאיLANיתוכלט א
אם דוח סשת ג-LAN גאלחוטית שגודפר מסאג שגחיבוס נכשל, בדקו את קוד גשהיאג בדוח גמודפר ופעלו לפי גגוסאות שלגלן.

פאדלהלאיךלךוצ םתלריש	 תן

TS-01

גהדסת גסשת גאלחוטית אינג מופעלת. געביסו את גמצב של גהדסת גסשת גאלחוטית ל-ON )מופעל(.

אם מחובס כבל סשת למכשיס, נתקו אותו וגפעילו את גהדסת גסשת גאלחוטית במכשיס שלכם.  -

במכשיס, לחצו על Menu )תפסיט(. 
לחצו על  או על  כדי לבחוס ב-Network )סשת( ובריום לחצו על OK )אישוס(. 

לחצו על  או  כדי לבחוס באפשסות Network I/F )סשת i/f( ובריום לחצו על OK )אישוס(. 
לחצו על  או  כדי לבחוס באפשסות WLAN )סשת מסחבית( ולחצו על OK )אישוס(. 

לחצו על Stop/Exit )עציסג/יציאג(.

TS-02

לא ניתן לאתס את נקודת גהישג גאלחוטית/גנתב גאלחוטי.
בדקו את 4 גנקודות שלגלן.  .1

ודאו שנקודת גהישג גאלחוטית/גנתב גאלחוטי מופעלים.  -
געביסו את גמכשיס לאזוס נקי ממכשולים או קסבו אותו לנקודת גהישג גאלחוטית/לנתב גאלחוטי.  -
באופן זמני, מקמו את גמכשיס במסחק שאינו עולג על מטס אחד מנקודת גהישג גאלחוטית בעת   -

קביעת גהדסות גסשת גאלחוטית.
 ,MAC אם נקודת גהישג גאלחוטית/גנתב גאלחוטי שבסשותכם עושים שימוש במרנן כתובות מרוה  -

.Brother של גמכשיס של MAC-ודאו שגמרנן מאשס את כתובת ג
אם גזנתם ידנית את ג-SSID ופסטי אבטחג )SSID/שיטת אימות/שיטת גצפנג/Network Key(, ייתכן   .2

שגמידע שהוי. ודאו שג-SSID ופסטי גאבטחג נכונים, וגזינו אותם שוב במידת גצוסך.
עיינו ברעיף כיצד אוכל למצוא את פרטי האבטחה של הרשת )SSID ו-Network Key( שבעמודים גבאים.
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TS-04

גמכשיס אינו תומך בשיטות גאימות/גגצפנג גמשמשות את נקודת גהישג גאלחוטית/גנתב גאלחוטי 
שנבחסו.

למעבס למצב תשתית, שנו את שיטות גאימות וגגצפנג של נקודת גהישג גאלחוטית/גנתב גאלחוטי.
גמכשיס תומך בשיטות גאימות שלגלן:

ש טאיןצפהןש טאית ךלא

WPA-Personal
TKIP AES

AES
WPA2-PersonalAES

Open
WEP

None )ללא גצפנג(

Shared keyWEP

אם גבעיג לא נפתסג, ייתכן שג-SSID או גהדסות גסשת שגזנתם שהויים. בדקו את גהדסות גסשת 
גאלחוטית וודאו שגן נכונות.

עיינו ברעיף כיצד אוכל למצוא את פרטי האבטחה של הרשת )SSID ו-Network Key( שבעמודים גבאים.

למעבס למצב אד גוק, שנו את שיטות גאימות וגגצפנג של גמחשב לגהדסת גסשת גאלחוטית.
.WEP בלבד, עם אפשסות לקידוד Open גמכשיס תומך בשיטת גאימות

TS-05

 פסטי גאבטחג )Network Key/ SSID( שהויים. בדקו ואמתו את ג-SSID ואת פסטי גאבטחג
.)Network Key(

אם גנתב משתמש בגצפנת WEP, גזינו את מפתח ג-WEP גסאשון. גמכשיס של Brother תומך 
בשימוש במפתח ג-WEP גסאשון בלבד.

עיינו ברעיף כיצד אוכל למצוא את פרטי האבטחה של גסשת )SSID ו-Network Key( שבעמודים גבאים.

TS-06

פסטי אבטחת גאלחוט )שיטת גאימות/שיטת גגצפנג/מפתח גסשת( שהויים.
 )Network Key /Encryption method /Authentication method( בדקו את פסטי אבטחת גסשת גאלחוטית

.TS-04 בטבלג עבוס
אם גנתב משתמש בגצפנת WEP, גזינו את מפתח ג-WEP גסאשון. גמכשיס של Brother תומך 

בשימוש במפתח ג-WEP גסאשון בלבד.

עיינו ברעיף כיצד אוכל למצוא את פרטי האבטחה של הרשת )SSID ו-Network Key( שבעמודים גבאים.

TS-07

גמכשיס אינו מצליח לאתס נקודת הישג אלחוטית/נתב אלחוטי  שבגם WPS או  ™AOSS מופעלים.

 אם בסצונכם לקבוע את גהדסות גסשת גאלחוטית שלכם בעזסת
 WPS או  ™AOSS, עליכם לגפעיל גן את גמכשיס וגן את נקודת 

גהישג גאלחוטית/גנתב גאלחוטי.
 ודאו שנקודת גהישג גאלחוטית/גנתב גאלחוטי שבסשותכם תומכים 

 ב-WPS או  ™AOSS ונרו לגתחיל שוב.

אם אינכם יודעים כיצד לגפעיל את נקודת גהישג גאלחוטית/גנתב גאלחוטי 
שבסשותכם בעזסת WPS או  ™AOSS, עיינו בתיעוד גמצוסף לנקודת גהישג 

 גאלחוטית/גנתב גאלחוטי שבסשותכם, פנו ליצסן של נקודת גהישג 
גאלחוטית/גנתב גאלחוטי שבסשותכם או למנגל גסשת שלכם.

TS-08

זוגו שתי נקודות הישג אלחוטיות או יותס שבגן WPS או  ™AOSS מופעלים.
ודאו שבנקודת הישג אלחוטית אחת/נתב אלחוטי אחד מופעלת שיטת WPS או  ™AOSS ונרו שוב.  -

נרו שוב לאחס מרפס דקות כדי לגימנע מגפסעות של נקודות הישג אחסות.  -
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Windows® דשאיתוכלט א

ופה יןןאתהן17

יודאו שגמחשב מופעל ושנכנרתם עם גסשאות של  ת
מנגל מעסכת.

יכשלב
יותבואיך רעיערחה ילוןלדראיךהןו יןןאתה םי 	

http://solutions.brother.com/ ןערחה  ם,יבתדליבתאדי
יתםיאלחה לאיחושןהיפלעולאיבךכשב,יס	דליתלאה. 	

יןךסח םיעשל  םיון לאישלה םיךןךלצ	יחתהיבןאתםי 	
וךעדחאיןןפעון.

18MFL-Pro Suiteןאתהאי

יגכנירו את גתקליטוס גמצוסף לכונן גאופטי שבמחשב.  ת
אם יופיע מרך בחיסת שם גדהם, בחסו את גמכשיס 

שלכם. אם יופיע מרך בחיסת גשפג, בחסו את גשפג 
שלכם.

יןעדן
אם המסך של Brother אינו מופיע באופן אוטומטי, עברו אל 
My Computer )המחשב שלי(, לחצו לחיצה כפולה על סמל 

 הכונן האופטי ולאחר מכן לחצו לחיצה כפולה על הקובץ
.start.exe

י יוצה גתפסיט גסאשי של גתקליטוס. לחצו על ב
Install MFL-Pro Suite )גתקנת MFL-Pro Suite( ולחצו 
על Yes )כן( אם אתם מקבלים את תנאי גגרכם. פעלו 

על פי גגוסאות שעל גמרך.

יןעדן
אם מסך זה מופיע, לחצו על OK	  )אישור( והפעילו מחדש את 

המחשב.

	 אם ההתקנה לא ממשיכה באופן אוטומטי, פתחו שוב את 
התפריט הראשי על ידי הוצאת התקליטור והכנסתו מחדש 

או לחצו לחיצה כפולה על התוכנית start.exe מתיקיית 
הבסיס, והמשיכו בהתקנת MFL-Pro Suite משלב ב.

, כאשר מופיע המסך  	Windows® 7-ו Windows Vista ®-ב 
User Account Control )בקרת חשבון משתמש(, לחצו על 

Allow )אפשר( או על Yes )כן(.

 /XP /Windows® 2000 Professional(ןאתהאיךהןו יןאתה םילאלחהןי 
)Windows® 7/Windows Vista® /XP Professional x64 Edition
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בחסו באפשסות Wireless Network Connection )חיבוס סשת 
אלחוטית(, ולאחס מכן לחצו על Next )גבא(.

י  כאשס מופיע מרך זג, בחסו באפשסות Change theת
 Firewall port settings to enable network connection

and continue with the installation )שינוי גהדסות 
גשעס של חומת גאש כדי לאפשס חיבוס לסשת 

ולגמשיך בגתקנג(. )מומלץ( ולחצו על Next )גבא(. 
)Windows® 2000 לא מיועד למשתמשי(

אם אתם משתמשים בחומת אש אחסת מזאת של 
 ®Windows או אם חומת גאשס של  ®Windows כבויג, 

יופיע מרך זג.

למידע על גורפת גשעסים גבאים עבוס גסשת, עיינו 
בגוסאות גמצוספות לתוכנת חומת גאש שלכם.
.54925  UDP לרסיקת גסשת, גוריפו יציאת  ■

.54926  UDP בסשת, גוריפו יציאת PC-Fax לקבלת  ■
אם אתם עדיין נתקלים בבעיות עם חיבוס גסשת   ■

.137  UDP שלכם, גוריפו יציאת

י  בחסו את גמכשיס מגסשימג ולאחס מכן לחצו על Nextב
)גבא(.

יןעדן
	 במקרה של כשלון בהגדרות הרשת האלחוטית שלכם, 

אשף ההתקנה של המכשיר האלחוטי יופיע במהלך 
ההתקנה של MFL-Pro Suite. אשרו את ההגדרות שלכם 
על פי ההנחיות שעל המסך. אם אתם נתקלים בבעיה זו, 
עברו לשלב 15-ת שבעמודים הקודמים והגדירו שוב את 

החיבור האלחוטי.

אם אתם משתמשים ב-WEP ועל צג ה-LCD	  מופיע 
הכיתוב Connected )מחובר( אך המכשיר שלכם לא 

נמצא, ודאו שהזנתם את מפתח ה-WEP בצורה הנכונה. 
מפתח ה-WEP הוא תלוי רישיות.
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Windows® דשאיתוכלט א

י תתחיל  גגתקנג של מנגלי גגתקנים של Brotherל
באופן אוטומטי. מרכי גגתקנג מופיעים אחד אחסי 

גשני.

יכשלב
ת היווכלץיעויב טלויבתףיתכריךןךסח םיבךןומיןןאתהן.י

  אחהיש כופליךספדישה לאיעריוןלפעאםישויחויןךסח ם.

יןעדן
עבור  ®Windows Vista ו-Windows® 7, כאשר מופיע המסך 
Windows Security )אבטחת Windows(, לחצו על תיבת 

הסימון ואחר כך על Install )התקנה( כדי לסיים את ההתקנה 
בצורה תקינה.

י )מדסיכים למשתמש(,  כשמופיע גמרך User’s Guidesז
לחצו על View Manuals on the Web )צפו במדסיכים 

באינטסנט( אם בסצונכם לגוסיד את גמדסיכים, ומלאו 
אחס גגוסאות שעל גמרך. תוכלו לצפות במדסיכים הם 

בתקליטוס גתיעוד.

ילסישום בישסאל, יש לשלוח את גהלויג גמצוספת  כ
לתעודת גאחסיות לפי גגוסאות ע"ה גתעודג.

יאם אינכם סוצים לגהדיס את גמכשיס כבסיסת גמחדל  ט
 Set as Default של גמדפרת, בטלו את גרימון מגתיבג

Printer )גהדס כמדפרת בסיסת מחדל(.

ס לםילןפעוןיךכרש19

י )ריום( כדי לגפעיל את גמחשב מחדש.  לחצו על Finishת
לאחס גפעלת גמחשב מחדש, עליכם לגיכנר עם 

גסשאות של מנגל מעסכת.

יןעדן
	 אם מופיעה הודעת שגיאה במהלך התקנת התוכנה, 

הפעילו את היישום Installation Diagnostics )אבחון 
 / Brother/ All Programs/ Start-התקנה( שנמצא ב 

 )MFC-JXXX /Brother/התחל/כל התוכניות( MFC-JXXX
) MFC-JXXX הוא שם הדגם של מכשירכם(.

	 בהתאם להגדרות האבטחה שלכם, עשוי להופיע חלון של 
Windows Security )אבטחת Windows( או של תוכנת 
אנטי-וירוס בעת שימוש במכשיר או בתוכנה שלו. יש 

לאפשר את המשך הפעולה.

י )חיפוש עדכוני  במרך Check for Firmware Updatesב
קושחג(, בחסו את גגהדסג גסצויג של עדכון קושחג 

ולחצו על OK )אישוס(.

יןעדן
לצורך עדכון הקושחה נדרש חיבור לאינטרנט.
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20 MFL-Pro Suiteןאתהאי
 בךכשב םיהלספ םי
)תםי שיבחמיצלדמ(

אם בסצונכם לגשתמש במכשיס שלכם עם מרפס מחשבים 
בסשת, גתקינו את MFL-Pro Suite בכל מחשב. עבסו אל שלב 

17 שבעמודים גקודמים.

יןעדן
 ScanSoft™ עבור )Windows® ( רישיון רשת

PaperPort™11SE

מוצר זה כולל רישיון למחשב עבור עד שני משתמשים. רישיון 
 ScanSoft כולל MFLPro Suite זה תומך בהתקנה של

PaperPort11SE בעד שני מחשבים ברשת. אם ברצונכם 
 ScanSoft™ להשתמש ביותר משני מחשבים עם

PaperPort™11SE, רכשו את החבילה Brother NL5, שהיא 
חבילת הסכם רישיון עבור עד חמישה משתמשים נוספים. 
לרכישת החבילה NL-5pack, פנו לספק Brother המורשה 

.Brother באזורכם או לשירות הלקוחות של

אןו מיןןאתהןיןלשום.

ותכדיךחהיעבדליתו

ןךש חליוסע ףי"ןאתהאי  שלך םיתלפצ להו  ם"י
שבעךלר םיןבת ם.

יןעדן
אם ציינתם כתובת IP	  עבור המכשיר, עליכם להגדיר את 

שיטת האתחול כסטטית באמצעות לוח הבקרה. לפרטים 
נוספים, עיינו ב-מדריך למשתמש ברשת שבתקליטור 

התיעוד.

  	XML Paper Specification XML מנהל ההתקן המדפסת של
Paper Specification Printer Driver הוא מנהל ההתקן 
המתאים ביותר עבור הדפסה מיישומים שמשתמשים 
במסמכי XML Paper Specification. הורידו את מנהל 
 Brother ההתקן העדכני ביותר ממרכז הפתרונות של

http://solutions.brother.com/  בכתובת
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Macintosh דשאיתוכלט א

ופה יןןאתהן17

י  ודאו שגמכשיס מחובס לחשמל ושמחשב ג-Macintoshת
פועל. עליכם לגיכנר למעסכת עם גסשאות של מנגל 

מעסכת.

יכשלב
יוןלדראיךהןו יןןאתהיןתכדלה םילך רעיערחה יתלרלאי 	

ךעדחאיMac OS Xישבןיתאםיךשאךש ם,יבתדליבתאדי
http://solutions.brother.com/ 

יערי	דסןי י 	Mac OS X 10.4.0-תםיתאםיךשאךש םיב
.Mac OS X 10.4.11 - 10.6.x-ליו	10.4.10,ישרד

18MFL-Pro Suiteןאתהאי

יגכנירו את גתקליטוס גגתקנג גמצוסף לכונן גאופטי  ת
שבמחשב.

. י לחצו לחיצג כפולג על גרמל Start Here OSXב

י  	Wireless Network Connection בחסו באפשסות
 Next חיבוס סשת אלחוטית(, ולאחס מכן לחצו על(

)גבא(.

י תעסוך חיפוש לאיתוס גמכשיס של  גתוכנג של Brotherר
Brother בסשת גאלחוטית שלכם. אם גמכשיס גוהדס 

עבוס גסשת שלכם, בחסו את גמכשיס שבסצונכם 
לגתקין ולאחס מכן לחצו על Next )גבא(.

יןעדן
במקרה של כשלון בהגדרת הרשת האלחוטית שלכם, אשף 
ההתקנה של המכשיר האלחוטי יופיע במהלך ההתקנה של 
MFL-Pro Suite. אשרו את ההגדרות שלכם על פי ההנחיות 

שעל המסך. אם אתם נתקלים בבעיה זו, עברו לשלב 15-ת  
שבעמודים הקודמים והגדירו שוב את החיבור האלחוטי.

) 10.6.x10.5 ,יי.xיי,Mac OS X 10.4.11(ןאתהאיךהןו יןןאתהילןאלחהןי
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יאנא גמתינו, גתקנת גתוכנג תימשך מרפס שניות.  ן
לאחס גגתקנג, יופיע חלון זג.

 OK בחסו את גמכשיס מגסשימג ולאחס מכן לחצו על
)אישוס(.

יןעדן
אם מופיע המסך שלהלן, לחצו על OK )אישור(.

הזינו שם עבור מחשב ה-Macintosh שלכם בשדה שם תצוגה 
שיכול להכיל עד ל-15 תווים, ובסיום לחצו על OK )אישור(. 

עברו אל ו.

השם שתזינו יופיע על צג ה-LCD של המכשיר כאשר תלחצו 
על הלחצן SCAN )סריקה( ותבחרו באפשרות סריקה. 

 )לפרטים נוספים, עיינו בסעיף סריקת רשת )עבור דגמים 
בעלי תמיכה מובנית ברשת(  במדסיך למשתמש בתוכנג 

שבתקליטור התיעוד.

י )גבא(. כשמרך זג מופיע, לחצו על Nextל

י )תמיכג של  כשמופיע גמרך Brother Supportז
Brother(, לחצו על Close )רהיסג( כדי לריים את 

גגתקנג או עבסו לשלב 19.

 ןלדרןילןאתהןישו19
Presto!  PageManager

 Brother-נורפת ל ,Presto!  PageManager כשמותקנת תוכנת
ControlCenter2 יכולת של זיגוי תווים אופטי )OCR(. בעזסת 
Presto!  PageManager תוכלו לרסוק, לשתף ולרדס תמונות 

ומרמכים בקלות. 

י למעבס  לחצו על גרמל של Presto!  PageManagerת
לאתס גגוסדות של  Presto! PageManager ומלאו את 

גגוסאות גמופיעות במרך.

20 MFL-Pro Suiteןאתהאי
 בךכשב םיהלספ םי
)תםי שיבחמיצלדמ(

אם בסצונכם לגשתמש במכשיס שלכם עם מרפס מחשבים 
בסשת, גתקינו את MFL-Pro Suite בכל מחשב. עבסו אל שלב 

17 שבעמודים גקודמים.

אןו מיןןאתהןיןלשום.

יןעדן
אם ציינתם כתובת IP עבור המכשיר, עליכם להגדיר את שיטת 

האתחול כסטטית באמצעות לוח הבקרה. לפרטים נוספים, 
עיינו במדסיך למשתמש בסשת שבתקליטור התיעוד.
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Windows® ןאתהאי  שלך םיתלפצ להו  ם

1FaceFilter Studio/ןאתהאי
 BookScan & Whiteboard

Suiteיןהאךח םיעוי ר י
Reallusion,יInc

FaceFilter Studio גוא יישום קל לשימוש לגדפרת תמונות 
ללא שוליים. FaceFilter Studio מאפשס לכם הם לעסוך את פסטי 

גתמונג ולגוריף אפקטים כהון גרסת עיניים אדומות, או לתקן 
פהמים בהוון געוס.

גתוכנג BookScan Enhancer יכולג לתקן אוטומטית תמונות 
שרסקתם מרפס.

גתוכנג Whiteboard Enhancer מנקג ומהדילג טקרט 
ושסטוטים בתמונות של לוח גכתיבג שלך.

יכשלב
יןךחש דיצד מיון לאיךלפעוילךכלבדיוךכשב. 	

יןךכשביצד מיון לאיךכלבדיות הטדהט. 	
ילרתלישהחהסאםיוךעדחאיעםיןדשתלאישויךהןוי 	

ךעדחא.
י  	Windows Server®שלםיזןית הליזך היעבלדיסרדאי  

.2003/2008

יפתחו שוב את גתפסיט גסאשי על ידי גוצאת תקליטוס  ת
גגתקנג וגכנרתו מחדש או על ידי לחיצג כפולג על 

גתוכנית start.exe בתיקיית גבריר.

ייוצה גתפסיט גסאשי של גתקליטוס. בחסו את גשפג  ב
 Additional Applications גסצויג ולאחס מכן לחצו על

)יישומים נורפים(.

ילחצו על גלחצן של גיישום שבסצונכם לגתקין. 	

י  לגתקנת יישומים נורפים, חזסו למרך Additionalר
Applications )יישומים נורפים(.

2 FaceFilter Studioיןאתהאי
עזדן

לקבלת גוסאות שימוש עבוס FaceFilter Studio, גוסידו וגתקינו 
.)FaceFilter Studio Help(  FaceFilter Studio את געזסג של

/ י  לגפעלת FaceFilterStudio, עבסו אל Startת
 FaceFilter Studio /Reallusion /All Programs  

 )FaceFilter Studio /Reallusion/גתחל/כל גתוכניות(
שבמחשב.

י שבפינג גימנית געליונג של  לחצו על גלחצן ב
גמרך.

י )חיפוש אחס עדכונים( כדי  	Check for updates לחצו על
.Reallusion לעבוס אל דף געדכון של

י )גוסדג( ובחסו בתיקייג  לחצו על גלחצן Downloadר
שבג בסצונכם לשמוס את גקובץ.

י לפני גפעלת תוכנית  רהסו את FaceFilter Studioן
גגתקנג של FaceFilter Studio Help. לחצו לחיצג 

כפולג על גקובץ שגוסדתם בתיקייג שציינתם ומלאו 
אחס גגוסאות שעל גמרך לביצוע גגתקנג.

יןעדן
כדי לצפות בתוכן העזרה המלא עבור FaceFilter Studio, בחרו 

/FaceFilter Studio /Reallusion /All Programs/ start-ב
FaceFilter Studio Help )התחל/כל התכניות/

FaceFilter Studio /Reallusion( שבמחשב.
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וךשאךש םיבדשא

ת פלסין	רדלאיןדשאיון	רדלאין צדהיןךתלד לא
כדי לאפר את כל גהדסות גסשת של שסת גגדפרג/רסיקג גפנימי חזסג לגהדסות בסיסת גמחדל של גיצסן, פעלו לפי גשלבים 

שלגלן.

יודאו שגמכשיס כבוי ולאחס מכן נתקו ממנו את כל גכבלים )למעט כבל גחשמל(. ת
י )תפסיט(. לחצו על Menuב

י )אישוס(. 	OK סשת(. לחצו על( Network כדי לבחוס באפשסות  או על  לחצו על

י )איפור סשת(. לחצו על  או על  כדי לבחוס באפשסות Network Resetר
לחצו על OK )אישוס(. 

י )כן(. לחצו על 1 כדי לבחוס באפשסות Yesן

י )כן(. לחצו על 1 כדי לבחוס באפשסות Yesל

יגמכשיס יופעל מחדש, ולאחס מכן חבסו מחדש את גכבלים. ז

ןזהאיטתסטיעבלדין	רדלאיןדשאיןתוכלט א
על סוב מקשי גרפסות מופיעות שלוש או אסבע אותיות. על גמקשים 0, # ו- *  לא מופיעות אותיות מכיוון שגם משמשים לגזנת תווים 

מיוחדים.
בעזסת לחיצות חוזסות על מקש גרפסג גמתאים, ניתן להשת לאות גסצויג. 

תב עאין	רדלאידשאיתוכלט א

וכצליעוי
ךתש

שולשיפעך  םפעםיתכא
פעך ם

תדבעי
פעך ם

כךשי
פעך ם

שבעיששיפעך ם
פעך ם

שךלהןי
פעך ם

2abcABC2a

3defDEF3d

4ghiGHI4g

5jklJKL5j

6mnoMOP6m

7pqrQRSRS

8stuTUV8t

9vxyzWXYZ

ןזהאידללכ ם
כדי לגזין סווח בשם, לחצו על  פעמיים. 

א תלה
 Clear כדי לגזיז את גרמן אל מתחת לתו גסצוי, ולאחס מכן לחצו על  או על   אם גזנתם אות שהויג ובסצונכם לשנות אותג, לחצו על

)נקג(. גזינו שוב את גתו גנכון. ניתן הם לחזוס לאחוס ולגזין אותיות.

כזדןיעויתלא לא
אם עליכם לגזין אות שנמצאת באותו מקש כמו גאות גקודמת, לחצו על  כדי לגזיז את גרמן ימינג לפני שתלחצו שוב על גמקש.

אלל םילסךו םיך לכר ם
לחצו לחיצות חוזסות על *, # או 0 עד שתסאו את גתו גמיוחד או את גרמל גסצוי.

)סווח( ! " # $ % & ’ ) (  + , - . /לקבלתלחצו על 

: ; > = < ? @ ] [̂  _לקבלתלחצו על #

0 \ } | {̃ לקבלתלחצו על 0



כלךד םיךאחו ם

כלךד םיךאחו םיכולפ  ם
כשיהיע גזמן לגחליף את מחרניות גדיו, תופיע גודעת שהיאג בצה ג-LCD. לקבלת מידע נורף אודות מחרניות גדיו גמתאימות 

למכשיס שבסשותכם, בקסו בכתובת  /http://www.brother.com/original או פנו למשווק Brother באזוסכם.

ךכסה איר ל
Magenta )מהנטג(Cyan )ציאן(Yellow )צגוב(Black )שחוס(
LC1100BKLC1100YLC1100CLC1100M

?Innobella™ ךן י
 ™Innobella גיא רדסג של חומסים מתכלים מקוסיים שמציעג חבסת Brother. גשם 
" ™Innobella" נהזס מציסוף גמילים "Innovation" )חדשנות באנהלית( ו-"Bella" )יפג 

באיטלקית( ומייצה את גטכנולוהיג גחדשנית שמרפקת תוצאות גדפרג יפות שנשאסות 
לאוסך זמן.

ס ךה םיךסכד  ם
 .Brother Industries, Ltd גוא רימן מרחסי סשום של Brother גשם .Brother Industries, Ltd גוא רימן מרחסי סשום של Brother גלוהו של

.Brother International Corporation גוא רימן מרחסי סשום של Multi-Function Link גשם
  ,Windows  ,Microsoft .באסג"ב ובמדינות נורפות Microsoft Corporation גוא רימן מרחסי או רימן מרחסי סשום של Windows Vista

Windows Server ו-Internet Explorer גם רימנים מרחסיים סשומים של Microsoft Corporation באסג"ב ו/או במדינות נורפות.

Macintosh  ,Apple ו-Safari גם רימנים מרחסיים של  .Apple Inc גסשומים באסג"ב ובמדינות אחסות.

 Nuance, גלוהו של PaperPort  ,Nuance ו-ScanSoft גם רימנים מרחסיים או רימנים מרחסיים סשומים של חבסת
 .Nuance Communications, Inc או של שותפיג באסצות גבסית ו/או במדינות נורפות. FaceFilter Studio גוא רימן מרחסי של 

Buffalo Inc. גוא רימן מרחסי של AOSS-ו .Reallusion, Inc

Wi-Fi Protected Access  ,WPA2  ,WPA  ,Wi-Fi )הישת Wi-Fi מוהנת( ו-Wi-Fi Protected Setup )גהדסת Wi-Fi מוהנת( גם רימנים מרחסיים 
או רימנים מרחסיים סשומים של Wi-Fi Alliance באסצות גבסית ו/או במדינות אחסות.

וחויכבדןישאלחהלאיןהךצתלאיבבעולאןיךלזחדלאיבךרד מיזןי שיןסחםיד ש להיאלחהןיספצ פ יואלחה לאישבבעולאן.יחוישךלאי
ןךלצד םילןשךלאיןךסכד  םישויכבדלאישךלפ ע םיעויךלצד םישויBrother,יבךסךח םיהולל םישויBrotherילבחויכלךדיתכדישוי

Brotherיןםיס ךה םיךסכד  םיתליס ךה םיךסכד  םידשלך םיןש  ח םיוכבדלאיתוןיבןאתךן.

כ בלדילפדסלם
חובסת זו חובסג ופוסרמג בגשהחת  .Brother Industries, Ltd וגיא מכילג את תיאוסי גמוצסים ואת מפסטי גמוצסים געדכניים ביותס.

תוכן חובסת זו וגמפסטים של מוצס זג כפופים לשינויים ללא גודעג מוקדמת.
חבסת Brother שומסת לעצמג את גזכות לבצע שינויים במפסטים ובחומסים גכלולים בחובסת זו ללא גודעג מוקדמת, ולא תישא 

באחסיות על נזקים כלשגם )לסבות נזקים תוצאתיים( שייהסמו כתוצאג מביצוע פעולות בגתאם לחומסים גמוצהים בזאת, לסבות ובין 
גיתס טעויות גדפרג וטעויות אחסות גקשוסות לחובסת זו.

זחל לאי לצד םילד ש לה
  .Brother Industries, Ltd 2010  ©. כל גזכויות שמוסות. מוצס זג כולל תוכנות שפותחו על-ידי גרפקים שלגלן:

.©1983-1998 PACIFIC SOFTWORKS, INC. 
.ZUKEN ELMIC,Inc. © 2008 Devicescape Software, Inc. שפותחג על-ידי "KASAGO TCP/IP" מוצס זג כולל את גתוכנג

בואו לקבל גשסאג. לחצו לחיצג כפולג על גרמל של Brother CreativeCenter בשולחן געבודג כדי להשת ללא תשלום לאתס גמכיל 
מהוון סעיונות ומשאבים לשימוש אישי ומקצועי.

http://www.brother.com/creativecenter/
   



דמתסמב יסיסב דמרדמ

MFC-J615W
ב

גתיהב0

ע תסר



לרישום בישראל, יש לשלוח את הגלויה המצורפת לתעודת האחריות לפי 
ההוראות ע"ג התעודה.

 © 2010 Brother Industries, Ltd. 

 אם עליכים ליצור קשר עם שירות הלקוחות
של החברה

מלאו את הפרטים שלהלן לעיון עתידי:

   MFCJ615W :מספר דגם
מספר סידורי: 1

תאריך הרכישה:

מקום הרכישה:

המספר הסידורי של המוצר מופיע בגב המכשיר. שמרו את  1 

המדריכים למשתמש יחד עם הקבלה כתיעוד קבוע של הרכישה 
שביצעתם, למקרה של גניבה, שריפה או שירות במסגרת 

האחריות.
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מדריכים למשתמש והיכן למצוא אותם

היכן הוא נמצא?מה מופיע בו?איזה מדריך?

קתאובארבהותאורבה טסחורב פנסבמררקסנובארבהדכמסתבבטיחות וחוקים
מ תמורכם.

דומפיב/ב רומבהאתסזה

קתאובדמתסמבזהברחס ה.בד אובאחתבההנחסורב הרקנרבמדריך להתקנה מהירה
הדכמסתבמ תמורכםבו הרקנרבדנה סבההרקןבוהרוכנהב
 יוגבדעתכרבההפע הבוהחס ותבמארםבדמרדמסםב הם.

דומפיב/ב רומבהאתסזה

ב דמובארבפעו ורבהפקי,בהצס ום,בהיתסקהבמדריך בסיסי למשתמש
וה-™CenterבPhotoCaptureבוכסצמב הח סףבדוצתסםב

דרכ סם.בעססנוב עצורב פרתוןב עסור.

דומפיב/ב רומבהאתסזה

 דמובכסצמב המרדמב פעו ורבדרקמדור:בפקי,בצס ום,במדריך מתקדם למשתמש
דאפססנסב טסחור,במוחורבהמפיהבו סצועבפעו ורברחזוקהב

מגתרסור.

קו ץבPDFב/ברק סטותברסעומ

ד אובאחתבהנחסורבא וב  סצועבהמפיה,ביתסקה,ביתסקהבמדריך למשתמש בתוכנה
 תמר,ב™CenterבPhotoCapture,בהרקנהבדתחוק,ב

.BrotherבControlCenterבומסדומב כ סבהמסתורבPC-Fax

קו ץבPDFב/ברק סטותברסעומ

דמתסמבזהבדיפקבדסמעבדרקמםבסורתב הגמתרבהרצותהבמדריך למשתמש ברשת
מ בחס ותסבהארתנטבוהתמרבהא חוטסר.ב נויף,בנסרןב

 דצואבדסמעבע בכ סבמסתורב תמר,בהמפיהב תמר,בעצורב
 פרתוןב עסורבוהגמתורבתמרבנרדכור.ב

קו ץבPDFב/ברק סטותברסעומ
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מידע כללי

שימוש במדריך
רומהבמתכמרםבדוצתבמ בח תרבBrother!בקתסארב

הדמתסמבריססעב הפסקבארבהדת בדהדכמסת.ב

סמלים ומוסכמות המשמשים 
במדריך זה

 אותמבהדמתסמבנעמהבמסדומב יד סםבו דויכדורב
מ ה ן.

גופןבדומגמבדמדמב זסהוסבגופן מודגש
 חצנסםביפצספססםבע -ג סב וחב

ה קתהבמ בהדכמסתבאובע ב
דימבהדחמ .

גופןבנטוסבדמדמב המגמרבגופן נטוי
נקומהבחמו הבאוב הפנסהב

 נומאבקמות.
Courier NewבCourierבNewטקיטב גופןב

דססצגבהומעורבאמתבסופסעובע ב
הצגבמ בהדכמסת.

אזהתה
הסימון אזהרהבדצ סעבע בדצ במ ביכנהב

פוטנצסא סרבמע ו ב הו ס ב דוורבאוב פצסעהב
חדותה.

זהסתור
הסימון זהירותבדצ סעבע בדצ במ ביכנהב

פוטנצסא סרבמע ו ב הו ס ב פצסעהבק הבאוב סנונסר.

חמו 
הסימון חשובבדצ סעבע בדצ במ ביכנהבפוטנצסא סרב
מ עק ורסובע ו ורב הרתחמבראונורבהגותדורבנזקב

 תכומבאוב פונקצסונ סורבמ בהדכמסת.

העתורבדותורב כםבכסצמבסמב נהוגב דצ סםב
מארםבעמוססםב הסרק ב הםבאובדיפקורב
עצורבאומורבהאופןבמ וברר צעבהפעו הב

 עזתרברכונורבאחתור.
יד סםבמ ביכנרבהרחמד ורבדצ סעסםבע ב

יכנהב הרחמד ור.

גישה למדריך המתקדם 
למשתמש, למדריך 

למשתמש בתוכנה ולמדריך 
למשתמש ברשת

דמתסמב יסיסבזהב דמרדמבאסנובכו  בארבכ בהדסמעב
אומורבהדכמסת,בכגוןבאופןבהמסדומב רכונורבהדרקמדורב

ע ותבפקי,בצס ום,ב™CenterבPhotoCapture,בדמפיר,ב
יותק,בPC-Faxבותמר.ב דסמעבדפותטבאומורבפעו ורב
א ה,בקתאובארבAdvanced Users Guideב)הדמתסמב

הדרקמםב דמרדמ(,בSoftware Users Guideב
 Network Usersהדמתסמב דמרדמב רוכנה(בוארב(

Guideב)הדמתסמב דמרדמב תמר(,בהדופסעסםב
 רק סטותבהרסעומ.

הצגת התיעוד
הפעס ובארבהדחמ .בהכנסיובארברק סטותב 1ב

הרסעומב כונןבהרק סטותסם.

הערה
ב)דמרדמסבב®Windows(ב

אםבהדימבאסנובדופסעב אופןבאוטודטס,בע תובא ב
 My Computer (Computer)ב)הדחמ במ סב

)דחמ ((,ב חצובפעדססםבע ביד בהרק סטותבו אחתב
.index.htmlדכןב חצובפעדססםבע ב

)Macintoshדמרדמסב(  2ב
 חצובפעדססםבע ביד בהרק סטותבו אחתבדכןב חצוב

.index.htmlפעדססםבע ב



פתקב1

2

3ב חצובע בהדמסנהבמ כם.

הצ סעובע בהמפהבמ כם,בהצ סעובע בView Guideב 4ב
)הצגרבדמתסמ(בו אחתבדכןב חצובע בהדמתסמב

מ תצונכםב קתוא.
ב

ב

הערה
)ע ותבדמרדמסבב®Windowsב   מ(ב ב ב•ב

מפמפןבהאסנטתנטבמ כםבעמוסב הצסגבפיבצהו ב
ב תאמבהמףבהדכס בהרתארבא טחהבאומורבפקמסב
XבActive.ב הצגרבהמףבכה כה,בע סכםב  חוץבע ב
הפי,ב  חוץבע בAllow Blocked Contentב)דרןב
אפמתורב רוכןבחיום(בו אחתבדכןבע בYesב)כן(ב
 רס רבהמו-מסחבWarningבSecurityב)הרתארב

א טחה(.
)ע ותבדמרדמסבב®Windowsב   מ(1ב ב ב•ב

 גסמהבדהסתהבסורת,בנסרןב הערסקבארבכ בהרסעומב
ע ותבהדמרדמב ר נסרבPDFב רסקסהבדקודסרב

 דחמ .בהצ סעובע בהמפהבמ כםבו אחתבדכןב חצוב
ע בCopy to local diskב)הערקב רק סטותבדקודס(.

6.0ב®ExplorerבInternetב®Microsoftבאובגתיהבעמכנסרבסורת. 1ב

כיצד למצוא הוראות עבור סריקה
קססדורבדיפתבמתכסםב יתסקרבדידכסם.בנסרןב דצואב

ארבההותאורבכמ קדן:

מדריך למשתמש בתוכנה
nnסריקה

ControlCenter nn

nnסריקה ברשת

)Windows®ב(

מדריכי ScanSoftTM PaperPortTM11SE עם יכולת 
OCR

בנסרןב הצסגבארבהדמתסכסםבהד אסםבמ ב nn
PaperPortTM11SEבScanSoftTMבעםבסכו רבOCRב

בדהאפמתורבHelpב)עזתה(ב ססמוםב
.ScanSoftTMבPaperPortTM11SE

)Macintosh(

Presto! PageManager-מדריך למשתמש ב  

הערה
בבסמב הותסמבו הרקסןבארבPageManagerב!Prestoב פנסב

המסדומ.ב ק  רבהותאורבנויפור,בעססנוב יעסףב
גישה לתמיכה של Macintosh(  Brother(ב עדומסםב

ה אסם.

נסרןב הצסגבארבהדמתסמבהד אב דמרדמבמ ב nn
PageManagerבב!PrestoבדהאפמתורבHelpב)עזתה(ב

.Presto!בבPageManagerססמוםב 

כיצד למצוא הוראות להתקנת רשת
נסרןב ח תבארבהדכמסתב תמרבא חוטסרבאובקווסר.ב

נסרןב דצואבהותאורבהרקנהב יסיסורב דמתסמב
 הרקנהבדהסתה.באםבנקומרבהגסמהבהא חוטסרבאוב

הנר בהא חוטסבמ תמורכםברודכסםב -Wi-Fiב
SetupבProtectedב)הרקנרבWi-Fiבדוגנר(באוב -AOSSTM,ב

 אפמתורכםבגםב פעו ב פסבהמ  סםבהדפותטסםב
 דמתסמב הרקנהבדהסתה.ב ק  רבדסמעבנויףבאומורב
הרקנרבתמר,בעססנוב -Network User’s Guideב)דמתסמב

 דמרדמב תמר(ב רק סטותבהרסעומ.
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 Brother גישה לתמיכה של

)Windows® ( 
תוכלו למצוא את כל אנשי הקשר הדרושים לכם, כגון 
תמיכה באינטרנט )Brother Solutions Center )מרכז 

הפתרונות של Brother((, בתקליטור ההתקנה.

 ) nnBrother תמיכה של( Brother Support לחצו על
בתפריט Top Menu )תפריט ראשי(. יופיע המסך 

שלהלן:
 

nn כדי לגשת לאתר האינטרנט שלנו 
 Brother לחצו על ,)http://www.brother.com(

.)Brother דף הבית של( Home Page

לקבלת החדשות האחרונות ומידע אודות תמיכה  nn
במוצרים ) /http://solutions.brother.com(, לחצו על 
Brother Solutions Center )מרכז הפתרונות של 

.)Brother

כדי לבקר באתר שלנו לקבלת מידע אודות הציוד  nn
  Brother המקורי של 

) /http://www.brother.com/original(, לחצו על 
Supplies Information )מידע אודות ציוד(.

