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יש לקרוא את החוברת בנושאי בטיחות ואחריות לפני התקנת המכשיר. לאחר מכן יש לקרוא מדריך זה להתקנה מהירה, כדי 
שכל שלבי ההתקנה יתבצעו נכון.

הסימון אזהרה מצביע על מצב של סכנה פוטנציאלית שעלול להוביל למוות או לפציעה  אזהרה
חמורה.

הסימון זהירות מצביע על מצב של סכנה פוטנציאלית שעלול להוביל לפציעה קלה או בינונית. זהירות

 פתיחת המארז ובדיקת תכולתו

.MFC-J6710DW רוב האיורים במדריך זה להתקנה מהירה מתייחסים לדגם ■
■ הרכיבים הכלולים באריזה עשויים להשתנות בהתאם למדינה שבה אתם נמצאים.

מחסניות
דיו

מסופקות

שחור
צהוב
ציאן

מגנטה
)כ-65% תפוקת דיו בהשוואה 

למחסניות החלופיות( לפרטים, 
ראו פריטים מתכלים במדריך 

מדריך להתקנה מהירההבסיסי למשתמש.

מדריך בסיסי 
למשתמש

חוברת בנושאי 
בטיחות ואחריות

תקליטור התקנה 
כבל חשמלתקליטור תיעוד

)עבור בריטניה( )עבור אחרים( 

כבל טלפון

 אזהרה
אריזת המכשיר מכילה שקיות ניילון. שקיות ניילון אינן צעצועים. יש להרחיק שקיות אלה מתינוקות ומילדים למניעת חנק, 

ולהשליכן לאשפה כהלכה.

 זהירות
 למניעת פציעות בעת העברה או הרמה של המכונה, יש להיעזר בשני אנשים לפחות. 

יש להיזהר שלא לצבוט את האצבעות כשמניחים את המכונה.

.LCD-הסירו את הסרט המגן המכסה את המכשיר ואת צג ה א 
ודאו שכל הרכיבים ברשותכם. ב 

0 עברית גרסה 

מדריך להתקנה מהירה

 MFC-J6510DWהתחילו כאן
MFC-J6710DW

1

1
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A4 טעינת נייר רגיל בגודל
 
2

משכו את מגש הנייר )עבור MFC-J6710DW, מגש מס' 1,  א 
המגש העליון( 1 מחוץ למכשיר במלואו.

פתחו את מכסה מגש הפלט 1. ב 

לחצו בעדינות בשתי הידיים על מוליך אורך הנייר 1  ג 
והזיזו אותו כך שיתאים לגודל הנייר. לאחר מכן חזרו 

 על הפעולה עם המוליכים הצדיים 2.
ודאו שסימני המשולשים 3 על מוליך האורך 1 ועל 

המוליכים הצדיים 2 מיושרים עם הסימנים עבור גודל 
הנייר שבו אתם משתמשים.

אווררו את ערימת הנייר למניעת חסימות והזנות  ד 
לקויות.

הכניסו את הנייר בעדינות למגש הנייר כשקצהו העליון פונה  ה 
קדימה )עבור MFC-J6710DW, מגש מס' 1( והצד המיועד 

להדפסה פונה כלפי מטה.

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

עולה על 2 מטרים )הכבל אינו כלול במארז(.
כבל רשת

השתמשו בכבל רשת ישר עם גידים שזורים מקטגוריה 
5 )ומעלה( לרשת אתרנט מהירה 10BASE-T או 

.100BASE-TX

 הערה

1

1

LTR

EXE

B5JIS

A4

B5JIS

EXEPhoto 2LL

4×6in
10×15cm

A4 B4JIS

LTR
LGL

LGR

1

3

2

3

1

1

LTR

EXE

B5JIS
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אין לדחוף את הנייר עמוק מדי לתוך מגש הנייר.

 הערה

1
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בעזרת שתי הידיים, התאימו בעדינות את מוליכי  ו 
הרוחב של הנייר לגודל הנייר. ודאו שמוליכי רוחב 

הנייר נוגעים בקצוות הנייר.

סגרו את מכסה מגש הפלט. ודאו שהנייר מונח שטוח  ז 
 במגד ושהוא אינו עובר את סימן כמות הנייר

המרבית 1.

הכניסו את מגש הנייר באטיות לתוך המכונה עד  ח 
הסוף.

החזיקו את מגש הנייר במקומו, משכו את מחזיק  ט 
הנייר 1 החוצה עד שתישמע נקישה, ולאחר מכן 

הרימו את מדף התמיכה 2.

חיבור כבל החשמל 
 
וכבל הטלפון3

חברו את כבל החשמל. א 

 אזהרה
למכשיר צריך להיות מצורף תקע בעל הארקה.

חברו את כבל הטלפון. הכניסו קצה אחד של כבל  ב 
הטלפון למכונה בשקע המסומן ב-LINE ואת הקצה 

השני לשקע טלפון בקיר.

)MFC-J6710DW עבור דגם(
למידע על מגש מס׳ 2 )המגש התחתון(, ראו החלק 
טעינת נייר במגש נייר מס׳ 2 בפרק 2 של המדריך 

הבסיסי למשתמש.

 הערה

1

1

2

1

1

2

 חשוב
אין לחבר עדיין את כבל ה-USB )אם אתם משתמשים 

.)USB בכבל

1

�

(Example for UK))דוגמה לבריטניה( 
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 אזהרה
מכיוון שהמכשיר מוארק באמצעות שקע החשמל, חיבור 

המכשיר לחשמל לפני חיבורו לכבל הטלפון יכול להגן 
עליכם מפני התחשמלות בעת חיבור כבל הטלפון. מאותה 

סיבה יש לנתק את קודם את כבל הטלפון ורק לאחר מכן 
את כבל החשמל כאשר אתם רוצים להזיז את המכשיר 

ממקומו.

התקנת מחסניות הדיו
 
4

ודאו שהמכשיר מופעל. בצג מופיעה ההודעה  א 
No Ink Cartridge )אין מחסניות דיו(.

פתחו את המכסה של תא מחסניות הדיו 1. ב 

הסירו את רכיב ההגנה הכתום 1. ג 

 חשוב
חובה לחבר את כבל הטלפון למכונה באמצעות השקע 

.LINE המסומן בכיתוב

אם המכשיר חולק קו טלפון עם מכשיר טלפון חיצוני, 
חברו אותו כפי שמודגם באיור שלהלן.

טלפון שלוחה  1
טלפון חיצוני  2

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

אם המכשיר חולק קו טלפון עם משיבון חיצוני, חברו 
אותו כפי שמודגם באיור שלהלן.

 External tad-הגדירו את מצב קבילת השיחות ל
)משיבון חיצוני(. עיינו בסעיף “בחירת מצב קבלת 

שיחות” שבעמוד 8. לפרטים נוספים עיינו בסעיף “חיבור 
משיבון חיצוני )TAD(” בפרק 6 של המדריך הבסיסי 

למשתמש.

 הערה

 הערה

הקפידו להתקין קודם את מחסניות הדיו שסופקו עם 
המכשיר.

אין לזרוק את רכיב ההגנה הכתום. תזדקקו לו אם תרצו 
לשנע את המכשיר.

 הערה

 הערה

1

2
1

1
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הרימו את מכסה הסורק למצב פתוח. ד 

אחסנו את רכיב ההגנה הכתום במחזיק שנמצא בתוך  ה 
המכונה, כמוצג באיור. ודאו ששני הזיזים בתחתית 

רכיב ההגנה הכתום נכנסים לשני החריצים שבמחזיק.

סגרו בעדינות את מכסה הסורק באמצעות שקעי  ו 
האחיזה בשני הצדדים.

 אזהרה
היזהרו לבל ייתפסו אצבעותיכם מתחת למכסה הסורק.

בכל פתיחה או סגירה של מכסה הסורק השתמשו תמיד 
בשקעי האחיזה הממוקמים בשני צדיו.
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הוציאו את מחסניות הדיו מהאריזה.  ז 
סובבו בכיוון השעון את ידית השחרור הירוקה שעל 
אריזת ההגנה הכתומה 1 עד להישמע נקישה, כדי 

לשחרר את אטימת הואקום. לאחר מכן הסירו את 
אריזת ההגנה הכתומה 1 כמוצג באיור.

ודאו שצבע הידית 1 תואם לצבע המחסנית 2, כפי  ח 
 שמוצג בתרשים שלהלן.

התקינו כל מחסנית דיו בכיוון החץ שעל התווית.

דחפו בעדינות את גב מחסנית הדיו, שעליו הכתוב  ט 
"PUSH", עד להישמע נקישה. לאחר התקנתן 

של כל מחסניות הדיו, סגרו את המכסה של תא 
מחסניות הדיו.

 זהירות
אם נכנס לכם דיו לעיניים, שטפו אותן מיד במים 

והתקשרו לרופא אם אתם דואגים באשר למצבכם.

1

1

1

2

 חשוב
אין לנער את מחסניות הדיו. אם דיו הכתים את 

הבגדים, שטפו אותם מיד בסבון או בתכשיר ניקוי.

המכשיר יכין את מערכת צינוריות הדיו להדפסה. תהליך 
זה יימשך כארבע דקות. אין לכבות את המכשיר.

 הערה

1

2

1

2
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בדיקת איכות ההדפסה
 
5

לאחר סיום הליך ההכנה תופיע בצג ה-LCD ההודעה  א 
Set Paper and Press Start )הגדירו נייר 

 ולחצו על Start )התחל((.
לחצו על Colour Start )התחלה בצבע(.

בדקו את איכותם של ארבעת מלבני הצבע שעל הדף.  ב 
)שחור/צהוב/ציאן/מגנטה(

 )Yes( 1 אם כל הקווים נראים באופן ברור, לחצו על ג 
)כן( כדי לסיים את בדיקת האיכות ולעבור לשלב 6.

תקין

אם אתם רואים קווים קצרים חסרים, לחצו על No( 2( )לא( 
ופעלו בהתאם להוראות שעל הצג.

לא תקין

קביעת הגדרות הנייר
 
6

כדי שהמכונה שלכם תפיק את איכות ההדפסה הטובה ביותר 
ותשתמש בנייר המתאים, יש להגדיר את סוג הנייר וגודלו כך 
שיתאימו לנייר שנמצא במגש. לפרטים בנושא סוגרים וגדלים 

של נייר נתמך ראו הסעיף "סוג הנייר וגודלו" בפרק 2 של 
המדריך הבסיסי למשתמש.

כאשר צג ה-LCD מציין שיש להגדיר את גודל הנייר  א 
ואת סוג הנייר, לחצו על Tray Setting )הגדרות מגש( 

או על Paper Setting )הגדרות נייר( )בהתאם לדגם 
שברשותכם(

)MFC-J6710DW עבור דגם(  ב 
 tray#1-לחצו על ▲ או על ▼ כדי לבחור ב

 OK מגש מס׳ 2( ולחצו על( tray#2 או )מגש מס׳ 1(
)אישור(.

 Paper type לחצו על ▲ או על ▼ כדי לבחור ג 
)סוג נייר( או Paper Size )גודל נייר(.

לחצו על ► או על ◄ כדי לבחור את הסוג או את  ד 
 הגודל של הנייר שבו אתם משתמשים.

לחצו על OK )אישור(.

)MFC-J6710DW עבור דגם(  ה 
 Complete-לחצו על ▲ או על ▼ כדי לבחור ב

 )הושלם( כדי לחזור לשלב הקודם
ולחצו על OK )אישור(.

לחצו על ▲ או על ▼ כדי לבחור באפשרות  ו 
 Complete )הושלם(.
לחצו על OK )אישור(.

ודאו שהכנסתם נייר למגש הנייר )עבור דגם 
MFC-J6710DW, מגש מס' 1, המגש העליון( לשם ביצוע 

ההתקנה הראשונית.

)MFC-J6710DW עבור דגם(
ניתן לשנות את מגש ברירת המחדל שבו המדפסת 

תשתמש להדפסת צילומים או פקסים שהתקבלו. 
)ראו הסעיפים "שימוש במגשים במצב צילום מסמכים" 
או "שימוש במגשים במצב פקס" בפרק 2 של המדריך 

הבסיסי למשתמש.(

 הערה

 הערה

לביטול, לחצו על Stop/Exit )עצירה/יציאה(. תוכלו 
לקבוע את הגדרות הנייר מאוחר יותר.

 הערה
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בחירת מצב קבלת שיחות
 
7

 Fax Only :קיימים ארבעה מצבי קבלת שיחות אפשריים
)פקס בלבד(, Fax/tel )פקס/טלפון(, Manual )ידני( 

ו-External tad )משיבון חיצוני(. לפרטים ראו הסעיף 
"שימוש במצבי קבלת שיחות" בפרק 5 של המדריך הבסיסי 

למשתמש.

לחצו על Menu )תפריט(. א 
לחצו על ▲ או על ▼ כדי לבחור באפשרות  ב 

 Initial Setup )הגדרות התחלתיות(.
לחצו על OK )אישור(.

לחצו על ▲ או על ▼ כדי לבחור באפשרות  ג 
Receive Mode )מצב קבלת שיחות(.

לחצו על ► או על ◄ כדי לבחור את מצב קבלת  ד 
 השיחות הרצוי.

לחצו על OK )אישור(.

לחצו על Stop/Exit )עצירה/יציאה(. ה 

הגדרת התאריך והשעה
 
8

המכשיר מציג את התאריך ואת השעה. אם תגדירו את זיהוי 
תחנה, התאריך והשעה יופיעו על כל פקס שתשלחו.

לחצו על Menu )תפריט(. א 
לחצו על ▲ או על ▼ כדי לבחור באפשרות  ב 

Initial Setup )הגדרות התחלתיות(. 

לחצו על OK )אישור(.  
לחצו על ▲ או על ▼ כדי לבחור באפשרות  ג 

date&time )תאריך ושעה(.

לחצו על OK )אישור(.  
הזינו את שתי הספרות האחרונות של השנה  ד 

 OK באמצעות לוח מקשי החיוג ולאחר מכן לחצו על
)אישור(. 

)לדוגמה, הזינו 1 1 לשנת 2011.(

חזרו על התהליך להזנת החודש, היום והשעה  ה 
בפורמט של 24 שעות.

לחצו על Stop/Exit )עצירה/יציאה(. ו 

האם ברצונכם להשתמש בתכונות הטלפון של המכשיר )אם 
קיימות( או במכשיר טלפון או משיבון חיצוני שמחובר לאותו קו 

טלפון כמו המכשיר?

האם אתם משתמשים בתא הקולי של 
מכשיר טלפון או משיבון חיצוני?

האם ברצונכם שהמכשיר יענה 
לשיחות טלפון ופקס באופן 

אוטומטי?

Fax Only
המכשיר שלכם עונה באופן אוטומטי 

לכל שיחה כפקס.