כדי לגשת ל-nnBrother CreativeCenter )מרכז 
  )Brother היצירה של 

) /http://www.brother.com/creativecenter( להורדת 
 תוכן הניתן להדפסה ותמונות ללא תשלום, 

.Brother CreativeCenter לחצו על

לחזרה לתפריט nnTop Menu )תפריט ראשי(, לחצו 
על Back )חזרה(. לחלופין, אם סיימתם, לחצו על 

Exit )יציאה(.

 Brother גישה לתמיכה של
)Macintosh( 

תוכלו למצוא את כל אנשי הקשר הדרושים לכם, כגון 
תמיכה באינטרנט )Brother Solutions Center )מרכז 

הפתרונות של Brother((, בתקליטור ההתקנה.

לחצו פעמיים על הסמל nnBrother Support )תמיכה 
של Brother(. יופיע המסך שלהלן:

 

 , nnPresto!  PageManager כדי להוריד ולהתקין את
.Presto! PageManager לחצו על

לרישום בישראל, יש לשלוח את הגלויה המצורפת  nn
לתעודת האחריות לפי ההוראות ע"ג התעודה.

לקבלת החדשות האחרונות ומידע אודות תמיכה  nn
במוצרים ) /http://solutions.brother.com(, לחצו על 
Brother Solutions Center )מרכז הפתרונות של 

.)Brother

כדי לבקר באתר שלנו לקבלת מידע אודות הציוד  nn
 Brother המקורי של 

 ) /http://www.brother.com/original(, לחצו על 
Supplies Information )מידע אודות ציוד(.
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לחצני הפקס והטלפון:  1
nn)חסוגבחוזת/המהסה( Redial/Pause

חסוגבחוזתב -ב30בהדיפתסםבהאחתונסםבמחוסגו.בה חצןב
דמדמבגםב הפיקהב ערברכנורבדיפתסםב חסוגב

דהסת.
nnTel/R

 חצןבזהבדמדמב  סצועבמסחרבט פוןב אחתבהתדרב
המפופתרבהחסצונסרב דה מבצ צו בF/Tב)צ צו בכפו ב

בדהסת(.
כדובכן,ב ערבחס ותב -PBX,ברוכ וב המרדמב  חצןב

זהב צותמבגסמהב קובחסצונסבאוב הע תרבמסחהב
 מ וחהבאחתר.

לחצני המצב:  2
nn)פקי( FAX 

דאפמתבגסמהב דצ בפקי.
nn)יתסקה( SCAN 

דאפמתבגסמהב דצ ביתסקה.
nn)צס ום( COPY 

דאפמתבגסמהב דצ בצס ום.
nn)כסמרברדונה ( PHOTO CAPTURE 

.PhotoCaptureבCenterTMדאפמתבגסמהב דצ ב

לחצני התפריט:  3
לחצני עוצמת הקול nn

►בבב◄
כאמתבהדכמסתבאסנובנדצאב מסדומ,בנסרןב  חוץבע ב

 חצנסםבא הב כסוונוןבעוצדרבהצ צו .
לחצן לחיוג מהיר nn

דאפמתבאסחיוןבדיפתסבט פוןב זסכתון,באסרותב
דיפתסםבמאוחינובוחסוגב דיפתסםבא ה.

nn◄ או ►
המרדמוב  חצנסםבא הב ג ס הבקמסדהבאובאחותהב

 סןבהאפמתוסורב רפתסט.
כדובכן,ב חצובע סהםב  חסתרבאפמתוסור.

nn▼ או ▲
 חצובע ב חצנסםבא הב ג ס הב סןברפתסטסםב

ואפמתוסור.
nn)רפתסט( Menu

דמדמב צותמבגסמהב רפתסטבהתאמס.
nn)נסקוס( Clear

 חצובע ב חצןבזהבכמסב דחוקברווסםבאוב חזותבאחותהב
 תדהבהקומדרב רפתסט.

nn)אסמות( OK
 חצןבזהבדמדמב אסמותב חסתרכם.

סקירה כללית של לוח הבקרה
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לחצני הפעלה:  4

nn)הרח הב מחותב  ן( Mono Start 
ה חצןבדאפמתבמ סחרבפקיסםבאוב סצועבצס ודסםב

 מחותב  ן.בה חצןבדאפמתבגםב סצועבפעו רב
יתסקהב) צ עבאוב מחותב  ן,ב הראםב הגמתרב

.)ControlCenterהיתסקהב רוכנהב

nn)הרח הב צ ע( Colour Start 
ה חצןבדאפמתבמ סחרבפקיסםבאוב סצועבצס ודסםב

 צ עבד א.בה חצןבדאפמתבגםב סצועבפעו רביתסקהב
) צ עבאוב מחותב  ן,ב הראםב הגמתרבהיתסקהב

.)ControlCenterרוכנהב 

Stop/Exit  5 )עצסתה/סצסאה(
ה חצןבדמדמב הפיקרבפעו הבאוב סצסאהבדהרפתסט.

LCD )צגבג סמסבנוז ס(  6
דצסגבהומעורבע בהדימבכמסב יססעב ק סערבהגמתורב

הדכמסתבו מסדומב דכמסת.
כדובכן,בנסרןב כוונןבארבהזווסרבמ בהצגבע -סמסבהתדרו.

לוח מקשי החיוג  7
המרדמוב דקמסםבא הבכמסב חססגבדיפתסבט פוןבופקיבוכןב

כדק מרב הזנרבדסמעב דכמסת.
ה חצןב#בדאפמתבמסנוסבזדנסבמ בדצ בהחסוגבדדרקפסםב

 צ ס סםב דה מבמסחרבט פון.

On/Off )הפע ה/כס וס(  8
 חצובע בOn/Off )הפע ה/כס וס(בכמסב הפעס בארב

הדכמסת.
 חצובע בה חצןבOn/Off )הפע ה/כס וס(בוהחזסקובאורוב
 חוץבכמסב כ ורבארבהדכמסת.בע בהצגברוצגבההומעהב
DownבShuttingב)דר צעבכס וס(בו אחתבדיפתבמנסורב

הדכמסתבססכ ה.
אםבחס תרםבדכמסתבט פוןבאובדמס וןבחסצונס,בהואברדסמב

ססמאתבזדסן.
אםברכ ובארבהדכמסת,בעמססןבסר צעבדערב ערבנסקוסבמ ב

תאמבההמפיהבע בדנרב מדותבע באסכורבההמפיה.ב
 האתכרבחססבתאמבההמפיה,ב חסיכוןבדת סב דחינסורבמסוב

ו מדסתהבע באסכורבההמפיה,בע בהדכמסתב הסמאתב
דחו תברדסמב איפקרבחמד .
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מחווני הצג
דצ בהדכמסתבדוצגבע בהצגבכאמתבהדכמסתבאסנובנדצאב

 מסדומ.
ב

מספר הפקסים בזיכרון  1
דצסגבארבדיפתבהפקיסםבמהרק  ובהמדותסםב זסכתוןב

הדכמסת.
מצב אלחוט  2

דחווןב ע באת עבתדורבדתאהבארבעוצדרבהאורבהא חוטסב
הנוכחסרבאםבנעמהבמסדומב חס ותבא חוטס.ב

דקי'0
מצב קליטה נוכחי  3

דתאהבארבדצ בהק סטהבהנוכחס.
nn)פקיב   מ( Fax
nn)פקי/ט פון( F/T
nn)דמס וןבחסצונס( TAD

 nn)סמנס( Mnl
מצב הזיכרון  4

דתאהבארבגומ בהזסכתוןבהזדסןב דכמסת.
מחוון דיו  5

דתאהבארבכדורבהמסובהזדסנה.

בדופסעב ערבק  רבהומערברחזוקהב יד בהאזהתהב
אובמגסאה.ב ק  רבפתטסם,בעססנוב יעסףבהודעות 

שגיאה ותחזוקהב עדומסםבה אסם.

פעולות בסיסיות
המ  סםבמ ה ןבדתאסםבכסצמב מנורבהגמתורב דכמסת.ב

 מוגדהבזו,בהגמתרבהטססדתבמ בהדצ במונרהבד-ב2ב
מקורב -ב30במנסור.

1ב חצובע בMenuב)רפתסט(.
2ב חצובע ב▲ אובע ב▼בכמסב  חותב אפמתורב

SetupבGeneralב)הגמתורבכ  סור(.
ב

.OKחצובע ב 
3ב חצובע ב▲ אובע ב▼בכמסב  חותב אפמתורב

TimerבModeב)טססדתבדצ (.
ב

4ב חצובע ב► אובע ב◄בכמסב  חותב אפמתורב
30Secsב)30במנסור(.

ב

.OKחצובע ב 
נסרןב תאורבארבההגמתהבהנוכחסרבע בהצג:

ב

5ב חצובע בStop/Exit )עצסתה/סצסאה(.

10:29
01.01.201001.01.2010
10:29

Fax Mem.

1 2 3 4 5

00MENUMENU
Ink Management

OK

OKGeneral Setup
Fax
Network

Select & Press

General SetupGeneral Setup

Mode Timer 2Mins
Paper Type Plain Paper

Select & Press

Paper Size A4
Volume

OK

General SetupGeneral Setup

Mode Timer 30Secs
Paper Type Plain Paper

Select & Press

Paper Size A4
Volume

OK

General SetupGeneral Setup

Mode Timer 30Secs
Paper Type Plain Paper

Select & Press

Paper Size A4
Volume

OK
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1
הגדרות עוצמת קול

עוצמת הצלצול
נסרןב  חותבד סןבדגווןבתדורבמ בעוצדרבצ צו ,ב סןב

Highב)ג וה(ב  סןבOffב)כ וס(.

בכאמתבהדכמסתבאסנובנדצאב מסדומ,ב חצובע ב
ב כסוונוןבעוצדרבהקו .בע בהצגב ►באובע ב◄ב

דוצגרבההגמתהבהנוכחסרבוכ ב חסצהברגתוםב מסנוסב
עוצדרבהצ ס ב תדהבה אה.בההגמתהבהחממהברסמדתב

 דכמסתבעמבמרמנובאורה.ב

נסרןבגםב מנורבארבעוצדרבהקו במתמבהרפתסט,בע -סמסב
 סצועבההותאורבמ ה ן:

הגדרת עוצמת הצלצול דרך התפריט
1ב חצובע בMenuב)רפתסט(.

2ב חצובע ב▲ אובע ב▼בכמסב  חותב אפמתורב
 SetupבGeneralב)הגמתורבכ  סור(.

.OKחצובע ב 
3ב חצובע ב▲ אובע ב▼בכמסב  חותב אפמתורב

 Volumeב)עוצדרבקו (.
.OKחצובע ב 

4ב חצובע ב▲ אובע ב▼בכמסב  חותב אפמתורב
Ringב)צ צו (.

 Low5ב חצובע ב► אובע ב◄בכמסב  חותב אפמתורב
)נדומ(,בMedב) סנונס(,בHighב)ג וה(באובOffב

ב)כ וס(.
.OKחצובע ב 

6ב חצובע בStop/Exitב)עצסתה/סצסאה(.

עוצמת הצפצוף
כאמתבהצפצוףבדופע ,בהדכמסתבסמדסעבצפצוףב ערב

 חסצהבע ב חצן,ב סצועבטעורבאוב אחתבמ סחהבאוב
ק  הבמ בפקי.

נסרןב  חותבד סןבדגווןבתדורבמ בעוצדרבצפצוף,ב סןב
Highב)ג וה(ב  סןבOffב)כ וס(.

1ב חצובע בMenuב)רפתסט(.
2ב חצובע ב▲ אובע ב▼בכמסב  חותב אפמתורב

 SetupבGeneralב)הגמתורבכ  סור(.
.OKחצובע ב 

3ב חצובע ב▲ אובע ב▼בכמסב  חותב אפמתורב
 Volumeב)עוצדרבקו (.

.OKחצובע ב 
4ב חצובע ב▲ אובע ב▼בכמסב  חותב אפמתורב

Beeperב)צפצוף(.
 Low5ב חצובע ב► אובע ב◄בכמסב  חותב אפמתורב

)נדומ(,בMedב) סנונס(,בHighב)ג וה(באובOffב
ב)כ וס(.

.OKחצובע ב 
6ב חצובע בStop/Exitב)עצסתה/סצסאה(.
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עוצמת הקול של הרמקולים
נסרןב  חותבד סןבדגווןבתדורבמ בעוצדרבקו במ ב
תדקו סם,ב סןבHighב)ג וה(ב  סןבOffב)כ וס(.

1ב חצובע בMenuב)רפתסט(.
2ב חצובע ב▲ אובע ב▼בכמסב  חותב אפמתורב

 General Setup )הגמתורבכ  סור(.
.OKחצובע ב 

3ב חצובע ב▲ אובע ב▼בכמסב  חותב אפמתורב
 Volumeב)עוצדרבקו (.

.OKחצובע ב 
4ב חצובע ב▲ אובע ב▼בכמסב  חותב אפמתורב

Speakerב)תדקו (.
 Low5ב חצובע ב► אובע ב◄בכמסב  חותב אפמתורב

)נדומ(,בMedב) סנונס(,בHighב)ג וה(באובOffב
ב)כ וס(.

.OKחצובע ב 
6ב חצובע בStop/Exitב)עצסתה/סצסאה(.

LCD-צג ה
הגדרת הבהירות של תאורת הרקע
אםבארםבדרקמסםב קתואבארבהצג,בניוב מנורבארב

הגמתרבה הסתור.

1ב חצובע בMenuב)רפתסט(.
2ב חצובע ב▲ אובע ב▼בכמסב  חותב אפמתורב

 SetupבGeneral )הגמתורבכ  סור(.
.OKחצובע ב 

 3ב חצובע ב▲ אובע ב▼בכמסב  חותב אפמתור
.)LCDהגמתורב( LCDבSettings 

.OKחצובע ב 
4ב חצובע ב▲ אובע ב▼בכמסב  חותב אפמתורב

Backlightב)ראותרבתקע(.
5ב חצובע ב► אובע ב◄בכמסב  חותב אפמתורב

 Lightב) הסת(,בMedב) סנונס(באובDarkב)כהה(.
.OKחצובע ב 

6ב חצובע בStop/Exitב)עצסתה/סצסאה(.
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2 1טעינת נייר וחומרי הדפסה 

אחרים

הערה
כמסב המפסיבע בנססתבצס וםבב)15בxב10בי"ד(באוב

ע בנססתבLבPhotoבב)127בxב89בבד"ד(,בסמב המרדמב
 דגמבנססתבהצס ום.ב)עססנוב יעסףבטעינת נייר 

צילוםב עדומסםבה אסם(.
ב

אםבדמףבהרדסכהבפרוח,ביגתובאורו,בו אחתבדכןב  1
יגתובארבדחזסקבהנססת.בנרקובארבדגמבהנססתב

דהדכמסת.
ב

התסדובארבדכיהבדגמבהנססתב)1(. 2ב
ב

3ב חצוב עמסנורב מרסבהסמססםבע בדכוונסבתוח בהנססתב
)1(בוהזסזובאורםבכמבמסראסדוב תוח בהנססת.ב אחתב
בדכןבחזתובע בהפעו הבעםבדכווןבאותמבהנססתב)2(.ב

ומאובמיסדנסבהדמו מסםב)3(בע בדכוונסבתוח ב
הנססתב)1(בוע בדכווןבאותמבהנססתב)2(בדסומתסםבעםב
היסדנסםבע ותבגומ בהנססתבמ ובארםבדמרדמסם.

ב

1

2

3

3

1

טעינת נייר
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הערה
כאמתבארםבדמרדמסםב נססתב גומ בLegal,ב חצוב
 חסצהבדדומכרבע ב חצןבהמחתותבהאונס תי סב
מ בהדכווןב)1(ב ערבמארםבדח סקסםבארבהח קב

הקמדסבמ בדגמבהנססתבהחוצה.
ב

ב

סמב אוותתבהסט בארבעתסדרבהנססתב דנסערב 4 
חיסדורבוהזנורב קוסור.

ב

חשוב
ומאוברדסמבמהנססתב אבדקופ באובדקודט.

ב

הכנסיובארבהנססתב עמסנורב דגמבהנססתבכמקצהוב  5
הע סוןבפונהבקמסדהבוהצמבהדסועמב המפיהבפונהב

כ פסבדטה.
ומאובמהנססתבדונחב דגמב צותהבסמתה.

ב

חשוב
הסזהתוב אב מחוףבארבהנססתבעדוקבדמס;בהואב
ע ו ב הרתודםב ח קובהאחותסבמ בהדגמב

ו גתוםב  עסורב הזנרבהנססת.

ב

הראסדוב עמסנורבארבדכוונסבתוח בהנססתב)1(ב  6 
 נססתב מרסבהסמססם.

ומאובמדכוונסבתוח בהנססתבנוגעסםב צמסבהנססת.
ב

1

1
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2

יגתובארבדכיהבדגמבהנססת. 7 
ב

ב רומבהדכמסתבעמב הכנסיובארבדגמבהנססת באיטיות 8
היוף.

ב

דמכובארבדחזסקב החזסקובארבדגמבהנססתב דקודו,ב 9
(בהחוצהבעמבמרסמדעבנקסמה,בו אחתב הנססתב)

.) דכןבהתסדובארבדמףבהרדסכהב)
ב

חשוב
איןב המרדמב דמףבהרדסכהבע ותבנססתב גומ ב

.Legal

ב

טעינת מעטפות וגלויות
2מעטפות

ב nn80g/m2בהמרדמוב דעטפורבממוק ורב סןב
 -בב95g/m2ב.

סמב ק ועבהגמתורבמו ססםבע בדנרב הגמסתב nn
דעטפורבדיוסדורב ססמום.ב פנסבמרמפסיוב

דעטפורבת ור,בהקפסמוב  צעברחס הב מסקרב
המפיה.

חשוב
כמסב דנועב עסורב הזנרבנססת,באיןב המרדמב

 יוגסבהדעטפורבה אסם:
•בדעטפורב ע ורבד נהבתופף.

•בדעטפורב ע ורבעסצו ב ו טב) ע ורב
ר  סטסם(.

•בדעטפורב ע ורברפיסםבאוביסכור.
•בדעטפורב ע ורבהמפיבפנסדסבמהומפיבדתאמ.

לשונית כפולהדבק
בב

דערב ערבססרכןבמרסרק וב  עסורבהקמותורב
 הזנרבנססתבהנו עורבדהעו ס,בדהגומ בודצותרב

ה מונסרבמ בהדעטפורבמ הןבארםבדמרדמסם.

ב

1

2
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3טעינת מעטפות וגלויות

 1 פנסבהטעסנה,ב חצוב פסנורבו צסמסבהדעטפורבע ב
דנרבמהןבסהסובמטוחורבככ בהנסרן.

חשוב
אםבארםבנרק סםב הזנהבכפו הבמ בדעטפורב
וג וסור,בהנסחוב דגמבהנססתבדעטפהבאובג וסהב

 וממרב כ בפעם.

ב

ב

ב

ב

הכנסיובארבהדעטפורבאובהג וסורב 2 דגמבהנססתבכמב
מהצמבמע סוב תצונכםב המפסיבפונהבכ פסבדטהב

והקצהבהדו ס ב)ח קהבהע סוןבמ בהדעטפה(ב
הוכניברחס ה,בכדומגםב אסות.ב מרסבסמסכם,ב חצוב
 עמסנורבוהח סקובארבדו ס סבהתוח במ בהנססתב)1(ב

ו אחתבדכןבארבדו ס באותמבהנססתב)2(בכמבמהםב
סראסדוב גומ בהדעטפורבאובהג וסור.

ב

2

1
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2

4אם אתם נתקלים בבעיות בזמן הדפסה על 

מעטפות כאשר הלשונית בחלקה העליון של 
המעטפה, מלאו אחר ההוראות הבאות:

פרחובארב מונסרבהדעטפה. 1 
הנסחובארבהדעטפהב דגמבהנססתבכאמתבצמב 2 

הכרו רבפונהבכ פסבדטהבוה מונסרבדדוקדרב
כדומגםב אסות.

ב

בוהמו ססם. כוונוב ססמוםבארבהגומ  3

טעינת נייר צילום
המרדמוב דגמבנססתבהצס וםבהדותכ ב ח קובהע סוןב
מ בדכיהבדגמבהנססתבע בדנרב המפסיבע בנססתב גומ ב

Photoבב)15בxב10בבי"ד(באובLבPhotoבב)127בxבב89בד"ד(.ב זדןב
המסדומב דגמבנססתבהצס ום,באסנכםבצתסכסםב הוצסאב
ארבהנססתבמנדצאב דגמבמדרחרסו.ב)  סתותבדיפתב

כתטסיסבהצס וםבמנסרןב טעון,בעססנוב יעסףבמשקל, עובי 
וקיבולת ניירב עדומסםבה אסם(.

 1 חצובע ב חצןבהמחתותבהכחו במ בדגמבנססתב
הצס וםב)1(ב אדצעורבהאצ עבוהאגומ ב סמבסדסןב
מ כםבומחפובארבדגמבהצס וםבקמסדהבעמבמהואב
ססנע ב קו בנקסמהב דצ בהמפירבצס ודסםב)2(.

ב

מגש נייר צילום

2

1
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(ב  חצובוהח סקובארבדכוונסבהתוח במ בהנססתב)1 2
ו אחתבדכןבארבדכווןבאותמבהנססתב)2(בכמבמהםב

סראסדוב גומ בהנססת.
ב

דגמבנססתבהצס וםב הנסחובארבנססתבהצס וםב רומב 3
וכוונוב עמסנורבארבדכוונסבתוח בהנססתב הראדהב

 גומ בהנססת.
ומאובמדכוונסבתוח בהנססתבנוגעסםב צמסבהנססת.

ומאובמהנססתבדונחב דגמב צותהבסמתה.

הערה
הסזהתוב אב מחוףבארבהנססתבעדוקבדמס;בהואבע ו ב •בב

 הרתודםב ח קובהאחותסבמ בהדגמבו גתוםב
  עסורב הזנרבהנססת.

ומאוברדסמבמהנססתב אבדקופ באובדקודט. •בב
ב

,בהחזסתובארב כמיססדרםב המפסיבארבהצס ודסם 4
דגמבנססתבהצס וםב דצ בהמפיהבNormalב)תגס (.ב

באםב אברעמובזאר,ברק  ובמגסאורבדיוג
FedבPaperבNoב) אבהוזןבנססת(בכאמתברמרדמוב

.A4נססתב גומ ב 

 חצובע ב חצןבהמחתותבהכחו במ בדגמבנססתב
הצס וםב)1(ב אדצעורבהאצ עבוהאגומ ב סמבסדסןב
מ כםבומחפובארבדגמבהצס וםב אחותבעמבמהואב

ססנע ב קו בנקסמהב)2(.
ב

2

1

1

2
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2

חשוב
אםב אברחזסתובארבדגמבנססתבהצס וםב דצ ב

המפיהבNormalב)תגס (ב אחתבהמפירברדונור,ב
רק  ובמגסאהבדיוגבFedבPaperבNoב) אבהוזןב

נססת(בכאמתברמרדמוב נססתב גומ בתגס .
ב

מגש נייר צילום במצב הדפסה רגיל
ב

מגש נייר צילום במצב הדפסת תמונות

ב

הוצאת הדפסים קטנים מהמכשיר
כמהדכמסתבדוצסאבהמפיסםבקטנסםב דגמבסצסארבהנססת,ב

ססרכןבמ אברוכ וב הגסעבא סהם.בומאובמההמפיהב
הירססדה,בו אחתבדכןבהוצסאובארבהדגמבדהדכמסתב

 ח וטסן.
ב
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האזותבהנסרןב המפיהבר וסב הגמתורבהססמוםבמ ובארםבדמרדמסם.בהאסותסםבמ ה ןבדצסגסםבארבהאזותבמאסנובנסרןב
 המפיהב גס סונורבחרוכסםבו דעטפור.בהדכמסתבסכו ב המפסיב אזותסםבהאפותסםב זדןבמרכונרבההמפיהב  אב

במו ססםבזדסנהבופוע ר.ב
)עססנוב יעסףבהדפסהבע ותבב®Windowsבאובהדפסה ושליחה וקבלה של פקסיםבע ותבMacintoshבשבמדריך למשתמש 

בתוכנה(.

מעטפותנייר חתוך
בב

ימין (4)שמאל (3)תחתון (2)עליון (1)
3בד"ד3בד"ד3בד"ד3בד"דנססתבחרומ

3בד"ד3בד"ד24בד"ד12בד"דדעטפור
ב

הערה
רכונרבההמפיהב  אבמו ססםבאסנהבזדסנהבע ותבדעטפור.

3 4
1

2

3 4
1

2

האזור הניתן להדפסה
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5הגדרות נייר

סוג הנייר
 המגרבאסכורבההמפיהבהטו הב סורתב הגמתורב

מ חתרם,בהראסדובארבהדכמסתב יוגבהנססתבמארםב
דמרדמסםב ו.

ב)רפתסט(. 1 Menuחצובע ב 

בכמסב  חותב אפמתורב  חצובע ▲באובע ▼ 2
General Setup )הגמתורבכ  סור(.

.OKחצובע ב 

בכמסב  חותב אפמתורב  חצובע ▲באובע ▼ 3
Paper Typeב)יוגבנססת(.

בכמסב  חות ב חצובע ►באובע ב◄ 4
Plain Paper )נססתבתגס (,ב

Inkjet Paper )נססתבהזתקרבמסו(,ב
Brother BP71,בBrother BP61,ב

 Other Glossy )נססתבד תסקבדיוגבאחת(ב
אובTransparencyב)מקפסם(.

.OKחצובע ב 

)עצסתה/סצסאה(. 5  Stop/Exitחצובע ב 

הערה
הנססתבהדומפיבססצאבדהדכמסתבוסונחבע בדגמב

הנססתבמ צסמובהקמדס,בכאמתבהצמבהדומפיבפונהב
כ פסבדע ה.בכאמתבארםבדמפסיסםבע במקפסםבאוב
ע בנססתבד תסק,בהוצסאובארבהנססתבהדומפיב אופןב

דססמסבע בדנרב דנועבדתסחרבצ עבוחיסדור.
ב

גודל הנייר
נסרןב המרדמב חדסמהבגמ סםבמ בנססתב צותמב

המפירבהערקסם:בA4,בבA5,בבLetter,בבLegalבו-15בxב10בבב
י"דבו מ ומהבגמ סםב המפירבפקיסם:בA4,בבLegalב
ו-Letter.בכאמתבארםבדמנסםבארבגומ בהנססתבמארםב
טוענסםב דכמסת,ברצטתכוב מנורבארבהגמתרבגומ ב
הנססתב אורובזדן,בכמסבמהדכמסתבסוכ ב הראסםבארב

הפקיבהנכניב גומ בהנססת.

ב)רפתסט(. 1 Menuחצובע ב 

בכמסב  חותב אפמתורב  חצובע ▲באובע ▼ 2
General Setupב)הגמתורבכ  סור(.

 חצובע ב.

 3 Paper Sizeחצובע ▲באובע ▼בכמסב  חותב 
)גומ בנססת(.

,ב 4 A5בב,A4ב חצובע ►באובע ב◄בכמסב  חותב
10x15cmב)15בxב10בי"ד(,בLetterבאוב

.Legal
.OKחצובע ב 

)עצסתה/סצסאה(. 5  Stop/Exitחצובע ב 
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6נייר וחומרי הדפסה 

המתאימים לשימוש
יוגבהנססתבמארםבדמרדמסםב ובעמוסב המפסעבע ב

אסכורבההמפיה.

ע בדנרב סהנורבדאסכורבהמפיהבדסט סרבע ותב
ההגמתורבמ חתרם,בהראסדוברדסמבארבTypeבPaperב

)יוגבהנססת(ב יוגבהנססתבמטענרם.

נסרןב המרדמב נססתבתגס ,בנססתבהזתקרבמסוב)נססתב
דצופה(,בנססתבד תסק,במקפסםבודעטפור.

דוד ץב ניורבנססתבדיוגסםבמונסםב פנסבמרתכמובנססתב
 כדורבגמו ה.

 רוצאורבהטו ורב סורת,בהמרדמוב נססתבדרוצתרב
.Brother

כמארםבדמפסיסםבע בנססתבהזתקרבמסוב)נססתב nn
דצופה(,במקפסםבונססתבד תסק,בהקפסמוב  חותבארב
חודתבההמפיהבהדראסםב  מונסרבBasicב) יסיס(ב

מ דנה בהדמפירבאוב הגמתרבTypeבPaperב
)יוגבהנססת(במ רפתסט.ב)עססנוב יעסףבסוג הניירב

מ עדומסםבהקומדסם(.

,ב nnBrotherכמארםבדמפסיסםבע בנססתבצס וםבדרוצתרב
טענוב דגמבהנססתבגס סוןבנויףבדאורוביוגבמ בנססתב
צס ום.ב דטתהבזו,בנכ  בגס סוןבנויףב אתסזרבהנססת.

כאמתבארםבדמפסיסםבע במקפסםבאובע בנססתבצס ום,ב nn
הוצסאובארבהנססתבהדומפיב אופןבדססמסבע בדנרב

 דנועבדתסחרבצ עבוחיסדור.

הסדנעובד גערב צמבהדומפיבמ בהנססתורבדסמב nn
 אחתבההמפיה.בססרכןבמהדמטחב אבסהסהבס מב

 ח וטסן,בוהואבע ו ב הכרסםבארבהאצ עורבמ כם.

חומרי הדפסה מומלצים
 המגרבאסכורבההמפיהבהטו הב סורת,באנובדד סצסםב
 כםב המרדמב נססתבדרוצתרבBrother.ב)עססנוב ט  הב

מ ה ן(.

אםב אבנסרןב המסגבנססתבדרוצתרבBrotherב דמסנהב
מ הבארםבגתסם,בדוד ץב ניורבנססתבדיוגסםבמונסםב

 פנסבמרתכמובנססתב כדורבגמו ה.

 ערבהמפיהבע במקפסם,בדוד ץב המרדמב "מקפסםב
."3Mדרוצתרב

Brother נייר מתוצרת
פריטסוג הנייר

BP60PAנססתבA4בתגס 

BP71GA4נססתבצס וםבA4בד תסק

BP60MAנססתבA4ב הזתקרבמסוב)דאט(

BP71GPנססתבצס וםב15בxב10בי"דבד תסק

טיפול ושימוש בחומרי הדפסה
מדתובארבהנססתב אתסזהבהדקותסרבמ ו,בומדתוב nn

אורוב דצ באטום.במדתובארבהנססתב דצ בדסומתב
והתחסקובאורובד חור,בדמדמבסמסתהבודחום.

הסדנעובד גערב צמבהד תסקב)הדצופה(במ בנססתב nn
הצס ום.בטענובארבנססתבהצס וםבכמהצמבהד תסקב

פונהבכ פסבדטה.

הסדנעובד גערב צסמסבהמקפסםבהסורבמהםב nn
יופגסםבדסםבוזסעהב ק ור,בוהמ תבע ו ב גתוםב
 סתסמהב אסכורבההמפיה.במקפסםבהדסועמסםב

 דמפיורב ססזת/דכונורבצס וםבע ו סםב הכרסםבארב
הדידמבה אבמ כם.בהמרדמובאמבותקב מקפסםב

הדוד צסםב מסדומב דמפיורבהזתקרבמסו.
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חשוב
איןב המרדמב יוגסבהנססתבה אסם:

•בנססתבפגום,בנססתבדקופ ,בנססתבדקודטבאובנססתב
 ע בצותהבחתסגה

ב

לגרום  קיפול שעולה על 2 מ"מ עלול  1
לחסימות.

עמסת נססתבד תסקב דסוחמבאוב ע בדתקםב•ב
•בנססתבמ אבנסרןב עתוםבאורוב צותהבדיומתר

•בנססתבאותז

בקיבולת הנייר של מכסה מגש הנייר

עמב50בגס סונורבנססתב דמק בבב80g/m2ב.

nn ערבמסדומב מקפסםבאוב נססתבצס ום,בסמב הוצסאב
 אופןבדססמסבכ בגס סוןבדדגמבסצסארבהנססתבכמסב דנועב

דתסחור.

1

1
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בחירת חומרי ההדפסה המתאימים
7סוג הנייר וגודל הנייר המתאים לכל פעולה

שימושגודל הניירסוג הנייר
לכידת העתקהפקסים

תמונה
הדפסה

כןכןכןכן297בxב210בד"דA4נססתבחרומ

כןכןכןכן279.4בxב215.9בד"דLetterב

Legalב215.9בד"דxכן-כןכן355.6ב

כן---267בxב184בד"דדנה סם

JISבB5ב182בד"דxכן---257ב

A5ב148בד"דxכן-כן-210ב

A6ב105בד"דxכן---148ב

כןכןכן-15בxב10בי"דPhotoכתטסיסם

PhotoבLב89בד"דxכן---127ב

Photo2בLב13בי"דxכןכן--18ב

כן---203בxב127בד"דכתטסיבאסנמקי

כן---148בxב100בד"דג וסהב1

כן---200בxב148בד"דג וסהב2ב)כפו ה(

כן---229בxב162בד"דדעטפרבC5דעטפור

DLב110בד"דדעטפרבxכן---220ב

COM-10ב105בד"דxכן---241ב

Monarchב98בד"דxכן---191ב

JE4ב105בד"דדעטפרבxכן---235ב

כן-כן-297בxב210בד"דA4מקפסם

Letterב215.9בד"דxכן-כן-279.4ב

Legalב215.9בד"דxכן-כן-355.6ב

A5ב148בד"דxכן-כן-210ב
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משקל, עובי וקיבולת נייר

מספר עובימשקלסוג הנייר
דפים

100ב0.081בעמב0.15בד"דבg/m2ב64בעמבg/m2בבב120נססתבתגס נססתבחרומ

0.0820בעמב0.25בד"דg/m2ב64בעמבg/m2בב200בנססתבהזתקרבמסו

20ב2ב3עמב0.25בד"דעמבg/m2בב200בנססתבד תסק

20ב2ב3עמב0.25בד"דעמבg/m2בבב220כתטסיבצס וםכתטסיסם

30עמב0.15בד"דעמבg/m2בב120בכתטסיבאסנמקי

30עמב0.25בד"דעמבg/m2בב200בג וסה

10עמב0.52בד"דבg/m2ב75בעמבg/m2בב200בדעטפור

10--מקפסם

. עמב100בגס סונורבנססתב דמק בבב80g/m2בב1
ב  המפיהבע בנססתבPhotoב גומ ב15בxבב10בי"דבאובLבPhotoב גומ בבב127בxב89בד"ד,בסמב המרדמב דגמבנססתבהצס ום.ב)עססנוב יעסףבטעינת נייר צילוםב2

 עדומסםבהקומדסם(.
. נססתבדיוגבBP71בב)בg/m2בב260(בדוראםב דסוחמב דמפיורבהזתקרבמסובדרוצתרבBrotherב3
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כיצד לטעון מסמכים

רוכ וב מ וחבפקי,ב סצותבהערקסםבו יתוקבדה-ADFב
)דזסןבהדידכסםבהאוטודטס(בודזכוכסרבהיותק.

שימוש במזין המסמכים האוטומטי
דזסןבהדידכסםבהאוטודטסבדיוג ב הכס בעמב15בנססתורב

ו הזסןבכ בנססתב נפתמ.בהמרדמוב נססתביטנמתטסב
 דמק במ בg/m2ב80בורדסמבנעתובארבח ס רבהנססתורב

 פנסבהנחרםבע בג סבדזסןבהדידכסםבהאוטודטס.

גודלי המסמכים הנתמכים

A4בg/m2ב80נססת:

148בעמב355.6בד"דאותמ:

148בעמב215.9בד"דתוח :

בg/m2ב64בבעמבבg/m2בב90בבדמק :

כיצד לטעון מסמכים

חשוב
ב דמומבארבהדידמב זדןבמהואבדוזןב אין•ב

 דכמסת.
ב המרדמב נססתורבדקופ סם,בדקודטסם,ב אין•ב
קתועסם,בדהומקסםבאוב מפסםבעםביסכור,במ קב

אובנססתבמ ק.
ב המרדמב קתטונסם,בעסרונסםבאוב מסם. אין•ב

ומאובמהמסובע בג סבדידכסםבהכרו סםב מסובהרסס מב
 ח וטסן.

פרחובארבדמףבהרדסכהבמ בסצסארבהמפסםבמ ב 1ב
דזסןבהדידכסםבהאוטודטסבב)1(.
נעתובארבח ס רבהמפסםבהסט . 2ב

כווננובארבדכוונסבהנססתב)2(בכמבמסראסדוב תוח ב 3ב
הדידכסם.

הקפסמוב הנסחבארבהדידכסםבמ כם,בעם הפנים  4ב
כלפי מטה,בקצה עליון תחילה,ב דזסןבהדידכסםב

האוטודטסבדרחרב דכוונסבהנססתבעמבמרתגסמוב
אורםבנוגעסםב ג ס בההזנהבוע בהדימברופסעב

ההומעהבReadyבADF ב)דזסןבהדידכסםב
האוטודטסבדוכן(.

חשוב
איןב המאסתבדידכסםבע סםבע בזכוכסרבהיותק.ב
אםברעמובזאר,בדזסןבהדידכסםבהאוטודטסבע ו ב

 הסרקע.

שימוש בזכוכית הסורק
 אפמתורכםב המרדמב זכוכסרבהיותקבע בדנרב

 מ וחבפקיסם,ב הערסקבאוב יתוקבמפסםבדיפתבאובמףב
אחתבמף.

גודלי המסמכים הנתמכים

עמב297בד"דאותמ:ב
עמב215.9בד"דתוח :
עמב2בק"גדמק :

טעינת מסמכים

1

2
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כיצד לטעון מסמכים

הערה
 מסדומב זכוכסרבהיותק,בע בדזסןבהדידכסםב

האוטודטסב הסורבתסקבדמפסם.

התסדובארבדכיהבהמפסם. 1ב
2ב אדצעורבדו ס סבהדידמבמ צמבמדא בו ח קוב
הע סוןבמ בהדכמסת,בהנסחובארבהדידמב צדומב

 פסנהבהע סונהבהמדא סרבמ בזכוכסרבהיותקבכמב
מהצמבהכרו בפונהבכ פסבדטה.

ב

ב

יגתובארבדכיהבהמפסם. 3ב

חשוב
אםבארםביותקסםביפתבאובדידמבע ה,באלב

רטתקובארבהדכיהבוא בר חצובע סו.

ב

האזור הניתן לסריקה
האזותבהנסרןב יתסקהבר וסב הגמתורבהססמוםבמ וב

ארםבדמרדמסם.בהאסותסםבמ ה ןבדצסגסםבארב
האזותסםבמאסנםבנסרנסםב יתסקה.

ב

גודל שימוש
המסמך

עליון (1)

תחתון (2)

שמאל (3)

ימין (4)

3בד"דב31בד"דA4פקיסם

Letter4בד"ד3בד"ד
Legal4בד"ד3בד"ד

3בד"ד3בד"דA4צס ום
Letter3בד"ד3בד"ד

3בד"ד3בד"דA4יתסקה
Letter3בד"ד3בד"ד

האזותבמאסנובנסרןב יתסקהב ערבמסדומב דזסןבהדידכסםבהאוטודטסבהואב1בד"ד. 1ב

3 4
1

2
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אופן שליחת פקס

 ה ןבהנחסורב מ סחרבפקי.

אםב תצונכםב מ וחבפקיבאוב מנורבארבהגמתורב 1 
המ סחהבוהק  הבמ בפקיסם,ב חצובע בה חצןב
ב)FAX( )פקי(בכמבמסואתב אותבכחו .

ב

ע בהצגבסופסע: nn
ב

סמב  צעבארבאחרבדהפעו ורבה אורבע בדנרב 2 
 טעוןבארבהדידמ:

כשצידו המודפס פונה כלפי  nnהנסחובארבהדידמב
מטהב דזסןבהדידכסםבהאוטודטס.ב)עססנוב פתקב
השימוש במזין המסמכים האוטומטיב עדומסםב

הקומדסם(.

הנסחובארבהדידמבע בג סבזכוכסרבהיותקב nn
כשהוא פונה כלפי מטה.ב)עססנוב פתקבהשימוש 

במזין המסמכים האוטומטיב עדומסםב
הקומדסם(.