Fax/tel
המכשיר שלכם שולט על הקו ועונה 

באופן אוטומטי לכל שיחה. אם 
השיחה אינה פקס, הטלפון יצלצל 

כדי שתוכלו לענות לשיחה.

Manual
אתם שולטים על קו הטלפון ועליכם 

לענות בעצמכם לכל שיחה.

External tad
 )TAD( המשיבון הקולי החיצוני

שלכם עונה באופן אוטומטי לכל 
שיחה. ההודעות הקוליות מאוחסנות 

במשיבון הקולי החיצוני. הודעות 
פקס מודפסות.

לא

לא

לא

כן

כן

כן

Date&TimeDate&Time
Year:20

Input & Press OK

11
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הזנת מידע אישי )זיהוי תחנה(
 
9

אם אתם רוצים ששמכם ומספר הפקס שלכם יופיעו על כל 
הפקסים שתשלחו, עליכם לאחסן אותם בזיכרון. 

לפרטים עיינו בסעיף "הזנת טקסט" בנספח ג׳ של המדריך 
הבסיסי למשתמש.

לחצו על Menu )תפריט(. א 
לחצו על ▲ או על ▼ כדי לבחור באפשרות  ב 

 Initial Setup )הגדרות התחלתיות(.
לחצו על OK )אישור(.

לחצו על ▲ או על ▼ כדי לבחור באפשרות  ג 
 Station Id )זיהוי תחנה(.

לחצו על OK )אישור(.

הזינו את מספר הפקס שלכם )עד 20 ספרות(  ד 
 OK באמצעות לוח מקשי החיוג ולאחר מכן לחצו על

)אישור(. כדי להזין את הסימן "+" עבור קידומות 
בינלאומיות, לחצו על *.

הזינו את שמכם )עד 20 תווים( באמצעות לוח מקשי  ה 
החיוג ולאחר מכן לחצו על OK )אישור(.

פעם מקש
אחת

שלוש פעמיים
פעמים

ארבע 
פעמים

חמש
פעמים

2ABC2A

3DEF3D

4GHI4G

5JK L5J

6 MNO6 M

7PQRS7

8TUV8T

9WXYZ9

לחצו על Stop/Exit )עצירה/יציאה(. ז 

דוח שידור פקס
 
10

מכשיר Brother שברשותכם מצויד בדוח אימות שידור 
)Transmission Verification Report( שיכול לשמש כאישור 

שליחת פקס. הדוח מציין את השם או את מספר הפקס של 
הנמען, את התאריך, השעה ומשך הזמן של השידור, את 
מספר העמודים שנשלחו ואם הפקס שודר בהצלחה. אם 

 ברצונכם להשתמש במאפיין של דוח שידור פקס
)Fax Transmission Report(, עיינו בסעיף "דוח אימות 

השידור" )Transmission Verification Report( בפרק 4 של 
המדריך הבסיסי למשתמש.

הגדרת מצב חיוג - 
 
צלילים או מתקפים11

המכשיר מוגדר לחיוג צלילים. אם אתם משתמשים בחיוג 
מתקפים )חוגה(, עליכם לשנות את מצב החיוג.

לחצו על Menu )תפריט(. א 
לחצו על ▲ או על ▼ כדי לבחור באפשרות  ב 

 Initial Setup )הגדרות התחלתיות(.
לחצו על OK )אישור(.

לחצו על ▲ או על ▼ כדי לבחור באפשרות  ג 
tone/Pulse )צלילים/מתקפים(.

 Pulse לחצו על ► או על ◄ כדי לבחור באפשרות ד 
 )מתקפים( )או tone )צלילים((.

לחצו על OK )אישור(.

לחצו על Stop/Exit )עצירה/יציאה(. ה 

עיינו בטבלה שלהלן להזנת שמכם.  •
אם עליכם להזין תו שנמצא באותו מקש כמו התו   •

הקודם, לחצו על ► כדי להזיז את הסמן ימינה.
אם הזנתם תו שגוי וברצונכם לשנות אותו, לחצו על ►   •

או על ◄ כדי להזיז את הסמן אל התו הרצוי, ולאחר 
מכן לחצו על Clear )ניקוי(.

 הערה

 אם טעיתם וברצונכם להתחיל מהתחלה, לחצו על
Stop/Exit )עצירה/יציאה( וחזרו לשלב א.

 הערה
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הגדרת סוג קו הטלפון
 
12

אם בכוונתכם לחבר את המכשיר לקו טלפון במערכת מסוג 
PBX או ISDN לצורך משלוח וקבלה של פקסים, יש לשנות 
את סוג קו הטלפון בהתאם על-ידי ביצוע הפעולות הבאות.

לחצו על Menu )תפריט(. א 
לחצו על ▲ או על ▼ כדי לבחור באפשרות  ב 

 Initial Setup )הגדרות התחלתיות(.
לחצו על OK )אישור(.

לחצו על ▲ או על ▼ כדי לבחור באפשרות  ג 
 Phone Line Set )הגדרת קו טלפון(.

לחצו על ► או על OK )אישור(.

 Normal לחצו על ▲ או על ▼ כדי לבחור באפשרות ד 
.ISdN או PBX ,)רגיל( 
לחצו על OK )אישור(.

לחצו על Stop/Exit )עצירה/יציאה(. ה 
מערכות PBX והעברת שיחות

ההגדרה ההתחלתית של המכשיר היא Normal )רגיל(, 
המאפשרת חיבור לקו טלפון רגיל )PSTN(. עם זאת, עסקים 

רבים משתמשים במרכזייה או במערכת PBX. ניתן לחבר את 
המכשיר לרוב סוגי מערכות ה-PBX. מאפיין החיוג החוזר של 
המכשיר תומך בהשהיית חיוג חוזר )TBR( בלבד. הפונקציה 

TBR פועלת עם רוב מערכות ה-PBX ומאפשרת גישה לקו 
חוץ או העברת שיחות לשלוחה אחרת. מאפיין זה יפעל אם 

.Tel/R תלחצו על לחצן

הגדרת תאימות קו הטלפון
 
13

אם בכוונתכם לחבר את המכשיר לשירות VoIP )פרוטוקול 
העברת קול באינטרנט(, עליכם לשנות את הגדרת התאימות.

לחצו על Menu )תפריט(. א 
לחצו על ▲ או על ▼ כדי לבחור באפשרות  ב 

 Initial Setup )הגדרות התחלתיות(.
לחצו על OK )אישור(.

לחצו על ▲ או על ▼ כדי לבחור באפשרות  ג 
Compatibility )תאימות(.

לחצו על ► או על ◄ כדי לבחור באפשרות  ד 
.))VoIP בסיסי )עבור( Basic(for VoIP)  

לחצו על OK )אישור(.

לחצו על Stop/Exit )עצירה/יציאה(. ה 

פתח הזנה ידנית
 
14

 ניתן לטעון מדיית הדפסה מיוחדת לפתח זה.
)שימו לב בבקשה שניתן לטעון פריט אחד בכל פעם.( 

השתמשו בפתח ההזנה הידנית כדי להדפיס או להעתיק על 
מעטפות, תוויות או על נייר עבה.

לפרטים עיינו בסעיף "טעינת נייר לפתח ההזנה הידנית 
בפרק 2 של המדריך הבסיסי למשתמש.

אם תבחרו באפשרות PBX המכשיר יעבור לשלב 
הגדרת קידומת החיוג. לפרטים ראו הסעיף "הגדרת סוג 

קו הטלפון" בפרק 6 של המדריך הבסיסי למשתמש.

 הערה

אם אתם משתמשים בקו טלפון אנלוגי, תוכלו לדלג על 
שלב זה.