הערה
אםבארםבד צעסםבמ סחהבמ בפקיבמחות-  ןב •בב

דדזסןבהדידכסםבהאוטודטסבכאמתבהזכתוןבד א,ב
ססמ חבהפקיב זדןבאדר.

•בב אפמתורכםב המרדמב זכוכסרבהפקיבכמסב
 מ וחבעדומסםבמ ביפתב פקיב זהבאחתבזה.ב

.LetterבאובA4נסרןב הגמסתבארבהדידכסםב גומ ב
•בב מ סחרבפקיסםבצ עונססםב ע סבמפסםבדתו סם,בסמב

 המרדמב דזסןבהדידכסםבהאוטודטס.
הסורבונסרןב יתוקבעדומבאחמב כ בפעם,בק בסורתב •בב
 המרדמב דזסןבהדידכסםבהאוטודטסב מ סחהב

מ בדידמבדתו הבמפסם.
ב

הגמסתובארבהדסמורבמ בזכוכסרבהיותקבוארב 3 
התזו וצסהבאובהנסגומסורבמ בהפקי,באםב תצונכםב

 מנורבארבההגמתורבה  ו.

 פעו ורבו הגמתורבדרקמדורבסורתבמ במ סחרב
פקיסם,בעססנוב יעסףבשליחת פקסבבפרק 3ב

הדופסעבבמדריך המתקדם למשתמש:
ב)מסמות( nnBroadcasting

ב)פקיבדעוכ ( nnDelayedבFax

ב)מ סחרבק וצה( nnBatchבTX

ב)מ סחהב זדןבאדר( nnRealבTimeבTX

ב)מ סחרבפקיסםבע בפסבמתסמה( nnPolledבTX

ב)דמסכרבפקיסםבע בפסב nnPollingבRX
מתסמה(

ב)דצ בחו" ( nnOverseasבMode

ב)תזו וצססרבהפקי( nnFaxבResolution

ב)נסגומסור( nnContrast

ב)גומ בזכוכסרבהיותקב nnGlassבScanSize
 יתסקה(

הזסנובארבדיפתבהפקי. 4 
שימוש בלוח מקשי החיוג
שימוש בספר הטלפונים

ב)חסוגבדהסת( nnSpeedבDial

שימוש בהיסטוריית השיחות
ב)מסחהבסוצאר(ב nnOutgoingבCall

ב)הסיטותססרבמסחורב nnCallerבIDבhist. 
דזוהור(

FAXFAX Fax    Press Start
Enter Number

Fax Resolution Standard
Contrast Auto
Speed Dial

שליחת פקס 4



מ סחרבפקי

25

4

)הרח הב מחותב  ן(ב 5  Mono Startב חצובע ב
אובע בColour Start )הרח הב צ ע(.

שליחת פקס ממזין המסמכים האוטומטי
דכמסתבהפקיבסרחס ב יתוקבארבהדידמ. nn

שליחת פקס באמצעות זכוכית הסורק
)הרח הב nn Mono Startאחתב חסצהבע ב 

 מחותב  ן(,בהדכמסתבסרחס ב יתסקהבמ ב
המףבהתאמון.ב

 צעבאחרבדהפעו ורבה אור:

בכמסב ב  מ סחרבעדומב וממ,ב חצובע ב2•
ב  חותב אפמתורב No(Send)ב
) אב)מ סחה((ב)אוב חצובמו בע ב

 Mono Start )הרח הב מחותב  ן((.

הדכמסתבסרחס ב מ סחרבהדידמ.

ב ב  מ סחהבמ בסורתבדעדומבאחמ,ב חצובע ב1•
כמסב  חותב אפמתורבYesב)כן(בוהנסחוב

ארבהמףבה אבע בזכוכסרבהיותק.ב חצובע ב
 OK.בהדכמסתבסרחס ב יתסקרבהמף.ב
)חזתובע בצעמבזהבע ותבכ במףבנויף(.

)הרח הב nn Colour Startאחתב חסצהבע ב 
 צ ע(בהדכמסתבסרחס ב מ סחהבמ בהדידמ.

הערה
  סטו ,ב חצובע בStop/Exit )עצסתה/סצסאה(.

ב

הגדרת גודל זכוכית הסורק לשליחת 
פקסים

כאמתבהדידמבהואב גומ בLetter,בע סכםב הגמסתבארב
האפמתורבSizeבScanב)גומ ביתסקה(ב -Letter.באםב
הגמתהבזוב אבר וצע,בהמו ססםבהצממססםבמ בהפקיב

ססחרכו.

(ב)פקי(. 1 FAX(ב  חצובע בה חצןב

בכמסב  חות ב חצובע ▲באובע ▼ 2
ScanSizeבGlassב)גומ בזכוכסרבהיותקב

 יתסקה(.

ב 3 Letterב חצובע ►באובע ב◄בכמסב  חותב
)מוחבאסדורבמסמות(.

.OKחצובע ב 

הערה
 אפמתורכםב מדותבארבההגמתורבמ הןבארםב
דמרדמסםב ערסםבקתו ורב אדצעורבהפסכרןב

  תסתרבדחמ .ב)עססנובבקביעת הגדרות חדשות 
כברירת מחדלבבפרק 3בהדופסעבבמדריך 

המתקדם למשתמש(.
ב

שליחת פקס צבעוני
הדכמסתבסכו ב מ וחבפקיסםבצ עונססםב דכמסתסםב

הרודכסםב דאפססןבזה.

 אבנסרןב אחיןבפקיסםבצ עונססםב זסכתוןבהדכמסת.ב
כאמתבארםבמו חסםבפקיסםבצ עונססם,בהדכמסתבסמ חב
 RealבTimeבTXאורםב זדןבאדרב)גםבאםבהדאפססןב

)מסמותב זדןבאדר(בנדצאב דצ בOffב)כ וס((.ב

ביטול פקס במהלך השליחה1
אםב תצונכםב  ט בפקיב דה מב סצועביתסקה,בחסוגבאוב

מ סחה,ב חצובע בה חצןבStop/Exit )עצסתה/סצסאה(.
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 Transmission Verification Report 
(דוח אימות שידור)

 אפמתורכםב המרדמב -VerificationבTransmissionב
Reportב)מוחבאסדורבמסמות(בכהוכחהב כמבממ חרםב

פקי.במוחבזהבדצססןבארבמםבאובדיפתבהפקיבמ ב
המו ח,בארבהמעהבוארבהראתסמבמ בהמ סחה,בארב

דממבהמ סחה,בארבדיפתבהמפסםבמנמ חובואםב
המ סחהב וצעהב הצ חהבאוב א.

קססדורבדיפתבהגמתורבזדסנורבע ותבהדאפססןב"מוחב
אסדורבהמסמות".

)פוע (:בדמפסיבמוחב אחתבמ סחרבכ בפקי. nn On
בדמפסיבמוחב אחתב nn:)פוע +רדונה( On+Image

מ סחרבכ בפקי.בח קבדהעדומבהתאמוןבמ בהפקיב
סופסעב מוח.

בדמפסיבמוחבכאמתבמ סחרבהפקיב nn:)כ וס( Off
נכמ הבעק במגסאהב מסמות.בההגמתהבOffב)כ וס(ב

הסאבהגמתרב תסתרבדחמ .

ב)כ וס+רדונה(:בדמפסיבמוחבכאמתב nnOff+Image
מ סחרבהפקיבנכמ הבעק במגסאהב מסמות.בח קב

דהעדומבהתאמוןבמ בהפקיבסופסעב מוח.

ב)רפתסט(. 1 Menuחצובע ב 

ב)פקי(. 2 Faxחצובע ▲באובע ▼בכמסב  חותב 
.OKחצובע ב 

בכמסב  חותב  חצובע ▲באובע ▼ 3
Report Settingב)הגמתרבמוח(.

.OKחצובע ב 

ב 4 XMITבReportחצובע ▲באובע ▼בכמסב  חותב 
)מוחבמ סחה(.

ב)פוע (ב 5 Onחצובע ►באובע ב◄בכמסב  חותב 
On+Image )פוע +רדונה(,בOffב)כ וס(באוב

 Off+Imageב)כ וס+רדונה(.
.OKחצובע ב 

)עצסתה/סצסאה(. 6  Stop/Exitחצובע ב 
ב

הערה
ב אםבארםב וחתסםב אפמתורבOn+Image•ב ב

)פוע +רדונה(באובOff+Imageב)כ וס+רדונה(
הרדונהברופסעבע במוחבאסדורבהמסמותבתקבכאמתב
האפמתורבTransmissionבTimeבRealב)מסמותב זדןב

אדר(בנדצארב דצ בOffב)כ וס(.ב)עססנוב יעסףב
שידור בזמן אמתבבפרק 3בהדופסעבבמדריך 

המתקדם למשתמש(.
"ב)אסמות(ברופסעב אםבהמסמותבהצ סח,בהדס הב"OK•ב ב
 סמב"RESULT"ב)רוצאה(ב מוחבאסדורבהמסמות.ב

אםבהמסמותב אבהצ סח,בהדס הב"ERROR"ב
)מגסאה(ברופסעב סמבהדס הב"RESULT"ב

)רוצאה(.
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5

קבלת פקס

מצבי קבלת פקס
ע סכםב  חותב דצ בק  הב הראםב הרקנסםבהחסצונססםבו מסתורסםבהט פונססםבמ בקובהט פוןבמ תמורכם.

בחירת מצב קבלת פקסים
כ תסתרבדחמ ,בהדכמסתבסק  בכ בפקיבמססמ חבא סו.בהרתמסםבמ ה ןבסעזותב כםב  חותבארבהדצ בהדראסם.

 ק  רבדסמעבדפותטבע בדצ סבק  רבפקיסם,בעססנובבשימוש במצבי קבלהב עדומסםבה אסם.

ב

כמסב הגמסתבדצ בק  רבפקיסם,בפע וב הראםב הנחסורבה אור:

1ב חצובע בMenuב)רפתסט(.
 2ב חצובע ב▲ אובע ב▼בכמסב  חותבSetupבInitialב)הגמתורבהרח רסור(.

.OKחצובע ב 
3ב חצובע ב▲ אובע ב▼בכמסב  חותבModeבReceiveב)דצ בק  ה(.

 ExternalבTADפקי/ט פון(,ב(בFax/Telב,)ב)פקיב   מFaxבOnly4ב חצובע ב► אובע ב◄בכמסב  חותב
ב)דמס וןבחסצונס(באובManualב)סמנס(.

.OKחצובע ב 
 5ב חצובע בStop/Exitב)עצסתה/סצסאה(.

ע בהצגבסופסעבדצ בק  רבהפקיסםבהנוכחס.

Do you want to use the telephone features of your machine (if available) or 
an external telephone or external telephone answering device connected on the 
same line as the machine?

Yes

Fax Only

No

No

No
Manual

Yes
External TAD

Fax/Tel

Are you using the voice message function of 
an external telephone answering device?

Do you want the machine to answer fax and 
telephone calls automatically?

 

Yes

האםב תצונכםב המרדמב דאפססנסבהט פוןבמ בהדכמסתב)אםבסמנם(,באוב ח ופסן,בהאםב
 תצונכםב המרדמב ט פוןבחסצונסבאוב דמס וןבמ בט פוןבחסצונסבהדחו תב אורובקובט פוןבכדוב

הדכמסת?

כן

כן

כן

 א

 א

 א

האםבארםבדמרדמסםב פונקצססרבהראבהקו סבמ ב
דמס וןבמ בט פוןבחסצונס?

האםבארםבתוצסםבמהדכמסתבסענהב אופןבאוטודטסב
 מסחורבט פוןבופקי?
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שימוש במצבי קבלה
דצ סבק  הבדיוסדסםבעונסםב מסחורב אופןבאוטודטסב

ב)OnlyבFaxב)פקיב   מ(בו-Fax/Telב
)פקי/ט פון((.בססרכןבמרתצוב מנורבארבהמהססרב
הצ צו בטתםבהמסדומב דצ סםבא ו.ב)עססנוב יעסףב

השהיית צלצולבמ עדומסםבה אסם(.

Fax Only (פקס בלבד)
דצ בOnlyבFaxב)פקיב   מ(בסענהב אופןבאוטודטסב כ ב

מסחהבכמסחרבפקי.

Fax/Tel (פקס/טלפון)
דצ בFax/Telב)פקי/ט פון(בסיססעב כםב אופןבאוטודטסב
 נה במסחורבנכניורב אדצעורבזסהוסבהמסחהבכמסחרב
פקיבאובכמסחהבקו סרבוטספו ב הןב אחרבדהמתכסםב

ה אור:

פקיסםבסרק  וב אופןבאוטודטס. nn

מסחורבקו סורבספעס ובארבצ צו בהפקי/ט פוןב nn
כמסב הותורב כםב ק  בארבהמסחה.בצ צו ב

הפקי/ט פוןבהואבצ צו בדהסתבוכפו במהדכמסתב
סמדסע.

 Fax/Tel עססנובגםבבמשך צלצול פקס/טלפון )מצב(
)פקס/טלפון( בלבד(ב עדומסםבה אסםבובהשהיית 

צלצולב עדומסםבה אסם(.

Manual (ידני)
דצ בManualב)סמנס(בדכ הב אופןבאוטודטסבארבכ ב
פונקצסורבהדענהבא אבאםבכןבארםבדמרדמסםב

.)BTב)אורבזסהוסבBTבCallבSignדאפססןב 

 ק  רבפקיב דצ בסמנס,בהתסדובארבהמפופתרבמ ב
דכמסתבט פוןבחסצונס.בכאמתבארםבמודעסםבצ ס סבפקיב

 Mono Startצפצוףבקצתבחוזת(,ב חצובע בה חצןב(
)הרח הב מחותב  ן(באובColour Start )הרח הב
 צ ע(בו חתובReceiveב)ק  ה(.ב אפמתורכםב
 המרדמבגםב דאפססןבDetectבFaxב)זסהוסבפקיסם(ב

כמסב ק  בפקיסםב אדצעורבהתדרבמפופתרבהט פוןב
הדחו תב אורובהקובמ בהפקי.

)עססנובגםבבזיהוי פקסיםב עדומסםבה אסם(.

External TAD (משיבון חיצוני)
דצ בTADבExternalבב)דמס וןבחסצונס(בדאפמתב דמס וןב
חסצונסב נה בארבהמסחורבהנכניור.בהטספו ב מסחורב

נכניורבססעמהב אחרבדהמתכסםבה אור:

פקיסםבסרק  וב אופןבאוטודטס. nn

דרקמתסםבסוכ וב המאסתבהומעהב דמס וןבהחסצונס. nn

) ק  רבדסמעבנויף,בעססנוב יעסףבחיבור משיבון חיצוניב
 עדומסםבה אסם(.
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הגדרות מצב הקבלה
Ring Delay (השהיית צלצול)

הדאפססןבDelayבRingב)המהססרבצ צו (בדגמסתבארב
דיפתבהצ צו סם,במהדכמסתבסמדסעב טתםבסענהב

ב מסחהב דצ בOnlyבFaxב)פקיב   מ(באו
Fax/Telב)פקי/ט פון(.באםב תמורכםבדכמסתסב
ט פוןבחסצונססםבאובמ וחורבט פוןב אורובקובמא סוב
דחו תבהדכמסת,ב חתוב דיפתבהצ צו סםבהדת ס.

)עססנוב יעסףבהפעלה משלוחות טלפון וממכשירי טלפון 
חיצונייםבו יעסףבזיהוי פקסיםב עדומסםבה אסם(.

1ב חצובע בMenuב)רפתסט(.
 2ב חצובע ב▲ אובע ב▼בכמסב  חותבFaxב)פקי(.

.OKחצובע ב 
3ב חצובע ב▲ אובע ב▼בכמסב  חותב

 ReceiveבSetupב)הגמתרבק  ה(.
.OKחצובע ב 

 RingבDelay4ב חצובע ב▲ אובע ב▼בכמסב  חותב
)המהססרבצ צו (.

5ב חצובע ב► אובע ב◄בכמסב הגמסתבארבדיפתב
בהצ צו סםבמ בהקוב פנסבמהדכמסתבסענהב מסחה.

.OKב חצובע ב
אםב חתרםב -0,בהקוב אבסצ צ בכ  .
6ב חצובע בStop/Exitב)עצסתה/סצסאה(.

זמן צלצול פקס/טלפון 
(במצב Fax/Tel (פקס/טלפון) בלבד)
כאמתבדסמהובדרקמתב דכמסתכם,בארםבוהדרקמתב
רמדעובארבצ ס בהצ צו בהתגס .בדיפתבהצ צו סםב

נק עבע -סמסבהגמתרבהמהססרבהצ צו .ב

אםבהמסחהבהנכנירבהסאבפקי,בדכמסתכםבסק  בארב
הפקי;באםבהסאבמסחהבקו סר,בסמדסעבהדכמסתבצ צו ב

פקי/ט פוןב)צ צו בקצתבכפו (ב דממבהזדןבמהגמתרםב
 הגמתרבTimeבRingבF/Tב)זדןבצ צו בהפקי/ט פון(.באםב
ארםבמודעסםבארבצ צו בהפקי/ט פון,בדמדעורבהמ תב

הסאבמסמב כםבמסחהבקו סרבנכניר.

הסורבוצ צו בהפקי/ט פוןבדומדעבע -סמסבהדכמסת,ב
מ וחורבט פוןבודכמסתסבט פוןבחסצונססםבלא סמדסעוב
צ צו .בעםבזאר,ב אפמתורכםב ענורב מסחהבדכ ב
ט פון.ב) ק  רבדסמעבנויף,בעססנובבשימוש בקודים 

להפעלה מרחוקב עדומסםבה אסם(.

1ב חצובע בMenuב)רפתסט(.
2ב חצובע ב▲ אובע ב▼בכמסב  חותבFaxב)זסהוסב

בפקי(.
.OKחצובע ב 

 3ב חצובע ב▲ אובע ב▼בכמסב  חות
 ReceiveבSetupב)הגמתרבק  ה(.

.OKחצובע ב 
 4ב חצובע ב▲ אובע ב▼בכמסב  חות

TimeבRingבF/Tב)דממבצ צו בפקי/ט פון(.
5ב חצובע ב► אובע ב◄בכמסב הגמסתבארבדממבהזדןב
מהדכמסתבסצ צ בכמסב הרתסעבע במסחהבקו סרב

ב)20,ב30,ב40באוב70במנסור(.
.OKחצובע ב 

6ב חצובע בStop/Exitב)עצסתה/סצסאה(.

הערה
גםבאםבהדרקמתבדנרקבארבהמסחהב אדצעבהצ צו ב
הדהסתבהכפו ,בהדכמסתבסדמסמב צ צ ב דממבהזדןב

מהוגמת.
ב
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Fax Detect (זיהוי פקס)

אם מאפיין זיהוי הפקס במצב On (פועל):
הדכמסתבסק  במסחורבפקיב אופןבאוטודטס,בגםבאםב

ארםבעונסםב מסחה.בכאמתבארםבתואסםבארבההומעהב
Receivingב)ק  ה(בע בהצגבאובכאמתבארםב

מודעסםבצפצופסםבקצתסםבודהסתסםב מפופתרבהט פון,ב
פמוטבהנסחובארבהמפופתרבחזתהב דקודה.בהדכמסתב

סעמהבארבכ בהמאת.ב

אם מאפיין זיהוי הפקס במצב Off (כבוי):
אםבארםב סמבהדכמסתבועונסםב מסחרבפקיב אדצעורב

 Mono Startהתדרבמפופתרבהט פון,ב חצובע ב
)הרח הב מחותב  ן(באובColour Start )הרח הב

 צ ע(,בו אחתבדכן,ב חצובע בהדקמב2בכמסב ק  בארב
הפקי.

אםבענסרםב מסחהב אדצעורבמ וחרבט פון,ב חצובע ב
1 5 *.ב)עססנוב יעסףבהפעלה משלוחות טלפון וממכשירי 

טלפון חיצונייםב עדומסםבה אסם(.

הערה
ב)פוע (,באמב אםבדאפססןבזהבדוגמתב דצ בOn•ב ב
הדכמסתב אבדח תבמסחורבפקיבכאמתבארםב

דתסדסםבמפופתרבמ בט פוןבחסצונסבאובמ במ וחה,ב
הקסמובארבקומבההפע הבדתחוקב1 5 *.

אםבארםבמו חסםבפקיבדדחמ ב אדצעורבאורוב •בב
קובהט פוןבוהדכמסתבקוטעבארברה סמבהמ סחה,ב
הגמסתובארבהדאפססןבDetectבFaxב)זסהוסבהפקי(ב

 -Offב)כ וס(.

1ב חצובע בMenuב)רפתסט(.
2ב חצובע ב▲ אובע ב▼בכמסב  חותבFaxב)זסהוסב

בפקי(.
.OKחצובע ב 

3ב חצובע ב▲ אובע ב▼בכמסב  חותב
 ReceiveבSetupב)הגמתרבק  ה(.

.OKחצובע ב 
 FaxבDetect4ב חצובע ב▲ אובע ב▼בכמסב  חותב

)זסהוסבפקי(.
5ב חצובע ב► אובע ב◄בכמסב  חותבOnב)פוע (ב)אוב

 Offב)כ וס((.

.OKחצובע ב 
6ב חצובע בStop/Exitב)עצסתה/סצסאה(.
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פעולות קוליות
צלילים או פעימות

אםבארםבדנוססםבע במסתורבחסוגבפעסדור,באמבתוצסםב
 מ וחבאורורב חסוגבצ ס סםב) מוגדה:בע ותבמסתורסב

 נקאורב ט פון(,בד אובאחתבההותאורבה אור:

התסדובארבהמפופתרבמ בהט פוןבהחסצונס. 1ב
2ב חצובע ב#ב  וחבה קתהבמ בהדכמסת.בדקמסב

יפתורבמסס חצוב אחתבדכןבסמ חובאורורבמ בחסוגב
צ ס סם.

 אחתבמרנרקובארבהמסחה,בסחזותבהדכמסתב דצ בחסוגב
פעסדור.

מצב פקס/טלפון
כמהדכמסתבנדצאב דצ בפקי/ט פון,בהואבסמרדמב

 צ צו בפקי/ט פוןב)צ צו בדהסתבכפו (בע בדנרב
 הרתסעבמע סכםב ענורב מסחהבהקו סר.

אםבארםב סמבט פוןבחסצונס,בהתסדובארבמפופתרבהט פוןב
החסצונס,בו חצובע בTel/Rב דענהב מסחה.

אםבארםבדמרדמסםב מ וחרבט פון,בע סכםב התסםב
ארבהמפופתרב דה מבצ צו בהפקי/ט פון,בו אחתבדכןב
  חוץבע ב1 5 #ב סןבהצ צו סםבהדהסתסםבהכפו סם.באםב

אסןבאףבאחמבע בהקובאובמדסמהובתוצהב מ וחב כםב
פקי,במ חובארבהמסחהב חזתהב דכמסתבע -סמסב חסצהב

ע ב1 5 *.

 שיחה מזוהה 
(זמין בבריטניה ובאירלנד בלבד)

רכונרבהמסחהבהדזוההב)  תסטנסהב   מ(בדאפמתרב
 כםב המרדמב מסתורבמסחהבדזוההבאמתבדיופקב
ע -סמסבח תורבט פוןבת ור.ב ק  רבדסמעבנויף,בפנוב

 ח תרבהט פוןבמארםבדנוססםב ה.במסתורבזהבדצסגבארב
דיפתבהט פון,באובהמםב אםבהואבזדסן,במ בהדרקמתב

 זדןבמהט פוןבדצ צ .

 אחתבדיפתבצ צו סם,בדיפתבהט פוןבמ בהדרקמתב
סופסעבע בג סבהצגב)וגםבמדו,באםבהואבזדסן(.בדססמב אחתב
מרענוב מסחה,בפתטסבהמסחהבהדזוההבססע דובדהצגב
אמבפתטסבהמסחהבהדזוההבססמדתוב זסכתוןבהמסחורב

הדזוהור.

רוכ וב צפורב תמסדהבאוב  חותב אחמבדדיפתסםבא וב
ע בדנרב מ וחבפקי,ב הויסףבאורובכדיפתב חסוגבדהסתב
אוב דחוקבאורובדההסיטותסה.ב)עססנוב יעסףבהיסטוריית 

שיחות מזוהותבמ עדומסםבהקומדסם(.

בהרווסםבהתאמונסםבמ בהדיפתב nn18נסרןב תאורבארב
)אובמ בהמם(.

ב)דרקמתב אבדזוהה(ב nnID Unknownהומערב
דמדעהבמדקותבהמסחהבנדצאבדחוץב רחוםבמ ב

מסתורבהמסחהבהדזוההבמארםבדנוססםב ו.

ב)חיסדרבזסהוס(בדמדעהב nnID Withheldהומערב
מהדרקמתבחיםב אופןבדכווןבארבמסמותבפתטסב

המסחהבהדזוההבמ ו.

 אפמתורכםב המפסיבארבתמסדרבהמסחורבהדזוהורב
מהרק  וב דכמסת.ב)עססנוב פיקהבכיצד להדפיס דוחב

מ פתקב6בבמדריך מתקדם למשתמש(.

הערה
מסתורבהמסחהבהדזוההבדמרנהב הראםב יפקב

הרקמותר.בפנוב ח תרבהט פוןבהדקודסרב  סתותב
אומורביוגבהמסתורבהזדסןב אזותכם.

ב

טלפונים והתקנים חיצוניים



פתקב6

32

הפעלת שיחה מזוהה
אםבקססםבמסתורבמסחהבדזוההב קובהט פוןבמ כם,ב

ע סכםב כווןבפונקצסהבזוב דצ בOnב)פוע (ב מםבהצגרב
דיפתבהט פוןבמ בהדרקמתבע בהצגבכאמתבהט פוןב

דצ צ .

1ב חצובע בMenuב)רפתסט(.
2ב חצובע ב▲ אובע ב▼בכמסב  חותב אפמתורבFaxב

ב)פקי(.
.OKחצובע ב 

3ב חצובע ב▲ אובע ב▼בכמסב  חותב אפמתורב
 Miscellaneousב)מונור(.

.OKחצובע ב 
4ב חצובע ב▲ אובע ב▼בכמסב  חותב אפמתורב

Caller IDב)מסחהבדזוהה(.

 5ב חצובע ב► אובע ב◄בכמסב  חותב אפמתורב
 Onב)פוע (ב)אובOffב)כ וס((.

.OKחצובע ב 
6ב חצובע בStop/Exitב)עצסתה/סצסאה(.

שירותי טלפון
הדכמסתבמ תמורכםברודמב מסתורבמסחהבדזוההב

הדוצעבע -סמסבדיפתבח תורבט פון.

רכונורבכגוןבמואתבקו ס,במסחהבדדרסנה,במסחהבדדרסנהב
דזוהה,במסתורסבדמס ון,בדעתכורבהרתאהבורכונורב
דוראדורבאחתורבע בקובט פוןבאחמבע ו ורב גתוםב

  עסורב הפע רבהדכמסת.

הערה
רכונרבהמסחהבהדזוההבזדסנהב  תסטנסהבו אסת נמב

   מ.

הגדרת סוג קו הטלפון
אםב כוונרכםב ח תבארבהדכמסתב קובט פוןב דעתכרב
דיוגבPBXבאובISDNב צותמבדמ וחבוק  הבמ בפקיסם,ב
סמבגםב מנורבארביוגבקובהט פוןב הראםבע -סמסב סצועב

הפעו ורבמ ה ן.

1ב חצובע בMenuב)רפתסט(.
2ב חצובע ב▲ אובע ב▼בכמסב  חותב אפמתורב
 Initial Setupב)הגמתורבהרח רסור(.

.OKחצובע ב 
3ב חצובע ב▲ אובע ב▼בכמסב  חותב אפמתורב

Phone Line Setב)הגמתרבקובט פון(.

4ב חצובע ב► אובע ב◄בכמסב  חותב אפמתורבPBXב,ב
 ISDNב)אובNormalב)תגס ((.

.OKחצובע ב 
5ב חצובע בStop/Exitב)עצסתה/סצסאה(.
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מערכות PBX והעברת שיחות
ההגמתהבההרח רסרבמ בהדכמסתבהסאבNormalב

)תגס (,בוהסאבדאפמתרבחס ותב קובט פוןבתגס ב)PSTN(.ב
עםבזאר,בעיקסםבת סםבדמרדמסםב דתכזססהבאוב

 דעתכרבPBX.בנסרןב ח תבארבהדכמסתב תו ביוגסב
דעתכורבה-PBX.בדאפססןבהחסוגבמ בהדכמסתברודמב

 המהסהב חסוגב)TBR(ב   מ.בהפונקצסהבTBRבפוע רב
עםבתו בדעתכורבה-PBXבודאפמתרבגסמהב קובחוץבאוב
הע תרבמסחורב מ וחהבאחתר.בדאפססןבזהבדופע ב

.Tel/Rאדצעורב חסצהבע ב 

הערה
 אפמתורכםב רכנרב חסצהבע בדקמבTel/Rבכח קב
דדיפתבהמדותבכדיפתב חסוגבדהסת.ב זדןבמארםב

דרכנרסםבדיפתב חסוגבדהסת,ב חצוברחס הבע בTel/Rב
)היסדןב"!"בסופסעבע בג סבהצג(בו אחתבדכןבהזסנובארב
דיפתבהט פון.באםברעמובזאר,ב אברצטתכוב  חוץב
ע בTel/Rב כ בפעםב פנסבמרחססגוב אדצעורבדיפתב

 חסוגבדהסת.ב)עססנוב יעסףבשמירת מספריםב
מ עדומסםבה אסם(.באו ם,באםב הגמתרביוגבקוב

הט פוןב אב חתרםב -PBX,באסנכםבסכו סםב המרדמב
 דיפתב חסוגבדהסתבמכו  ב רוכובגםברכנורבמ ב

.Tel/Rדקמב
ב

חיבור משיבון חיצוני
ססרכןבמרתצוב ח תבהרקןבדמס וןבחסצונס.באו ם,בכאמתב
דמס וןב)TAD(בחיצוניבדחו תב אורובקובמא סובדחו תב
הדכמסת,בהדמס וןבעונהב מסחורבוהדכמסתב"דקמס "ב
ודניהב ארתבצ ס סבהרקמתורבמ בפקיב)CNG(.באםב

הדכמסתבדזההבאורם,בהואבדמר טבע בהמסחהבודק  ב
ארבהפקי.באםבהדכמסתב אבדזההבצ ס סבCNG,בהואב

סנסחב דמס וןב המדסעבארבהומערבהפרסחהבמ כםבע ב
דנרבמהדרקמתבסוכ ב המאסתב כםבהומעהבקו סר.

ע בהדמס וןב ענורברומבאת עהבצ צו סםב כ בהסורתב
)ההגמתהבהדוד צרבהסאבמנסבצ צו סם(.בהדכמסתבאסנוב
סכו ב מדועבארבצ ס סבההרקמתורבמ בהפקיבכ בעומב

הדמס וןב אבענהב מסחה,בורומבאת עהבצ צו סםב
קססדורבתקב8בעמב10במנסורבמ בצ ס סבCNGבע ותברה סמב

" חסצרבהסמ"במ בהפקי.בד אוב קפמנורבאחתב
ההותאורבמ דמתסמבזהבע בדנרב הק סטבארבהומערב

הפרסחהבמ כם.באנובדד סצסםב הסדנעבדהמסדומב
 רכונהבSaverבTollב)חסיכוןב פעסדורבדונה(ב דמס וןב
החסצונסבמ כםבאםבקססדרבחתסגהבדחדסמהבצ צו סם.

הערה
אםבאסנכםבדק  סםבארבכ בהפקיסםבמ כם,בקצתובארב

הגמתרבהדאפססןב"המהססרבצ צו "במ בהדמס וןב
החסצונס.

ב

משיבון  1

כמהדמס וןבעונהב מסחה,בההומעהבTelephoneב
)ט פון(בדוצגרבע בג סבהצג.

1

1
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חשוב
איןב ח תבדמס וןב דסקוםבאחתבע באורובקוב

ט פוןבמא סובדחו תבהדכמסת.

הגדרות
ע סכםב ח תבארבהדמס וןבהחסצונסב הראםב אסותב

מ עס .

כוונובארבהדמס וןבהחסצונסבמ כםבכמבמסמדסעב 1ב
צ צו באחמבאובמנססם.ב)הגמתרבהדאפססןב

DelayבRingב)המהססרבצ צו (במ בהדכמסתבמ כםב
אסנהבסמסדה(.

הק סטובארבהומערבהפרסחהב דמס וןבהחסצונסב 2ב
מ כם.

הגמסתובארבהדמס וןבכמבמסענהב מסחורבנכניור. 3ב
כוונובארב"דצ בהק  ה"ב דצ בExternal TADב 4ב

ב)דמס וןבחסצונס(.ב
)עססנוב פיקהבבחירת מצב קבלת שיחותב

מ עדומסםבהקומדסם(.

 (OGM) הקלטת הודעת פתיחה
במשיבון חיצוני

הרזדוןבחמו בדאומב הק טרבהומעהבזו.

הק סטובחדמבמנסורבמקטורב רחס רבההומעהב 1ב
מ כם.ב)המ תבדיפקב דכמסתבמ כםבמסבזדןבכמסב
 ניורב זהורבצ ס סבהרקמתורבמ בפקיב)CNG(ב

 מסמותסםבאוטודטססםב פנסבמהםבדפיסקסם(.
הג ס ובארבדממבההומעהבמארםבדק סטסםב -ב20ב 2ב

מנסור.

הערה
אנובדד סצסםב הרחס בארבהומערבהפרסחהבמ כםב
 -ב5במנסורבמ במקטבכסווןבמהדכמסתב אבסכו ב זהורב
צ ס סבפקיבכאמתבנמדעב תקעבקו בדהמהמבאובתם.ב
רוכ וב ניורב וורתבע בהמהסהבזו,באמבאםבהדכמסתב
מ כםבדרקמהב ק  במסחור,בסהסהבע סכםב הק סטב

דחממבארבהומערבהפרסחהבו כ ו ב הבארב
ההמהסה.

(PBX) חיבור רב קווי
דוד ץב  קמבדהח תהבאמתבהרקסנהבע ותכםבארב
ה-PBXב ח תבגםבארבהדכמסתבמ תמורכם.באםבסמב

 כםבדעתכרבת בקווסר,בדוד ץב  קמבדהדרקסןב ח תב
ארבהדכמסתב קובהאחתוןב דעתכר.בפעו הבזובדסועמרב
 דנסערבההפע הבמ בהדכמסתב כ בפעםבמהדעתכרב

דק  רבמסחורבט פוןבנכניור.באםבכ בהמסחורב
הנכניורבעו תורבמתמבדתכזנסר,בדוד ץב כווןבארבדצ ב

הק  הב -Manualב)סמנס(.

אסןבאנובעת סםב כמבמהדכמסתבספע בכה כהב כ ב
הרנאסםבכאמתבהואבדחו תב -PBX.בע בכ בקומסב
 מ סחהבאוב ק  הבמ בפקיסםבתאמסרבסמב מווחב

 ח תהבהדטפ רב -PBXבמ כם.

הערה
ומאובמקובהט פוןבדוגמתבכ-PBX.ב)עססנוב יעסףב
הגדרת סוג קו הטלפוןבמ עדומסםבהקומדסם(.
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טלפונים חיצוניים ושלוחות 
טלפון

חיבור טלפון חיצוני או שלוחת טלפון
 אפמתורכםב ח תבט פוןבנפתמב דכמסתבמ כםבכדוצגב

 אסותבמ ה ן.
ב

שלוחת טלפון  1
טלפון חיצוני  2

כמארםבדמרדמסםב ט פוןבע באורובקובט פון,ב
ההומעהבTelephoneב)ט פון(בדוצגרבע בג סבהצג.

הערה
ומאובמאותמבהכ  במ בהט פוןבהחסצונסבמ ובארםב

דמרדמסםבאסנובעו הבע ב3בדטתסם.

תפעול דרך מכשירי טלפון חיצוניים 
ושלוחות טלפון

אםבענסרםב מסחרבפקיבנכנירב אדצעורבמ וחרב
ט פוןבאובט פוןבחסצונס,ברוכ וב גתוםב דכמסתבמ כםב

 ק  בארבהמסחהבע -סמסבמסדומב "קומב הפע הב
דתחוק".בכאמתברקסמובארבקומבההפע הבדתחוקב1 5 *,ב

סרחס בהדכמסתב רה סמבק  רבהפקי.

אםבהדכמסתבעונהב מסחהבקו סר,בודמדסעבצ צו בדהסתב
כפו בכמסבמרענוב מסחה,בהמרדמוב קומב  סטו ב
הפע הבדתחוקב1 5 #בכמסב ענורב מסחהב אדצעורב

מ וחרבט פון.ב)עססנוב יעסףב"זמן צלצול פקס/טלפון" 
)במצב פקס/טלפון בלבד(במ עדומסםבהקומדסם(.

אם אתם עונים לשיחה נכנסת ואין אף אחד על 
הקו:

ע סכםב הנסחבמארםבדק  סםבפקיבסמנס.

 חצובע ב1 5 *בוהדרסנוב צ ס בצפצוףבאוב הצגרב
ההומעהבReceivingב)דק  (בע בג סבהצג,בו אחתב

דכןבנרקובארבהמסחה.

הערה
נסרןב המרדמבגםב רכונהבDetectבFaxב)זסהוסבפקי(ב

כמסב גתוםב דכמסתב ק  בארבהמסחהב אופןב
אוטודטס.ב)עססנוב יעסףבזיהוי פקסיםבמ עדומסםב

הקומדסם(.

1

2
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שימוש בטלפון חיצוני אלחוטי
דתגעבמחס תרםב קובהט פוןבמ בהדכמסתבט פוןב
א חוטסב)עססנוב פיקהבטלפונים חיצוניים ושלוחות 

טלפוןבמ עדומסםבהקומדסם(,בסהסהב כםבק בסורתב ענורב
 מסחורב דה מבהמהססרבהצ צו באםבארםבנוהגסםב

 מארבעדכםבארבהט פוןבהא חוטס.

אםבהנחרםב דכמסתב ענורברחס ה,בסהסהבע סכםב גמרב
 דכמסתבו  חוץבע בTel/Rבע בדנרב מ וחבארבהמסחהב

 ט פוןבהא חוטס.

שימוש בקודים להפעלה מרחוק
קוד להפעלה מרחוק

אםבענסרםב מסחרבפקיבנכנירב אדצעורבמ וחרב
ט פוןבאובט פוןבחסצונס,ברוכ וב גתוםב דכמסתבמ כםב

 ק  בארבהמסחהבע -סמסבמסדומב קומב הפע הב
דתחוקב1 5 *.בהדרסנוב צ ס בהצפצוףבואזבהנסחובארב

המפופתרב דקודה.ב)עססנוב יעסףבזיהוי פקסיםב
מ עדומסםבהקומדסם(.

אםבענסרםב מסחרבפקיב ט פוןבהחסצונס,ברוכ וב גתוםב
 דכמסתב ק  בארבהפקיבע -סמסב חסצהבע ב

Mono Startב)הרח הב מחותב  ן(בו חסתהב אפמתורב
Receiveב)ק  ה(.

קוד ביטול הפעלה מרחוק
אםבקס  רםבמסחהבקו סרבוהדכמסתבנדצאב דצ ב

פקי/ט פון,בהואבסרחס ב המדסעבארבצ צו בהפקי/
ט פוןב)צ צו בדהסתבכפו (ב אחתבהמהססרבהצ צו ב

ההרח רס.באםבארםבעונסםב מסחהב אדצעורבמ וחרב
ט פון,ברוכ וב כ ורבארבצ צו בהפקי/ט פוןבע -סמסב

הקמרב1 5 #ב)הקפסמוב הקסמבארבהקומבביןבהצ צו סם(.

אםבהדכמסתבעונהב מסחהבקו סרבודמדסעבצ צו בדהסתב
כפו בע בדנרבמרענוב מסחה,ברוכ וב ענורב מסחהב

.Tel/Rט פוןבהחסצונסב אדצעורב חסצהבע ב 
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שינוי הקודים להפעלה מרחוק
אםב תצונכםב המרדמב הפע הבדתחוק,בע סכםב

 הפעס בארבהקומסםב הפע הבדתחוק.בקומבההפע הב
דתחוקבמנק עבדתאמבהואב1 5 *.בקומב סטו בההפע הב

דתחוקבמנק עבדתאמבהואב1 5 #.ב אפמתורכםב
 הח סףבאורםב קומסםבדמ כם.

1ב חצובע בMenuב)רפתסט(.
2ב חצובע ב▲ אובע ב▼בכמסב  חותב אפמתורבFaxב

ב)פקי(.
.OKחצובע ב 

3ב חצובע ב▲ אובע ב▼בכמסב  חותב אפמתורב
 Setup Receiveב)הגמתורבק  ה(.

.OKחצובע ב 
4ב חצובע ב▲ אובע ב▼בכמסב  חותב אפמתורב
Remote Codesב)קומסםב הפע הבדתחוק(.

 5ב חצובע ב► אובע ב◄בכמסב  חותב אפמתור
 Onב)פוע (ב)אובOffב)כ וס((.

.OKחצובע ב 
הזסנובארבהקומבהחממב הפע הבדתחוק.  6ב

.OKחצובע ב 
7ב חצובע ב▲ אובע ב▼בכמסב  חותב אפמתורב

 :Deact.Codeב)קומב סטו (,בהזסנובארבהקומב
בהחממב  סטו בההפע הבדתחוק.

.OKחצובע ב 
8ב חצובע בStop/Exitב)עצסתה/סצסאה(.

הערה
אםבארםברדסמבדנורקסםב זדןבמארםבנסגמסםב •בב

 דמס וןבהחסצונסבמ כםבדתחוק,בניוב מנורבארב
הקומב הפע הבדתחוקבוארבהקומב  סטו ב

ההפע הבדתחוקב קומבאחתב ןבמ ומביפתורב
ע -סמסבמסדומב יפתורב 0-9 ,בב*,ב#.

ססרכןבמהקומסםב הפע הבדתחוקב אבספע ובעםב •בב
דעתכורבט פוןבדיוסדור.
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כיצד לחייג

חיוג ידני
המרדמוב  וחבדקמסבהחסוגב הקמרבכ בהיפתורבמ ב

דיפתבהט פוןבאובהפקי.
ב

חיוג מהיר
ב)חיוג מהיר(. 1ב חצובע ב

ב

ב אפמתורכםבגםב  חותב -Speed Dialב
ב)FAX(ב )חסוגבדהסת(ב אדצעורב חסצהבע ב

)פקי(.

2ב חצובע ב▲ אובע ב▼בכמסב  חותב אפמתורב
 Searchב)חספומ(.

.OKחצובע ב 
3ב חצובע במרסבהיפתורבמ בהדיפתב חסוגבדהסת.ב

)עססנוב יעסףבשמירת מספרים לחיוג מהירב
מ עדומסםבה אסם(.

אםבמדותסםב דסקוםבדיוסםבמנסבדיפתסם,ב חצובע ב 4ב
ב▲ אובע ב▼ב  חסתרבהדיפתבמ תצונכםב חססג.

.OKחצובע ב 
5ב חצובע בfaxבSend aב)מ סחרבפקי(ב אסמות.

הערה
אםבההומעהבNot Registeredב) אבתמום(ב
דוצגרבע בג סבהצגב זדןבמארםבדקסמסםבדיפתב

 חסוגבדהסת,בדמדעורבהמ תבהסאבמ אבמדותבדיפתב
 דסקוםבזה.

חיפוש
 אפמתורכםב  צעבחספומבאחתבמדורבממדתרםב

 זסכתוןב חסוגבדהסת.ב

ב)חיוג מהיר(.  1ב חצובע ב
ב אפמתורכםבגםב  חותב -Speed Dialב

ב)FAX(ב )חסוגבדהסת(ב אדצעורב חסצהבע ב
)פקי(.

2ב חצובע ב▲ אובע ב▼בכמסב  חותב אפמתורב
 Searchב)חספומ(.

.OKחצובע ב 
3ב חצובע ב▲ אובע ב▼ב  חסתהב אפמתורב

Alphabetic Orderב)ימתבא פ סרס(באוב
 Numeric Orderב)ימתבדיפתס(.

.OKחצובע ב 

הערה
בע בדנרב הגמס בארבגומ בהגופןבמע בג סב  חצובע ב*•ב

הצג.
בע בדנרב הגמס בארבגומ בהגופןבמע ב  חצובע ב#•ב

ג סבהצג.

אםב חתרםב אפמתורבAlphabetic Orderב 4ב
)ימתבא פ סרס(ב מ  ב3,בהמרדמוב  וחבדקמסב
החסוגב הזנרבהאורבהתאמונהבמ בהמם,בו אחתב

דכןב חצובע ב▲באובע ב▼ב  חסתרבהמםבוהדיפתב
במ תצונכםב הרקמתבא סהם.

.OKחצובע ב 

חיוג ושמירת מספרים
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חיוג חוזר בעת שליחת פקס
אםבארםבמו חסםבפקיב אופןבסמנסבוהקוברפוי,ב חצובע ב
Redial/Pauseב)חסוגבחוזת/המהסה(בו אחתבדכןב חצוב

ע בMono Startב)הרח הב מחותב  ן(באובע ב
Colour Startב)הרח הב צ ע(בכמסב ניורבמו .באםב
 תצונכםב  צעבמסחהבנויפרבא בהדיפתבמחססגרםב

א סוב אחתונה,ברוכ וב  חוץבע בRedial/Pauseב)חסוגב
חוזת/המהסה(בו  חותב אחמבד-ב30בהדיפתסםב

מ תמסדרבהמסחורבהסוצאור.ב

הפונקצסהבRedial/Pauseב)חסוגבחוזת/המהסה(בפוע רב
תקב דקתסםבמ הםבחססגרםבד וחבה קתה.באם אתם 
שולחים פקס באופן אוטומטיבוהקוברפוי,בהדכמסתב
ס צעבחסוגבדחממב אופןבאוטודטסבעמב -ב3בפעדסםב

 דתווחסםבמ ב5במקור.

1ב חצובע בRedial/Pauseב)חסוגבחוזת/המהסה(.
2ב חצובע ב▲ אובע ב▼בכמסב  חותב דיפתב

במ תצונכםב  צעבחסוגבחוזתבא סו.
.OKחצובע ב 

3ב חצובע ב▲ אובע ב▼בכמסב  חותב אפמתורב
 Send a faxב)מ חבפקי(.

.OKחצובע ב 
4ב חצובע בMono Startב)הרח הב מחותב  ן(באובע ב

Colour Startב)הרח הב צ ע(.

הערה
 מסמותב זדןבאדר,ברכונרבהחסוגבהחוזתבהאוטודטסב

אסנהבזדסנהב זדןבהמסדומב זכוכסרבהיותק.

פעולות חיוג נוספות
היסטוריית שיחות יוצאות

30בהדיפתסםבהאחתונסםבמא סהםבמ חרםבפקיסםב
ססמדתוב הסיטותססרבהמסחורבהסוצאור.ב אפמתורכםב

  חותב אחמבדהדיפתסםבהא וב מ סחרבפקי,ב
 הויפהב תמסדרבהחסוגבהדהסתבאוב דחסקהב

דההסיטותסה.

 1ב חצובע בRedial/Pauseב)חסוגבחוזת/המהסה(.
 אפמתורכםבגםב  חותב אפמתורב

Outgoing Callב)מסחהבסוצאר(ב אדצעורב
ב)FAX(ב)פקי(.  חסצהבע ב

 2ב חצובע ב▲ אובע ב▼בכמסב  חותב דיפתבהתצוס.
.OKחצובע ב 

3ב צעובאחרבדהפעו ורבה אור:
nn מ סחרבפקי,ב חצובע ב▲באובע ב▼בכמסב

ב  חותב אפמתורבSend a faxב
)מ חבפקי(.

.OKחצובע ב 

 חצובע בMono Startב)הרח הב מחותב  ן(ב
אובע בColour Startב)הרח הב צ ע(.

אםב תצונכםב מדותבדיפת,ב חצובע ב▲באוב nn
בע ב▼בכמסב  חותב אפמתורב

Add SpeedDialב)הויףב חסוגבדהסת(.

.OKחצובע ב 

)עססנוב יעסףבשמירת מספרים לחיוג מהיר 
משיחות יוצאותבשבפרק 5בבמדריך המתקדם 

למשתמש(.

nn חצובע ב▲באובע ב▼בכמסב  חותב אפמתורב
Deleteב)דחסקה(.

.OKחצובע ב 

 חץבע ב1ב אסמות.

4ב חצובע בStop/Exitב)עצסתה/סצסאה(.
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היסטוריית שיחות מזוהות
רכונהבזובדחסס רבמרהסובדנוססםבע במסתורבמסחהב
דזוההבהדיופקבע -סמסבח תורבט פוןבת ור.ב)עססנוב
 יעסףבשיחה מזוהה )בבריטניה ובאירלנד בלבד(ב

מ עדומסםבהקומדסם(.

הדיפתסםבאובהמדורבד-ב30במסחורבהפקיבאובהט פוןב
האחתונורבמקס  רם,באםבהםבזדסנסם,בססמדתוב

 הסיטותססרבהמסחורבהדזוהור.ברוכ וב הצסגבארב
התמסדהבאוב  חותב אחמבדדיפתסםבא ובע בדנרב

 מ וחבא סובפקי,ב הויסףבאורוב דיפתב חסוגבדהסתבאוב
 דחוקבאורובדהסיטותססרבהמסחור.בכמנכנירב דכמסתב

המסחהבה-ב31,בהדסמעבע סהבסח סףבארבהדסמעבע ב
המסחהבהתאמונה.

הערה
גםבאםבאסנכםבדנוססםב מסתורבמסחהבדזוהה,ב
 אפמתורכםב הצסגבארבראתסכסבהמסחורב

דהסיטותססרבהמסחורבהדזוהורבו דחוקבעתכסםב
דהתמסדה.

1ב חצובע בRedial/Pauseב)חסוגבחוזת/המהסה(ב
בו אחתבדכןב חצובע ב*.

ב אפמתורכםבגםב  חותב אפמתור
 .Caller ID histב)הסיטותססרבמסחורב

ב)FAX(ב)פקי(. דזוהור(בע -סמסב חסצהבע ב
2ב חצובע ב▲ אובע ב▼בכמסב  חותב דיפתבהתצוס.ב

.OKחצובע ב 
3ב צעובאחרבדהפעו ורבה אור:

אובע ב▼בכמסב nn ▲מ סחרבפקי,ב חצובע ב 
  חותב אפמתורבSend a faxב)מ חבפקי(.ב
 חצובע בMono Startב)הרח הב מחותב  ן(ב

אובע בColour Startב)הרח הב צ ע(.

באםב תצונכםב מדותבארבהדיפת,ב nn
 חצובע ב▲באובע ב▼בכמסב  חותב אפמתורב
 Add SpeedDialב)הויףב חסוגבדהסת(.ב

ב חצובע בOK.ב
)עססנוב יעסףבמדסתרבדיפתסםב חסוגבדהסתב

דמסחורבסוצאורבמ פתקב5ב דמתסמבהדרקמםב
 דמרדמ(.

אםב תצונכםב דחוקבארבהדיפת,ב חצובע ב▲ב nn
אובע ב▼בכמסב  חותב אפמתורבDeleteב

ב)דחסקה(.ב
ב חצובע בOK.ב

 חצובע ב1ב אסמות.

4ב חצובע בStop/Exitב)עצסתה/סצסאה(.

הערה
 אפמתורכםב המפסיבתמסדרבמסחורבדזוהורב)עססנוב

 יעסףבכיצד להדפיס דוחבמ פתקב6בבמדריך 
המתקדם למשתמש(.ב



חסוגבומדסתרבדיפתסם

41

7

שמירת מספרים
 אפמתורכםב הגמסתבארבדכמסתכםב  סצועבהיוגסםב

ה אסםבמ בחסוגבק :בחסוגבדהסתבוק סערבק וצורב
 דמ וחבפקיסם.בכאמתבארםבדחססגסםבדיפתב חסוגב

דהסת,בהדיפתבסופסעבע בג סבהצג.

הערה
 דקתהבמ בנסרוקבדהחמד ,בדיפתסבהחסוגבהדהסתב

המדותסםב זסכתוןב אבססדחקו.

שמירת השהיה
 חצובע בRedial/Pauseב)חסוגבחוזת/המהסה(בכמסב

 הגמסתבהמהסהבמ ב3.5במנסורב סןבדיפתב דיפת.באםב
ארםבדחססגסםב דיפתב חוץב אתץ,ב אפמתורכםב

  חוץבע בRedial/Pauseב)חסוגבחוזת/המהסה(בכדיפתב
הפעדסםבהנמתמבכמסב האתסמבארבדממבההמהסה.

שמירת מספרים לחיוג מהיר
נסרןב מדותבמדורבודיפתסםבכדסקודסבחסוגבדהסתבעםב
מרסביפתור.בנסרןב מדותבעמב100בדסקודסבחסוגבדהסת.ב

כמרחססגו,ברצטתכוב  חוץבע בדיפתבדצודצםבמ ב
ב)חיוג מהיר(,בSearchב דקמסםב   מב) מוגדה:ב

)חספומ(,בOKבהדיפתבהמו-יפתרסבו-Mono Startב
)הרח הב מחותב  ן(באובColour Startב)הרח הב

 צ ע((.

1ב חצובע ב )חיוג מהיר(.
 2ב חצובע ב▲באובע ב▼בכמסב  חותב אפמתור
 Set Speed Dialב)הגמתרבחסוגבדהסת(.

.OKחצובע ב 
3ב חצובע ב▲באובע ב▼ב  חסתרבדסקוםבהדיפתב

בהדהסתבמ תצונכםב מדותב ובארבהדיפת.
.OKחצובע ב 

4ב צעובאחרבדהפעו ורבה אור:
הזסנובארבהמםב אדצעורב וחבדקמסבהחסוגב nn

)עמב -ב16ברווסם(.

.OKחצובע ב 

) עזתהב הזנרבאורסור,בעססנוב יעסףבהזנת 
טקסטבמ עדומסםבה אסם(.

ב מדסתרבהדיפתב  אבמם,ב nn
.OKחצובע ב 

הזסנובארבדיפתבהפקיבאובהט פוןב)עמב20ב 5ב
ביפתור(.

.OKחצובע ב 
6ב צעובאחרבדהפעו ורבה אור:

הזסנובארבדיפתבהפקיבאובהט פוןבהמנסב)עמב nn
20ביפתור(.

.OKחצובע ב 

באםבאסנכםבתוצסםב מדותבדיפתבנויף,ב nn
.OKחצובע ב 

7ב חצובע ב▲באובע ב▼בכמסב  חותב אפמתורב
 Completeב)יסום(.

.OKחצובע ב 
8ב צעובאחרבדהפעו ורבה אור:

nn מדסתרבדיפתבנויףב חסוגבדהסת,בע תוב
 מ  ב3.

כאמתבארםבדיססדסםבארברה סמבמדסתרב nn
הדיפתסם,ב חצובע בStop/Exitב

)עצסתה/סצסאה(.
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שינוי שמות או מספרים לחיוג מהיר
 אפמתורכםב מנורבמםבאובדיפתבמ בחסוגבדהסתב

מכ תבמדותב דכמסת.

ב)חיוג מהיר(. 1ב חצובע ב
 2ב חצובע ב▲באובע ב▼בכמסב  חותב אפמתור
 Set Speed Dialב)הגמתרבחסוגבדהסת(.

.OKחצובע ב 
3ב חצובע ב▲באובע ב▼בכמסב  חותב דסקוםבהחסוגב

בהדהסתבהמו-יפתרסבמ תצונכםב מנור.
.OKחצובע ב 

4ב צעובאחרבדהפעו ורבה אור:
nn חצובע ב▲באובע ב▼בכמסב  חותב אפמתורב

 Changeב)מסנוס(.ב
.OKחצובע ב 

nn חצובע ב▲באובע ב▼בכמסב  חותב אפמתורב
 Deleteב)דחסקה(.ב

ב חצובע בOK.ב
ב חצובע ב1ב אסמות.ב

ע תוב מ  ב8.

הערה
שינוי שמות או מספרים שמורים:

אםב תצונכםב מנורברו,ב חצובע ב►באובע ב◄בכמסב
 דקםבארבהידןברחרבהרובמ תצונכםב מנור,ב

ו אחתבדכןב חצובע בClearב)נסקוס(.בהזסנובמו בארב
הרובהנכון.

אםב תצונכםב מנורבארבהמם,ב חצובע ב▲באובע ב 5ב
▼ב  חסתרבהאפמתורבNameב)מם(.ב חצובע ב►ב

והזסנובארבהמםבהחממב אדצעורב וחבדקמסב
בהחסוגב)עמב16ברווסם(.

.OKב חצובע ב
)עססנוב יעסףבהזנת טקסטבמ עדומסםבה אסם(.

אםב תצונכםב מנורבארבדיפתבהפקיבאובהט פון,ב 6ב
 צעובאחרבדהפעו ורבה אור:

אםב תצונכםב מנורבארבדיפתבהפקיבאוב nn
הט פון,ב חצובע ב▲באובע ב▼ב  חסתהב

 אפמתור:ב :Fax/Tel1ב)פקי/ט פון1:(.ב
 אחתבדכןב חצובע ב►בוהזסנובארבדיפתב

הפקיבאובהט פוןבהחממב אדצעורב וחבדקמסב
בהחסוגב)עמב20ביפתור(.

.OKחצובע ב 

אםב תצונכםב מנורבארבדיפתבהפקיבאוב nn
הט פוןבהמנס,ב חצובע ב▲באובע ב▼ב  חסתהב
 אפמתורב :Fax/Tel2ב)פקי/ט פון2:(.ב

 אחתבדכןב חצובע ב►בוהזסנובארבדיפתב
הפקיבאובהט פוןבהחממב אדצעורב וחבדקמסב

בהחסוגב)עמב20ביפתור(.
.OKחצובע ב 

אםב תצונכםב מנורבארבמנסבהדיפתסםב אורוב nn
דסקוםבחסוגבדהסת,בחזתובע במ  בזהבו חתוב

 דיפתבהמנס.

7ב חצובע ב▲באובע ב▼בכמסב  חותב אפמתורב
 Completeב)יסום(.

.OKחצובע ב 
8ב חצובע בStop/Exitב)עצסתה/סצסאה(.
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כיצד לצלם מסמכים
ההנחסורבמ ה ןבדצסגורבארבפעו רבהצס וםבה יסיסר.ב
 ק  רבדסמעבנויףבאומורבכ באחרבדהאפמתוסור,בעססנוב

במדריך המתקדם למשתמש.

ומאובמהדכמסתבנדצאב דצ בצס ום,ב חצובע ב 1ב
ב)COPY(ב)צס ום(בכמסב האסתוב כחו .

ב

ע בהצגבסופסע: nn
ב

מספר העותקים  1
רוכ וב הזסןבארבדיפתבהעורקסםבהתצוסב כםבע -סמסב

מסדומב  וחבדקמסבהחסוג.

הערה
הגמתרב תסתרבהדחמ בהסאבדצ בפקי.בנסרןב מנורב
ארבדממבהזדןבמהדכמסתבססמאתב וב דצ בצס וםב
 אחתבפעו רבההערקהבהאחתונה.ב)עססנוב יעסףב
טיימר המצב בפרק 1בהדופסעבבמדריך המתקדם 

למשתמש(.

סמב  צעבארבאחרבדהפעו ורבה אורבע בדנרב 2ב
 טעוןבארבהדידמ:

כשצידו המודפס פונה כלפי  nnהנסחובארבהדידמב
מטהב דזסןבהדידכסםבהאוטודטס.

)עססנוב יעסףבהשימוש במזין המסמכים 
האוטומטיב עדומסםבהקומדסם(.

הנסחובארבהדידמבע בג סבזכוכסרבהיותקב nn
כשהוא פונה כלפי מטה.

)עססנוב יעסףבהשימוש במזין המסמכים 
האוטומטיב עדומסםבהקומדסם(.

אםב תצונכםב סצותבסורתבדהערקבאחמ,בהזסנובארב 3ב
דיפתבההערקסםב)עמב99(.

4ב חצובע בMono Startב)הרח הב מחותב  ן(באובע ב
Colour Startב)הרח הב צ ע(.

עצירת צילום המסמכים
ב  סטו בפעו רבהצס ום,ב חצובע בStop/Exitב

)עצסתה/סצסאה(.
10101

COPYCOPY

Quality Normal

Ratio:

Copy    Press Start

Enlarge/Reduce 100%

צילום מסמכים
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הגדרות הצילום
נסרןב מנורבארבהגמתורבהצס וםבה אור.ב חצובע ב

COPYב)צס ום(בו אחתבדכןב חצובע ב▲באובע ב▼בכמסב
 מפמףב הגמתורבהצס ום.בכמהאופצסהבהתצוסהב כםב

OKדואתר,ב חצובע ב

)דמתסמב יסיסב דמרדמ(

 ק  רבפתטסםבאומורבמסנוסבהגמתורבהצס וםבה אור,ב
עססנוב עדומסםבהקומדסם.

ב)יוגבהנססת( nnPaper Type

ב)גומ בהנססת( nnPaper Size

)דמתסמבדרקמםב דמרדמ(

 ק  רבפתטסםבאומורבמסנוסבהגמתורבהצס וםבה אור,ב
עססנוב פתקב7:

ב)אסכור( nnQuality

ב)הגמ ה/הקטנה( nnEnlarge/Reduce

ב)מחסיור( nnDensity

ב)דצ בחסיכוןב מסו( nnInk Save Mode

ב)עתסדה/דסון( nnStack/Sort

ב)פתסירבהמפסם( nnPage Layout

ב)צס וםביפת( nnBook Copy

ב)הערקרביסדןבדסם( nnWatermark Copy

ב nnSet New Default 
)הגמתרב תסתרבדחמ בחממה(

ב)מחזותבהגמתורבהסצתן( nnFactory Reset

הערה
אםב תצונכםב דססןבעורקסם,בהמרדמוב דזסןב •בב

הדידכסםבהאוטודטס.
ב)צס וםביפת(,ב הרכונורבBook Copy•ב ב

Watermark Copyב)הערקרביסדןבדסם(ב
ו-Ink Save Modeב)דצ בחסיכוןב מסו(בנרדכורב

ע -סמסבטכנו וגסהבמ בח תרבב.Incב,Reallusionב

אפשרויות נייר
סוג הנייר

אםבארםבדצ דסםבע בנססתבדיוגבדסוחמ,בהגמסתובארב
הדכמסתב יוגבהנססתבמארםבדמרדמסםב ובע בדנרב

 המסגבארבאסכורבההמפיהבהטו הב סורת.

ב)COPY(ב)צס ום(. 1ב חצובע בה חצןב
טענובארבהדידמבמ כם. 2ב

הזסנובארבדיפתבהעורקסםבהתצוס. 3ב
4ב חצובע ב▲באובע ב▼בכמסב  חותב אפמתורב

Paper Typeב)יוגבהנססת(.

 Plain5ב חצובע ב►באובע ב◄ב  חסתהב אפמתורב
Paperב)נססתבתגס (,בInkjet Paperב)נססתב
 Brotherב,בBrother BP71הזתקרבמסו(,ב

BP61ב,בOther Glossyב)נססתבד תסקבאחת(באו
 Transparencyב)מקף(.

.OKחצובע ב 

אםבאסנכםבתוצסםב מנורבהגמתורבנויפור,ב חצובע ב 6ב
Mono Startב)הרח הב מחותב  ן(באובע ב

Colour Startב)הרח הב צ ע(.

גודל הנייר
אםבארםבדצ דסםבע בנססתבמאסנובA4,בע סכםב מנורב
ארבהגמתרבגומ בהנססת.בנסרןב צ םבאמבותקבע בנססתב
דיוגבA4,בבLegal,בבLetter,בבA5באובנססתבצס וםב גומ ב

15בxב10בי"ד.

ב)COPY(ב)צס ום(. 1ב חצובע בה חצןב
טענובארבהדידמבמ כם.ב 2ב

הזסנובארבדיפתבהעורקסםבהתצוס. 3ב
4ב חצובע ב▲באובע ב▼בכמסב  חותב אפמתורב

Paper Sizeב)גומ בהנססת(.

5ב חצובע ב►באובע ב◄בכמסב  חותב אפמתורבA4,ב
A5,ב10x15cmב)15בxב10בי"ד(,בLetterבאוב

.Legal 
.OKחצובע ב 

אםבאסנכםבתוצסםב מנורבהגמתורבנויפור,ב חצובע ב 6ב
Mono Startב)הרח הב מחותב  ן(באובע ב

Colour Startב)הרח הב צ ע(.
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פעולות של התכונה 
PhotoCapture CenterTM

גםבאםבדכמסתכםבלאבדחו תב דחמ ,ב אפמתורכםב
 המפסיברדונורבסמסתורבדדמסהבמ בדצ דהבמסגסט סרב
אובדכונןבזסכתוןבה זקבדיוגבUSB.ב)עססנוב פתקבהדפסת 

תמונותב עדומסםבה אסם(.

נסרןב יתוקבדידכסםבו מדותבאורםבסמסתורב כתטסיב
זסכתוןבאוב כונןבאחיוןבדיוגבUSB.ב)עססנוב יעסףבסריקה 

לכרטיס זיכרון או לכונן זיכרון הבזק מסוג USBב
 עדומסםבה אסם(.ב

אםבהדכמסתבדחו תב דחמ ,בנסרןב גמרב כתטסיב
זסכתוןבאוב כונןבזסכתוןבה זקבדיוגבUSBבהדוכניב ח קוב

הקמדסבמ בהדכמסתב אדצעורבהדחמ .

)עססנוב יעסףבPhotoCapture CenterTMבע ותבב®Windowsב
אובCenterTMבRemote Setup & PhotoCaptureבע ותב

Macintoshבבמדריך למשתמש בתוכנה(.

שימוש בכרטיס זיכרון או בכונן 
USB זיכרון הבזק מסוג

הדכמסתבדרוצתרבBrotherבמ תמורכםבדצוסמב כוננסב
דמסהב)חתסצסם(בהדסועמסםב מסדומבעםביוגסבהדמסהב
הפופו תססםב דצ דורבמסגסט סורבStickTMבMemory,בב

PROTMבStickבMemory,בבDuoTMבStickבMemory,בב

DuoTMבPROבStickבMemory,בבSD,בבSDHCבבוכוננסבזסכתוןב

.USBה זקבדיוגב

הרכונהבCenterTMבPhotoCaptureבדאפמתרבהמפירב
רדונורבמסגסט סורבדדצ דהבמסגסט סרב תזו וצסהב

ג והה,בע בדנרב סהנורבדהמפירברדונורבאסכורסר.

1

הדפסת תמונות מכרטיס זיכרון ומכונן 
USB זיכרון הבזק מסוג
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תחילת העבודה
הכנסיובכתטסיבזסכתוןבאובכונןבזסכתוןבה זקבדיוגבUSBבעמבהיוףב רומבהחתסץבהדראסם.

ב

1USB כונן זיכרון הבזק מסוג

חשוב
דדמקבה-USBבהסמסתברודמבאמבותקב כונןבזסכתוןבה זקבדיוגבUSB,ב
 דצ דהברואדרבמ בPictBridgeבאוב דצ דהבמסגסט סרבהרודכרב

 רקןבאחיוןבדיוגבUSB.בהרקנסבUSBבאחתסםבאסנםבנרדכסם.

חריץ כרטיס הזיכרון2

כרטיסי זיכרון תואמיםחריצים
חתסץבע סון

ב

ב

MemoryבStickTM

MemoryבStickבPROTM

ב

MemoryבStickבDuoTM

MemoryבStickבPROבDuoTM

ב

MicroTMבStickבMemoryב)נמתמבדראם(

חתסץברחרון
ב

ב

SD

SDHC

ב

SDבminiב)נמתמבדראם(

SDבmicroב)נמתמבדראם(

חשוב
איןב הכנסיבהרקןבדיוגבDuoTMבStickבMemoryב רומבחתסץבה-SDבהרחרוןבמכןבפעו הבזובע ו הב גתוםבנזקב

 דכמסת.

ב

1
2
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9

דחוונסבדקמבPHOTO CAPTURE ) כסמרברדונה(:

ב

בהוכניוב דכמסתב צותהברקסנה. nnUSBבמו ק.בכתטסיבהזסכתוןבאובכונןבזסכתוןבהה זקבדיוגבPHOTO CAPTURE דחוון
בהוכניוב דכמסתב צותהבמגוסה. nnUSBבכ וס.בכתטסיבהזסכתוןבאובכונןבזסכתוןבהה זקבדיוגבPHOTO CAPTURE דחוון
בדה ה .בדר צערבקתסאהבאובכרס הב כתטסיבהזסכתוןבאוב כונןבזסכתוןבהה זקבדיוגב nnPHOTO CAPTURE דחוון

.USB

חשוב
איןב נרקבארבכ  בהחמד באוב הוצסאבארבכתטסיבהזסכתוןבאובארבכונןבזסכתוןבהה זקבדיוגבUSBבדכונןבהדמסהב

)חתסץ(באובדדדמקבה-USBבהסמסתב זדןבמהדכמסתבקותאבאובכור ב כתטסיבהזסכתוןבאוב כונןבזסכתוןבהה זקבדיוגב
USBב)דקמבPHOTO CAPTUREבדה ה (.בפעולה זו תגרום לאובדן מידע או לנזק לכרטיס.

 אפמתורבהדכמסתב קתואבהרקןבאחמב כ בפעם.
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הדפסת תמונות
הצגת תמונות

נסרןב הצסגבארבהרדונורבמ כםב רצוגהבדקמסדהבע ב
ג סבהצגב פנסבהמפירן.באםבהרדונורבמ כםבמדותורב

 ק צסםבגמו סם,ברסרכןבהמהסהב פנסבמכ ברדונהברוצגב
ע בג סבהצג.

הקפסמוב הכנסיבארבכתטסיבהזסכתוןבאובארבכונןב 1ב
בזסכתוןבהה זקבדיוגבUSBב חתסץבהדראסם.
ב)PHOTO CAPTURE(ב ב חצובע ב

) כסמרברדונה(.ב
2ב חצובע ב▲ אובע ב▼בכמסב  חותב אפמתורב

  )Photo(sבViewב)הצגרברדונור(.
.OKחצובע ב 

3ב חצובע ב► אובע ב◄בכמסב  חותב רדונהבאוב
 יתטבהתצוססם.

4ב אדצעורבדקמסבהחסוג,בהזסנובארבדיפתבהעורקסםב
התצוס.

חזתובע במ  סםב3בו-4בעמבמריססדוב  חותבארב 5ב
כ בהרדונור.

הערה
 חצובע בClearב)נסקוס(בכמסב חזותב תדהבהקומדר:

6ב אחתבמ חתרםבארבכ בהרדונור,ב צעובאחרב
דהפעו ורבה אור:ב

ומנובארבהגמתורבההמפיה.ב nn OKחצובע ב 
)עססנוב יעסףבהגדרות הדפסה 

ב- ™PhotoCapture Centerבמ עדומבזה(.

אםבאסנכםבתוצסםב מנורבהגמתור,ב חצובע ב nn
Colour Startב)הרח הב צ ע(ב המפיה.

הגדרות הדפסה 
PhotoCapture Center™-ב

נסרןב מנורבארבהגמתורבההמפיהב אופןבזדנס.ב

הדכמסתבסחזותב הגמתורב תסתרבהדחמ במ וב אחתב3ב
מקור,באובאםבטססדתבהדצ בדחזסתבארבהדכמסתב דצ ב

בפקי.ב)עססנוב יעסףבטיימר המצבבבפרק 1בהדופסעב
במדריך המתקדם למשתמש(.

הערה
נסרןב מדותבארבהגמתורבההמפיהבמ הןבארםב
דמרדמסםב ערסםבקתו ורב אדצעורבהפסכרןב

  תסתרבדחמ .ב)עססנובבקביעת הגדרות חדשות 
כברירת מחדלבבפרק 8בהדופסעבבמדריך המתקדם 

למשתמש(.
ב

מספר ההדפסות  1

) הצגרברדונור,בחספומב פסבראתסמ,בדצגרב
מקופסור(

רוכ וב צפורב דיפתבהרדונורבהכו  באמתבסומפיו.

) המפירבכ בהרדונור,בהמפירברדונור,במספותב
רדונור,בחסרומ(

נסרןב צפורב דיפתבהעורקסםבמ בכ ברדונהב
מרומפי.

) המפירבDPOF(ב אבדופסע.

0001
Print    Press Start

Print Quality Photo
Paper Type Other Glossy

10x15cmPaper Size

Print SettingPrint Setting
1
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9

סריקה לכרטיס זיכרון או 
USB לכונן זיכרון הבזק מסוג

 אפמתורכםב יתוקבדידכסםב מחותב  ןבו צ עב
ו מדותבאורםבסמסתורב כתטסיבזסכתוןבאוב כונןבזסכתוןב

ה זקבדיוגבUSB.בדידכסםב מחות-  ןבנמדתסםב
כקו צסבPDFבב)PDF.*ב(באובTIFFבב)TIF.*ב(.ב אפמתורכםב
 מדותבדידכסםבצ עונססםבכקו צסבPDFבב)PDF.*ב(באוב

JPEGבב)JPG.*ב(.בהגמתרב תסתרבהדחמ בהסאבColorב
150בור נסרב תסתרבהדחמ ב קו ץבהנמדתבהסאבPDF.ב
הדכמסתבסוצתב אופןבאוטודטסבמדורבק צסםבהד וייסםב

ע בהראתסמבהנוכחס.ב) ק  רבפתטסם,בעססנוב דמתסמב
 הרקנהבדהסתה(.ב מוגדה,במםבהקו ץבמ בהרדונהב

החדסמסרבמניתקהב -ב1ב סו סב2010בסהסהב
PDF.01071005ב.בנסרןב מנורבארבהצ עבוארבהאסכור.

תבנית קובץ ניתנת Quality (איכות)
לבחירה

Color 150JPEGב/בPDF

Color 300בJPEGב/בPDF

Color 600JPEGב/בPDF

B/W 200x100TIFFב/בPDF

B/W 200TIFFב/בPDF

הקפסמוב הכנסיבארבכתטסיבהזסכתוןבאובארבכונןב 1ב
זסכתוןבהה זקבדיוגבUSBב חתסץבהדראסם.

חשוב
איןב הוצסאבארבכתטסיבהזסכתוןבאובארבכונןבזסכתוןב

 PHOTOב זדןבמדקמבUSBהה זקבדיוגב
CAPTUREב) כסמרברדונה(בדה ה בע בדנרב
 דנועבנזקב כתטסי,ב כונןבזסכתוןבהה זקבדיוגב

USBבאוב נרונסםבהמדותסםב ו.

טענובארבהדידמבמ כם. 2ב

כאמתב תצונכםב יתוקבכתטסיבזסכתוןבאובכונןבזסכתוןב 3ב
)SCAN(ב ה זקבדיוגבUSB,ב חצובע ב

)יתסקה(.
 4ב חצובע ב▲ אובע ב▼בכמסב  חותב אפמתור

MediaבtoבScanב)יתסקהב דמסה(.ב

.OKחצובע ב 

5ב צעובאחרבדהפעו ורבה אור:
אובע ב▼ב  חסתהב nn ▲מסנוסבהאסכור,ב חצובע ב 

 אפמתורבQualityב)אסכור(.

ע תוב מ  ב6.

ב)הרח הב מחותב  ן(ב nnMono Startחצובע ב 
אובע בColour Startב)הרח הב צ ע(ב

 הרח רבהיתסקהבד  סב מנורבהגמתורב
נויפור.

6ב חצובע ב► אובע ב◄בכמסב  חותבColor 150,בב
Color 300,בבColor 600,בבB/W 200x100ב

.B/W 200באוב
.OKחצובע ב 

7ב צעובאחרבדהפעו ורבה אור:
. nn8מסנוסביוגבהקו ץ,בע תוב מ  ב 

ב)הרח הב מחותב  ן(ב nnMono Startחצובע ב 
אובע בColour Startב)הרח הב צ ע(ב

 הרח רבהיתסקהבד  סב מנורבהגמתורב
נויפור.

8ב חצובע ב▲ אובע ב▼בכמסב  חותב אפמתורב
 TypeבFileב)יוגבהקו ץ(.

 חצובע ב► אובע ב◄בכמסב  חותב אפמתורב
.TIFFבאובPDFבב,JPEG 

.OKחצובע ב 

הערה
,ב אםב חתרםב אפמתורבColorב)צ ע(ב מ  ב6•ב ב

.TIFF- אברוכ וב  חותב 
ב)מחות-  ן(ב מ  ב אםב חתרםב אפמתורבB/W•ב ב

.JPEG- 6,ב אברוכ וב  חותב

SCANSCAN Select & Press

Scan to File
Scan to Media
Scan to E-mail
Scan to OCR

OK

OK

Scan a document 
directly to a media 
card or 
USB flash 
memory.
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9ב צעובאחרבדהפעו ורבה אור:
. nn0מסנוסביוגבהקו ץ,בע תוב מ  ב 

ב)הרח הב מחותב  ן(ב nnMono Startחצובע ב 
אובע בColour Startב)הרח הב צ ע(ב

 הרח רבהיתסקהבד  סב מנורבהגמתורב
נויפור.

מםבהקו ץבדוגמתב אופןבאוטודטס,באמבנסרןב ק ועב 0ב
מםבאחתב הראםב תצונכםב אדצעורב וחבדקמסב

בהחסוג.ב
 חצובע ב▲ אובע ב▼בכמסב  חותב אפמתורב

 File Nameב)מםבהקו ץ(.
הזסנובארבמםבהקו ץבהחממ.ב)עססנוב יעסףבהזנת 

 טקסטבמ עדומסםבה אסם(.
בנסרןב מנורבארב6בהרווסםבהתאמונסםב   מ.

.OKחצובע ב 

הערה
 חצובע בClearב)נסקוס(ב דחסקרבהמםבהנוכחס.

Qב חצובע בMono Startב)הרח הב מחותב  ן(באובע ב
Colour Startב)הרח הב צ ע(.

הערה
נסרןב הנסחבדיפתבדידכסםבע בג סבזכוכסרבהיותקב

ו יתוקבאורםבכק צסםבנפתמסם.ב)עססנוב יעסףבחיתוך 
אוטומטיבבפרק 8בהדופסעבבמדריך המתקדם 

למשתמש(.
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10

10

הדפסת מסמך
 אפמתורבהדכמסתב ק  בנרונסםבדהדחמ ב

ו המפסים.ב  סצועבהמפיהבדהדחמ ,בהרקסנובארב
דנה בההרקןבמ בהדמפיר.

)עססנוב יעסףבהדפסהבע ותבב®Windowsבאוב יעסףב
הדפסה ושליחה וקבלה של פקסיםבע ותבMacintoshב
שבמדריך למשתמש בתוכנהב ק  רבדסמעבאומורב

הגמתורבהדמפיר(.

בהנדצאב 1 Brotherהרקסנובארבדנה בההרקןבמ ב
 רק סטותבההרקנה.ב)עססנובבמדריך להתקנה 

מהירה(.
דרומבהססמוםבמ ובארםבנדצאסם,ב חתוב פקומהב 2 

Printב)המפיה(.
 3 חתובארבמםבהדכמסתבמ תמורכםב רס רב

המו-מסחבPrintב)המפיה(בו אחתבדכןב חצובע ב
Propertiesב)דאפססנסם(.ב

 4 חתובארבהדאפססנסםבהתצוססםב רס רבהמו-מסחב
Propertiesב)דאפססנסם(.

)יוגבדמסה/אסכור( nn MediaType/Quality

)גומ בהנססת( nn Paper Size

)פתסירבהמפסם( nn Page Layout 
)הגמתורבצ ע( nn Colour Settings

)מסתוג( nn Scaling

)מסדומב יסדןבדסם( nn Use Watermark

)ראתסמבומערבהמפיה( nn Print Date&Time

בב)אסמות(. 5 OKחצובע ב 

בב)אסמות(בכמסב הרחס ב המפיה. 6 OKחצובע ב 

כיצד להדפיס ממחשב
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11
סריקת מסמכים

קססדורבדיפתבמתכסםב יתסקרבדידכסם.בנסרןב
 המרדמב דקמבSCANב)יתסקה(במע בהדכמסתבאוב

 דנה סבהרקןבהיותקב דחמ .

ע בדנרב המרדמב דכמסתב  סצועביתסקור,בסמב 1 
 הרקסןבדנה בהרקןב יותק.באםבהדכמסתבדחו תב

 תמר,בסמב כ ו בכרו רבIPב/TCPב הגמתורסו.
הרקסנובארבדנה סבההרקןבמ בהיותקב nn

הנדצאסםב רק סטותבההרקנה.ב)עססנובבמדריך 
להתקנה מהירהבו פתקבסריקהבשבמדריך 

למשתמש בתוכנה(.