 הערה
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בחירת סוג החיבור שברשותכם
 
15

 הוראות התקנה אלה מיועדות למערכות ההפעלה
 Mac OS X וכן  Windows® 7  ,Windows Vista®  ,XP Professional  )x32/x64 Edition( /XP Home /Windows® 2000 Professional

.)10.6 .x-10.5 ו .x ,10.4.11 גרסאות( 

למערכות ההפעלה )R2/2008/2003 R2 )x32/x64 Edition(/Windows Server®2003 )x32/x64 Edition 2008, בקרו בדף הדגם 
http://solutions.brother.com/ שברשותכם בכתובת

 הערה

עבור רשת אלחוטית
 ,Macintosh-ו Windows®

ראו עמוד 24

USB עבור כבל ממשק
®Windows, ראו עמוד 12 

Macintosh, ראו עמוד 15

עבור רשת קווית
®Windows, ראו עמוד 17 

יתMacintosh, ראו עמוד 21
קוו

ת 
ש

ר
ית

וט
לח

 א
שת

ר
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USBWindows® 

לפני ההתקנה
 
16

ודאו שהמחשב מופעל ושנכנסתם עם הרשאות מנהל.

 חשוב
.  	USB-אין לחבר עדיין את כבל ה

	 אם תוכניות כלשהן פועלות במחשב, סגרו אותן.

MFL-Pro Suite התקנת
 
17

הכניסו את התקליטור המצורף לכונן התקליטורים  א 
שבמחשב. אם יופיע מסך בחירת שם הדגם, בחרו את 

המכשיר שלכם. אם יופיע מסך בחירת השפה, בחרו 
את השפה שלכם.

התפריט הראשי של התקליטור יוצג. לחצו על  ב 
Initial Installation )התקנה ראשונית(.

 MFL-Pro התקנת( Install MFL-Pro Suite לחצו על ג 
Suite( ולחצו על Yes )כן( אם אתם מקבלים את תנאי 

ההסכם. פעלו בהתאם להנחיות המתקבלות על 
המסך.

USB עבור משתמשים בממשק חיבור
)Windows® 7/Windows Vista®/XP Professional/XP Home/Windows® 2000 Professional(

• לקבלת מידע עדכני ולהורדת מנהלי התקנים, בקרו 
.http://solutions.brother.com/ באתר

• ייתכן שהמסכים המוצגים יהיו שונים, בהתאם 
למערכת ההפעלה.

  •ScanSoft™ תקליטור ההתקנה כולל את תוכנת
PaperPort™ 12SE. תוכנה זו תומכת במערכות 

ההפעלה SP3(  Windows® XP Home ומעלה(, 
 XP ,)ומעלה SP3(  XP Professional x32 Edition

 Windows ,)ומעלה SP2(  Professional x64 Edition
 ®SP2(  Vista ומעלה( וכן Windows® 7. עדכנו 

 Windows®  העדכנית ביותר של Service Pack-ל
 Windows® למשתמשי .MFL-Pro Suite לפני התקנת

 ScanSoft™ ומעלה(, כשמסך הורדת SP4(  2000
 MFL-Pro מופיע במהלך התקנת PaperPort™ 11SE

Suite, עקבו אחר ההוראות המתקבלות על המסך.

)אישור( והפעילו   • OK אם מסך זה מופיע, לחצו על
 מחדש את המחשב.

• אם ההתקנה אינה ממשיכה באופן אוטומטי, פתחו 
שוב את התפריט הראשי על-ידי הוצאת התקליטור 
והכנסתו מחדש או לחצו לחיצה כפולה על התוכנית
start.exe מתיקיית הבסיסי והמשיכו משלב ב כדי 

.MFL-Pro Suite להתקין את
 ,  •Windows® 7-ו Windows Vista®  במערכות ההפעלה
כאשר מופיע מסך User Account Control )בקרת 

 חשבון משתמש(, לחצו על Allow )אפשר( או
Yes )כן(.

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

.start.exe

 הערה

 הערה

 הערה
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Windows®USB

For USB interface users 
(Windows® 2000 Professional/XP Home/XP Professional/Windows Vista®/Windows® 7)

16 Before you install

Make sure that your computer is ON and you are 
logged on with Administrator rights.

17 Install MFL-Pro Suite

a Put the supplied installation CD-ROM into your 
CD-ROM drive. If the model name screen 
appears, choose your machine. If the language 
screen appears, choose your language.

b The CD-ROM Top menu will appear. Click 
Initial Installation.

c Click Install MFL-Pro Suite and click Yes if 
you accept the license agreements. Follow the 
on-screen instructions.

IMPORTANT

• DO NOT connect the USB cable yet.
• If there are any programs running, close 

them.

Note
• For the latest drivers and information, visit 

http://solutions.brother.com/.
• The screens may differ depending on your 

operating system.
• The installation CD-ROM includes ScanSoft™ 

PaperPort™12SE. This software supports 
Windows® XP Home (SP3 or greater), XP 
Professional x32 Edition (SP3 or greater), XP 
Professional x64 Edition (SP2 or greater), 
Windows Vista® (SP2 or greater) and 
Windows® 7. Update to the latest Windows® 
Service Pack before installing MFL-Pro Suite.
For Windows® 2000 (SP4 or greater), when the 
ScanSoft™ PaperPort™11SE download 
screen appears during the installation of 
MFL-Pro Suite, follow the on-screen 
instructions.

Note
If the Brother screen does not appear 
automatically, go to My Computer (Computer), 
double-click the CD-ROM icon, and then 
double-click start.exe.

Note
• If this screen appears, click OK and restart 

your computer.

• If the installation does not continue 
automatically, open the top menu again by 
ejecting and then reinserting the CD-ROM or 
double-click the start.exe program from the 
root folder, and continue from b to install 
MFL-Pro Suite.

• For Windows Vista® and Windows® 7, when 
the User Account Control screen appears, 
click Allow or Yes.

12
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12

Windows®USB

For USB interface users 
(Windows® 2000 Professional/XP Home/XP Professional/Windows Vista®/Windows® 7)

16 Before you install

Make sure that your computer is ON and you are 
logged on with Administrator rights.

17 Install MFL-Pro Suite

a Put the supplied installation CD-ROM into your 
CD-ROM drive. If the model name screen 
appears, choose your machine. If the language 
screen appears, choose your language.

b The CD-ROM Top menu will appear. Click 
Initial Installation.

c Click Install MFL-Pro Suite and click Yes if 
you accept the license agreements. Follow the 
on-screen instructions.

IMPORTANT

• DO NOT connect the USB cable yet.
• If there are any programs running, close 

them.

Note
• For the latest drivers and information, visit 

http://solutions.brother.com/.
• The screens may differ depending on your 

operating system.
• The installation CD-ROM includes ScanSoft™ 

PaperPort™12SE. This software supports 
Windows® XP Home (SP3 or greater), XP 
Professional x32 Edition (SP3 or greater), XP 
Professional x64 Edition (SP2 or greater), 
Windows Vista® (SP2 or greater) and 
Windows® 7. Update to the latest Windows® 
Service Pack before installing MFL-Pro Suite.
For Windows® 2000 (SP4 or greater), when the 
ScanSoft™ PaperPort™11SE download 
screen appears during the installation of 
MFL-Pro Suite, follow the on-screen 
instructions.

Note
If the Brother screen does not appear 
automatically, go to My Computer (Computer), 
double-click the CD-ROM icon, and then 
double-click start.exe.

Note
• If this screen appears, click OK and restart 

your computer.

• If the installation does not continue 
automatically, open the top menu again by 
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USBWindows® 

בחרו באפשרות Local Connection )חיבור מקומי(  ד 
ולאחר מכן לחצו על Next )הבא(. תהליך ההתקנה 

ממשיך.

כשהמסך שלהלן מופיע, עברו לשלב הבא. ה 

USB-חיבור כבל ה
 
18

הרימו את מכסה הסורק למצב פתוח. א 

חברו את כבל ה-USB לחיבור ה-USB המסומן  ב 
. חיבור ה-USB נמצא במכשיר מצד ימין,  בסמל 

כפי שמוצג באיור שלהלן.

הוליכו בזהירות את כבל ה-USB אל תעלת הכבל  ג 
עד שהוא יוצא דרך גב המכונה. חברו את הכבל 

למחשב.

 חשוב
ודאו שהכבל לא מפריע למכסה להיסגר, אחרת 

עלולה להתרחש תקלה.

13

Windows®USB

W
indow

s
®

M
acintosh

U
SB

d Choose Local Connection, and then click 
Next. The installation continues.

e When this screen appears, go to the next step.

18 Connect the USB cable

a Lift the scanner cover into the open position.

b Connect the USB cable to the USB socket 
marked with a  symbol. You will find the 
USB socket inside the machine on the right as 
shown below.

c Carefully guide the USB cable into the cable 
channel and out the back of the machine. 
Connect the cable to your computer.

IMPORTANT

Make sure that the cable does not restrict the 
cover from closing, or an error may occur.

LAN USB
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USBWindows® 

סגרו בעדינות את מכסה הסורק באמצעות שקעי  ד 
האחיזה בשני הצדדים.

 אזהרה
היזהרו לבל ייתפסו אצבעותיכם מתחת למכסה הסורק.

בכל פתיחה או סגירה של מכסה הסורק השתמשו תמיד 
בשקעי האחיזה הממוקמים בשני צדיו.

ההתקנה תמשיך באופן אוטומטי. מסכי ההתקנה  ה 
מופיעים אחד אחרי השני.

 חשוב
אין ללחוץ על ביטול באף אחד מהמסכים במהלך 

ההתקנה. ייתכן שיחלפו כמה שניות עד להופעתם של 
כל המסכים.

כאשר מופיע מסך s Guides׳User )מדריכים  ו 
 View Manuals on the Web למשתמש( לחצו על

)הצג מדריכים באינטרנט( אם ברצונכם להוריד את 
 המדריכים ופעלו בהתאם להוראות שעל המסך. 

תוכלו לצפות במדריכים גם בתקליטור התיעוד.

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

אם אינכם רוצים להגדיר את המכשיר כמדפסת  ח 
 Set as ברירת המחדל, בטלו את סימון התיבה

Default Printer )הגדר כמדפסת ברירת מחדל(.

 סיום והפעלה מחדש
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לחצו על Finish )סיום( כדי להפעיל מחדש את  א 
המחשב. לאחר הפעלת המחשב מחדש עליכם 

להיכנס עם הרשאות מנהל.

במסך Check for Firmware Updates )איתור עדכוני  ב 
קושחה(, בחרו את ההגדרה הרצויה של עדכון קושחה 

ולחצו על OK )אישור(.

תהליך ההתקנה הושלם.
 

סיום

כעת עברו אל
 המשיכו לסעיף "התקנת יישומים אופציונליים" 

שבעמודים הבאים.

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.

• אם מופיעה הודעת שגיאה במהלך התקנת התוכנה, 
הפעילו את היישום Installation Diagnostics )אבחון 

Start /All Programs /Brother / MFC-JXXX-התקנה( שנמצא ב 
) MFC-JXXX הוא שם הדגם של מכשירכם(.

• בהתאם להגדרות האבטחה שלכם, ייתכן שיופיע חלון 
Windows Security )אבטחת Windows( או חלון של 

תוכנת אנטי-וירוס בעת שימוש במדפסת או בתוכנה 
שלה. יש לאפשר את המשך הפעולה.

 הערה
לצורך עדכון הקושחה נדרש חיבור לרשת האינטרנט.

 הערה

 הערה

XML Paper Specification מנהל המדפסת
מנהל המדפסת XML Paper Specification הוא

 Windows-מנהל ההתקן המתאים ביותר לשימוש ב
 ®Vista ו-Windows® 7 כאשר מדפיסים מיישום המשתמש 

במסמכי XML Paper Specification. הורידו את מנהל 
 Brother Solutions Center-ההתקן העדכני ביותר מ

 )מרכז הפתרונות של Brother( בכתובת
http://solutions.brother.com/. 

 הערה
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USBMacintosh

לפני ההתקנה
 
16

ודאו שהמכשיר מחובר לחשמל ושה-Macintosh שלכם 
מופעל. עליכם להיכנס למערכת עם הרשאות של מנהל 

מערכת.

USB-חיבור כבל ה
 
17

 חשוב
אין לחבר את המכשיר ליציאת USB שבמקלדת או   	
ברכזת USB שאינה מחוברת לחשמל באופן עצמאי.

חברו את המכשיר ישירות ל-Macintosh שלכם.  	

הרימו את מכסה הסורק למצב פתוח. א 

חברו את כבל ה-USB לחיבור ה-USB המסומן בסמל  ב 
. חיבור ה-USB נמצא במכשיר מצד ימין, כפי 

שמוצג באיור שלהלן.

הוליכו בזהירות את כבל ה-USB אל תעלת הכבל  ג 
עד שהוא יוצא דרך גב המכונה. חברו את הכבל 

ל-Macintosh שלכם.

 חשוב
ודאו שהכבל אינו מונע את סגירת המכסה, אחרת 

עלולות להתרחש שגיאות.

• להורדת מנהלי ההתקן האחרונים ומידע עדכני אודות 
מערכת Mac OS X שבה אתם משתמשים, בקרו 

.http://solutions.brother.com/ באתר
• אם אתם משתמשים ב-Mac OS X 10.4.0 עד גרסה 

.Mac OS X 10.4.11 - 10.6.x-10.4.10, שדרגו ל

 הערה

) 10.6.x  , 10.5.x  ,Mac OS X 10.4.11(  USB למשתמשים בממשק

LAN ���
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USBMacintosh

1616

סגרו בעדינות את מכסה הסורק באמצעות שקעי  ד 
האחיזה בשני הצדדים.

 אזהרה
היזהרו לבל ייתפסו אצבעותיכם מתחת למכסה הסורק.

בכל פתיחה או סגירה של מכסה הסורק השתמשו תמיד 
בשקעי האחיזה הממוקמים בשני צדיו.

MFL-Pro Suite התקנת
 
18

הכניסו את התקליטור המצורף לכונן התקליטורים  א 
שבמחשב.

Start Here OSX לחצו לחיצה כפולה על הסמל  ב 
)התחל כאן OSX( כדי להתקין.

בחרו באפשרות Local Connection )חיבור מקומי(  ג 
ולאחר מכן לחצו על Next )הבא(. פעלו בהתאם 

להנחיות המתקבלות על המסך.

אנא המתינו, התקנת התוכנה נמשכת כ-30 שניות.  ד 
לאחר ההתקנה, התוכנה של Brother תחפש התקן 

.Brother

בחרו את המכשיר מהרשימה ולאחר מכן לחצו   ה 
.OK על

כשמופיע המסך שלהלן, לחצו על Next )הבא(. ו 

 ,)Brother תמיכה של( Brother Support כשמופיע המסך ז 
לחצו על Close )סגירה( לסיום ההתקנה או עברו לשלב 19.