אםבהיתסקהב תמרב אבהצ סחה,בסמב כ ו ב nn
כרו רבIPב/TCPב הגמתורבהדכמסת.ב)עססנוב

בהגדרת סריקה ברשתבשבמדריך למשתמש 
בתוכנה(.

כיצד  בטענובארבהדידמבמ כם.ב)עססנוב יעסףב 2
לטעון מסמכיםבמ עדומסםבהקומדסם(.

המרדמוב דזסןבהדידכסםבהאוטודטסבכמסב nn
 יתוקבדידמבדתו הבעדומסם.בכ בגס סוןבדוזןב

 אופןבאוטודטס.

המרדמוב זכוכסרבהיותקבכמסב יתוקבמףב nn
דרומביפתבאובכ במףב נפתמ.

 3 צעובאחרבדהפעו ורבה אור:
ב nnSCANכמסב  צעביתסקהב אדצעורבהדקמב

)יתסקה(,בעססנוב יעסףבסריקה באמצעות מקש 
הסריקה.

כמסב  צעביתסקהב אדצעורבדנה בהרקןב nn
 יותקב דחמ במ תמורכם,בעססנוב יעסףב

סריקה באמצעות מנהל התקן לסורק.

סריקה באמצעות מקש 
הסריקה

 ק  רבדסמעבנויף,בעססנובבשימוש במקש הסריקהב
שבמדריך למשתמש בתוכנה.

ב)יתסקה(. 1 SCANחצובע בהדקמב 

 חתובארבדצ בהיתסקהבהתצוס.ב 2

)יתסקהב קו ץ( nn Scan to File

)יתסקהב דמסה( nn Scan to Media

nn Scan to E‑mail 
)יתסקהב מואתבא קטתונס(

nn 1ב(בOCR- יתסקהב( Scan to OCR

ב)יתסקהב רדונה( nnScan to Image
ב ) דמרדמסבMacintosh(בסמב הותסמבו הרקסןבארב!Prestoב1
PageManagerב פנסבהמסדומ.ב ק  רבהותאורבנויפור,ב
עססנוב יעסףבגישה לתמיכה של Macintosh(  Brother(ב

 עדומסםבהקומדסם.

) דמרדמסםב תמר( 3 
 חתובארבהדחמ במא סוב תצונכםב מ וחבארב

הנרונסם.

ב)הרח (בכמסב הרחס ב  סצועב 4 Startחצובע ב 
היתסקה.

סריקה באמצעות מנהל 
התקן לסורק

 ק  רבדסמעבנויף,בעססנובבסריקת מסמכים באמצעות 
מנהל התקן TWAINבאובבסריקת מסמכים באמצעות 

מנהל התקן WIAבשבמדריך למשתמש בתוכנה.

ב 1 Scanהפעס ובארבססמוםבהיתסקהבו חצובע בה חצןב
)יתסקה(.

ב 2 Resolutionצעובהראדהב הגמתורבכגוןב 
)תזו וצסה(,בבBrightnessב) הסתור(בו-Scan Typeב
)יוגביתסקה(במ רס רבהמו-מסחבScanner Setupב

)הגמתרבהיותק(.

ב)יתסקה(בכמסב 3 Scanב)הרח ה(באובStartחצובע ב 
 הרחס ב  סצועבהיתסקה.

כיצד לסרוק למחשב
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א

א

החלפת מחסניות הדיו
הדכמסתבמ כםבדצוסמב דמבנקומורבמסו.בדמבנקומורב

המסובעוק ב אופןבאוטודטסבאחתבתדרבהמסוב כ באחרב
ד-ב4בהדחינסור.בכאמתבהדכמסתבדזההבמדחינסרבמסוב

עודמרב הרתוקן,בהואבסרתסעב פנסכםב אדצעורב
הומעהבע בהצג.

ע בהצגברופסעבהומעהב ג סבדחינסרבמסובמתדרבהמסוב
 הבנדוכהבאובמסמב הח ספה.בהקפסמוב עקו באחתב

ההנחסורבהדופסעורבע בג סבהצגבע בדנרב הח סףבארב
דחינסורבהמסוב ימתבהנכון.

 דתורבמהדכמסתבסותהב כםב הח סףבארבדחינסרב
המסו,ברסוורתבכדורבקטנהבמ במסוב דחינסר.בסמב מדותב
ע בכדורבקטנהבמ במסוב דחינסרבכמסב דנועבדהאווסתב

 סס מבו פגועב רומ רבתאמבההמפיה.

חשוב
הדמפיורבהת -רכ סרסורבדרוצתרבBrotherב
דסועמורב פעו בעםבמסובדיוגבדיוסם.בהןבספע וב

 תדורבהאדסנורבוה סצועסםבהאופטסד ססםב
כאמתבנעמהב הםבמסדומבעםבדחינסורבמסוב

דקותסורבדרוצתרבBrother.בח תרבBrotherב אב
סכו הב ה טסחב סצועסםבואדסנורבאופטסד ססםבאםב
נעמהבמסדומב מסובאוב דחינסורבדיוגבאחת.ב כןב

ח תרבBrotherב אבדד סצהב עמורבמסדומב
 דחינסורבכ מהןבפתטב דחינסורבדקותסורב
דרוצתרבBrother,באוב ד אבדחממבדחינסורב

דמודמורב מסובדדקותורבאחתסם.בכר ב
האחתסורב אבסכיהבארבהרסקונסםבמסהסהבע סכםב

  צעב דכמסתב גסןבנזקב תאמבההמפיהבאוב
 ח קסםבאחתסםב דכמסתבכרוצאהבדמסדומב

 דוצתסםב אברואדסם.

ב

פרחובארבהדכיהבמ בראבדחינסורבהמסו. 1 
אםבכ תב אבנסרןב עמורבמסדומב דחינסרבמסוב

באחרבאובסורת,ברתאובע בהצגבארבההומעה
OnlyבPrintבB&Wב)המפיהב מחותב  ןב   מ(ב

אובPrintבCannotב) אבנסרןב המפסי(.

 2 חצובע בסמסרבמחתותבהנעס הבכפסבמדרואתב אסותב
ע בדנרב מחתתבארבהדחינסרבהדופסעהבע בהצג.ב

מ פובארבהדחינסרבדהדכמסת.
ב

ב

במ ב פרחובארבהאתסזהבמ בדחינסרבהמסובהחממה 3
הצ עבמדוצגבע בג סבהצג,בו אחתבדכןבהוצסאובארב

דחינסרבהמסו.

פעולות תחזוקה שגרתיות



54

יו  ובארבהחוגהבהסתוקהבמע בדכיהבהדגןב 4 
הצהו ב כסווןבהמעוןבעמבמרסמדעבנקסמהבע בדנרב
 פרוחבארבנעס רבהוואקום,בו אחתבדכןבהיסתובארב

הדכיהב)1(.
ב

ב

.בהרקסנובארבדחינסרב  כ בצ עבסמבדסקוםבדמ ו 5
המסוב כסווןבהחץבמע בהרווסר.

ב

קו ב מחפוב עמסנורבארבדחינסרבהמסובעמבמססמדעב 6
נקסמה,בו אחתבדכןביגתובארבדכיהבראבדחינסורב

המסו.
ב

המסוב אופןב הדכמסתבס צעבארחו ב דמבנקומורב 7
אוטודטס.

הערה
אםבהח פרםבדחינסרבמסובמחותהב דמ ,בססרכןב •בב

מרתאובהומעהבע בג סבהצגבמ הבארםבדר קמסםב
 וומאבמדמו תב דחינסרבחממהב גדתסב) מוגדה,ב

בDid You Changeב)האםב Blackב
במחות((.בע ותבכ בדחינסרבחממהב הח פרםב
מהרקנרם,ב חצובע בYes( 1ב)כן((בכמסב ארח ב

ארבדמבנקומורבהמסובע ותבאורובצ עב אופןב
אוטודטס.באםבדחינסרבהמסובמהורקנהב אבחממהב

 גדתס,ב חצובע ב2ב)Noב) א((.
ב אםבדוצגבע בג סבהצגבCartridgeבInkבNo•ב ב
)אסןבדחינסרבמסו(באובDetectבCannotב) אב

דזהה(ב אחתבהרקנרבדחינסורבהמסו,בומאוב
מדחינסורבהמסובדורקנורב צותהבנכונה.

ב

ב

זהירות
אםבנכניב כםבמסוב עסנססם,במטפובאורובדסמב דסםב

והרקמתוב תופאבאםבארםבחוממסם.

ב

1
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א

חשוב
ב מ וףבארבדחינסורבהמסובאםב אבנמתמרםב אין•ב ב

 הח ספם.באםברעמובכן,בהמ תבע ו ב הפחסרבארב
כדורבהמסובוהדכמסתב אבסזההבארבכדורבמסוב

מנורתהב דחינסר.
ב גערב חתסצסבהכנירבהדחינסור.באםברעמוב אין•ב ב

כן,בהמסובע ו ב הכרסםבארבאצ עורסכם.
אםבנדתחב כםבמסובע בהעותבאובע בה גמסם,בסמב •בב
 מטוףבאורובדסמבעםבי וןבאובעםברכמסתבנסקוס.
אםבעת  רםבארבהצ עסםבע -סמסבהכניהבמ ב •בב
דחינסרבמסוב דקוםבה אבנכון,בנקובארבתאמב

ההמפיהבדיפתבפעדסםב אחתבמהכנירםבארב
הדחינסרב דקוםבהנכון.

•בב אחתבמפרחרםבדחינסרבמסו,בהרקסנובאורהב
 דכמסתבוהמרדמוב כו הברומבמסמהבחוממסםב
דתגעבהכנירהב דכמסת.בהמרדמוב דחינסורב

מסובמטתםבנפרחוב פסבראתסמבהרפוגהבהדצוסןבע ב
האתסזה.

ב פתקבאוב  צעבמסנוססםב דחינסרבהמסו.ב אין•ב ב
פעו ורבדיוגבזהבע ו ורב גתוםב מ ספהבמ במסוב

דהדחינסר.

ב

ניקוי ובדיקת המכשיר
ניקוי זכוכית הסורק

התסדובארבדכיהבהמפסםב)1(.בנקובארבזכוכסרב
היותקב)2(בוארבהפ יטסקבה  ןב)3(ב אדצעורב
דט סרבתכהב  אביס סםבהיפוגהב חודתב  רסב

מ סקב נסקוסבדמטחסבזכוכסר.
ב

נקובארבהתצועהבה  נהב)1(בוארבתצוערבהזכוכסרב  2
)2(במ בדזסןבהדידכסםבהאוטודטסב אדצעורב

דט סרב  אביס סםבהיפוגהב חודתב  רסבמ סקב
 נסקוסבדמטחסבזכוכסרבמאסנובמ סק.

ב

הערה
 נויףב נסקוסבתצוערבהזכוכסרב אדצעורבחודתב
  רסבמ סקב נסקוסבדמטחסבזכוכסר,בהע סתובארב

קצורבהאצ עורבע בפנסבהזכוכסרבכמסב וומאבמהסאב
נקססהבד כ ומ.באםבארםבדתגסמסםבמסמב כ ומ,ב

נקובמו באזותבזהב תצוערבהזכוכסר.בססרכןב
מרצטתכוב חזותבע ברה סמבהנסקוסבמ ומבאוב
את עבפעדסם.ב  מסקה,ב צעובהמפיהב אחתב

כ בנסקוס.

ב

2

1

3

1

2
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ניקוי גלילי איסוף הנייר

. מ פוב גדתסבארבדגמבהנססתבדהדכמסת 1

נרקובארבהדכמסתבדמקעבהחמד בופרחובארב 2 
דכיהבמחתותבהנססתבהרקועב)1(.

ב

נקובארבג ס סבאסיוףבהנססתב)1(ב 3 אדצעורבדט סרב
כורנהבט ו הב דעטבא כוהו .

ב

ביגתובארבדכיהבמחתותבהנססתבהרקוע. 4 
ומאובמהדכיהביגותבכה כה.

החזסתובארבדגמבהנססתב ד ואוב רומבהדכמסת. 5 

ח תובדחממבארבכ  בהחמד . 6 

ניקוי ראש ההדפסה
ע בדנרב מדותבע באסכורבהמפיהבטו ה,בסנקהב

הדכמסתבארבתאמבההמפיהב אופןבאוטודטסב פסב
הצותמ.ב אפמתורכםב הרחס בארברה סמבהנסקוסב
 אופןבסמנסבאםבדרג הב עסהב אסכורבההמפיה.

אםב מפסםבמארםבדמפסיסםבדרק  סםבפיסםבאופקססםב
ע בג סבטקיטבאובגתפסקה,באובאםבדרק  בטקיטבדחוק,ב

נקובארבתאמבההמפיהבוארבדחינסורבהמסו.ב
 אפמתורכםב נקורבארבהמסובהמחותב   מ,בארב

מ ומרבהצ עסםב)כחו /צהו /דגנטה(באובארבאת ערב
הצ עסםב ו-זדנסר.

נסקוסבתאמבההמפיהבצותמבמסו.בנסקוסברכוףבדמסבצותמבמסוב
 אופןבדסורת.

חשוב
איןב גערב תאמבההמפיה.באםברסגעב תאמב

ההמפיהבהמ תבעמוסב גתוםב נזקב  רסבהפסמב
 דכמסתבו  ט בארבהאחתסורבע בתאמב

ההמפיה.

.  חצובע בMenu (תפריט) 1

בכמסב  חותב  חצובע ▲באובע ▼ 2
ManagementבInkב)נסהו במסו(.

.OKחצובע ב 

 3 Cleaningחצובע ▲באובע ▼בכמסב  חותב 
)נסקוס(.

.OKחצובע ב 

בכמסב  חותב אפמתורב  חצובע ▲באובע ▼ 4
Blackב)מחות(,בColorב)צ ע(באובAllב)הכ (.

.OKחצובע ב 
הדכמסתבסנקהבארבתאמבההמפיה.ב יסוםבהנסקוס,ב

הדכמסתבסחזותב דצ בהדרנהב אופןבאוטודטס.

הערה
אםבנסקסרםבארבתאמבההמפיהב פחורבחדמב

פעדסם,באמבאסכורבההמפיהב אבהמרפתה,בניוב
 הרקסןבדחינסרבמסובInnobellaTMבדקותסרבחממהב

מ בBrotherב דקוםבכ באחמבדהצ עסםב
ה עסרססם.בניוב נקורבארבתאמבההמפיהבמו ב
עמבחדמבפעדסםבנויפור.באםבאסכורבההמפיהב
.Brotherעמססןב אבהמרפתה,בפנוב דמווקבמ ב

ב

1

1
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א

בדיקת איכות ההדפסה
אםב המפיהבדופסעסםבצ עסםבוטקיטבמהוססםבאוב

מדופסעסםבע סהםבקווסם,בססרכןבמח קבדדזתקסבהמסוב
ירודסם.בנסרןב  מוקבזארב אדצעורבהמפירבמףב

 מסקרבאסכורבהמפיהבו מסקרבר נסרב מסקרב
הדזתקסם.

)רפתסט(. 1  Menuחצובע ב 

בכמסב  חותב  חצובע ▲באובע ▼ 2
ManagementבInkב)נסהו במסו(.

.OKחצובע ב 

ב 3 TestבPrintחצובע ▲באובע ▼בכמסב  חותב 
)המפירבעדומבנסיסון(.

.OKחצובע ב 

בכמסב  חותב  חצובע ▲באובע ▼ 4
QualityבPrintב)אסכורבהמפיה(.

.OKחצובע ב 

)הרח הב צ ע(. 5  Colour Startחצובע ב 
הדכמסתבסמפסיבארבמףב מסקרבאסכורבההמפיה.

 6 מקובארבהאסכורבמ באת ערבד  נסבהצ עבע ב
המף.

ע בהצגברופסעבהמא הבהאםבאסכורבההמפיהב 7 
טו ה.

 צעובאחרבדהפעו ורבה אור:
אםבכ בהקווסםבמהומפיוב  מסקהב תותסםב nn
 עסן,ב חצובע ב1ב)Yesב)כן((ב יסוםב מסקרב

.Qאסכורבההמפיהבוע תוב מ  ב

אםבארםבד חסנסםב קווסםבקצתסםבמחיתסםב nn
כדרואתב ה ן,ב חצובע ב2ב  חסתרבהאפמתורב

Noב) א(.

אסכורבסתומהאסכורבטו ה
בב

ע בג סבהצגברוצגבהמא הבהאםבאסכורבההמפיהב 8 
רקסנהבע ותבהמחותבוע ותבמ ומרבהצ עסם.
 חצובע ב1ב)Yesב)כן((באובע ב2ב)No ) א((.

ע בג סבהצגברוצגבהמא הבהאםב תצונכםב הרחס ב 9 
ארברה סמבהנסקוס.

 חצובע ב1ב)Yesב)כן((.
סרחס בנסקוסבמ בתאמבההמפיה.

 Colour Start0  אחתביסוםבהנסקוס,ב חצובע ב
)הרח הב צ ע(.

הדכמסתבסמפסיבמו בארבמףב מסקרבאסכורב
ההמפיה.בחזתוב מ  ב6.

Q  חצובע בStop/Exit )עצסתה/סצסאה(.
אםבחזתרםבע בהרה סמב פחורבחדמבפעדסםב

ואסכורבההמפיהבעמססןבסתומה,בהח ספובארב
דחינסרבהצ עבמנירדה.ב

 אחתבהח פרבדחינסרבהמסו,ב מקובארבאסכורב
ההמפיה.באםבה עסהב אבנפרתה,בחזתובע ברה סמב

הנסקוסבוה מסקהבמ בהדחינסרבהחממהב פחורב
חדמבפעדסם.באםבעמססןבחיתבמסו,בפנוב יפקבמ ב

.Brother

חשוב
איןב גערב תאמבההמפיה.באםברגעוב תאמב

ההמפיהבהמ תבעמוסב גתוםב נזקב  רסבהפסמב
 דכמסתבו  ט בארבהאחתסורבע בתאמב

ההמפיה.

הערה
ב

←

ב

 זדןבמקססםבדזתקב
ירוםב תאמב

ההמפיה,בהרדונהב
מרמפסיוברסתאהב

כדוצגב ה ן.

 אחתבנסקוסבהדזתקב
מ בתאמבההמפיה,ב
הפיסםבהאופקססםב

ססע דו.

ב

ב
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Aבדיקת יישור ההדפסה
ססרכןבמרצטתכוב כווןבארבססמותבההמפיהב אחתב

הע תהבמ בהדכמסתבדדקוםב דקום,באםב המפיהב
דופסעסםבטקיטבדטומטמבאוברדונורבמהוסור.

)רפתסט(. 1  Menuחצובע ב 

בכמסב  חותב  חצובע ▲באובע ▼ 2
ManagementבInkב)נסהו במסו(.

.OKחצובע ב 

ב 3 TestבPrintחצובע ▲באובע ▼בכמסב  חותב 
)המפירבעדומבנסיסון(.

.OKחצובע ב 

ב 4 Alignmentחצובע ▲באובע ▼בכמסב  חותב 
)ססמות(.

.OKחצובע ב 

)הרח הב מחותב  ן(באובע ב 5  Mono Startחצובע ב 
Colour Start )הרח הב צ ע(.

הדכמסתבסרחס ב המפסיבארבמףב מסקרבססמותב
ההמפיה.

בו מקובאםב 6 1200dpi600בבו -בdpi- ניוב המפסיב
דיפתב5בדראסםב תדהבהג וההב סורתב דיפתב0.ב

 7 צעובאחרבדהפעו ורבה אור:
במ ב nn5אםבהמוגדאורבהדופסעורברחרבהדיפתב

המפיורב -600dpiבבו -1200dpiבבהןב ע ורב
תדרבההראדהבהג וההב סורת,ב חצובע ב1ב

)Yesב)כן((בע בדנרב יססםבארב מסקרבהססמותב
ו ע ותב מ  ב0.

אםב דיפתב מסקהבאחתבכ מהובקססדרבתדרב
הראדהבג וההבסורתב המפיהב -600dpiבבאוב
 -1200dpiב,ב חצובע ב2ב)No ) א((בע בדנרב

  חותב ו.

,ב חצובע בהדיפתבמ ב מסקרב 8 600dpiע ותב
ההמפיהב ע רבההראדהבהקתו הב סורתב

 המפיהב דיפתב0ב)1-8(.

,ב חצובע בהדיפתבמ ב מסקרב 9 1200dpiע ותב
ההמפיהב ע בההראדהבהקתו הב סורתב

 המפיהבמ בהדיפתב0ב)1-8(.

0  חצובע בStop/Exit )עצסתה/סצסאה(.
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ב

ב

פתרון בעיות

Aהודעות שגיאה והודעות הקשורות בתחזוקת המכשיר

כדוב כ בדוצתבדמתמסבדרוחכםבאחת,בע ו ורב הרתחמבמגסאורבוססרכןבמרצטתכוב הח סףבפתסטסםבדרכ סם.ב דקתהב
זה,בהדכמסתבמ כםבסזההבארבהמגסאהבוסצסגבארבההומעהבהדראסדה.בהומעורבהמגסאהבוהרחזוקהבהמכסחורב סורתב

דוצגורב ה ן.
רוכ וב רקןבארבדת סרבהומעורבהמגסאהבו  צעברחזוקהבמוטפרב כוחורבעצדכם.באםבארםבזקוקסםב יסועבנויף,ב
רוכ וב דצואב דתכזבהפרתונורבמ בBrotherבארבהמא ורבהנפוצורבהעמכנסורב סורתבכדובגםבטספסםב פרתוןב עסור.

http://solutions.brother.com/קתוב ארתבמ נוב כרו רב 

פעולהסיבההודעת שגיאה
 B&W Print Only

)המפיהב מחות-  ןב   מ(

 Replace Ink 
)סמב הח סףבמסו(

אחרבאובסורתבדדחינסורבהמסובהצ עונסורב
הרתוקנו.

רוכ וב המרדמב דכמסתבכדמפירבמחותב  ןב
 דממבכ-ב4בבמ ועורב הראםב דיפתבהמפסםב

מארםבדמפסיסם.
 זדןבמהומעהבזובדופסעהבע בג סבהצג,בכ ב

פעו הבעו מרב מתמבה אה:
המפיה nnב

אםבר חצובע בGreyscaleב)גוונסבאפות(ב
  מונסרבAdvancedב)דרקמם(במ דנה ב

הרקןבהדמפיר,ברוכ וב המרדמב
 דכמסתבכדמפירבמחותב  ן.

צס ום nnב
אםביוגבהנססתבדכווןב -Plain Paperב

ב)נססתבתגס (באובInkjet Paperב
)נססתבהזתקרבמסו(ברוכ וב צ םבדידכסםב

 מחותב  ן.
מ סחרבפקי nnב

אםביוגבהנססתבדכווןב -Plain Paperב
)נססתבתגס (,בInkjet Paperב)נססתב
הזתקרבמסו(,בהדכמסתבסק  בוסמפסיב

פקיסםב מחותב  ן.
אםבהדכמסתבהמו חבדע סתבפקיבצ עונס,ב

רה סמב" חסצרבהסמ"בס קמב מ וחבארב
הפקיב מחותב  ן.ב

אםביוגבהנססתבדכווןב -Other Glossyב
)נססתבד תסקבאחת(,בBrother BP71באוב
Brother BP61,בהדכמסתבסעצותבארבכ ב
ע ומורבההמפיה.באם תנתקו את המכשיר 
מהחשמל, או אם תוציאו את מחסנית הדיו 

הריקה, לא תוכלו להשתמש במכשיר עד 
שתחליפו את המחסנית באחת חדשה.ב

הח ספובארבדחינסורבהמסו.ב)עססנוב יעסףב
החלפת מחסניות הדיוב עדומסםבהקומדסם(.
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פעולהסיבההודעת שגיאה
 BT Call Sign On

)אורבזסהוסבBTבפוע (

)  תסטנסהב   מ(

אורבזסהוסבBTבדוגמתב -ONב)פוע (.באסןב
 אפמתורכםב מנורבארבדצ בהק  הבדסמנסב

 דצ באחת.

הגמסתובארבאורבזסהוסבה-BTב -OFFב)כ וס(ב
ב)עססנוב יעסףבאות זיהוי BT )בריטניה בלבד(ב

בפרק 5בהדופסעבבמדריך המתקדם 
למשתמש(.

 Cannot Detect 
) אבנסרןב זהור(

הרקנרםבדחינסרבחממהבדהתבדמסבוהדכמסתב
 אבזסההבאורה.

הוצסאובארבדחינסרבהמסובהחממהבוהרקסנוב
אורהבדחממב אסטסורבעמבמהסאברסנע ב קו ב

נקסמה.

אםבאסנכםבדמרדמסםב מסובדקותסבדרוצתרב
Brother,בססרכןבמהדכמסתב אבסזההבארב

דחינסרבהמסו.

הח ספובארבדחינסרבהמסוב דחינסרבמסוב
דקותסרבמ בBrother.באםבהומערבהמגסאהב

.Brotherדדמסכה,בפנוב דמווקבמ ב

הוצסאובארבדחינסרבהמסובהחממהבוהרקסנובאחרבדדחינסורבהמסוב אבהורקנהבכתאוס.
אורהבדחממב אסטסורבעמבמהסאברסנע ב קו ב
נקסמה.ב)עססנוב יעסףבהחלפת מחסניות הדיוב

 עדומסםבהקומדסם(.

 Cannot Print 
) אבנסרןב המפסי(

 Replace Ink 
)סמב הח סףבמסו(

אחרבאובסורתבדדחינסורבהמסובהצ עונסורב
הרתוקנו.בהדכמסתבסעצותבארבכ בע ומורב

ההמפיה.ב זדןבמקססםבזסכתוןבזדסן,בפקיסםב
 מחותב  ןבססמדתוב זסכתון.באםבהדכמסתב

המו חבדע סתבפקיבצ עונס,ברה סמב" חסצרב
הסמ"בס קמב מ וחבארבהפקיב מחותב  ן.

הח ספובארבדחינסורבהמסו.ב)עססנוב יעסףב
החלפת מחסניות הדיוב עדומסםבהקומדסם(.

 Comm. Errorב
)רק הב רקמותר(

אסכורבסתומהבמ בקובהט פוןבגתדהב מגסארב
רקמותר.

אםבה עסהבדדמסכה,בהרקמתוב ח תרב
הט פונסםבו קמובדהםב  מוקבארבקובהט פוןב

מ כם.

 Connection Fail
)חס ותבנכמ (

נסיסרםב הע סתבפקיסםבע בפסבמתסמהב
דדכמסתבפקיבמאסנוב דצ בהדרנהב הע תרב

פקיסםבע בפסבמתסמה.

 מקובארבהגמתורבהע תרבהפקיסםבע בפסב
מתסמהב דכמסתבהפקיבהמנס.

 Cover is Open
)הדכיהבפרוח(

התסדובארבדכיהבהיותקבויגתובאורובמו .דכיהבהיותקב אביגותב גדתס.

הדכיהבמ בראבדחינסורבהמסוב אביגותב
 גדתס.

מחפובארבדחינסרבהמסובפנסדהב חוזקהבעמב
מרסמדעבנקסמה.

 Data Remaining
)נרונסםבנורתוב זסכתון(

 חצובע בStop/Exitב)עצסתה/סצסאה(.בהדכמסתבנרונסבהמפיהבקססדסםב זסכתוןבהדכמסת.
ס ט בארבהדמסדהבוסדחקבאורהבדהזסכתון.ב

ניוב המפסיבמו .

 Disconnected 
)דנורק(

ניוב מ וחבאוב ק  במו .דכמסתבהפקיב צמבהמנסבהפיסקבארבהמסחה.

Document Jam 
)דידמברקוע(

הדידמב אבהוכניבאובהוזןבכתאוס,באובמהדידמב
מניתקבדרומבדזסןבהדידכסםבהאוטודטסבהסהב

אתומבדמס.

)עססנוב פתקבהשימוש במזין המסמכים 
האוטומטיב עדומסםבהקומדסם(.

)עססנוב יעסףבמסמך תקועב עדומסםבה אסם(.

 High Temperature
)טדפתטותהבג והה(

הנסחוב דכמסתב הרקתת.תאמבההמפיהבחםבדמס.

 Hub is Unusable
)התכזרב אבמדסמה(.

תכזרבאובכונןבזסכתוןבה זקבדיוגבUSBבעםבתכזרב
חו תוב דדמקבה-USBבהסמסתבמ בהדכמסת.

תכזרבאובכונןבזסכתוןבה זקבדיוגבUSBבעםבתכזרב
אסנםבנרדכסם.בנרקובארבההרקןבדדדמקב

ה-USBבהסמסת.
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 Image Too Long.

)רדונהבאתוכהבדמס(.
הדסדמסםבמ בהצס וםבמ כםבחתסגסםבו כןב אב

נסרןב הויסףבאפקטסם.
 חתוברדונהבעםבדסמורבתגס ור.

Image Too Small.
)רדונהבקטנהבדמס(.

גומ בהרדונהבקטןבדמסבע בדנרבמסהסהבנסרןב
 חרומבאורו.

 חתוברדונהבגמו הבסורת.ב

 Ink Absorber Full
)קו טבהמסובד א(

נמתמבטספו בפנסדס.ב עסהבזובעמוסהב הרתחמב
עק במסדומב דחינסורבכ מהןבמאסנןבדחינסורב
דקותסורבדרוצתרבBrother,באובדס וסבדחממבמ ב

דחינסורבדמודמורב מסובדדקותורבאחתסם.ב
האחתסורב אברכיהבארבהרסקונסםבמסהסהב
ע סכםב  צעב דכמסתבאםבנגתםבנזקב תאמב

ההמפיהבאוב ח קסםבאחתסםב דכמסתבכרוצאהב
דמסדומב יוגבאחתבמ במסובאובדחינסורבמסו.ב

בהרקמתוב מסתורבה קוחורבמ 
Brotherב/בדמווקבBrother.ב

 Ink Absorber NearFull
)קו טבהמסובכדעטבד א(

קופירבקו טבהמסובאובקופירבהתסקוןבכדעטב
ד אור.

הרקמתוב מסתורבה קוחורבמ בBrotherב/ב
דמווקבBrother.ב

 Ink low 
)כדורבמסובנדוכה(

אחרבאובסורתבדדחינסורבהמסובהצ עונסורב
עודמרב הרתוקן.באםבהדכמסתבהמו חבדע סתב

פקיבצ עונס,ברה סמב" חסצרבהסמ"בס קמב
 מ וחבארבהפקיב מחותב  ן.באםב אפמתורב
הדכמסתבהמו חב הדסתבאורו,בהפקיבהצ עונסב

סומפיב דכמסתבמ כםבכפקיב מחותב  ן.

הזדסנובדחינסרבמסובחממה.ברוכ וב הדמסמב
 המפסיבעמבמההומעהבCannot Printב

ב) אבנסרןב המפסי(ברופסעבע בג סבהצג.ב
)עססנוב יעסףבהחלפת מחסניות הדיוב עדומסםב

הקומדסם(.

 Low Temperature
)טדפתטותהבנדוכה(

הנסחוב דכמסתב הרחדם.תאמבההמפיהבקתבדמס.

 Media Error 
)מגסאהב כתטסיבהזסכתון(

כתטסיבהזסכתוןבפגום,בדאורח ב אופןב אבנכון,ב
אובמקססדרב עסהב כתטסיבהזסכתון.

הכנסיובארבהכתטסיבדחממב רומבהחתסץבע ב
דנרב וומאבמהואבדדוקםב אופןברקסן.באםב
המגסאהבחוזתרבע בעצדה,ב מקובארבכונןב

הדמסהב)חתסץ(במ בהדכמסתב כמבמרכנסיוב
 רוכובכתטסיבאחתבאמתבארםב טוחסםב ג סוב

מהואברקסן.

 Media is Full 
)כתטסיבהזסכתוןבד א(.

כתטסיבהזסכתוןבאובכונןבזסכתוןבהה זקבדיוגב
USBבמארםבדמרדמסםב ובכ תבדכס ב999ב

ק צסם.

 אפמתורבהדכמסתב  צעבמדסתהב כתטסיב
הזסכתוןבאוב כונןבזסכתוןבהה זקבדיוגבUSBבכ ב

עומבהואבדכס בפחורבד-ב999בק צסם.בניוב
 דחוקבק צסםבמ אב מסדומבע בדנרב פנורב

דקוםבוניובמו .

 No Callr ID 
) אבדופסעהבמסחהבדזוהה(

 אבקססדרבהסיטותססרבמסחורבנכניור.ב אב
קס  רםבמסחורבאובמאסנכםבדנוססםב מסתורב

מסחהבדזוההבמ ביפקבהט פוןבמ כם.

אםב תצונכםב המרדמב רכונרבהמסחהב
הדזוהה,בפנוב יפקבהט פוןבמ כם.ב)עססנוב

 יעסףבשיחה מזוהה )בריטניה ואירלנד 
בלבד(במ עדומסםבהקומדסם(.ב

 No File 
)אסןבקו ץ(

כתטסיבהזסכתוןבאובכונןבזסכתוןבהה זקבדיוגב
.JPGבמ כונןבהדמסהבאסנובדכס בקו ץבUSB

הכנסיוב חתסץבארבכתטסיבהזסכתוןבהדראסםבאוב
.USBארבכונןבזסכתוןבהה זקבהדראסםבדיוגב
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 No Ink Cartridge

)אסןבדחינסרבמסו(.
הוצסאובארבדחינסרבהמסובהחממהבוהרקסנובאחרבדדחינסורבהמסוב אבהורקנהבכתאוס.

אורהבדחממב אסטסורבעמבמהסאברסנע ב קו ב
נקסמה.ב)עססנוב יעסףבהחלפת מחסניות הדיוב

 עדומסםבהקומדסם(.

 No Paper fed 
) אבהוזןבנססת(

דגמבנססתבהצס וםבנדצאב דצ בהמפירב
תמונות.

דגמבנססתבהצס וםבנדצאב דצ בהמפיהברגיל.ב
)עססנוב מ  ב4בו העתהב"חמו "ב יעסףב
טעינת נייר צילוםב עדומסםבהקומדסם(.ב

נגדתבהנססתב דכמסת,באובמהנססתבאסנובטעוןב
כתאוסב רומבדגמבהנססת,באובמפרחבמחתותב

הנססתבהרקועב אביגותבכתאוס.

 צעובאחרבדהפעו ורבה אור:

ד אובדחממבארבהנססתבמ דגמבהנססתב nnב
ו אחתבדכןב חצובע בMono Startב

)הרח הב מחותב  ן(באובע ב
Colour Startב)הרח הב צ ע(.

ד אובדחממבארבהנססתבמ דגמבהנססתב nnב
ו אחתבדכןב חצובע בMono Startב

)הרח הב מחותב  ן(באובע ב
 Colour Startב)הרח הב צ ע(.ב

)עססנוב יעסףבטעינת נייר וחומרי הדפסה 
אחריםב עדומסםבהקומדסם(.

הוצסאובארבהנססתבהרקוע.בד אובאחתבהמ  סםבנססתברקועב רומבהדכמסת.
מ יעסףבמדפסת תקועה או נייר תקועב

 עדומסםבה אסם.

ומאובמדכיהבמחתותבהנססתבהרקועביגותבדכיהבמחתותבהנססתבהרקועבאסנוביגותבכתאוס.
 צותהבמווהבדמנסבהצממסם.ב)עססנוב יעסףב
מדפסת תקועה או נייר תקועב עדומסםב

ה אסם(.

 No Response/Busy
) אבדגס /עיוק(

 מקובמהדיפתבנכוןבו אחתבדכןבניובמו .הדיפתבמחססגרםבאסנובעונהבאובמהואברפוי.

 Not Registered 
) אבדרוכנר(

נסיסרםב גמרב דיפתב חסוגבדהסתבמאסנוב
דרוכנר.

הגמסתובדיפתב חסוגבדהסת.ב)עססנוב יעסףב
שמירת מספרים לחיוג מהירבמ עדומסםב

הקומדסם(.

 Out of Fax Memory
)זסכתוןבהפקיבד א(

 צעובאחרבדהפעו ורבה אור:הזסכתוןבמ בהדכמסתבד א.

דחקובארבהנרונסםבהמדותסםב זסכתון.ב nnב
 המגרבזסכתוןבנויף,ברוכ וב כ ורבארב
הרכונהבReceiveבMemoryב)הע תהב
 זסכתון(.ב)עססנוב יעסףבכיבוי פעולות 

העברה לזיכרוןבבפרק 4בהדופסעבבמדריך 
המתקדם למשתמש(.

המפסיובארבהפקיסםבהמדותסםב זסכתון.ב nnב
)עססנוב יעסףבהדפסת פקס מהזיכרוןב

שבפרק 4בבמדריך המתקדם למשתמש(.
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 Out of Memory

)הזסכתוןבאז (
מתבצעת כעת פעולת צילוםהזסכתוןבמ בהדכמסתבד א.

 צעובאחרבדהפעו ורבה אור:

ב)עצסתה/סצסאה(,ב nnStop/Exitב חצובע ב
הדרסנובעמבמהפעו ורבהאחתורב

מדר צעורבסירססדובו אחתבדכןבניובמו .

כתטסיבהזסכתוןבאובכונןבזסכתוןבהה זקבדיוגב
USBבמארםבדמרדמסםב וב אבדכס בדיפסקב

נפחבפנוסב יתסקרבהדידכסם.

דחקובק צסםבמאסנםב מסדומבדכתטסיבהזסכתוןב
אובדכונןבזסכתוןבהה זקבדיוגבUSBבע בדנרב

 פנורב ובדקוםבוניובמו .
פרחובארבדכיהבמחתותבהנססתבהרקועבנרקעבנססתב רומבהדכמסת.Paper Jam )נססתברקוע(

)מנדצאב ח קובהאחותסבמ בהדכמסת(בוהוצסאוב
ארבהמףבהרקוע.ב)עססנוב יעסףבמדפסת 
תקועה או נייר תקועב עדומסםבה אסם(.

ומאובמדכווןבאותמבהמףבדכווןב גומ בהמףב
הדראסם.בא ברגמס ובארבדגמבהנססתבכמטעוןב
 דכמסתבנססתב גומ בA5באוב גומ בקטןבסורת.

 Unable to Clean XX
) אבנסרןב נקור(

 Unable to Init.XX
) אבנסרןב ארח (

 Unable to Print XX
) אבנסרןב המפסי(

 Unable to Scan XX
) אבנסרןב יתוק(

קססדרב עסהבדכנסרב דכמסת.

לחלופין

חפץבזתבכגוןבדהמקבאובנססתבקתועברקועב
 דכמסת.

פרחובארבדכיהבהיותקבוהיסתובחפצסםבזתסםב
כ מהםבדרומבהדכמסת.באםבהומערבהמגסאהב

דדמסכה,בעססנוב יעסףבהעברת הפקסים 
שלכם או דוח יומן הפקסים )דוח פעילות(ב

 עדומבה אב פנסבמארםבדנרקסםבארב
הדכמסתבע בדנרבמ אברא מובהומעורב
חמו ור.ב אחתבדכן,בנרקובארבהדכמסתב

דאיפקרבהחמד ב דממבדיפתבמקורבו אחתב
דכןבח תובאורובדחממ.

 Unusable device 
)הרקןב אבמדסמ(

 Disconnect device from
 front connector & turn

machine off & then on 
ב)נרקובארבההרקןב
בדהדח תבהקמדס,ב

בכ ובארבהדכמסתבוהפעס וב
אורובמו (

נרקובארבההרקןבדדדמקבה-USBבהסמסת,בהרקןבמ ותבחו תב דדמקבה-USBבהסמסת.
 אחתבדכןב חצובע בOn/Offבכמסב כ ורבארב

הדכמסתבו הפעס באורובמו .

 Unusable device 
)הרקןב אבמדסמ(

Please Disconnect 
 USB Device 

.)USB-נרקובארבהרקןבה(

חס תרםב דדמקבה-USBבהסמסתבהרקןבUSBב
אובכונןבזסכתוןבה זקבדיוגבUSBבמאסנובנרדמ.

ב דסמעבנויף,ב קתוב ארתבמ נוב כרו ר
http://solutions.brother.com/

נרקובארבההרקןבדדדמקבה-USBבהסמסת.

 Wrong Paper Size
)גומ בנססתב אבדראסם(

 מקובמהגמתרבגומ בהנססתבמ בהדכמסתבהנססתב אב גומ בהדראסם.
דראסדהב גומ בהנססתבמ דגמ.בד אובנססתב גומ ב

דראסםבו אחתבדכןב חצובע בMono Startב
)הרח הב מחותב  ן(באובע בColour Startב
)הרח הב צ ע(.ב)עססנוב יעסףבגודל הניירב

מ עדומסםבהקומדסם(.
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Bתצוגת שגיאות מונפשת

רצוגרבמגסאורבדונפמרבדצסגהבהותאורבמ  באחתב
מ  בכמנססתבנרקעב דכמסת.ברוכ וב קתואבארב

ההותאורב קצ במ כםבע -סמסב חסצהבע ב►בכמסב צפורב
 מ  בה אבאובע ב◄בכמסב חזותבאחותה.