הורדה והתקנה של
 
19Presto!  PageManager

 כשתוכנת Presto!  PageManager מותקנת, נוספת
ל-Brother ControlCenter2 יכולת של זיהוי תווים אופטי 

)OCR(. תוכלו לסרוק, לשתף ולסדר תמונות ומסמכים בקלות 
 .Presto!  PageManager בעזרת

במסך Brother Support לחצו על הסמל של  א 
Presto! PageManager למעבר לאתר ההורדות של 

Presto! PageManager ומלאו את ההוראות המופיעות 
במסך.

תהליך ההתקנה הושלם.
 

סיום

כדי להשתמש בפונקציית Image Capture לסריקה 
 באמצעות Mac OS X 10.6.x, התקינו בבקשה את

 מנהל המדפסת CUPS. ניתן להוריד אותו
מ-Brother Solutions Center )מרכז הפתרונות של 

.http://solutions.brother. com/ בכתובת )Brother

 הערה
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Windows® רשת קווית

לפני ההתקנה
 
16

ודאו שהמחשב מופעל ושנכנסתם עם הרשאות מנהל.

 חשוב
אם יש תוכניות שפועלות במחשב, סגרו אותן.

חיבור כבל הרשת
 
17

הרימו את מכסה הסורק למצב פתוח. א 

חיבור LAN נמצא בתוך המכשיר מצד שמאל, כשהוא  ב 
, כמוצג באיור להלן. הסירו את  מסומן בסמל 

.LAN הכיסוי המגן וחברו את כבל הרשת לשקע

הוליכו בזהירות את כבל הרשת אל תעלת הכבל עד  ג 
שהוא יוצא דרך גב המכונה. חברו את הכבל לרשת 

שלכם.

 חשוב
ודאו שהכבל אינו מונע את סגירת המכסה, אחרת 

עלולות להתרחש שגיאות.

אם נעשה שימוש גם בכבל USB וגם בכבל 
LAN, נתבו את שני הכבלים דרך התעלה כשהם 

ממוקמים אחד מעל לשני.

• לקבלת מידע עדכני ולהורדת מנהלי ההתקנים 
.http://solutions.brother.com/ העדכניים, בקרו באתר

 • ייתכן שהמסכים המוצגים יהיו שונים, בהתאם למערכת 
ההפעלה.

 ScanSoft™ תקליטור ההתקנה כולל את תוכנת •
PaperPort™ 12SE. תוכנה זו תומכת במערכות 

ההפעלה SP3(  Windows® XP Home ומעלה(, 
 XP ,)ומעלה SP3(  XP Professional x32 Edition

 SP2(  Professional x64 Edition ומעלה(,
.Windows® 7 ומעלה( וכן SP2(  Windows Vista®  

 עדכנו ל-Service Pack העדכנית ביותר של
 .MFL-Pro Suite לפני התקנת Windows®  

למשתמשי SP4(  Windows® 2000 ומעלה(, כשמסך 
הורדת ScanSoft™ PaperPort™ 11SE מופיע 

במהלך התקנת MFL-Pro Suite, עקבו אחר ההוראות 
המתקבלות על המסך.

 הערה

 הערה

עבור משתמשים בממשק חיבור רשת קווית
)Windows® 7/Windows Vista®/XP Professional/XP Home/Windows® 2000 Professional(

LAN ���
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Windows® רשת קווית

סגרו בעדינות את מכסה הסורק באמצעות שקעי  ד 
האחיזה בשני הצדדים.

 אזהרה
היזהרו לבל ייתפסו אצבעותיכם מתחת למכסה הסורק.

בכל פתיחה או סגירה של מכסה הסורק השתמשו תמיד 
בשקעי האחיזה הממוקמים בשני צדיו.

MFL-Pro Suite התקנת
 
18

הכניסו את התקליטור המצורף לכונן התקליטורים  א 
שבמחשב. אם יופיע מסך בחירת שם הדגם, בחרו את 

המכשיר שלכם. אם יופיע מסך בחירת השפה, בחרו 
את השפה שלכם.

התפריט הראשי של התקליטור יוצג. לחצו על  ב 
Initial Installation )התקנה ראשונית(.

לחצו על Install MFL-Pro Suite )התקנת  ג 
MFL-Pro Suite( ולחצו על Yes )כן( אם אתם מקבלים 

את תנאי ההסכם. פעלו בהתאם להנחיות המתקבלות 
על המסך.

Wired Network Connection בחרו באפשרות  ד 
)חיבור רשת קווית( ולאחר מכן לחצו על Next )הבא(.

אם הגדרתם בעבר את המכשיר לחיבור רשת אלחוטי 
וכעת אתם רוצים להגדיר אותו לחיבור רשת קווית, 

עליכם לוודא שההגדרה Network I/F במכשיר מוגדרת 
כ-Wired LAN )רשת קווית(. ממשק הרשת האלחוטית 

יהפוך ללא פעיל בהגדרה זו. 
על המכשיר, לחצו על Menu )תפריט(.

 Network לחצו על ▲ או על ▼ כדי לבחור באפשרות
)רשת( ולחצו על OK )אישור(.

לחצו על ▲ או על ▼ כדי לבחור באפשרות 
Network I/F ולחצו על OK )אישור(.

 Wired LAN לחצו על ▲ או על ▼ כדי לבחור באפשרות
)רשת קווית( ולחצו על OK )אישור(.
לחצו על Stop/Exit )עצירה/יציאה(.

• אם מסך זה מופיע, לחצו על OK )אישור( והפעילו 
מחדש את המחשב.

• אם ההתקנה אינה 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 משלב ב כדי להתקין את 

.MFL-Pro Suite

• ב- ®Windows Vista ו-Windows® 7, כאשר מופיע מסך 
User Account Control )בקרת חשבון משתמש(, 

לחצו על Allow )אפשר( או Yes )כן(.

 הערה

 הערה

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

.start.exe

 הערה
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Windows® רשת קווית

כאשר מופיע מסך זה, בחרו באפשרות ה 
 Change the Firewall port settings to enable network
 connection and continue with the installation
)Recommended(

)שינוי הגדרות היציאה של חומת האש כדי לאפשר 
חיבור לרשת ולהמשיך בהתקנה( )מומלץ(( ולחצו על 

)Windows® 2000-הבא(. )לא מיועד ל( Next

אם אתם משתמשים בחומת אש אחרת מזאת של 
 ®Windows או אם חומת האש של  ®Windows כבויה, 

ייתכן שהמסך הבא יופיע.

למידע על הוספת יציאות הרשת הבאות, עיינו 
בהוראות המצורפות לתוכנת חומת האש שלכם.

.54925  UDP לסריקת הרשת, הוסיפו יציאת ■
.54926  UDP ברשת, הוסיפו יציאת PC-Fax לקבלת ■

■ אם אתם עדיין נתקלים בבעיות עם חיבור הרשת 
.137  UDP שלכם, הוסיפו יציאת

ההתקנה של מנהלי ההתקנים של Brother תתחיל  ו 
באופן אוטומטי. מסכי ההתקנה מופיעים אחד אחרי 

השני.

 חשוב
אין ללחוץ על ביטול באף אחד מהמסכים במהלך 

ההתקנה. ייתכן שיחלפו כמה שניות עד להופעתם של 
כל המסכים.

כאשר מופיע מסך s Guides׳User )המדריכים  ז 
 View Manuals on the Web למשתמש( לחצו על

)הצג מדריכים באינטרנט( אם ברצונכם להוריד את 
המדריכים ופעלו בהתאם להוראות שעל המסך. תוכלו 

לצפות במדריכים גם בתקליטור התיעוד.