Cהעברת הפקסים שלכם או דוח יומן 

הפקסים (דוח פעילות)
אםבע בהצגברופסעבההומעה:

) אבנסרןב נקור( nn UnableבtoבCleanבXX

ב) אבנסרןב ארח (ב nnUnableבtoבInit. XX

) אבנסרןב המפסי( nn UnableבtoבPrintבXX

) אבנסרןב יתוק( nn UnableבtoבScanבXX

אנובדד סצסםב כםב הע סתבארבהפקיסםבמ כםב
 דכמסתבפקיבאחתבאוב דחמ במ כם.ב)עססנוב יעסףב

העברת פקסים למכשיר פקס אחרבהדופסעב עדומבזהב
אובהעברת פקסים למחשבב עדומסםבה אסם(.

 אפמתורכםבגםב הע סתבארבמוחבסודןבהפקיסםב)מוחב
פעס ור(בכמסב  מוקבאםבסמנםבפקיסםבמע סכםב הע סת.ב
)עססנוב יעסףבהעברת דוח יומן הפקסים )דוח פעילות( 

למכשיר פקס אחרב עדומסםבה אסם(.

העברת פקסים למכשיר פקס אחר
אםב אבהגמתרםבארבזסהוסבהרחנהבמ כם,ב אברוכ וב

 ע ותב דצ בהע תרבפקיסם.ב)עססנוב יעסףבהזנת מידע 
אישי )זיהוי תחנה(בשבמדריך להתקנה מהירה(.

 1ב חצובע בStop/Exitב)עצסתה/סצסאה(בכמסב קטועב
ארבההומעהב אופןבזדנס.
2ב חצובע בMenuב)רפתסט(.

3ב חצובע ▲באובע ▼בכמסב  חותב אפמתורב
Serviceב)מסתור(.
 חצובע בOKב)אסמות(.

 4ב חצובע ▲באובע ▼בכמסב  חותב אפמתור
Data transferב)הע תרבנרונסם(.

 חצובע בOKב)אסמות(.
 5ב חצובע ▲באובע ▼בכמסב  חותב אפמתור

Fax Transferב)הע תרבפקי(.
 חצובע בOKב)אסמות(.

6ב צעובאחרבדהפעו ורבה אור:
ב)אסןבנרונסם(ב nnNoבDataבאםבההומעהב
בדוצגרבע בג סבהצג,ב אבנמאתובפקיסםב

 זסכתוןבהדכמסת.

 חצובע בStop/Exitב)עצסתה/סצסאה(.

הזסנובארבדיפתבהפקיבמ תצונכםב הע סתב nn
א סובארבהפקיסם.

ב)הרח הב מחותב  ן(. 1 Mono Startחצובע ב 
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ב

העברת פקסים למחשב 
 אפמתורכםב הע סתבפקיסםבדהדכמסתבא בהדחמ ב

מ כם.ב

 1ב חצובע בStop/Exitב)עצסתה/סצסאה(בכמסב קטועב
ארבההומעהב אופןבזדנס.

ומאובמהרקנרםבארברוכנרבMFL-ProSuiteבע ב 2ב
הדחמ בהאסמסבמ כם,בו אחתבדכןבהפעס ובארב
פונקצססרבPC-FAX Receivingב)ק  רבפקיסםב

 דחמ בהאסמס(ב דחמ .ב) פתטסם,בעססנוב יעסףב
קבלת פקסים במחשב האישיבשבמדריך 

למשתמש בתוכנה(.
ומאובמהגמתרםבארבפונקצססרבReceiveבPCFaxב 3ב

)ק  רבפקיסםב דחמ בהאסמס(ב דכמסתבמ כם.ב
) פתטסם,בעססנוב יעסףבקבלת פקסים במחשב 

האישי )®Windows בלבד(בבפרק 4בהדופסעב
במדריך המתקדם למשתמש(.

אםבקססדסםבפקיסםב זסכתוןבהדכמסתב זדןב
מהגמתרםבארבפונקצססרבק  רבהפקיסםב

 דחמ ,ברוצגבע בג סבהצגבהמא הבהאםב תצונכםב
 הע סתבארבהפקיסםב דחמ בהאסמסבמ כם.

4ב צעובאחרבדהפעו ורבה אור:
כמסב הע סתבארבכ בהפקיסםב דחמ בהאסמסב nn

מ כם,ב חצובע ב1.בהדכמסתבסמא בארכםב
האםבארםבדעונססנסםב המפירבגס וס.

כמסב צארבאוב המאסתבארבהפקיסםב זסכתון,ב nn
 חצובע ב2.

ב)עצסתה/סצסאה(. 2 Stop/Exitחצובע ב 

העברת דוח יומן הפקסים (דוח פעילות) 
למכשיר פקס אחר

אםב אבהגמתרםבארבזסהוסבהרחנהבמ כם,ב אברוכ וב
 ע ותב דצ בהע תרבפקיסם.ב)עססנוב יעסףבהזנת מידע 

אישי )זיהוי תחנה(בשבמדריך להתקנה מהירה(.

ב)עצסתה/סצסאה(בכמסב קטועבארב 1 Stop/Exitחצובע ב 
ההומעהב אופןבזדנס.

ב)רפתסט(. 2 Menuחצובע ב 

בכמסב  חותב אפמתורב  חצובע ▲באובע ▼ 3
Serviceב)מסתור(.
 חצובע בOKב)אסמות(.

בכמסב  חותב אפמתור ב חצובע ▲באובע ▼ 4
Data transferב)הע תרבנרונסם(.

 חצובע בOKב)אסמות(.

בכמסב  חותב אפמתורב  חצובע ▲באובע ▼ 5
.Report Transב)הע תרבמוח(.

 חצובע בOKב)אסמות(.

הזסנובארבדיפתבהפקיבמ תצונכםב הע סתבא סוב 6 
ארבמוחבסודןבהפקיסםב)מוחבפעס ור(.

ב)הרח הב מחותב  ן(. 7 Mono Startחצובע ב 
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מסמך תקוע 
דידכסםבסכו סםב הסרקעב דזסןבהדידכסםבהאוטודטסב

אםבהםב אבדוכניסםבאובדוזנסםב צותהבנכונה,באובאםבהםב
אתוכסםבדמס.בד אובאחתבהמ  סםבמ ה ןבכמסב הוצסאב

ארבהדידמבהרקוע.

מסמך תקוע בחלקו העליון של מזין המסמכים 
האוטומטי

הוצסאובדרומבדזסןבהדידכסםבהאוטודטסבכ בנססתב 1 
מאסנוברקוע.

פרחובארבדכיהבדזסןבהדידכסםבהאוטודטס. 2 
דמכובארבהדידמבהרקועבמדא ה. 3 

ב

יגתובארבדכיהבדזסןבהדידכסםבהאוטודטס. 4 
ב)עצסתה/סצסאה(. 5 Stop/Exitחצובע ב 

חשוב
כמסבמדידכסםב אבססרקעו,ביגתובארבדכיהבדזסןב
הדידכסםבהאוטודטסב צותהבנכונהב אדצעורב

מחספהבעמסנהבמ בהדכיהב ח קובהאדצעס.

ב

המסמך תקוע בתוך מזין המסמכים האוטומטי
הוצסאובדרומבדזסןבהדידכסםבהאוטודטסבכ בנססתב 1 

מאסנוברקוע.

התסדובארבדכיהבהמפסם. 2 
דמכובארבהדידמבהרקועבמדא ה. 3 

ב

יגתובארבדכיהבהמפסם. 4 
ב)עצסתה/סצסאה(. 5 Stop/Exitחצובע ב 
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מדפסת תקועה או נייר תקוע
הוצסאובארבהמףבהרקוע,ב הראםב אזותב ובהואברקועב

 רומבהדכמסת.ב

נרקובארבהדכמסתבדזתםבהחמד . 1ב

חשוב
 פנסבמארםבדנרקסםבארבהדכמסתבדאיפקרב

החמד ,ברוכ וב הע סתבארבהפקיסםבהמדותסםב
 זסכתוןבא בהדחמ במ כםבאוב דכמסתבפקיב
אחתבע בדנרבמ אברא מובהומעורבחמו ור.ב
)עססנוב יעסףבהעברת הפקסים שלכם או דוח 

יומןבהפקיסםב)מוחבפעס ור(ב עדומסםבהקומדסם(.

ב

פרחובארבדכיהבמחתותבהנססתבהרקועב)1(ב 2ב
מ ח קובהאחותסבמ בהדכמסת.בדמכובארבהנססתב

הרקועבדרומבהדכמסת.
ב

ב

יגתובארבדכיהבמחתותבהנססתבהרקוע. 3ב
ומאובמהדכיהביגותבכה כה.

ב

אםבדמףבהרדסכהבפרוח,ביגתובאורו,בו אחתבדכןב 4ב
יגתובארבדחזסקבהנססת.בנרקובארבדגמבהנססתב

דהדכמסת.
ב

דמכובהחוצהבארבהנססתבהרקועב)1(. 5ב
ב

1

1
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במדמנסב  מרסבסמסכם,בהמרדמוב דאחזסבהאצ ע 6
בצסמסבהדכמסתבע בדנרב התסםבארבדכיהבהיותקב

)1(בעמבמהואבססנע ב  טחהב דצ בפרוח.
ב

היסטובארבתאמבההמפיהב)אםבסמבצותמ(בכמסב
 הוצסאבנססתבמנורתב אזותבזה.בומאובמ אבנמאתב
נססתברקועב פסנורבהדכמסת.ב מקובמשניבהקצוורב

מ בדחינסרבהמסו.

הערה
אםבתאמבההמפיהבנדצאב פסנהבהסדנסרבכפסב

מדוצגב אסות,ב אברוכ וב הזסזבארבתאמב
ההמפיה.ב חצוב תצספורבע בStop/Exitב

)עצסתה/סצסאה(בעמבמתאמבההמפיהבסזוזב אדצעב
הדכמסת.בנרקובארבהדכמסתבדאיפקרבהחמד ב

והוצסאובארבהנססתבהרקוע.

ב

ב

חשוב
אםבמסובנדתחב כםבע בהעותבאובע בה גמסם,בסמב

 מטוףבאורובדסמבעםבי וןבאוברכמסתבנסקוס.

ב

בארבהנעס ה בהתסדובארבדכיהבהיותקבכמסב מחתת 7
(.במחפובארברודמבדכיהבהיותקב עמסנורבכ פסב (

(ב מרסב (בויגתובארבדכיהבהיותקב) דטהב)
סמססם.

ב

ב רומבהדכמסת. מחפובארבדגמבהנססתב אופןבד א 8

החזסקובארבדגמבהנססתב דקודו,בדמכובארבדחזסקב 9 
(בהחוצהבעמבמרסמדעבנקסמה,בו אחתב הנססתב)

.) דכןבהתסדובארבדמףבהרדסכה)
ב

הקפסמוב דמומבארברודמבהנססתבהחוצהבעמבמהואב
ססנע ב קו בנקסמה.ב

חשוב
איןב המרדמב דמףבהרדסכהבע ותבנססתב גומ ב

.Legal

ח תובדחממבארבכ  בהחמד . 0ב

1

2

1

32

1

2
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הדפסה
הצעותהבעיה

 מקובארבחס ותסבכ  בהדדמקבאובארבהחס ותבהא חוטסבגםב דכמסתבוגםב דחמ במ כם.בהדכמסתב אבדמפסי.
)עססנובבמדריך להתקנה מהירה(.

 מקובמהדכמסתבדחו תב חמד בומ חצןבOn/Offבהוע תב -Onב)פוע (.

אחרבאובסורתבדדחינסורבהמסובהצ עונסורבהרתוקנו.ב)עססנוב יעסףבהחלפת מחסניות הדיוב עדומסםב
הקומדסם(.

 מקובאםבדופסעורבע בהצגבהומערבמגסאה.בעססנוב יעסףבהודעות שגיאה ותחזוקהב עדומסםב
הקומדסם.

אםבההומעורבCannot Printב) אבנסרןב המפסי(בו-Replace Inkב)סמב הח סףבמסו(בדופסעורב
ע בג סבהצג,בעססנוב יעסףבהחלפת מחסניות הדיוב עדומסםבהקומדסם.

ומאובמ חתרםבוהרקנרםבארבדנה בההרקןבהדראסם.

 מקובאםבהדכמסתבדקוון.ב חצובע בStartב)הרח (,בו אחתבדכןב חץבע בPrinters and Faxesב
)דמפיורבופקיסם(.ב חצובע בBrother MFC-XXXXXב)כאמתבXXXXXבדצססןבארבמםבהמגםבמ כם(,ב

ו אחתבדכןבומאובמהאפמתורבUse Printer Offlineב)מסדומב דמפירב דצ ב אבדקוון(באסנהב
דיודנר.ב

כמארםב וחתסםב הגמתורבPrint Odd Pagesב)המפיבמפסםבאס-זוגססם(באובPrint Even Pagesב
)המפיבמפסםבזוגססם(,בססרכןבמרוצגב דחמ בהומערבמגסאה,בהסורבמהדכמסתבדמההבעצדוב דה מב

רה סמבההמפיה.בהומערבהמגסאהברסע םב אחתבמהדכמסתבסדמסמב המפיה.

 מקובארבאסכורבההמפיה.ב)עססנוב פתקבבדיקת איכות ההדפסהב עדומסםבהקומדסם(.אסכורבהמפיהבסתומה.

 מקובמהגמתרבMedia Typeב)יוגבהדמסה(במ דנה בהרקןבהדמפירבאובהגמתרבPaper Typeב
)יוגבהמף(במ רפתסטבהדכמסתברואדורב יוגבהמףב ובהנכםבדמרדמסם.ב)עססנוב יעסףבהדפסהב
ע ותב®Windowsבאובהדפסה ושליחה וקבלה של פקסיםבע ותבMacintoshבשבמדריך למשתמש 

בתוכנהבו יעסףבסוג ניירב עדומסםבהקומדסם(.

הקפסמובמדחינסורבהמסוב הןבהנכםבדמרדמסםבהנןב רוקף.בדחינסורבהמסובע ו ורב הסירםב
כרוצאהבד:

ראתסמבפקסערברוקףבהמסדומבהתמוםבע באתסזרבהדחינסרבח ף.ב)רוקףבהמסדומב דחינסורב nnב
המסובהנובעמב מנרססם,באםבהןבנמדתורב אתסזהבהדקותסרבמ הן(.

דחינסרבהמסובדורקנרב דכמסתבכ תב דע הבדממהבחוממסם. nnב

ססרכןבמדחינסרבהמסוב אבאוחינהב אופןברקסןב פנסבהמסדומ. nnב

.BrotherבדקותסבדרוצתרבInnobellaTMהקפסמוב המרדמב מסוב

ניוב המרדמב מפסםבדהיוגבהדוד ץבע בסמנו.ב)עססנוב יעסףבנייר וחומרי הדפסה המתאימים 
לשימושב עדומסםבהקומדסם(.ב

י ס רבהע ומהבהדוד צרבע ותבהדכמסתבמ תמורכםבהנהב סןבoCב20בבעמבoCב33.

Aפתרון בעיות 

אםבארםבחומ סםבמקססדרב עסהב דכמסתבמ כם,ב מקובארבהט  הבמ ה ןבופע וב הראםב עצורב פרתוןב עסור.

ארבדת סרבה עסורברוכ וב פרותב ק ורב עצדכם.באםבארםבזקוקסםב יסועבנויף,ברוכ וב דצואב דתכזבהפרתונורבמ ב
בBrotherבארבהמא ורבהנפוצורבהעמכנסורב סורתבכדובגםבטספסםב פרתוןב עסור.ב קתוב ארתבמ נוב כרו ר

http://solutions.brother.com/

Aאם נתקלתם בבעיה עם המכשיר שלכם
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הדפסה
הצעותהבעיה

הופערבקווסםב  נסםבאופקססםב דה מב
המפירבגתפסקהבאובטקיט.

נקובארבתאמבההמפיה.ב)עססנוב יעסףבניקוי ראש ההדפסהב עדומסםבהקומדסם(.

.BrotherבדקותסבדרוצתרבInnobellaהקפסמוב המרדמב מסוב

ניוב המרדמב מפסםבדהיוגבהדוד ץבע בסמנו.ב)עססנוב יעסףבנייר וחומרי הדפסה המתאימים 
לשימושב עדומסםבהקומדסם(.ב

נקובארבתאמבההמפיה.ב)עססנוב יעסףבניקוי ראש ההדפסהב עדומסםבהקומדסם(.הדכמסתבדמפסיבמפסםבתסקסם.

.BrotherבדקותסבדרוצתרבInnobellaTMהקפסמוב המרדמב מסוב

 מסקרבססמותבההמפיה.ב)עססנוב פתקבבדיקת יישור ההדפסהב עדומסםבהקומדסם(.רווסםבומותורבעו סםבאחמבע בהמנס.

טקיטבאובגתפסקהבהדומפיסםב צותהב
עקודה.

ומאובמהמפסםבהוכניוב דגמבהמפסםב צותהבנכונהבומדו ס סבהצמבמ בהמפסםבדכוונסםב צותהבנכונה.ב
)עססנוב יעסףבטעינת נייר וחומרי הדפסה אחריםב עדומסםבהקומדסם(.

ומאובמדכיהבמחתותבהנססתבהרקועביגותב צותהברקסנה.

כרדסםבדתוחסםב ח קבהאדצעסבהע סוןבמ ב
המףבהדומפי.

הקפסמובמהנססתב אבע הבדמסבאובדיו י .ב)עססנוב יעסףבנייר וחומרי הדפסה המתאימים לשימושב
 עדומסםבהקומדסם(.ב

כרדסםבדתוחסםב ח קבהסדנסבאובהמדא סב
מ בהמףבמ בהמףבהדומפי.

ומאובמהנססתב אבדיו י ב זדןבמארםבדמפסיסםב ח קובהאחותסבמ בהנססתב אדצעורבהגמתורב
Print Odd Pagesב)המפיבמפסםבאס-זוגססם(באובPrint Even Pagesב)המפיבמפסםבזוגססם(.

הקפסמוב המרדמב מפסםבדיוגבדראסם.ב)עססנוב יעסףבנייר וחומרי הדפסה המתאימים לשימושבהמפיהבד וכ כרבאובדתסחורבמ במסו.
 עדומסםבהקומדסם(.בא ברגעוב נססתבעמבמהואבס מב ח וטסן.

.BrotherבדקותסבדרוצתרבInnobellaTMהקפסמוב המרדמב מסוב

אםבארםבדמרדמסםב נססתבצס ום,בומאובמהגמתרםבארביוגבהנססתבהדראסם.באםבארםבדמפסיסםב
רדונהב אדצעורבהדחמ ,בכוונובארבהגמתרבMedia Typeב)יוגבהדמסה(במ  מונסרבBasicב) יסיס(ב

מ דנה בהרקןבהדמפיר.

הקפסמובמדמטחבההמפיהבאסנובד וכ מב מסו.ב)עססנוב יעסףבניקוי משטח ההדפסה של המכשירבכרדסבמסוב צמבהאחותסבאוב רחרסרבהמף.
בנספח א'בבמדריך המתקדם למשתמש(.

.BrotherבדקותסבדרוצתרבInnobella™הקפסמוב המרדמב מסוב

הקפסמוב המרדמב דמףברדסכרבהמפסם.ב)עססנוב יעסףבטעינת נייר וחומרי הדפסה אחריםב
 עדומסםבהקומדסם(.

הדכמסתבדמפסיבמותורבצפופורבע בג סב
המף.

ידנובארבהאפמתורבReverse Orderב)ימתבהפומ(במ  מונסרבBasicב) יסיס(במ בדנה בהרקןב
הדמפיר.

  מונסרבAdvancedב)דרקמם(במ דנה בהרקןבהדמפיר,ב חצובע בColour Settingsב)הגמתורבהמפסםבהדומפיסםבדקודטסם.
צ ע(בודחקובארבהיסדוןבדהרס הבBiD irectional Printingב)המפיהבמו-צממסר(בע ותב®Windowsבאוב

.Macintoshב)המפיהבמו-צממסר(בע ותבBiD irectional Printing

.BrotherבדקותסבדרוצתרבInnobellaTMהקפסמוב המרדמב מסוב

 אבנסרןב  צעבהמפירב"LayoutבPage"ב
)פתסירבמף(.

 מקובמהגמתורבגומ בהמףב ססמוםבו דנה בהרקןבהדמפירבזהורבזוב זו.

ניוב מנורבארבהגמתורבדנה בהרקןבהדמפיר.בהתזו וצסהבהג וההב סורתבדצתסכהבזדןבאתומבסורתבדהסתורבההמפיהבאסטסרבדמס.ב
 עס ומבהנרונסם,ב מ סחהבו המפיה.בניוב המרדמב הגמתורבאסכורבאחתורב  מונסרבAdvancedב

)דרקמם(ב דנה בהרקןבהדמפיר.ב נויף,ב חצובע בה מונסרבColour Settingsב)הגמתורבצ ע(ב
והקפסמוב דחוקבארבהיסדוןבדהרס הבColour Enhancementב)הג תרבצ ע(.

 ט ובארבהרכונהבBorderlessב)המפיהב  אבמו ססם(.בהמפיהב  אבמו ססםבאסטסרבסורתבדהמפיהב
תגס ה.ב)עססנוב יעסףבהדפסהבע ותבב®Windowsבאובהדפסה ושליחה וקבלה של פקסיםבע ותב

Macintoshבשבמדריך למשתמש בתוכנה(.

הג תרבהצ עסםבאסנהבפוע רב צותהב
רקסנה.

אםבנרונסבהרדונהבמ ססמוםבאסנםבדוגמתסםב צ עסםבד אסםב) מוגדהב256בצ עסם(,בהג תרבהצ עסםב
 אברפע .בהמרדמוב תדרבצ עסםבמ ב פחורב24ביס סורב זדןבמארםבעו מסםבעםברכונרבהג תרב

הצ עסם.
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ב

הדפסה
הצעותהבעיה

כמארםבדמפסיסםבע בנססתבצס וםבדרוצתרבBrother,בטענוב דגמבהנססתבגס סוןבנויףבדאורוביוגבמ בנססתבצס וםב אבדוזןב צותהברקסנה.
נססתבצס ום.ב דטתהבזו,בנכ  בגס סוןבנויףב אתסזרבהנססת.

נקובארבג ס סבאסיוףבהנססת.ב)עססנוב יעסףבניקוי גלילי איסוף הניירב עדומסםבהקומדסם(.

ומאובמהמפסםבהוכניוב דגמבהנססתב צותהבנכונה.ב)עססנוב יעסףבטעינת נייר וחומרי הדפסה אחריםבהדכמסתבדזסןבמפסםבכפו סם.
 עדומסםבהקומדסם(.

 מקובמ אבהכנירםב רומבדגמבהמפסםבמנסביוגסםבמונסםבמ במפסםב ו-זדנסר.

ומאובמדו ס באותמבהמףבדכווןב גומ בהמףבהדראסם.בא ברגמס ובארבדגמבהנססתבכמטעוןב דכמסתבנססתברקועב דכמסת.
נססתב גומ בA5באוב גומ בקטןבסורת.ב)עססנוב יעסףבמדפסת תקועה או נייר תקועב עדומסםבהקומדסם(.

הקפסמוב המרדמב דמףברדסכרבהמפסם.ב)עססנוב יעסףבטעינת נייר וחומרי הדפסה אחריםבהמפסםבנעתדוב צותהב אבדיומתר.
 עדומסםבהקומדסם(.

הדכמסתב אברודמב המפיהבדרוכנרב
.Adobe®בIllustrator®

ניוב הפחסרבארבתזו וצססרבההמפיה.ב)עססנוב יעסףבהדפסהבע ותבב®Windowsבאובהדפסה ושליחה 
וקבלה של פקסיםבע ותבMacintoshבשבמדריך למשתמש בתוכנה(.

הדפסת פקסים נכנסים
הצעותהבעיה

המפיהבדעו הבוהופערבפיסםב  נסםב
 תוח בהמףבאובמהח קבהע סוןבוהרחרוןב

מ בהדמפטסםבחרומ.

המ תבעמוסב הסגתםבכרוצאהבדהפתעורביטאטסורבאובתעמסםב קובהט פון.ב קמובדמו חבהפקיב
 מ וחבאורובמו .

ססרכןבמהיותקבאצ בהמו חבד וכ מ.ב קמובדהמו חב סצותבעורקבכמסב תאורבאםבה עסהבהסאבפיסםבאנכססםבמחותסםב ערבק  רבהפקי.
 דכמסתבהמו ח.בניוב ק  בארבהפקיבדדכמסתבאחת.

פקיסםבצ עונססםבנכניסםבדומפיסםב
 מחות-  ןב   מ.

הח ספובארבהדחינסורבהצ עונסורבמהרתוקנובאובעודמורב הרתוקן,בו אחתבדכןב קמובדהאמםב
האחתב מ וחבארבהפקיבהצ עונסבמו .ב)עססנוב יעסףבהחלפת מחסניות הדיוב עדומסםבהקומדסם(.

המו ססםבהסדנססםבוהמדא ססםבחרוכסםבאוב
מעדומבאחמבדומפיבע במנסבעדומסם.

הפעס ובארבהרכונהבReductionבAutoב)הקטנהבאוטודטסר(.ב)עססנוב יעסףבהדפסת פקס נכנס מוקטןב
שבפרק 4בבמדריך המתקדם למשתמש(.

קו הטלפון או החיבורים
הצעותהבעיה

בהחסוגב אבפוע .ב
)אסןבצ ס בחסוג(

 מקובמהדכמסתבדחו תב חמד בודופע .

 מקובארבחס ותסבכ  בהקו.

מנובארבהגמתרבחסוגבצ ס סם/דרקפסם.ב)עססנוב יעסףבחיוג צלילים או מתקפיםב עדומסםבהקומדסם(.

התסדובארבמפופתרבהט פוןבוהדרסנוב צ ס בחסוג.באםבאסנכםבמודעסםבקו בצ צו ב זדןבחסוגבא ב
הדכמסת,ב קמובדח תרבהט פוןב  מוקבארברקסנורבהקו/מקע.ב

ומאובמהדכמסתבנדצאב דצ בהק  הבהדראסםב הגמתורבמ כם.ב)עססנוב יעסףב"בחירת מצב קבלת הדכמסתב אבעונהבכמדרקמתסםבא סו.
שיחות"במ עדומסםבהקומדסם(.ב מקובמסמבצ ס בחסוג.באםבנסרן,בהרקמתוב דכמסתבמ כםבו מקוב
מהואבעונה.באםבעמססןבאסןברמו ה,ב מקובארבחס ותבכ  בהט פון.באםבאסנכםבמודעסםבקו בצ צו ב

 זדןבחסוגבא בהדכמסת,ב קמובדח תרבהט פונסםב  מוקבארברקסנורבהקו.



72

קבלת פקסים
הצעותהבעיה

אםבחס תרםבארבהדכמסתב תכזרבפתטסרבאוב תמרבISDN,בכוונובארבהגמתרביוגבקובהט פוןב הראםב אבנסרןב ק  בפקי.
 יוגבהט פוןבמ תמורכם.ב)עססנוב יעסףבהגדרת סוג קו הטלפוןבמ עדומסםבהקומדסם(.

שליחת פקסים
הצעותהבעיה

 מקובארבחס ותסבכ  בהקו. אבנסרןב מ וחבפקי.

בFAXב)פקי(בדואת. ומאובמה חצןב

 קמובדהנדעןב  מוקבהאםבהוכניובמפסםב רומבדכמסתבהפקיבהדק  .

המפסיובארבReportבVerificationבTransmissionב)מוחבאסדורבהמסמות(בו מקובאםבקססדורב ובמגסאור.ב
)עססנוב יעסףבדוחותבבפרק 6בהדופסעבבמדריך המתקדם למשתמש(.

 מוחבאסדורבהמסמותב)Transmissionב
ReportבVerification(בכרו ב

"RESULT:ERROR"ב)רוצאה:מגסאה(.

ככ בהנתאהבדמו תב תעמבאוב חמד ביטטסבזדנססםב קו.בניוב מ וחבארבהפקיבמו .באםבמ חרםב
פקיב אדצעורבדחמ בוקס  רםבארבהדיתב"RESULT:ERROR"ב)"רוצאה:במגסאה"(בע בג סבמוחב
אסדורבהמסמותב)ReportבVerificationבTransmission(,בססרכןבמאסןב דכמסתבמ כםבזסכתוןבזדסן.בכמסב
 פנורבזסכתוןבנויף,בנסרןב כ ורבארבהפונקצסהבReceiveבMemoryב)הע תהב זסכתון(ב)עססנוב יעסףב

כיבוי אפשרויות לשליטה בפקס מרחוקבבפרק 4בשבמדריך המתקדם למשתמש(,ב המפסיבפקיסםב
מנדצאסםב זסכתוןב)עססנוב יעסףבהדפסת פקס מהזיכרוןבבפרק 4בשבמדריך המתקדם למשתמש(,ב

אוב  ט בפקיבמחוסבאובדמסדרבהע תרבפקיסםבע בפסבמתסמהב)עססנוב פיקהבביטול פקס במהלך 
הפעולהב עדומסםבהקומדסםבאובבדיקה וביטול של משימות הנמצאות בהמתנהבבפרק 3בשבמדריך 
המתקדם למשתמש(.באםבה עסהבדדמסכה,בהרקמתוב ח תרבהט פוןבו קמובדהםב  מוקבארבקוב

הט פוןבמ כם.

אםב עסרסםבקתו ורבארםבדק  סםבמגסאורבמ סחהבעק באפמתורב הפתעורב קובהט פון,בניוב
 מנורבארבהגמתרבהראסדורבמ רפתסטב -(for VoIP)בBasic.ב) יסיסב)ע ותבVoIP(ב)עססנוב

 יעסףבהפרעות בקו הטלפון / VoIPבמ עדומסםבה אסם(.

אםבחס תרםבארבהדכמסתב תכזרבפתטסרבאוב תמרבISDN,בכוונובארבהגמתרביוגבקובהט פוןב הראםב
 יוגבהט פוןבמ תמורכם.ב)עססנוב יעסףבהגדרת סוג קו הטלפוןבמ עדומסםבהקומדסם(.

ניוב מנורבארבהתזו וצסהבד-Fineב)עמסן(ב -S.Fineב)עמסןבדאומ(.ב מקובארבפעו רבהיתסקהבאסכורבסתומהב פקיסםבמנמ חו.
 דכמסת.באםבאסכורבההערקהבסתומה,בנקובארבהיותק.ב)עססנוב יעסףבניקוי זכוכית הסורקב עדומסםב

הקומדסם(.

קווסםבאנכססםבמחותסםב פקיסםבמארםבמו חסםבנו עסםב מתמבכ  בד כ ומבאובדמאתסורבטספקיבע בפיסםבאנכססםבמחותסםב ערבמ סחרבהפקי.
ג סבתצוערבהזכוכסר.בנקובארבתצוערבהזכוכסר.ב)עססנוב יעסףבניקוי זכוכית הסורקב עדומסםב

הקומדסם(.



פרתוןב עסור

73

ב

טיפול בשיחות נכנסות
הצעותהבעיה

הדכמסתבמ כםב"מודע"בצ ס בכ מהוב
ודפתמבאורובכצ ס בפקיבנכני.

אםבהפונקצסהבDetectבFaxב)זסהוסבפקי(בדופע ר,בהדכמסתבמ כםבסהסהבתגסמבסורתב צ ס סם.בססרכןב
מהואבספתמב מגגהבצ ס סםבדיוסדסםבאובדויסקהבהנמדעסםבע בהקובכדכמסתבפקיבמדרקמת,בו כןב

סגס בעםבצ ס סבק  רבפקי.בהפיסקובארבפעו רבהדכמסתבע -סמסב חסצהבע בStop/Exitב
)עצסתה/סצסאה(.בניוב הסדנעבד עסהבזובע -סמסבכס וסבהפונקצסהבDetectבFaxב)זסהוסבפקי(.ב

)עססנוב יעסףבזיהוי פקסבמ עדומסםבהקומדסם(.

אםבענסרםב מסחהב אדצעורבט פוןבחסצונסבאובמ וחרבט פון,בהקסמובארבקומבההפע הבדתחוקבהע תרבמסחרבפקיבא בהדכמסת.
מ כםב)הגמתרב תסתרבהדחמ בהנהב1 5 *(.באםבענסרםב דכמסתבט פוןבחסצונס,ב חצובע בStartב

)הרח ה(בכמסב ק  בארבהפקי.בכאמתבהפקיבעונה,בנרקו.

אםבסמב כםבמסחהבדדרסנה,במסחהבדדרסנה/מסחהבדזוהה,בדעתכרבהמכדהבאוברכונהבדוראדרברכונורבדוראדורבאסמסרבע בקוב וממ.
אסמסרבאחתרב קובהט פוןבמ ובדמרדמבהדכמסת,בהמ תבע ו ב גתוםב  עסהב מ סחהבאוב ק  הב

מ בפקיסם.

לדוגמה:באםבסמב כםבדנוסב מסתורבמסחהבדדרסנהבאוב מסתורבדסוחמבאחתבכ מהו,בוהאורבמ ובדגסעב
מתמבהקוב זדןבמהדכמסתבמ כםבמו חבאובדק  בפקי,בהאורבע ו ב קטועבזדנסרבארבהפקיסםבאוב

 סצותב הםבמס ומבזדנס.בECMב)רכונרבדצ ברסקוןבמגסאור(במ בBrotherבאדותהב יססעב הרג תבע ב
 עסהבזו.בדצ בזהבקמותב ענףבדעתכורבהט פון,בוהואבדמורףב כ בדכמסתבממו חבאובדק  בדסמעב
ע בג סבקובדמורףבמסמב וברכונורבדסוחמור.באםבדנסערבהפתעורבק ורבהסאבקתסטסרב עיקבמ כם,ב

דוד ץב המרדמב קובט פוןבנפתמב  אברכונורבדוראדורבאסמסר.

בעיות בהעתקה
הצעותהבעיה

בCOPYב)צס ום(בדואת.הדכמסתב אבדערסק. ומאובמ חצןבההערקהב

רוצאורבהערקהבגתועורב ערבמסדומב
 דזסןבהדידכסםבהאוטודטס.

ניוב המרדמב זכוכסרבהיותק.ב)עססנוב פתקבהשימוש במזין המסמכים האוטומטיב עדומסםב
הקומדסם(.

הופערבפיסםבאובדתסחורבאנכססםבע בג סב
ההערקסם.

קווסםבאנכססםבמחותסםב הערקסםבנו עסםב מתמבכ  בד כ ומבאובדמאתסורבטספקיבע בג סבתצוערב
הזכוכסר.בנקובארבתצוערבהזכוכסר.ב)עססנוב יעסףבניקוי זכוכית הסורקב עדומסםבהקומדסם(.

רכונרבPageבtoבFitב)הראדהב מף(ב אב
פוע רבכמותה.

ומאובמדידמבהדקותבאסנובנטוסב צמ.בדקדובארבהדידמבדחממבוניובמו .בב

בעיות בסריקה
הצעותהבעיה

מגסאורבTWAINבאובWIAבדופסעורב דה מב
)Windows®(היתסקה.ב

ומאובמדנה בהרקןבה-TWAINבאובה-WIAבמ בBrotherבנ חתבכדקותבהעסקתסב ססמוםבהיתסקהבמ כם.ב
 מוגדה,ב -PaperPortTM11SEבעםבסכו רבOCR,ב חצובע בFileב)קו ץ(,בScan or Get Photoב)יתוקב
אובק  בצס ום(בו חצובע בSelectב) חסתה(בע בדנרב  חותב דנה בהרקןבה-TWAINבאובה-WIAבמ ב

.Brother

מגסאורבTWAINבאובICAבדופסעורב דה מב
)Macintosh(היתסקה.ב

ומאובמדנה בהרקןבTWAINבמ בBrotherבנ חתבכדקותבהעסקתס.ב -PageManager,ב חצובע בFileב
)קו ץ(,בSelect Sourceב) חסתרבדקות(,בTWAINבו חתוב דנה בהרקןבTWAINבמ בBrother.ב

דמרדמסבx.10.6בXבOSבMacבסכו סםב יתוקבדידכסםב אדצעורבמסדומב דנה בההרקןבICAבמ ב
היותק.בעססנובבסריקת מסמך באמצעות מנהל התקן Mac OS X 10.6.x(  ICA(בשבמדריך למשתמש 

בתוכנה.

רוצאורביתסקהב אסכורבסתומהב ערבמסדומב
 דזסןבהדידכסםבהאוטודטס.

ניוב המרדמב זכוכסרבהיותק.ב)עססנוב פתקבהשימוש במזין המסמכים האוטומטיב עדומסםב
הקומדסם(.
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בעיות בסריקה
הצעותהבעיה

ניוב הגמס בארבתזו וצססרבהיותק.OCRב אבפוע .

)Macintoshדמרדמסב(

סמב הותסמבו הרקסןבארבPageManagerבב!Prestoב פנסבהמסדומ.ב ק  רבהותאורבנויפור,בעססנוב
 יעסףבגישה לתמיכה של Macintosh(  Brother(ב עדומסםבה אסם.

בעיות תוכנה
הצעותהבעיה

אסנכםבדצ סחסםב הרקסןבארבהרוכנהבאוב
 המפסי.

ב)דמרדמסב®Windowsב   מ(ב
התסצובארברוכנרבRepair MFL-Pro Suiteב מסיקבההרקנה.בסר צעברסקוןבוהרקנהבדחממבמ ב

הרוכנה.

ומאובמ אבדופסעהבהומערבמגסאהבע בג סבהצג.הומערב"BusyבDevice"ב)ההרקןבעיוק(

 אבנסרןב המפסיברדונורבדרוכנרב
StudioבFaceFilter.ב

כמסב המרדמב -StudioבFaceFilter,בע סכםב הרקסןבארבהססמוםבStudioבFaceFilterבדרומבהרק סטותב
הדצותףב דכמסת.ב הרקנרבStudioבFaceFilter,בעססנובבמדריך להתקנה מהירה.

 נויף,ב פנסבמרפעס ובארבStudioבFaceFilterב פעםבהתאמונה,בע סכםב וומאבמהדכמסתבפוע ב
.FaceבFilterבStudioודחו תב דחמ במ כם.בהמ תבסאפמתב כםב גמרב כ בהפונקצסורבמ ב

PhotoCapture Center™ בעיות בתוכנת
הצעותהבעיה

?באםב א,ב צעובארבהפעו ורבה אור:הכונןבהנססמבאסנובפוע ב צותהברקסנה. האםבהרקנרםבארבהעמכוןב -ב2000ב®Windowsב1

. ב1 )USB-נרקובארבכ  בה

ב אחרבדהמסטורב ה ן. ב2 )Windows®הרקסנובארבהעמכוןב -2000ב

.) nnבמ רק סטותבהדצותף.ב)עססנובבמדריך להתקנה מהירהMFL-ProבSuiteהרקסנובארב ב

. nnMicrosoftהותסמובארבח ס רבהמסתורבהדעומכנרב סורתבדארתבהאסנטתנטבמ ב ב

הדרסנובכמקהב אחתבהפע הבדחממבמ בהדחמ בו אחתבדכןבח תוב חזתהבארבכ  ב ב3 )
.USB-ה

בוהחזסתובאורוב דקודו. הוצסאובארבכתטסיבהזסכתוןבאובארבכונןבזסכתוןבהה זקבדיוגבUSBב2

,בהוצסאובארבכתטסיב אםבנסיסרםב המרדמב פעו הב"Eject"ב)מ ספה(בדרומב®Windowsב3
הזסכתוןבאובארבכונןבזסכתוןבהה זקבדיוגבUSBב פנסבמרוכ וב הדמסמ.

אםבדופסעהבהומערבמגסאהב זדןבמארםבדניסםב הוצסאבארבכתטסיבהזסכתוןבאובארבכונןב ב4
זסכתוןבהה זקבדיוגבUSB,בדמדעורבהמ תבהסאבמרוכנהבכ מהסבדניהב גמרבא ב

הכתטסי.בהדרסנובדעטבוניובמו .

אםבכ באחרבדהפעו ורבמרואתוב עס ב אבעוזתור,בכ ובארבהדחמ בוארבהדכמסתבו אחתב ב5
דכןבהפעס ובאורםבדחממ.ב)ע בדנרב כ ורבארבהדכמסת,בע סכםב נרקבארבכ  בהחמד ב

מ בהדכמסת(.