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

אם אינכם רוצים להגדיר את המכשיר כמדפסת  ט 
 ברירת המחדל, בטלו את סימון התיבה

Set as Default Printer )הגדר כמדפסת ברירת 
מחדל(.

• אם מחובר יותר ממכשיר אחד לרשת, בחרו במכשיר 
 הרצוי מהרשימה ולאחר מכן לחצו על Next )הבא(. 
חלון זה לא יופיע אם מחובר אל הרשת רק מכשיר 
אחד. במקרה כזה המכשיר ייבחר באופן אוטומטי.

• אם המכשיר שלכם לא מזוהה אף על פי שהוא מחובר 
 לרשת, יופיע המסך הבא.

אשרו את ההגדרות שלכם על פי ההנחיות שעל 
המסך.

 הערה

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.

 הערה
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סיום והפעלה מחדש
 
19

לחצו על Finish )סיום( כדי להפעיל מחדש את  א 
המחשב. לאחר הפעלת המחשב מחדש, עליכם 

להיכנס עם הרשאות של מנהל מערכת.

במסך Check for Firmware Updates )איתור עדכוני  ב 
קושחה(, בחרו את ההגדרה הרצויה של עדכון קושחה 

ולחצו על OK )אישור(.

התקנת MFL-Pro Suite במחשבים 
 
נוספים )אם יש בכך צורך(20

אם ברצונכם להשתמש במכשיר שלכם עם מספר מחשבים 
ברשת, התקינו את MFL-Pro Suite בכל מחשב. עברו לשלב 

18 בעמודים הקודמים. עיינו גם בשלב 16 בעמודים הקודמים 
לפני ההתקנה

תהליך ההתקנה הושלם.
 

סיום

כעת עברו אל
המשיכו לסעיף "התקנת יישומים אופציונליים" שבעמודים 

הבאים.

• אם מופיעה הודעת שגיאה במהלך התקנת התוכנה, 
הפעילו את היישום Installation Diagnostics )אבחון 

Start /All Programs /Brother / MFC-JXXX-התקנה( שנמצא ב 
) MFC-JXXX הוא שם הדגם של מכשירכם(.

• בהתאם להגדרות האבטחה שלכם, ייתכן שיופיע חלון 
Windows Security )אבטחת Windows( או חלון של 

תוכנת אנטי-וירוס בעת שימוש במדפסת או בתוכנה 
שלה. יש לאפשר את המשך הפעולה.

 הערה

לצורך עדכון הקושחה נדרש חיבור לרשת האינטרנט.

 הערה

)Windows® ( רישיון רשת
מוצר זה כולל רישיון למחשב עבור עד שני משתמשים. 

רישיון זה תומך בהתקנה של MFL-Pro Suite כולל 
 ScanSoft™ PaperPort™12SE או

ScanSoft™ PaperPort™11SE בשני מחשבים ברשת, 
לכל היותר. אם ברצונכם להשתמש ביותר משני 
 מחשבים עם ScanSoft™ PaperPort™12SE או

ScanSoft™ PaperPort™11SE, רכשו את החבילה 
Brother NL5, שהיא חבילת הסכם רישיון לעד חמישה 

,NL-5 pack משתמשים נוספים. לרכישת החבילה 
פנו לספק Brother המורשה באזורכם או לשירות 

.Brother הלקוחות של

 הערה

אם ציינתם כתובת IP עבור המכשיר, עליכם להגדיר   •
את Boot Method )שיטת האתחול( כ-Static )סטטית( 

 Network באמצעות לוח הבקרה. למידע נוסף, ראו
s Guide׳User )המדריך למשתמש ברשת(.

XML Paper Specification מנהל מדפסת • 
מנהל המדפסת XML Paper Specification הוא מנהל 
 Windows Vista® -ההתקן המתאים ביותר לשימוש ב

ו-Windows® 7 כאשר מדפיסים מיישום המשתמש 
במסמכי XML Paper Specification. הורידו את מנהל 
 Brother ההתקן העדכני ביותר ממרכז הפתרונות של

.http://solutions.brother.com/  בכתובת

 הערה
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Macintosh

לפני ההתקנה
 
16

ודאו שהמכשיר מחובר לחשמל ושה-Macintosh שלכם 
מופעל. עליכם להיכנס למערכת עם הרשאות של מנהל 

מערכת.

חיבור כבל הרשת
 
17

הרימו את מכסה הסורק למצב פתוח. א 

חיבור LAN נמצא בתוך המכשיר מצד שמאל, כשהוא  ב  
, כמוצג באיור להלן. הסירו את  מסומן בסמל 

.LAN הכיסוי המגן וחברו את כבל הרשת לשקע

רשת קווית

) 10.6.x  ,10.5 .x  ,Mac OS X 10.4.11( למשתמשים בממשק רשת קווית

להורדת מנהלי ההתקן האחרונים ומידע עדכני אודות   •
 מערכת Mac OS X שבה אתם משתמשים, בקרו

.http://solutions.brother.com/ באתר
אם אתם משתמשים ב-Mac OS X 10.4.0 עד גרסה   •

.Mac OS X 10.4.11 – 10.6.x-10.4.10, שדרגו ל

אם הגדרתם קודם לכן את המכשיר לעבודה עם רשת   •
אלחוטית וכעת אתם רוצים להשתמש ברשת קווית, 

 עליכם לוודא שה-Network I/F מכוון למצב
Wired Lan )רשת קווית(. ממשק הרשת האלחוטית 

 יהפוך ללא פעיל בהגדרה זו.
 במכשיר, לחצו על Menu )תפריט(.

לחצו על ▲ או על ▼ כדי לבחור ב-Network )רשת( 
 ולחצו על OK )אישור(.

 Network I/F-לחצו על ▲ או על ▼ כדי לבחור ב
 ולחצו על OK )אישור(.

 Wired LAN-לחצו על ▲ או על ▼ כדי לבחור ב
 )רשת קווית(.

לחצו על Stop/Exit )עצירה/יציאה(.

 הערה
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ג  הובילו בזהירות את כבל הרשת אל תעלת הכבל עד 
שהוא יוצא דרך גב המכשיר. חברו את הכבל לרשת 

שלכם.

) ( חשוב

סגרו בעדינות את מכסה הסורק באמצעות שקעי  ד 
האחיזה בשני הצדדים.

 אזהרה
היזהרו לבל ייתפסו אצבעותיכם מתחת למכסה הסורק.

בכל פתיחה או סגירה של מכסה הסורק השתמשו תמיד 
בשקעי האחיזה הממוקמים בשני צדיו.

MFL-Pro Suite התקנת
 
18

הכניסו את התקליטור המצורף לכונן התקליטורים  א 
שבמחשב.

לחצו לחיצה כפולה על הסמל Start Here OSX )התחל  ב 
כאן OSX( כדי להתקין.

בחרו באפשרות Wired Network Connection )חיבור  ג 
רשת קווית( ולאחר מכן לחצו על Next )הבא(. פעלו 

בהתאם להנחיות המתקבלות על המסך.

אנא המתינו, התקנת התוכנה נמשכת כ-30 שניות.  ד 
לאחר ההתקנה, התוכנה של Brother תחפש התקן 

.Brother

אם המכשיר מוגדר עבור הרשת שלכם, בחרו במכשיר  ה  
הרצוי מהרשימה ולאחר מכן לחצו על OK )אישור(.

Macintosh רשת קווית

 חשוב
ודאו שהכבל אינו מונע את סגירת המכסה, אחרת 

עלולות להתרחש שגיאות.