 אבנסרןב גמרב כונןבהנססמבדהיד ב מו חןב
הע ומה.ב

.USBומאובמהכנירםבארבכתטסיבהזסכתוןבאובארבכונןבזסכתוןבהה זקבדיוגב

ומאובמהרכונורב"המפיהב  אבמו ססם"בו-"חסרומ"בכ וסור.ב)עססנוב יעספסםבהדפסה ללא שולייםבח קבדהצס וםבמ סבחיתב דה מבההמפיה.
וחיתוך אוטומטיבבפרק 8בהדופסעבבמדריך המתקדם למשתמש(.

(המשך)
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ב

בעיות רשת
הצעותהבעיה

ומאובמהדכמסתבפוע ,בדקווןבו דצ בReadyב)דוכן(.בהמפסיובארבתמסדרבהגמתורבהתמרב)עססנוב אבנסרןב המפסיבמתמבהתמר.
 יעסףבReportsב)מוחור(בבפרק 8בהדופסעבבמדריך המתקדם למשתמש(.בח תובדחממבארבכ  ב

התמרבא בהתכזרבע בדנרב וומאבארברקסנורבהכ  סםבוחס ותסבהתמר.ב דסמרבהאפמת,בניוב ח תב
בארבהדכמסתבא במקעבאחתב תכזרב אדצעורבכ  באחת.באםבחס ותסבהתמרברקסנסם,בההומעה

LAN Activeב)LANבפעס (ברוצגב דממב2במנסור.

)אםבארםבנרק סםב  עסורבתמר,בעססנובבמדריך למשתמש ברשתב ק  רבדסמעבנויף(.ב

)דמרדמסב®Windows(רכונרבהיתסקהבמתמבהתמרבאסנהבפוע ר.

ע סכםב הגמסתבארברוכנרבהא טחה/Firewallבהחסצונסרבכמבמראפמתביתסקרבתמר.בכמסב הויסףב
ארבהסצסאהב54925ב יתסקרבתמר,בהזסנובארבהדסמעב ה ן:

.BrotherבNetScanב)מם(:בהכנסיוברסאותבכ מהו,ב מוגדא:בName- 

 -numberבPortב)דיפתבהסצסאה(:בבבהק סמוב54925.

.UDPב)פתוטוקו (:בסמב וומאבמנ חתהבסצסארבProtocol- 

עססנוב דמתסמבמהגסעבעםברוכנרבהא טחה/Firewallבמ בצמבמ סמסבאובצתובקמתבעםבסצתןבהרוכנה.

)Macintoshדמרדמסב(

ב חתובדחממב דכמסתב ססמוםבDevice Selectorב) חסתרבהרקנסם(במנדצאב נרס 
Macintosh HD/Library/Printers/Brother/Utilities/DeviceSelectorבאובדרומבתמסדרבהמגדסםב

.ControlCenter2מ רוכנהב

הרכונהבReceiveבPC-Faxב)ק  רבפקיב
 דחמ בהאסמס(במתמבהתמרב אבפוע ר.

)דמרדמסב®Windowsב   מ(

בע סכםב הגמסתבארברוכנרבהא טחה/FirewallבהחסצונסרבכמבמראפמתבארבהרכונהבRxבPC-FAX.ב
כמסב הויסףבארבסצסאהב54926ב -RxבPC-FAXבNetwork,בהק סמובארבהדסמעב ה ן:

BrotherבPC-FAXבRxב)מם(:בהכנסיוברסאותבכ מהו,ב מוגדה:בName- 

 -numberבPortב)דיפתבהסצסאה(:בבבהק סמוב54926.

.UDPב)פתוטוקו (:בסמב וומאבמנ חתהבסצסארבProtocol- 

עססנוב דמתסמבמהגסעבעםברוכנרבהא טחה/Firewallבהחסצונסרבאובצתובקמתבעםבסצתןבהרוכנה.

(המשך)
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בעיות רשת
הצעותהבעיה

)דמרדמסב®Windows( אבנסרןב הרקסןבארבהרוכנהבמ בBrother.ב

אפמתובגסמרבתמרב רוכנורבה אורבאםברוכנרבהא טחהבמ כםבדצסגהבהומערבהרתאהב דה מב
.MFL-ProבSuiteהרקנרב

BrC3Rgin.exe

BrnIPMon

MonitorבStatusבBrotherב) קתרבדצ במ בבBrotherב(ב)תמר(

ControlCenterהרוכנסרב

GenericבHostבProcessבf...ב

Setup.exe

SpoolerבSubSystemבApp

wdswבMFCבApplication

)Macintoshדמרדמסב(

ב חתובדחממב דכמסתב ססמוםבDevice Selectorב) חסתרבהרקנסם(במנדצאב נרס 
Macintosh HD/Library/Printers/Brother/Utilities/DeviceSelectorבאובדרומבתמסדרבהמגדסםב

.ControlCenter2מ רוכנהב

 מקובארבה עסהב אדצעורבWLAN Reportב)מוחבתמרבLANבא חוטסר(.ב חצובע בהדקמבMenuב אבנסרןב הרח תב תמרבא חוטסר.
)רפתסט(,ב אחתבדכןב חתוב -Print Reportsב)המפירבמוחור(בואזב חצובע בOKב)אסמות(.ב
 חתוב -WLAN Reportב)מוחבתמרבLANבא חוטסר(.ב פתטסם,בעססנובבמדריך למשתמש ברשת.

 חצובע בהדקמבMenuב)רפתסט(,ב אחתבדכןב חתוב -Networkב)תמר(בואזב חצובע בOKב)אסמות(.ב צעובאספויבמ בהגמתורבהתמר.
 חתוב -Network Resetב)אספויבתמר(.ב פתטסם,בעססנובבמדריך למשתמש ברשת.

(המשך)
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ב

זיהוי צליל חיוג
כאמתבפקיבנמ חבאוטודטסר,ב תסתרבהדחמ במ ב
הדכמסתבהסאב חכורב דממבפתקבזדןבדיוסםב פנסב
במהואבדחססגבארבהדיפת.באםברמנובארבהגמתור

צ ס בהחסוגב -Detectionב)זסהוס(בהדכמסתבסחססגב
 תגעבמססמדעבצ ס בחסוג.בהגמתהבזובעמוסהב חיומב

דעטבזדןבכמפקיסםבנמ חסםב דיפתסםבמונסםבת סם.ב
אםבמסנסרםבארבההגמתהבוארםבחווסםב עסורב חסוג,ב

ע סכםב החזסתבארבההגמתהב הגמתרבהסצתןב
No Detectionב)  אבזסהוס(.

ב)רפתסט(. 1 Menuחצובע ב 

בכמסב  חותב אפמתורב  חצובע ב▲באובע ▼ 2
Initial Setupב)הגמתורבהרח רסור(.

 חצובע בOKב)אסמות(.

בכמסב  חותב אפמתור ב חצובע ב▲באובע ▼ 3
Dial Toneב)צ ס בחסוג(.

בכמסב  חותב אפמתורב  חצובע ב►באובע ב◄ 4
Detectionב)זסהוס(,בבאובNo Detectionב

)  אבזסהוס(.
 חצובע בOKב)אסמות(.

ב)עצסתה/סצסאה(. 5 Stop/Exitחצובע ב 

VoIP/הפרעות בקו הטלפון
אםבארםבחווסםב עסורב מ סחהבאוב ק  הבמ בפקיסםב
עק בהפתעורבאפמתסורב קו,ברוכ וב מנורבארבהגמתרב

האסדור,בהדמנהבארבדהסתורבהדומםבכמסב הפחסרב
רק ור.

ב)רפתסט(. 1 Menuחצובע ב 

בכמסב  חותב אפמתורב  חצובע בa▲באובע ▼ 2
Initial Setupב)הגמתורבהרח רסור(.

 חצובע בOKב)אסמות(.

בכמסב  חותב אפמתורב  חצובע ב▲באובע ▼ 3
Compatibilityב)ראסדור(.

בכמסב  חותב אפמתורב  חצובע ב►באובע ב◄ 4
Highב)ג וה(ב,בNormalב)תגס (באוב

.))VoIPב) יסיסב)ע ותבBasic (for VoIP)

((ב nnVoIPב) יסיסב)ע ותבBasicב(for VoIP)
דפחסרבארבדהסתורבהדומםב -ב9600ביס סורב

 מנססהבודכ הבארבהרכונהב"דצ ברסקוןב
מגסאור"ב)ECM(,בפתטב מ סחרבפקיבצ עונס.בב
עמסףב המרדמב אפמתורבזובתקב ערבהצותמ,ב

א אבאםבקססדורבהפתעורבחוזתורב קו.

כמסב מפתבארבהראסדורבעםבתו במסתורסב
ה-VoIPב,בBrotherבדד סצהב מנורבארבהגמתרב

 Basicב(for VoIP)- הראסדורב
.))VoIPיסיסב)ע ותב (

ב)תגס (בדגמסתבארבדהסתורבהדומםב nnNormal
 -ב14,400ביס סורב מנססה.

ב)ג וה(בדג סתבארבדהסתורבהדומםב nnHigh
 -ב33,600ביס סורב מנססה.ב)הגמתרבהסצתן(

 חצובע בOKב)אסמות(.

ב)עצסתה/סצסאה(. 5 Stop/Exitחצובע ב 

הערה
VoIPב)הע תרבקו ב צותהבמסגסט סרב אסנטתנט(ב

הואביוגבמ בדעתכרבט פוןבמעומהבמסדומב
 חס ותבאסנטתנט,ב דקוםב קווסבהט פוןב

התגס סם.
ב



78

מידע על המכשיר
כיצד לבדוק מה המספר הסידורי
רוכ וב תאורבארבהדיפתבהיסמותסבע בג סבהצג.

ב)רפתסט(. 1 Menuחצובע ב 

ב 2 Machine Info- חצובע ▲באובע ▼בו חתוב 
)דסמעבע בהדכמסת(.

 חצובע בOKב)אסמות(.

ב 3 Serial No. - חצובע ▲באובע ▼בו חתוב 
)דיפתביסמותס(.

 חצובע בOKב)אסמות(.

ב)עצסתה/סצסאה(. 4 Stop/Exitחצובע ב 

פונקציות איפוס
 תמורמבעודמורבפונקצסורבהאספויבה אור:

)תמר( Network ב1

נסרןב אפיבארבמתרבההמפיהבו החזסתוב הגמתורב
הסצתןבמהוגמתובכ תסתרבדחמ ,ב מוגדהב כ ב

הקמותב כרו רבIPבו יסידה.

)חסוגבדהסתבופקי( Speed Dial&Fax ב2

Dial&FaxבSpeedב)חסוגבדהסתבופקי(בדאפיבארב
ההגמתורבה אור:

ב)חסוגבדהסת( nnSpeedבDial

)חסוגבדהסתבוהגמתרבק וצור(
ב nnProgrammedבfaxבjobsבinבtheבmemory

)פקיסםבדוגמתסםב זסכתון(
ב)פקיבע בפסבמתסמה,בפקיבדומההב

ומ סחהבמ בק וצרבפקיסםבדומהסם(
ב)זסהוסברחנה( nnStationבID

)מםבודיפת(
ב)אפמתוסורב nnRemoteבFaxבOptionsב

רפעו בפקיבדתחוק(
)הע תר/קסמוםבפקיסם(

ב)הגמתורבמוחור( nnReportבsettings
)מוחבאסדורבהמסמות,בתמסדרבחסוגבדהסתבומוחב

סודןבהפקיסםב)מוחבפעס ור((
ב)הסיטותסה( nnHistory

)הסיטותססרבמסחורבדזוהורבוהסיטותססרב
מסחורבסוצאור(

ב)פקיסםב זסכתון( nnFaxesבinבmemory

All Settingsב(כ בההגמתור)ב3

נסרןב אפיבארבכ בהגמתורבהדכמסתב חזתהב
 הגמתורבהסצתן.

ח תרבBrotherבדד סצהב חוםבע במסדומב
 פונקצסהבזוב פנסבהמ כרבהדכמסת.

הערה
נרקובארבכ  בהדדמקבו חתוב -Networkב)תמר(ב

אובAll Settingsב)כ בההגמתור(.

כיצד לאפס את המכשיר
ב)רפתסט(. 1 Menuחצובע ב 

בכמסב  חותב אפמתורב  חצובע ▲באובע ▼ 2
Initial Setupב)הגמתורבהרח רסור(.

 חצובע בOKב)אסמות(.

בכמסב  חותב אפמתורב  חצובע ▲באובע ▼ 3
Resetב)אספוי(.

 חצובע בOKב)אסמות(.

בכמסב  חותב יוגבהאספויב  חצובע ▲באובע ▼ 4
מ תצונכםב  צע.

 חצובע בOKב)אסמות(.
 חצובע ב1ב אסמות.

בכמסב ארח בארבהדכמסת.  חצובע ב1 5
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תפריט ותכונות

Aתכנות על גבי הצג

האפמתורב רכנרבהגמתורבע -ג סבהצגב אדצעורב
 חצנסבהרפתסטבנועמהב הק בארברפעו בהדכמסת.ב

הרכנורבהסמסמורסב דמרדמבעוזתב כםב נצ בארבד ואב
האפמתוסורבהדוצעורב רפתסטבהדכמסת.

דכסווןבמהרכנורבדר צעבע -ג סבהצג,בהותאורב
דפותטורבמסעזתוב כםב רכנורבהדכמסתבסופסעובע -ג סב
הצגב דה מבהרכנור.בכ במע סכםב עמורבהואב עקו ב
אחתבההותאורבמסי סתוב כםבאומורבפתסטסבהרפתסטסםב

ואפמתוסורבהרכנור.
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Aטבלת התפריטים

ט  רבהרפתסטסםבריססעב כםב ה נרבפתסטסבהרפתסטסםבוהאפמתוסורבמדופסעורב רוכנרבהדכמסת.בהגמתורבהסצתןב
דופסעורב גופןבדומגמבודיודנורב כוכ סר.

) )רפתסט(  ) Menu

עמודתיאוראפשרויותרמה 3 רמה 2רמה 1
Ink 

 Managementב
)נסהו במסו(

Test Printב
)המפירבעדומבנסיסון(

__ Print Quality
)אסכורבהמפיה(

Alignment )ססמות(

דאפמתב כםב  מוקב
ארבאסכורבאובארבססמותב

ההמפיה.

57

 Cleaningב
)נסקוס(

Black )מחות(__

Color )צ ע(

All )הכו (

דאפמתב כםב נקורבארב
תאמבההמפיה.

56

Ink Volumeב
)כדורבהמסו(

דאפמתב כםב תאורבארב__
כדורבהמסובהזדסנה.

תאוב1.

General Setupב
)הגמתורבכ  סור(

TimerבModeב
)טססדתבדצ סם(

Off )כ וס(__

0Sec  )0במנסור(

 30Secs  )30במנסור(

1Min  )מקהבאחר(

2Mins  )2במקור(*

5Mins  )5במקור(

הגמתרבהזדןבמ אחתסוב
הדכמסתבסחזותב דצ ב

פקי.

 TypeבPaperב
)יוגבהנססת(

 PaperבPlainב__
)נססתבתגס (*

 Inkjet Paper 
)נססתבהזתקרבמסו(

Brother BP71

Brother BP61

 Other Glossy 
)נססתבד תסקבאחת(

Transparency )מקף(

הגמתרביוגבהנססתבהדונחב
 דגמבהנססת.

17

SizeבPaperב
)גומ בהנססת(

__*A4

A5

10x15cm

Letter

Legal

הגמתרבגומ בהנססתב
הדונחב דגמבהנססת.

17

עססנובבמדריך המתקדם למשתמש. 1ב

הגמתורבהסצתןבדופסעורב גופןבדומגמבודיודנורב כוכ סר.
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ג

עמודתיאוראפשרויותרמה 3 רמה 2רמה 1

SetupבGeneralב
)הגמתורבכ  סור(

)הדממ(

 Volumeב
)עוצדרבקו (

Off )כ וס(Ringב)צ צו (

Low )נדומ(

Medב) סנונס(*

High )ג וה(

7כסווןבעוצדרבהצ צו .

Off )כ וס(Beeperב)צפצוף(

Lowב)נדומ(*

Med ) סנונס(

High )ג וה(

כסווןבעוצדרבצ ס סב
הדקמסם.

7

Speakerב
)תדקו (

Off )כ וס(

Low )נדומ(

Medב) סנונס(*

High )ג וה(

8הגמתרבעוצדרבהתדקו .

Auto 
 Daylightב

)מעוןבקסץבאוטודטס(

 Onב)פוע (*__
Off )כ וס(

מסנוסבאוטודטסבמ במעוןב
הדכמסתב מעוןבקסץ.

תאוב1.

SettingsבLCDב
)LCDהגמתורב(

Backlightב
)ראותרבתקע(

Lightב) הסת(*

Med ) סנונס(

Dark )כהה(

דאפמתב כםב כוונןב
ארבתדרבה הסתורבמ ב

ראותרבהצג.

8

TimerבDimב
)טססדתבעדעום(

Off )כ וס(

10Secs ב)10במנסור(

20Secs  )20במנסור(

30Secsב )30במנסור(*

דאפמתב כםב הגמסתבארב
דממבהזדןבמ ובראותרב
התקעבמ בהצגברדמסמב
 מ וקב אחתבה חסצהב

האחתונהבע בדקמב
כ מהו.

תאוב1.

Wallpaperב
)טפט(

*1

2

3

4

דאפמתב כםב  חותב
רדונרבתקעב צג.

ModeבSleepב
)דצ במסנה(

1Min  )מקהבאחר(__

 2Mins  )2במקור(

3Mins  )3במקור(

5Mins  )5במקור(*

10Mins  )10במקור(

30Mins ב)30במקור(

60Mins ב)60במקור(

דאפמתב כםב הגמסתב
ארבדממבהזדןבמ ובסהסהב
הדכמסתב דצ בהדרנהב
 פנסבדע תב דצ במסנה.

עססנובבמדריך המתקדם למשתמש. 1ב

הגמתורבהסצתןבדופסעורב גופןבדומגמבודיודנורב כוכ סר.
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עמודתיאוראפשרויותרמה 3 רמה 2רמה 1

 FaxSetupב)פקי(
 Receiveב

ב)הגמתרבדצ ב
ק  ה(

DelayבRingב
)המהססרבצ צו (

0

1

*2

3

4

5

6

7

8

)מוגדהב  תסטנסהב   מ(

הגמתרבדיפתבהצ צו סםב
מסח פוב פנסבמהדכמסתב
סענהב דצ סבOnlyבFaxב

)פקיב   מ(באובFax/Telב
)פקי/ט פון(.

29

TimeבRingבF/Tב
)זדןבצ צו ב דצ ב

פקי/ט פון(

20Secs  )20במנסור(

30Secs  )30במנסור(*

40Secs  )40במנסור(

70Secs  )70במנסור(

הגמתרבדממבהצ צו ב
הדהסתבהכפו ב דצ ב

פקי/ט פון.

29

DetectבFaxב
)זסהוסבפקי(

On )פוע (*

Off )כ וס(

 ק  רבפקיסםב אופןב
אוטודטסבכאמתבארםב
עונסםב מסחורבט פוןב
ומודעסםבצ ס בפקי.

30

CodesבRemoteב
)קומסםב הפע הב

דתחוק(

On )פוע (*

)51*,ב#51(

Off )כ וס(

דאפמתבדענהב מסחורב
נכניורב אדצעורב
מ וחורבט פוןבאוב

דכמסתסבט פוןבחסצונססםב
ו הפעס בו כ ורבארב

הדכמסתב אדצעורבקומ.ב
 אפמתורכםב הראסםב

אסמסרבארבהקומסם.

37

ReductionבAutoב
)הקטנהבאוטודטסר(

On )פוע (*

Off )כ וס(

הקטנרבגומ בהפקיסםב
הנכניסםב הראדהב

 גומ בהנססת.

תאוב1.

ReceiveבMemoryב
)הע תהב זסכתון(

Off )כ וס(*

 Fax Forward
)הע תר/קסמוםבפקיסם(

 Fax Storage
)מדסתרבפקיסם(

 PC Fax Receive
)ק  רבפקיסםב דחמ ב

האסמס(

דאפמתב כםב הגמסתב
ארבהדכמסתבכמבמסע סתב

הומעורבפקי,בסמדותב
פקיסםבנכניסםב זסכתוןב
)  סצועבק  רבפקיסםב

דתחוק(,באובסמ חב
פקיסםב דחמ במ כם.

אםב חתרםב אפמתורב
הע תרבפקיסםבאובק  רב
פקיסםב דחמ בהאסמס,ב
 אפמתורכםב הפעס ב
ארבהמפירבהגס וסבמ ב
רכונרבהא טחהבמ ב

הדכמסת.

עססנובבמדריך המתקדם למשתמש. 1ב

הגמתורבהסצתןבדופסעורב גופןבדומגמבודיודנורב כוכ סר.
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עמודתיאוראפשרויותרמה 3 רמה 2רמה 1

Faxב)פקי(

)הדממ(

Report 
 settingsב

)הגמתורבמוחור(

ReportבXMITב
)מוחבהע תה(

Onב)פוע (

 On+Image 
)פוע ב+ברדונה(

Off )כ וס(*

 Off+Image 
)כ וסב+ברדונה(

הגמתהבתאמונסרבע ותב
מוחבאסדורבהמסמותבומוחב

סודןבהפקיסם.

26

PeriodבJournalב
)רקופרבסודן(

Off )כ וס(

 Faxesב50בEveryב
)כ ב50בפקיסם(*

 Every 6 Hours 
)כ ב6במעור(

 Every 12 Hours 
)כ ב12במעור(

 Every 24 Hours 
)כ ב24במעור(

 Every 2 Days 
)כ בסודססם(

 Every 7 Days 
)כ ב7בסדסם(

תאוב1.

Print 
 Documentב

)המפירבדידמ(

המפירבפקיסםבנכניסםב____
המדותסםב זסכתון.

Remote 
 Accessב

)גסמהבדתחוק(

דאפמתב כםב הגמסתב---__
קומבאסמסב דמסכהב

דתחוק.
Remaining 

 Jobsב
)דמסדורבנורתור(

 מסקרבהדמסדורב____
מנורתוב זסכתוןבודאפמתב

 כםב  ט בדמסדורב
דרוזדנור.

Miscellaneousב
)מונור(

 LockבTXב
)נעס רבמ סחה(

הג  רבדת סרב__
הפונקצסורבד  מבק  רב

פקיסם.

BTבCallבSign

)  תסטנסהב   מ(

On )פוע (

Off )כ וס(*

 מסדומבעםבCallבBTב
.Sign

IDבCallerב
)מסחהבדזוהה(

)  תסטנסהב
ו אסת נמב   מ(

On )פוע (*

Off )כ וס(

צפססהב תמסדהבמ ב
30בהמסחורבהדזוהורב
האחתונורבהמדותורב
 זסכתוןבאובהמפירה.

31

עססנובבמדריך המתקדם למשתמש. 1ב

הגמתורבהסצתןבדופסעורב גופןבדומגמבודיודנורב כוכ סר.



84

תפריט רשת

תיאוראפשרויותרמה 4רמה 3רמה 2רמה 1

LANבWired בNetworkב)תמר(
)תמרבLANבקווסר(

TCP/IPבBOOTבMethod
)מסטרבארחו (

Auto (אוטומטית)*

Static )יטטסר(

RARP

BOOTP

DHCP

  חסתרבמסטרב
הארחו בהדראסדהב

 סורתב צותכסכם.

AddressבIPב
)IPכרו רב(

.]000-255[

.]000-255[

.]000-255[

]000-255[

.IPהזסנובכרו רב

MaskבSubnet ב
)דיסכרבתמרבדמנה(

.]000-255[

.]000-255[

.]000-255[

]000-255[

הזסנובכרו רבדיסכרב
תמרבדמנה.

]Gateway.]000-255ב)מעת(

.]000-255[

.]000-255[

]000-255[

הזסנובכרו רבמעת.

 NameבNodeב
)מםבצודר(

BRNXXXXXXXXXXXXהזסנובארבמםב
הצודר.

ConfigבWINSב
)WINSהגמתרב(

Auto )אוטודטסר(*

Static )יטטסר(

  חסתרב דצ ב
.WINSרצותרב

ServerבWINSב
)WINSמתרב(

)תאמס(בב
000.000.000.000

)דמנס(בב
000.000.000.000

הגמתרבכרו רבה-IPב
מ במתרבה-WINSב
התאמסבאובהדמנס.

ServerבDNS ב
)DNSמתרב(

)תאמס(בב
000.000.000.000

)דמנס(בב
000.000.000.000

הגמתרבכרו רבה-IPב
מ במתרבה-WINSב
התאמסבאובהדמנס.

APIPA*) פוע( On

Off )כ וס(

דסקוםבאוטודטסבמ ב
כרו רבה-IPבדטווחב

כרו ורבהקסמותב
הדקודס.

עססנובבמדריך למשתמש ברשת.

הגמתורבהסצתןבדופסעורב גופןבדומגמבודיודנורב כוכ סר.
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תיאוראפשרויותרמה 4רמה 3רמה 2רמה 1

Networkב)תמר(

)הדממ(

LANבWired ב
)תמרבLANבקווסר(

)הדממ(

Ethernet 
)ארתנט(

Auto (אוטומטית)*__

100B‑FD

100B‑HD

10B‑FD

10B‑HD

  חסתרבדצ ב
הקסמותב ארתנט.

AddressבMACב
)MACכרו רב(

דאפמתב כםב__
 צפורב כרו רב

הרקןבה-MACבמ ב
דכמסתכםבד וחב

ה קתה.
WLANTCP/IPבBOOTבMethod

)מסטרבארחו (
Auto (אוטומטית)*

Staticב)יטטסר(

RARP

BOOTP

DHCP

  חסתרבמסטרב
הארחו בהדראסדהב

 סורתב צותכסכם.

AddressבIPב
)IPכרו רב(

.]000-255[

.]000-255[

.]000-255[

]000-255[

.IPהזסנובכרו רב

MaskבSubnet ב
)דיסכרבתמרבדמנה(

.]000-255[

.]000-255[

.]000-255[

]000-255[

הזסנובכרו רבדיסכרב
תמרבדמנה.

]Gateway.]000-255ב)מעת(

.]000-255[

.]000-255[

]000-255[

הזסנובכרו רבמעת.

 NameבNodeב
)מםבצודר(

BRWXXXXXXXXXXXXהזסנובארבמםב
הצודר.

ConfigבWINSב
)WINSהגמתרב(

Auto (אוטומטית)*

Static )יטטסר(

  חסתרב דצ ב
.WINSרצותרב

ServerבWINSב
)WINSמתרב(

)תאמס(בב
000.000.000.000

)דמנס(בב
000.000.000.000

הגמתרבכרו רבה-IPב
מ במתרבה-WINSב
התאמסבאובהדמנס.

ServerבDNS ב
)DNSמתרב(

)תאמס(בב
000.000.000.000

)דמנס(בב
000.000.000.000

הגמתרבכרו רבה-IPב
מ במתרבה-WINSב
התאמסבאובהדמנס.

עססנובבמדריך למשתמש ברשת.

הגמתורבהסצתןבדופסעורב גופןבדומגמבודיודנורב כוכ סר.
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תיאוראפשרויותרמה 4רמה 3רמה 2רמה 1

Networkב)תמר(

)הדממ(

WLAN

)הדממ(

TCP/IP

)הדממ(

APIPA*) פוע( On

Off )כ וס(

הקצאהבאוטודטסרב
מ בכרו רבה-IPב
דטווחבכרו ורב

הקסמותבהדקודס.
WizardבSetupב

)אמףבהגמתה(
 אפמתורכםב____

 הגמסתב אופןבסמנסב
ארבמתרבההמפיורב

ע ותבתמרב
א חוטסר.

WPS/AOSS____רוכ וב כווןב ק ורב
ארבהגמתורב

התמרבהא חוטסרב
 אדצעורבמסטהב
  חסצהבע ב חצןב

אחמ.

Codeבw/PINבWPSב
)PINבעםבקומבWPS(

 אפמתורכםב  חותב____
 ק ורבהגמתורב

 תמרבהא חוטסרב
 אדצעורבWPSבעםב

.PINקומב

StatusבWLANב
)יטטויבתמרב

א חוטסר(

רוכ וב תאורבארב__Statusב)דצ (
היטטויבהנוכחסבמ ב
התמרבהא חוטסר.

רוכ וב תאורבארב__Signalב)אור(
עוצדרבאורבהתמרב

הא חוטסרבהנוכחסר.
SSID__רוכ וב תאורבארב

ה-SSIDבהנוכחס.

Modeב.Commב
)דצ ברקמותר(

רוכ וב תאורבארב__
דצ בהרקמותרב

הנוכחס.

AddressבMACב
)MACכרו רב(

דאפמתב כםב__
 צפורב כרו רב

הרקןבה-MACבמ ב
דכמסתכםבד וחב

ה קתה.
NetworkבI/F WiredבLAN 

)תמרבLANבקווסר(*

WLAN

רוכ וב  חותבארביוגב__
חס ותבהתמר.

ResetבNetworkב
)אספויב הגמתורב

הסצתן(

________

עססנובבמדריך למשתמש ברשת.

הגמתורבהסצתןבדופסעורב גופןבדומגמבודיודנורב כוכ סר.
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) (תפריט) (המשך) ) Menu

עמודתיאוראפשרויותרמה 3רמה 2רמה 1 

ReportsבPrintב
)המפירבמוחור(

VerifyבXMITב
)אסדורבהע תה(

26המפירבתמסדורבומוחורבא ו.____

 ListבHelpב
ב)תמסדרבעזתה(

תאוב1.____

 DialבQuickב
)חסוגבדהסת(

__ Alphabetic Order
)ימתבא פ סרס(

 Numeric Order
)ימתבנודתס(

 JournalבFaxב
)סודןבפקיסם(

____

SettingsבUserב
)הגמתורבדמרדמ(

____

 ConfigבNetworkב
)רצותרבתמר(

____

 ReportבWLANב
)WLANמוחב(

____

.histבIDבCallerב
)הסיטותססרבמסחורבדזוהור(

____

.InfoבMachineב
)דסמעבאומורב

הדכמסת(

  .NoבSerialב
)דיפתביסמותס(

דאפמתב כםב  מוקבארב____
הדיפתבהיסמותסבמ בהדכמסתב

מ תמורכם.

78

SetupבInitialב
)הגמתורבהרח רסור(

ModeבReceiveב
)דצ בק  רבמסחור(

__ FaxבOnly 
)פקיב   מ(*
 Fax/Tel 
)פקי/ט פון(

 External TAD
)דמס וןבחסצונס(
Manual )סמנס(

  חסתרבמסטרבק  רבהפקיסםב
הדראסדהב סורתב צותכסכם.

27

 Date&Timeב
)ראתסמבומעה(

 הופערבהראתסמבוהמעהב____
ע בג סבהצגבו כורתרבמ בכ ב

הפקיסםבהנמ חסםבדהדכמסת.

תאוב2.

 IDבStationב
)זסהוסברחנה(

Fax )פקי(:__

Name )מם(:

הגמסתובארבמדכםבוארבדיפתב
הפקיבמ כםבכמבמסופסעובע בג סב

כ בפקיבמרמ חו.

Tone/Pulseב
)צ ס סם/דרקפסם(

Tone )צ ס סם(*__
Pulse )דרקפסם(

31 חתוב דצ בהחסוגבהתצוס.

 ToneבDialב
)צ ס בחסוג(

Detection )זסהוס(__
 NoבDetection

)  אבזסהוס(*

דפעס באובד ט בארבזסהוסבצ ס ב
החסוג.

77

Phone 
 SetבLineב

)הגמתרבקובהט פון(

Normal )תגס (*__
PBX

ISDN

32 חתבארביוגבקובהט פון.

עססנובבמדריך המתקדם למשתמש. 1ב

עססנובבמדריך להתקנה מהירה. 2ב

הגמתורבהסצתןבדופסעורב גופןבדומגמבודיודנורב כוכ סר.
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SetupבInitialב
)הגמתורבהרח רסור(

)הדממ(

Compatibilityב
)ראסדור(

High )ג והה(*__
Normalב)תגס ה(

 Basicב(forבVoIP) 
))VoIPיסיסרבב)ע ותב (

הגמתרבדהסתורבהדומםב יסועב
 פרתוןב עסורב מסמות.

77

דאפיבארבמתרבההמפיהב__Networkב)תמר(Resetב)אספוי(
 הגמתורבהסצתןבמהוגמתוב

כ תסתרבדחמ ,בכגוןבהגמתורב
.IPיסידהבוכרו רב

78

Dial&FaxבSpeedב
)פקיבוחסוגבדהסת(

דחסקרבכ בדיפתסבהחסוגבהדהסתב__
והפקיסם,בואספויבזסהוסבהרחנה,ב

תמסדרבהחסוגבהדהסת,במוחב
אסדורבהמסמותבוסודןבהפקיסםב

 הגמתורבהסצתן.

SettingsבAllב
)כ בההגמתור(

דאפיבארבכ בהגמתורבהדכמסתב__
 הגמתורבהסצתן.

עססנובבמדריך המתקדם למשתמש. 1ב

עססנובבמדריך להתקנה מהירה. 2ב

הגמתורבהסצתןבדופסעורב גופןבדומגמבודיודנורב כוכ סר.



רפתסטבורכונור

89

ג
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ResolutionבFaxב
)תזו וצססרבפקי(

____ Standard
)תגס ה(*

Fineב)עמסנה(
 S.בFine 

)עמסנהבדאומ(
Photo )רדונה(

הגמתרבהתזו וצסהבמ בפקיסםב
סוצאסם.

תאוב1.

Contrastב
)נסגומסור(

Auto )אוטודטסר(*____
Light ) הסת(
Dark )כהה(

מסנוסבתדרבה הסתורבמ בפקיסםב
מארםבמו חסם.

DialבSpeedב)חסוגב
דהסת(

Search__ Alphabetic Orderב)חספומ(
)ימתבא פ סרס(

 Numeric Order
)ימתבנודתס(

 אפמתורכםב חססגב אדצעורב
 חסצהבע בדקמסםביפותסםב   מב

)וע בStartב)הרח ה((.

38

DialבSpeedבSetב
)הגמתרבחסוגבדהסת(

מדסתרבדיפתסםב חסוגבדהסת,בכמבמרוכ וב____
 חססגב אדצעורב חסצהבע בדיפתב

דקמסםב וממסםב)וע בStartב)הרח ה((.

41

GroupsבSetupב
)הגמתרבק וצור(

הגמתרבדיפתסבק וצהב מסמותב____
ק וצרס.

תאוב1.

CallבOutgoingב
)מסחורבסוצאור(

faxבaבSendב
)מ סחרבפקי(

SpeedDialבAddב
)הויפהב חסוגבדהסת(
Deleteב)דחסקה(

 אפמתורכםב  חותבדיפתב____
דהיטותססרבהמסחורבהסוצאורב

ו  צעבא סובמסחרבט פון,ב מ וחב
א סובפקי,ב הויסףבאורוב חסוגב

דהסת,באוב דחוקבאורו.

39

histבIDבCallerב
)הסיטותססרבמסחורב

דזוהור(

)  תסטנסהבו אסת נמב
   מ(

faxבaבSendב
)מ סחרבפקי(

SpeedDialבAddב
)הויפהב חסוגבדהסת(
Deleteב)דחסקה(

 אפמתורכםב  חותבדיפתב____
דהסיטותססרבהמסחורבהדזוהורב
ו  צעבא סובמסחרבט פון,ב מ וחב

א סובפקי,ב הויסףבאורוב חסוגב
דהסתבאוב דחוקבאורו.

40

Broadcastingב
)מסמות(

NumberבAddב
)הויפרבדיפת(
DialבSpeedב

)חסוגבדהסת(
Completeב)יסום(

רוכ וב מ וחבארבאורהבהומערב____
הפקיב סורתבדדיפתבפקיבאחמ.

תאוב1.

FaxבDelayedב
)פקיבדומהה(

On )פוע (____
Off )כ וס(*

כסווןבהמעהב ר נסרבמ ב24במעורב
מ הבססמ חובפקיסםבדומהסם.

TXבBatchב
)מ סחרבק וצרב

פקיסם(

On )פוע (____

Off )כ וס(*

מס ו בפקיסםבדומהסםב מ סחהב
 אורובדיפתבפקיב אורהבמעהב

 סוםב מסמותבאחמ.
TXבTimeבRealב

)מ סחהב זדןבאדר(
On )פוע (____

Off )כ וס(*
 אפמתורכםב מ וחבפקיסםבד  סב

 המרדמב זסכתוןבהדכמסת.

TXבPolledב
)מ סחרבפקיסםבע ב

פסבמתסמה(

Standard )תגס (____
 Secure
)דאו טח(

Off )כ וס(*

הגמתרבהדידמבכמבמססדממב
ע -סמסבדכמסתבפקיבאחת.

עססנובבמדריך המתקדם למשתמש. 1ב

הגמתורבהסצתןבדופסעורב גופןבדומגמבודיודנורב כוכ סר.

( FAX (פקס) (
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RXבPollingב
)דמסכרבפקיסםבע ב

פסבמתסמה(

Standard )תגס (____
 Secure
)דאו טח(
 Timer 
)טססדת(

Off )כ וס(*

הגמתרבהדכמסתבמ כםבכמב
מסדמומבפקיסםבדדכמסתבאחת.

תאוב1.

ModeבOverseasב
)דצ בחו" (

On )פוע (____

Off )כ וס(*

הגמסתובדצ בזהב -Onב)פוע (,באםב
ארםבדרקמסםב מ וחבפקיסםב

 חו" .

ScanSizeבGlassב
)גומ בזכוכסרבהיותקב

 יתסקה(

____*A4

Letter

כסווןבאזותבהיתסקהב זכוכסרבהיותקב
 הראםב גומ בהדידמ.

25

DefaultבNewבSetב
)הגמתרב תסתרב
דחמ בחממה(

רוכ וב מדותבארבהגמתורבהפקיב______
מ כם.

תאוב1.

ResetבFactoryב
)אספויב הגמתורב

הסצתן(

רוכ וב מחזתבארבכ בהגמתורב______
הסצתן.

עססנובבמדריך המתקדם למשתמש. 1ב

הגמתורבהסצתןבדופסעורב גופןבדומגמבודיודנורב כוכ סר.
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FileבtoבScanב
)יתסקהב קו ץ(

רוכ וב יתוקבדידמבמחותב  ןבאוב______
צ עונסב דחמ .

תאוב1.

  ScanבtoבMedia
)יתסקהב דמסה(ב
) זדןבמכתטסיב

זסכתוןבאובכונןבזסכתוןב
ה זקבדיוגבUSBב
דוכניב דכמסת(

150בColor*ב__Qualityב)אסכור(
)צ עונסבdpiבב150(

 Color 300
)צ עונסבdpiבב300(

 Color 600
)צ עונסבdpiבב600(

 B/W 200x100
)מחותב  ןב

)200x100בdpi
B/W 200 )מחותב

  ןבdpiב200ב(

 אפמתורכםב  חותבארבתזו וצססרב
היתסקה,בארבר נסרבהקו ץבו הזסןב

מםבקו ץבע ותבהדידמ.

49

 TypeבFileב
)יוגבהקו ץ(

)אםב חתרםב__
 אפמתורב יתסקהב
 צ עב הגמתהבמ ב

Qualityב)אסכור((

*PDF
JPEG

)אםב חתרםב
 אפמתורב

 יתסקהב מחותב
  ןב הגמתהבמ ב
Qualityב)אסכור((

*PDF
TIFF

 NameבFileב
)מםבקו ץ(

____

CropבAutoב)חסרומב
אוטודטס(

On )פוע (__

Offב)כ וס(*

יתסקהבמ בדיפתבדידכסםב
הדונחסםבע בזכוכסרבהיותק,בכ ב
דידמב נפתמ,ב כתטסיבזסכתוןבאוב

.USBכונןבזסכתוןבה זקבדיוגב 

תאוב2.

 defaultבnewבSetב
)הגמתרב תסתרבדחמ ב

חממה(

 אפמתורכםב מדותבארבהגמתורב____
היתסקהבמ כם.

ResetבFactoryב
)אספויב הגמתורבהסצתן(

רוכ וב מחזתבארבכ בהגמתורב____
הסצתן.

E‑mailבtoבScanב
)יתסקהב מואתב

א קטתונס(

 אפמתורכםב יתוקבדידמבמחותב____
  ןבאובצ עונסב רומבססמוםבהמואתב

הא קטתונסבמ כם.

תאוב1.

  ScanבtoבOCR
)יתסקהב -OCR( ב3

 אפמתורכםב הדסתבדידמבטקיטב____
 דידמבמנסרןב עתסכה.

ImageבtoבScanב
)יתסקהב רדונה(

 אפמתורכםב יתוקברדונהבצ עונסרב____
 רומבהססמוםבהגתפסבמ תמורכם.

עססנובבמדריך למשתמש בתוכנה. 1ב

עססנובבמדריך המתקדם למשתמש. 2ב

ב) דמרדמסבMacintosh(בבבסמב הותסמבו הרקסןבארבPageManagerבב!Prestoב פנסבהמסדומ.ב ק  רבהותאורב 3ב

נויפור,בעססנוב יעסףבגישה לתמיכה של Macintosh(  Brother(ב עדומסםבה אסם.

הגמתורבהסצתןבדופסעורב גופןבדומגמבודיודנורב כוכ סר.

( SCAN (סריקה) (
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Fast )דהסתה(____Qualityב)אסכור(
Normal )תגס ה(*

Best )דסט סר(

 חסתרבתזו וצססרבההערקהב
 הראםב יוגבהדידמבמ כם.

תאוב1.

Enlarge/Reduceב
)הגמ ה/הקטנה(

*100%______

Enlarge__A5 )הגמ ה( A4142%ב

LTR 10x15186%ב

A4 10x15cm198%ב

רוכ וב  חותבארבמסעותבההגמ הב
ע ותבהעורקבה א.

Reduce__10x15cm )הקטנה( A4 47%

A5 A4 69%

A4 LGL 83%

LTR A4 93%

A4 LTR 97%

רוכ וב  חותבארבמסעותבההקטנהב
ע ותבהעורקבה א.

 Fit to Page
)הראדהב מף(

הדכמסתבסכווןבארבהגומ ב אופןב____
אוטודטסב הראםב גומ בהנססתב

מהגמתרם.

 Custom(25‑400%) 
)דוראםבאסמסרב

)25-400%

רוכ וב  חותבארבמסעותבההגמ הב____
אובההקטנהב הראםב יוגב

הדידמבמ כם.
TypeבPaperב

)יוגבהנססת(
____ PlainבPaper

)נססתבתגס (*

 Inkjet Paper
)נססתבהזתקרבמסו(

Brother BP71

Brother BP61

 Other Glossy
)נססתבד תסקבאחת(

 Transparency
)מקף(

הגמתרביוגבהנססתב הראםב נססתב
הדונחב דגמבהנססת.

44

SizeבPaperב
)גומ בהנססת(

____*A4

A5

10x15cm

Letter

Legal

 חסתרבגומ ב הראםב נססתב
הדונחב דגמבהנססת.

44

עססנובבמדריך המתקדם למשתמש. 1ב

הגמתורבהסצתןבדופסעורב גופןבדומגמבודיודנורב כוכ סר.

( COPY (צילום) (
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תאוב1.הגמתרבמחסיורבהעורקסם.ב____Densityב)מחסיור(

ModeבSaveבInkב
)דצ בחסיכוןב מסו(

On )פוע (____

Off )כ וס(*

 אפמתורכםב חיומב מסו.

Stack/Sortב
)עתסדה/דסון(

Stackב)עתסדה(*____

Sort )דסון(

 אפמתורכםב עתוםבאוב דססןב
עורקסםבדתו סם.

LayoutבPageב
)פתסירבהמפסם(

____ *Off(1בin1ב) 
)כ וסב)1ב -ב1((

 2  in 1 (P)  
 )2ב -ב1ב)אנכס((

 2  in 1 (L)  
 )2ב -1בב)אופקס((

 4 in 1 (P)  
 )4ב -ב1ב)אנכס((

  4 in 1 (L)  
)4ב -1בב)אופקס((

 Poster(3 x 3) 
)פויטתב)3בxב3((

רוכ וב  צעבNבהערקסםב עדומב
 וממבאובפויטתסם.

CopyבBookב
)צס וםביפת(

רסקוןבמו ססםבכהסםבוהטסהב זדןב____On )פוע (*
הערקהבדזכוכסרבהיותק.  On(Preview) 

)פוע ב)רצוגהב
דקמסדה((

AdjustmentבSkewב
)כסווןבהטסה(

__

ReviseבShadowב
)הספומבצ  סם(

__

____Off )כ וס(*

CopyבWatermarkב
)הערקרביסדןבדסם(

CopyבWatermarkב
)הערקרביסדןבדסם(

__On

Off )כ וס(*

)אםב חתרםב
Onב)פוע (,בעססנוב

 הגמתורב יסדנסבדסםב
הדופסעורב ט  הב

ה אה(

רוכ וב הויסףב וגובאובטקיטב
 רומבהדידמבמ כםבכיסדןבדסם.

SettingבCurrentב
)הגמתהבנוכחסר(

____

____Exit )סצסאה(

defaultבnewבSetב
)הגמתרב תסתרב
דחמ בחממה(

 אפמתורכםב מדותבארבהגמתורב______
ההערקהבמ כם.

ResetבFactoryב
)אספויב הגמתורב

הסצתן(

רוכ וב מחזתבארבכ בהגמתורב______
הסצתן.

עססנובבמדריך המתקדם למשתמש. 1ב

הגמתורבהסצתןבדופסעורב גופןבדומגמבודיודנורב כוכ סר.
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עמודתיאוראפשרות 4אפשרות 3אפשרות 2אפשרות 1

Templateב
)ר נסר(

Text__ CONFIDENTIALב)טקיט(
)יומס(*

DRAFT )טסוטה(

COPY )הערקה(

הויפרבטקיטב רומבהדידמב
מ כםבכיסדןבדסםבע -סמסבמסדומב

 ר נסר.

תאוב1.

Positionב
)דסקום(

A

B

C

D

*E

F

G

H

I

Pattern )מפוי(

Small )קטן(Sizeב)גומ (

Medium ) סנונס(*

Large )גמו (

Angle‑90ºב)זווסר(

*‑45º

0º

45º

90º

Transparencyב
)מקף(

‑2

‑1

*0

+1

+2

Red )אמום(Colourב)צ ע(
Orange )כרום(
Yellow )צהו (

Blue )כחו (
Green )סתוק(

Purple )יגו (
Black )מחות(*

__Applyב)הח (

עססנובבמדריך המתקדם למשתמש. 1ב

הגמתורבהסצתןבדופסעורב גופןבדומגמבודיודנורב כוכ סר.
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) חתוברדונהבMediaב)דמסה(
דדמסה(

Positionב
)דסקום(

A

B

C

D

*E

F

G

H

I

Pattern )מפוי(

הויפרב וגובאובטקיטב רומב
הדידמבמ כםבכיסדןבדסםבע -סמסב
מסדומב רדונהבהמדותהב דמסהב

נססמר.

תאוב1.

Small )קטן(Sizeב)גומ (

Medium ) סנונס(*

Large )גמו (

Angle‑90ºב)זווסר(

*‑45º

0º

45º

90º

Transparencyב
)מקף(

‑2

‑1

*0

+1

+2

__Applyב)הח (

)הגמסתובארבדידמבScanב)יתסקה(
יסדןבהדסםבו חצובע ב

Startב)הרח ((.

Transparencyב
)מקף(

‑2

‑1

*0

+1

+2

 אפמתורכםב הויסףב וגובאוב
טקיטב רומבהדידמבמ כםב
כיסדןבדסםב אדצעורביתסקרב

דידמבנססת.

__Applyב)הח (

עססנובבמדריך המתקדם למשתמש. 1ב

הגמתורבהסצתןבדופסעורב גופןבדומגמבודיודנורב כוכ סר.
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 Photo(s)בViewב
)צפססהב רדונור(

עססנוב הגמתורב____
ההמפיהבמ ט  הב

מ ה ן.

 אפמתורכםב צפורב רדונורב
מ כםבע בג סבהצג.

48

IndexבPrintב
)אסנמקיבהמפיה(

FormatבLayoutב
)ר נסרבפתסיה(

Images/Lineב 6 __
)ב6ברדונורב מותה(*

  5 Images/Line
)ב5ברדונורב מותה(

רוכ וב המפסיבמףבעםברדונורב
זעסתור.

תאוב1.

TypeבPaperב
)יוגבהנססת(

 PlainבPaper
)נססתבתגס (*

 Inkjet Paper
)נססתבהזתקרבמסו(

Brother BP71

Brother BP61

 Other Glossy
)נססתבד תסקבאחת(

SizeבPaperב
)גומ בהנססת(

*A4
Letter

PhotosבPrintב
)המפירברדונור(

עססנוב הגמתורב____
ההמפיהב ט  הב

מ ה ן.

 אפמתורכםב המפסיברדונהב
 וממר.

PhotosבEnhanceב
)המגמרברדונור(

CorrectבAutoב
)רסקוןבאוטודטס(

SkinבEnhanceב
)המגמרבגווןבהעות(

SceneryבEnhanceב
)המגמרבהנוף(

Red‑EyeבRemoveב
)היתרבעסנססםבאמודור(

Monochromeב
)מחותב  ן(

Sepiaב)גוונסבחום(

רוכ וב הגמסתבארבהרדונורב__
מ כםב אדצעורבהגמתורבא ו.

DateבbyבSearchב
)חספומב פסבראתסמ(

רוכ וב חפמברדונורב פסבראתסמ.____

PhotosבAllבPrintב
)המפירבכ בהרדונור(

רוכ וב המפסיבארבכ בהרדונורב____
המדותורב כתטסיבזסכתוןבאובכונןב

.USBזסכתוןבה זקבדיוגב

 showבSlideב
)דצגרבמקופסור(

הדכמסתבס צעבדצגרבמקופסורב____
מ בהרדונורבמ כם.

Trimmingב
)חסרומ(

 אפמתורכםב חרומבארב____
הרדונורבמ כםבו המפסיבח קב

דרדונה.

עססנובבמדריך המתקדם למשתמש. 1ב

הגמתורבהסצתןבדופסעורב גופןבדומגמבודיודנורב כוכ סר.

( PHOTO CAPTURE (לכידת תמונה) (
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ג

עמודתיאוראפשרות 4אפשרות 3אפשרות 2אפשרות 1

QualityבPrintב
)אסכורבהמפיה(

) אבזדסןבע ותב
.)DPOFהמפירב

Normal )תגס ה(

Photo )רדונה(ב*

תאוב1. חתובארבאסכורבההמפיה.____

TypeבPaperב
)יוגבהנססת(

 Plain Paper
)נססתבתגס (

 Inkjet Paper
)נססתבהזתקרבמסו(

Brother BP71
Brother BP61
 OtherבGlossy
)נססתבד תסקבאחת(*

 חתובארביוגבהנססת.____

 SizeבPaperב
)גומ בהנססת(

  10x15cm 
)10x15בי"ד(*

 13x18cm ב
)13x18בי"ד(

Letter

)כמ חתרםב -A4באוב
)Letter- 

  8 x 10cm 
ב)10בxב8בי"ד(
   9 x 13cm 
)13בבxבב9בי"ד(
   10 x 15cm 
)15בבxבב10בי"ד(
   13 x 18cm 
)18בבxבב13בי"ד(
   15 x 20cm 
)20בבxבב15בי"ד(
 Max.בSize 
)גומ בדת ס(*

 חתובארבהנססתבוארבגומ ב__
ההמפיה.

Brightnessב
) הסתור(

) אבזדסןבאםב
 חתרםב פונקצססרב

Enhance photosב
)המגמרברדונור((.

כסווןבה הסתור.____ב

Contrastב
)נסגומסור(

) אבזדסןבאםב
 חתרםב פונקצססרב

Enhance photosב
)המגמרברדונור((.

כסווןבנסגומסורבההערקסם.____ב

עססנובבמדריך המתקדם למשתמש. 1ב

הגמתורבהסצתןבדופסעורב גופןבדומגמבודיודנורב כוכ סר.

Print Settings (הגדרות הדפסה)
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עמודתיאוראפשרות 4אפשרות 3אפשרות 2אפשרות 1

EnhanceבColorב
)המגמרבצ ע(

) אבזדסןבאםב
 חתרםב פונקצססרב

Enhance photosב
)המגמרברדונור((.

Onב)פוע (

Off )כ וס(*

 White Balance
)אסזוןבה  ן(

תאוב1.כסווןבגווןבהאזותסםבה  נסם.ב

 Sharpness
)חמור(

מספותבחמורבהפתטסםבמ בב
הרדונה.

 Color Density
)מחסיורבצ ע(

כסווןבכדורבהצ עבהכו  רבב
 רדונה.

Croppingב
)חסרומ(

Onב)פוע (*

Off )כ וס(

חסרומבהרדונהבי ס בהמו ססםבע ב____
דנרב הראסםבאורהב גומ בהנססתב

אוב גומ בההמפיה.בהמ סרוב
רכונהבזובאםב תצונכםב המפסיב

רדונורבמ דורבאוב הסדנעב
דחסרומב אבתצוסבמ בהרדונה.

Borderlessב
)  אבמו ססם(

Onב)פוע (*

Off )כ וס(

הגמ רבהאזותבהנסרןב המפיהב____
כמבמסראסםב מו סבהמף.

PrintבDateב
)המפירבראתסמ(

) אבזדסןבע ותב
.)DPOFהמפירב

Onב)פוע (

Off )כ וס(*

המפירבהראתסמבע בהרדונה.____

DefaultבNewבSetב
)הגמתרב תסתרב
דחמ בחממה(

 אפמתורכםב מדותבארבהגמתורב______
ההמפיהבמ כם.

ResetבFactoryב
)אספויב הגמתורב

הסצתן(

רוכ וב מחזתבארבכ בהגמתורב____
הסצתן.

עססנובבמדריך המתקדם למשתמש. 1ב

הגמתורבהסצתןבדופסעורב גופןבדומגמבודיודנורב כוכ סר.

+2

+1

-1

-2

+2

+1

-1

-2

+2

+1

-1

-2
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ג

( חיוג מהיר (

עמודתיאוראפשרויותרמה 3רמה 2רמה 1

Search____ Alphabetic Orderב)חספומ(
)ימתבא פ סרס(

 Numeric Order
)ימתבנודתס(

 אפמתורכםב  צעבחספומבאחתב
מדורבממדתרםב זסכתוןב חסוגב

דהסת.

38

DialבSpeedבSetב
)הגמתרבחסוגבדהסת(

מדסתרבדיפתסםב חסוגבדהסת,בכמב______
מרוכ וב חססגב אדצעורב חסצהב
ע בדיפתבדקמסםב וממסםב)וע ב

Startב)הרח ה((.

41

GroupsבSetupב
)הגמתרבק וצור(

הגמתרבדיפתסבק וצהב מסמותב______
ק וצרס.

תאוב1.

. עססנובבמדריך המתקדם למשתמשב1

הגמתורבהסצתןבדופסעורב גופןבדומגמבודיודנורב כוכ סר.

( Redial/Pause (חיוג חוזר/השהיה) (

עמודתיאוראפשרויותרמה 3רמה 2רמה 1

CallבOutgoingב
)מסחהבסוצאר(

faxבaבSendב
)מ סחרבפקי(

SpeedDialבAddב
)הויפהב חסוגבדהסת(

Deleteב)דחסקה(

 אפמתורכםב  חותבדיפתב____
דהסיטותססרבהמסחורבהסוצאורב

ו  צעבא סובמסחרבט פון,ב מ וחב
א סובפקי,ב הויסףבאורוב חסוגב

דהסתבאוב דחוקבאורו.

39

histבIDבCallerב
)הסיטותססרבמסחורב

דזוהור(

)  תסטנסהבו אסת נמב
   מ(

faxבaבSendב
)מ סחרבפקי(

SpeedDialבAddב
)הויפהב חסוגבדהסת(

Deleteב)דחסקה(

 אפמתורכםב  חותבדיפתב____
דהסיטותססרבהמסחורבהדזוהורב
ו  צעבא סובמסחרבט פון,ב מ וחב

א סובפקי,ב הויסףבאורוב חסוגב
דהסתבאוב דחוקבאורו.

40

הגמתורבהסצתןבדופסעורב גופןבדומגמבודיודנורב כוכ סר.
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הזנת טקסט
 זדןבמארםבדכוונסםבאפמתוסורבדיוסדורב רפתסט,בכגוןבזסהוסבהרחנה,בססרכןבמרצטתכוב הזסןבטקיטב דכמסת.בע בתו ב
 חצנסבהחסוגבדומפיורבמ ומבאובאת עבאורסור.בע בה חצנסםבע ותב0,ב#בו-*  אבדופסעורבאורסורבדכסווןבמהםבדמדמסםב

ע ותברווסםבדסוחמסם.

 חצובדיפתבפעדסםבע בהדקמבהדראסםב הראםב דפותטב ט  הבזובכמסב הגסעבא בהרובמ ובארםבדעונססנסם.

פעם מקש
אחת

שלוש פעמיים
פעמים

ארבע 
פעמים

חמש 
פעמים

2ABC2A

3DEF3D

4GHI4G

5JKL5J

6MNO6M

7PQRS7

8TUV8T

9WXYZ9

Aהזנת רווחים

כמסב הכנסיבתווחב רומבדיפתבפקי,בהקסמובע ►  פעםבאחרב סןבהיפתור.בכמסב הזסןבתווחב מם,ב חצובפעדססםבע ►ב סןב
הרווסם.

Bביצוע תיקונים
אםבהזנרםבאורבמגוסהבו תצונכםב מנורבאורה,ב חצובע ב◄בכמסב הע סתבארבהידןבא בדרחרב אורבהמגוסה.בו אחתב

דכןב חצובע בClearב)נסקוס(.בהזסנובמו בארבהרובהנכון.בנסרןבגםב מדותבו הזסןבאורסור.

Cחזרה על אותיות
אםבע סכםב הזסןבאורבמנדצארב אורובדקמבכדובהאורבהקומדר,ב חצובע ► כמסב הזסזבארבהידןבסדסנהב פנסבמר חצוב

מו בע בהדקמ.

Dתווים וסמלים מיוחדים

 חצוב חסצורבחוזתורבע ב*,בב#באוב0,בעמבמרתאובארבהרובהדסוחמבאובארבהיד בהתצוס.

ב+ב,ב-ב.ב/ב€ ק  ר חצובע ב* )תווח(ב!ב"ב#ב$ב%ב&ב′ב)ב(ב
ב_ ק  ר חצובע ב# :ב;ב>ב=ב<ב?ב@ב]ב[̂ב
ÄבËבÖבÜבÀבÇבÈבÉב0 ק  ר חצובע ב0
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ד

ד

מפרטים

כללי
הזתקרבמסוסוג המדפסת
מחותב  ן:שיטת הדפסה

צ ע:

Piezoבעםבב1בxבב94בדזתקסם

Piezoבעםב3בxבב94בדזתקסם
MBב40בבקיבולת זיכרון

צגבLCDבבTFTבצ עונסבותח ב תוח ב3.3באסנץ'ב)82.79בד"ד(LCD (צג גבישי נוזלי)

50/60Hzב240Vב-ב220בACמקור מתח
ב2ב19.5Wב דדוצעדצ בצס ום:צריכת מתח  1

6Wב דדוצעדצ בהדרנה:

3.5Wב דדוצעדצ במסנה:
0.5Wב דדוצעדצ בכ וס:

מידות

mmב180

mmב375

mmב390 mmב370
mmבmm405ב460

375בד"ד

180בד"ד

390בד"ד
405בד"ד

370בד"ד
460בד"ד

ב

8בק"גמשקל

LPAmב=ב50dBבאובפחורב3 פעו ה:רעש

ISO9296 מחותב  ן( פעו ה:רעש לפי (62.3בdBב)A(ב=בבLWAd

LWAdב=)A(ב56.7dBבב) צ ע(

צסומבדמתמסבעםבב)LWAd<63.0dB)Aבאסנובדראסםב
 מסדומב חמתסםבמאנמסםבד צעסםב הםב עסקתב
ע ומהבהדחסס רבדאדץבאסנט קטוא ס.בצסומבדיוגב
זהבסמב דקםב חמתסםבנפתמסםב ג  בתדרבהתעמב

מהואבפו ט.
 פעו ה:דרגת חום

 אסכורבהמפיהב
דסט סר:

35oCב-בב10

33oCב-בב20

 פעו ה:רמת לחות

 אסכורבהמפיהב
דסט סר:ב

80%ב–ב20%בב)  אבעס וס(

80%ב–ב20%בב)  אבעס וס(
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עמב15במפסםADF (מזין המסמכים האוטומטי) 

LetterבאובA480ב גומ בg/m2נססת:בב

תוח בדזסןבהדידכסםבהאוטודטס:ב148ב-ב215.9בד"דגודל המסמך 

אותמבדזסןבהדידכסםבהאוטודטס:ב148ב-ב355.6בד"ד

תוח בזכוכסרבהיותק:בדקיסדוםב215.9בד"ד

אותמבזכוכסרבהיותק:בדקיסדוםב297בד"ד

.USB- כאמתבכ בהדצ סםבדחו תסםב 1ב

.ISO/IEC247122ב זדןבמסדומב דזסןבהדידכסםבהאוטודטס,בתזו וצסה:ביטנמתטס,בטסוטה:בר נסרבדומפירב פסברקןב

תדרבהתעמבר וסהב רנאסבההמפיה.ב 3ב
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ד

Aחומרי הדפסה

מגש הניירהזנת נייר 
יוגבהנססת: nn

נססתבתגס ,בנססתבהזתקרבמסוב)נססתבדצופה(,בנססתבד תסקב1,במקףב1ב2בודעטפור

גומ בהנססת: nn

A4,בבLegal,בבExecutive,בבLetter,בבA5,בבA6ב,בבB5בJIS,בדעטפורב)דיחתסורבדי'ב10,ב
DL,בבC5,בבMonarch,בבJE4(,בבצס וםבב15בxב10בי"ד,ב2LבPhotoבב)18בxב13בי"ד(,בכתטסיב

אסנמקיבוג וסורב3

תוח :ב98בב-ב215בד"ד

אותמ:ב148בב-ב355.6בבד"ד

 פתטסםבנויפסם,בעססנוב יעסףבמשקל, עובי וקיבולת הניירבמ עדומסםב
הקומדסם.

קס ו רבנססתבדת סרב דגמבהנססת:ב nn

כ-ב100בגס סונורבנססתבתגס ב דמק בבב80g/m2ב.

מגש נייר צילום
יוגבהנססת: nn

נססתבתגס ,בנססתבהזתקרבמסוב)נססתבדצופה(בונססתבד תסקב1

גומ בהנססת: nn

צס וםב15בxב10בי"דבו-LבPhotoב127בxב89בד"ד

תוח :ב89בב-ב102בד"ד

אותמ:ב127בב-ב152בד"ד

קס ו רבנססתבדת סרב דגמבהנססת: nn

כ-20בבגס סונור

עמב50במפסבנססתבתגס ב גומ בA4ב)המפסםבסוצאסםב דגמבסצסארבהנססתבכמצמםבהדומפיביציאת הנייר
פונהבכ פסבדע ה(ב1

ב נססתבד תסקבאוב מקפסם,באנובדד סצסםב הוצסאבארבהמפסםבהדומפיסםבדדגמבסצסארבהנססתבדסמב אחתבמהםבסוצאסםבדהדכמסתבע בדנרב 1ב

 דנועבדתסחהבמ בהמסו.
המרדמובאמבותקב מקפסםבהדוד צסםב מסדומב דמפיורבהזתקרבמסו. 2ב

עססנוב יעסףבסוג וגודל הנייר המתאים לכל פעולהבמ עדומסםבהקומדסם.ב 3ב
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Bפקס

3בGroupבSuperבITU-Tתאימות
ניסגהבאוטודטסרמהירות המודם

bpsבב33,600ב
דזסןבהדידכסםבהאוטודטס:ב208בד"דב)A4(רוחב סריקה

)A4(זכוכסרבהיותק:ב204בד"דב
208בד"דרוחב הדפסה

בתדור:ב64ב)מחותב  ן(/256ב)צ ע(סולם גווני אפור
בנקומור/ד"דרזולוציה nn8אופקסרב

אנכסר nn

תגס ה

3.85בקווסם/ד"דב)מחותב  ן(

7.7בקווסם/ד"דב)צ ע(

עמסנה

7.7בקווסם/ד"דב)מחותב  ן/צ ע(

צס ום

7.7בקווסם/ד"דב)מחותב  ן(

עמסנהב דסוחמ

15.4בקווסם/ד"דב)מחותב  ן(
100ברחנורבXבב2בדיפתסםחיוג מהיר

עמב6קבוצות
250ברחנורשידור

3בנסיסונורב דתווחסםבמ ב5במקורחיוג חוזר אוטומטי
עמב400במפסםב1זיכרון לתשדורות

עמב400במפסםב1קבלה כאשר נגמר הנייר

בהדס הב"מפסם"בדרססחירב "ט  רב מסקהבדיפתב1במ בITU-T"ב)דכר בעיקסבתגס ,בתזו וצסהבתגס ה,בקומבMMR(.בהדפתטבהטכנסבוהחודתסםב 1ב
הדומפיסםבכפופסםב מסנוססםב  אבהומעהבדתאמ.
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Cצילום מסמכים

כן/כןצבע/שחור לבן
דקיסדוםב210בד"דרוחב העתק

עתסדה/דסוןבעמבב99במפסםעותקים מרובים
25%בעמב400%ב) דתווחסםבמ ב1%(הגדלה/הקטנה

)מחות-  ן(רזולוציה

nn1200בxב1200בdpiהמפיהבעמב

)צ ע(

nn600בxב1200בdpiהמפיהבעמב
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EPhotoCapture Center™
ב™StickבMemoryבב)128MBב-ב16MB(ב,במדיה נתמכת 1

ב™PROבStickבMemoryבב)16GBב-ב256MB(ב,ב
ב™DuoבStickבMemoryבב)128MBב-ב16MB(,בב

ב™DuoבPROבStickבMemoryבב)16GBב-ב256MB(ב,
ב™MicroבStickבMemoryבב)M2(בבעםבדראם,ב

בSDבב)16MBבעמב2GB(,בב
בSDHCבב)4GBבעמב16GB(ב,ב

בmicroSDבעםבדראם,ב
בminiSDבעםבדראם,ב

כונןבזסכתוןבה זקבדיוגבUSBבב2

עמבdpiב2400בxב1200ברזולוציה
 סיומת קבצים 
DPOFב)גתיהב1.0,בגתיהב1.1(,בDCFבExifב)עמבגתיהב2.1()פותדטבדמסה(

בהמפירברדונור:בJPEGב3,בAVIב4,בMOVב4ב)פותדטברדונה(
יתסקהב דמסה:בJPEG,בבPDFב)צ ע(

TIFF,בבPDFב)מחות-  ן(

עמב999בק צסםב)כו  בגםבארבהרסקססהבמ רומבכתטסיסבהזסכתוןבו כונןבזסכתוןבמספר קבצים
.)USBה זקבדיוגב

ע בהק צסםב הסדצאב רסקססהב תדהבהת סעסרבמ בכתטסיבהזסכתוןבאובכונןבתיקייה
.USBזסכתוןבה זקבדיוגב

A4,בבLetter,בבצס וםב15בבxבב10בי"ד,ב2LבPhotoבב18בxב13בי"דב5הדפסה ללא שוליים

כתטסיסבזסכתון,בדראדסםבוכונןבזסכתוןבה זקבדיוגבUSBבאסנםבדצותפסםב דכמסת. 1ב

USBברקןב2.0ב ב2ב

ברקןבאחיוןב נפחבגמו בדיוגבUSBבד-בMBבב16בעמבGBבב32
FAT12/FAT16/FAT32ר נסרבנרדכר:ב
ר נסרבJPEGבדרקמדרבאסנהבנרדכר. 3ב

JPEGבנעב   מ 4ב

עססנוב יעסףבסוג וגודל הנייר המתאים לכל פעולהבמ עדומסםבהקומדסם.ב 5ב
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FPictBridge

רודמב רקןבDC-001בCIPAבPictBridgeבמ באסגומבסצתנסבהדצ דורבודכמסתסבתאימותב
ההמדסה.

 קתוב ארתבhttp://www.cipa.jp/pictpridgeב ק  רבדסמעבנויף.
דדמקבUSBבסמסתממשק
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Hסורק

כן/כןצבע/שחור-לבן
TWAIN תומך/Windows®בXPב/Windows®ב2000בProfessional(בכןב

)Windows®7ב/WindowsVista®ב/Windows®בXPבProfessionalבx64בEditionב
x.10.6ב-בx.10.5ב-ב10.4.11בXבOSבMacב1ב

WIA תומך)Windows®7ב/WindowsבVista®בב/Windows®בXPכןב)ב2ב

ICA תומך)MacבOSבX10.6ב.x(כןב
עס ומבצ עב -ב36ביס סורב)ק ט(עומק צבע

עס ומבצ עב -ב24ביס סורב)פ ט(

)ק טבדדמס:ב30ביס סורבצ עונס/פ טבדדמס:ב24ביס סורבצ עונס(
עמבdpiב19200בxבב19200ב)דמו  (ב3רזולוציה

עמבdpiב2400בxבב1200ב)אופטס(ב)זכוכסרבהיותק(

עמבdpiב600בxבב1200ב)אופטס(ב)דזסןבהדידכסםבהאוטודטס(

מחות-  ןבעמב3.44במנסורמהירות סריקה

צ ע:בעמב4.83במנסורב

)גומ בA4ב -dpiב100בxבב100ב(
עמב210בד"דרוחב סריקה
עמב291בד"דאורך סריקה

256בתדורסולם גווני אפור
ב הותמרבדנה סבההרקןבהאחתונסםבודסמעבעמכנסבאומורבדעתכרבXבOSבMacבמ הבארםבדמרדמסם,ב ב1ב

 קתוב ארתבב/http://solutions.brother.comבב
ב דמתסמב דמרדמבזה,בXPב®Windowsבכו  בארבהגתיאורבEditionבHomeבXPב®Windows,בבProfessionalבXPב®Windowsבוכןב 2ב

.Windows®בXPבProfessionalבx64בEdition
ביתסקהבדקיסד סרבמ בdpiב1200בxבב1200ב זדןבהמסדומב דנה בהרקןבWIAבע ותבXPב®Windows,בבב®VistaבWindowsבו-7ב®Windowsב)תזו וצסהב 3ב

מ בעמבdpiב19200בxבב19200בנסרנרב  חסתהב אדצעורברוכנרבהיותקבמ בBrother(.ב
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Iמדפסת

עמבdpiב6000בxב1200ברזולוציה
204בד"דב]210בד"דב)  אבמו ססם(ב1[ב3רוחב הדפסה

A4,בבLetter,בבA6,בבצס וםב10x15י"ד,בכתטסיבאסנמקיב203בxב127בד"ד,בהדפסה ללא שוליים
בLבPhotoבב127בxב89בבד"ד,ב2LבPhotoבב18בxב13בי"ד,ב

ג וסהבב148בxב1100בבד"דב2
כמדאפססןבההמפיהב  אבמו ססםבדופע . 1ב

עססנוב יעסףבסוג וגודל הנייר המתאים לכל פעולהבמ עדומסםבהקומדסם. 2ב

3ב זדןבהמפיהבע בנססתב גומ בA4.ב
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Jממשקים

2 1  USB.במאותכוב אבעו הבע ב2בדטתסםUSBכ  בדדמקב2.0ב
3  LAN בדקטגותסהב5בודע ה.כבלUTPכ  בארתנטב

802.11b/gבIEEEב)רמרסר/דצ באמ-הוק(LAN אלחוטי

.USBבנסרןבגםב ח תבארבהדכמסתב דחמ ב אדצעורבדדמקב1.1ב.Hi-SpeedבUSBהדכמסתבכו  בדדמקב2.0ב 1ב

הדכמסתב אברודמב סצסאורבUSBבחסצונסור. 2ב

3ב ק  רבדפתטבתמרבכו  ,בעססנוב דמתסמב דמרדמב תמר.
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Kדרישות המחשב

מערכות הפעלה ופונקציות תוכנה הנתמכות על-ידי המכשיר

פלטפורמת מחשב 
וגרסאות מערכת הפעלה

פונקציות 
 PC תוכנת

נתמכות
PC מהירות מעבד ממשק

מינימלית
 RAM

מינימלי
 RAM 
מומלץ

נפח פנוי בדיסק הקשיח 
הדרוש להתקנה

למנהלי 
ליישומיםהתקן

דעתכרב
הפע ה

ב®Windowsבב1

2000ב®Windowsב
Professionalבב5

המפיה,ב
מ סחרב
פקיסםב
 דחמ ב
האסמסב4,ב
יתסקה,ב

כונןבנססמב6

USB,בב10/100ב
Base-TXבב
)ארתנט(,ב

802.11b/gב
א חוטס

IIב®Pentiumב®Intelבאוב
מווהבעתמ

64MB256MB110MB340MB

HomeבXPב®Windowsבב2ב5
XPב®Windowsב
Professionalבב2ב5

128MB110MB340MB

XPב®Windowsב
x64בProfessionalב

Editionבב2

דע מב64ביס סורב
נרדמב)64בבב®Intelבאוב

)AMD64

256MB512MB110MB340MB

4ב®Pentiumב®Intelבאובב®VistaבWindowsבב2
מווהבעתמ

דע מב64ביס סורב
)AMD64באובIntel®64(

512MB1GB600MB530MB

1GBבב)32בב7ב®Windowsבב2
יס סור(
2GBבב)64ב
יס סור(

1GBבב)32ב
יס סור(

2GBבב)64ב
יס סור(

650MB530MB

2003ב®ServerבWindowsב
)המפיהבמתמבתמרב

   מ(

ב10/100בהמפיה
Base-TXבב
)ארתנט(,ב
802.11b/gב

א חוטס

IIIב®Pentiumב®Intelבאוב
מווהבעתמב ו

256MB512MB50MBאבסמסם 

®ServerבWindowsב
Editionבx64ב2003ב

)המפיהבמתמבתמרב
   מ(

דע מב64ביס סורב
)AMD64באובIntel®64(

2003ב®ServerבWindowsב
R2ב)המפיהבמתמבתמרב

   מ(

IIIב®Pentiumב®Intelבאוב
מווהבעתמב ו

2003ב®ServerבWindowsב
Editionבx64בR2ב)המפיהב

מתמבתמרב   מ(

דע מב64ביס סורב
)AMD64באובIntel®64(

512MB1GB

2008ב®ServerבWindowsב
)המפיהבמתמבתמרב

   מ(

4ב®Pentiumב®Intelבאוב
דע מב64ביס סורב

מווהבעתמב וב)Intel®64ב
)AMD64אוב

2GB

2008ב®ServerבWindowsב
R2ב)המפיהבמתמבתמרב

   מ(

דע מב64ביס סורב
נרדמב)64בבב®Intelבאוב

)AMD64

דעתכרב
הפע הב

Macintosh

,10.4.11בXבOSבMacב
10.5.x

המפיה,ב
מ סחרב
פקיסםב

דדחמ ב4ב
יתסקה,בכונןב

נססמב6

USBב3
10/100Base-
TXב)ארתנט(,ב

802.11b/gב
א חוטס

PowerPCבG4/G5
Intel®בCoreדע מב

512MB1GB80MB400MB

MacבOSבX10.6ב.xIntel®בCore1דע מבGB2GB

רנאסם:
5.5ב®ExplorerבInternetב®Microsoftבאובגתיהבעמכנסרבסורת. 1ב

בע ותבWIA,בתזו וצסהב1200בxב1200.בכ סבהיתסקהבמ בBrotherב 2ב

דאפמתבתזו וצסהבדוג תרבעמבdpiב19200בxב19200.
הדכמסתב אברודמב סצסאורבUSBבחסצונסור. 3ב

הרכונהב'מ סחרבפקיסםבדדחמ 'ברודכרב מחות-  ןב   מ. 4ב

בPaperPort11SEברודכרב -SP4ב®Microsoftבאוב גתיהבעמכנסרב 5ב

סורתבע ותב2000ב®Windowsבו-SP2באובגתיהבעמכנסרבסורתב
.XPע ותב

.PhotoCaptureבCenterכונןבנססמבהואבפונקצסהבמ ב 6ב

ב הותמרבעמכונסםבע ותבדנה סבהרקן,ב קתוב ארתבמ נוב כרו רב
http://solutions.brother.com/

כ בהיסדנסםבהדיחתססם,בהיד סםבהדיחתססםבומדורבהדוצתסםבהםב
תכומןבמ בהח תורבהת וונטסור.
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?Innobella מהי
™Innobellaבהסאבימתהבמ בחודתסםבדרכ סםבדקותססםבמדצסעהבח תרבBrother.ב

המםב™Innobellaבנגזתבדצסתוףבהדס סםבInnovationב)"חממנור"ב אנג סר(בו-Bellaב
)"ספה"ב אסט קסר(בוהואבדססצגבארבהטכנו וגסהבהחממנסרבהדיפקרברוצאורב

המפיהבספורבהעדסמורב אותמבזדן.

 המפירבצס ודסם,בח תרבBrotherבדד סצהב המרדמב נססתבצס וםבד תסקבדיוגב
™Innobellaב)דהימתהבBP71(ב ק  רברוצאורב אסכורבג והה.בק בסורתב הפסקב

.Innobella™המפיורבדצוסנורב עזתרבמסובונססתבדיוגב

ב

Mחומרים מתכלים

הדכמסתבפוע ב אדצעורבדחינסורבמסובנפתמורב צ עסםבמחות,בצהו ,בכחו בדיו
ודגנטה,במהןבנפתמורבדרומ רבתאמבההמפיה.

 הרקנהבהתאמונהבמ בדחינסורבהמסו,בהדכמסתבסמרדמב כדורבקטנהבמ במסובאורך חיי מחסנית דיו
כמסב ד אבארבצסנותסורבהו  רבהמסוב ק  רבהמפיהב אסכורבג והה.ברה סמבזהב
סר צעבפעםבאחרב   מ.ב אחתבהמ דרבהרה סמ,בהדחינסורבסיפקוב דכמסתב

רפוקרבמסובהנדוכהבדזובמ בדחינסורבמסובתגס ורב)65%(.ב אדצעורבכ בדחינסורב
המסובמ ה ן,בסהסהב אפמתורכםב המפסיבארבדיפתבמפסםבהדצוסן.

ב>מחות<בLC1100BK,ב>צסאן<בLC1100C,ב>דגנטה<LC1100M,בחומרים מתכלים חלופיים
LC1100Yצהו <ב<

מחותב-ב450במפסםב קסתו ב1
צהו ,בצסאןבודגנטהב-ב325במפסםב קסתו ב1

.ISO/IECרפוקרבדחינסורבהמסובהדצוסנרבהסאבדמועתרב הראםב רקןב24711ב 1ב

 ק  רבדסמעבנויףבאומורבהח פרבחודתסםבדרכ סם,ב קתובאורנוב ארתב כרו רב
http://www.brother.com/pageyield
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(LAN) רשת
ב

הערה
 ק  רבדסמעבנויףבאומורבדפתטבתמרבד א,בעססנובבמדריך למשתמש ברשת.

LANאפמתורכםב ח תבארבהדכמסתב תמרבע ותבהמפיהב תמר,ביתסקהב תמר,ב 
מ סחרבפקיסםב דחמ בהאסמס,בק  רבפקיסםב דחמ בהאסמסבהאסמסב)ב®Windowsב
   מ(,בגסמהב רדונורב אדצעורב™CenterבPhotoCaptureבוהרקנהבדתחוקב1.בכדוב

כן,בדצותפרב דכמסתברוכנהב נסהו ב תמרבLightבBRAdminבBrotherבב2.

SSIDב)32chr(ב,בבWEPב64/128ביס סור,בWPA-PSKב)TKIP/AES(ב,בבWPA2-PSKב)AES(באבטחה ברשת אלחוטית

כן™AOSSכלי עזר להגדרה
WPSכן

עססנוב ט  הב"מתסמורבהדחמ "במ עדומסםבהקומדסם. 1ב

באםבארםבנזקקסםב נסהו בדמפיורבדרקמםבסורת,בהמרדמוב גתיהבהעמכנסרב סורתבמ בהססמוםבProfessionalבBRAdminבBrotherבהזדסןב 2ב

http://solutions.brother.com/הותמהבדהארתבב 



בקרו אותנו באתר האינטרנט שלנו
http://www.brother.com

הדוצתבדאומתב מסדומב דמסנהבמ הבהואבנתכמב   מ.בהח תורבהדקודסורבמ בBrotherבאוביפקסהןבהדקודססםבסענסקוב
מסתורב דוצתסםבמנתכמוב דמסנרםב   מ.ב