אם נעשה שימוש גם בכבל USB וגם בכבל LAN, נתבו 
את שני הכבלים דרך התעלה כשהם ממוקמים אחד 

מעל לשני.

 הערה



23

כאשר מסך זה מופיע לחצו על Next )הבא(. ו 

כשמופיע המסך Brother Support )תמיכה של  ז 
Brother(, לחצו על Close )סגירה( לסיום ההתקנה 

או עברו לשלב 19.

הורדה והתקנה של
 
19Presto!  PageManager

 Brother-מותקנת, נוספת ל Presto!  PageManager כשתוכנת
ControlCenter2 יכולת של זיהוי תווים אופטי )OCR(. תוכלו 

לסרוק, לשתף ולסדר תמונות ומסמכים בקלות בעזרת 
Presto!  PageManager. 

 Presto! לחצו על הסמל של Brother Support במסך א 
 Presto! למעבר לאתר ההורדות של PageManager

PageManager ומלאו את ההוראות המופיעות במסך.

 MFL-Pro Suite התקנת  במחשבים נוספים20 
)אם יש בכך צורך(

אם ברצונכם להשתמש במכשיר שלכם עם כמה מחשבים 
ברשת, התקינו את MFL-Pro Suite בכל מחשב. עברו 

לשלב 18 בעמודים הקודמים. עיינו גם בשלב 16 בעמודים 
הקודמים לפני ההתקנה.

תהליך ההתקנה הושלם.
 

סיום

Macintosh רשת קווית

אם המכשיר שלכם לא זוהה דרך הרשת, בדקו   •
שהגדרות הרשת תקינות.

)Ethernet כתובת( MAC תוכלו למצוא את כתובת  • 
 ואת כתובת IP של המכשיר אם תדפיסו את

Network Configuration List )רשימת תצורת הרשת(. 
ראו הסעיף "הדפסת רשימת קונפיגורציית הרשת" 

במדריך למשתמש ברשת.
אם המסך שלהלן מופיע לחצו על OK )אישור(.  •

הזינו שם עבור מחשב ה-Macintosh שלכם בשדה 
Display Name )שם תצוגה(. על השם להיות באורך של 
עד 15 תווים. בסיום לחצו על OK )אישור(. עברו לשלב ו.

השם שתזינו יופיע על צג ה-LCD של המכשיר כאשר 
תלחצו על הלחצן SCAN )סריקה( ובחרו אפשרות 

סריקה.  )למידע נוסף, ראו "סריקת הרשת" במדריך 
למשתמש בתוכנה.(

 הערה

אם ציינתם כתובת IP עבור המכשיר, עליכם   •
להגדיר את Boot Method )שיטת האתחול( 

כ-Static )סטטית( באמצעות לוח הבקרה. למידע 
נוסף, ראו מדריך למשתמש ברשת.

כדי להשתמש בפונקציית Image Capture לסריקה   •
באמצעות Mac OS X 10.6.x, התקינו בבקשה 
את מנהל המדפסת CUPS. ניתן להוריד אותו 

מ-Brother Solutions Center )מרכז הפתרונות של 
.http://solutions. brother. com/ בכתובת )Brother

 הערה
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עבור משתמשים בממשק חיבור רשת אלחוטית

לפני שתתחילו
 
16

תחילה עליכם להגדיר את הגדרות הרשת האלחוטית של המדפסת שברשותכם לקיום תקשורת עם נקודת הגישה/הנתב של 
הרשת. לאחר הגדרת המכשיר לקיום תקשורת עם נקודת הגישה/הנתב, למחשבים ברשת שלכם תהיה גישה למכשיר. כדי 

להשתמש במכשיר ממחשבים אלה, יהיה עליכם להתקין את מנהלי ההתקן והתוכנות. השלבים הבאים ידריכו אתכם בתהליך 
ההגדרה וההתקנה.

לקבלת תוצאות מיטביות בהדפסה יומיומית של מסמכים, מקמו את המכשיר של Brother קרוב ככל הניתן לנקודת הגישה/הנתב 
של הרשת, עם מספר חפצים קטן ככל האפשר ביניהם. חפצים גדולים וקירות בין שני המכשירים, וכן הפרעות שמקורן במכשירי 

חשמל אחרים, עשויים להשפיע על קצב העברת הנתונים של מסמכים.
כתוצאה מגורמים אלה, ייתכן שהחיבור האלחוטי לא יהיה אידיאלי לכל סוגי המסמכים והיישומים. במקרה של הדפסת קבצים 

גדולים, כגון מסמכים מרובי עמודים המכילים טקסט מעורב ופרטי גרפיקה גדולים, כדאי להשתמש בחיבור אתרנט קווי שיאפשר 
קצב העברת נתונים מהיר יותר, או USB, אשר יאפשר מהירות העברה מיטבית.

אף שניתן להשתמש ב-Brother MFC-J6510DW וב-MFC-J6710DW גם עם רשת קווית וגם עם רשת אלחוטית, ניתן להשתמש 
רק בשיטת חיבור אחת בכל עת.

ההוראות שלהלן מיועדות עבור מצב תשתית )חיבור למחשב דרך נקודת גישה/נתב(. 
מצב תשתית

נקודת גישה/נתב  1
מכשיר רשת אלחוטית )המכשיר שלכם(  2

מחשב התומך בחיבור אלחוטי אשר מחובר לנקודת הגישה/לנתב  3
מחשב המחובר בחיבור חוטי לנקודת הגישה/לנתב 	4

ודאו שהגדרות הרשת האלחוטית של המכשיר תואמות לנקודת הגישה/לנתב.

 למשתמשים ברשת אלחוטית

אם קבעתם בעבר את הגדרות הרשת האלחוטית של המכשיר, עליכם לאפס את הגדרות הרשת )LAN( בטרם תוכלו 
 לקבוע שוב את את הגדרות הרשת האלחוטית. 

 במכשיר, לחצו על Menu )תפריט(. לחצו על ▲ או על ▼ כדי לבחור ב-Network )רשת( ולחצו על OK )אישור(.
 לחצו על ▲ או על ▼ כדי לבחור ב-Network Reset )איפוס רשת(, ולאחר מכן לחצו על OK )אישור(.

לחצו על 1 פעמיים כדי לבחור באפשרות Yes )כן( על מנת לקבל את השינויים. 

 הערה

ניתן למצוא הוראות להתקנת המכשיר במצב אד-הוק )חיבור למחשב התומך בחיבור אלחוטי ללא נקודת גישה/נתב( 
 במדריך למשתמש ברשת בתקליטור התיעוד. כמו כן, ניתן להוריד את 

המדריך למשתמש ברשת לפי ההוראות שלהלן.
 1  הפעילו את המחשב. הכניסו את התקליטור המצורף לכונן האופטי שבמחשב.

 : Windows®  עבור
2  בחרו את הדגם שלכם ואת השפה הרצויה. יוצג התפריט הראשי של התקליטור.

3  לחצו על Documentation )תיעוד( ופעלו בהתאם להוראות שעל המסך.
:Macintosh עבור

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

 הערה
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אשרו את סביבת הרשת שלכם )מצב תשתית(
 
17

ההוראות הבאות מציעות שתי שיטות להתקנת מדפסת Brother בסביבת רשת אלחוטית.

 למשתמשים ברשת אלחוטית

אם נקודת הגישה האלחוטית/הנתב שלכם אינם תומכים  )Wi-Fi Protected Setup( WPS )הגדרה מוגנת של  א 
רשת אלחוטית( או ™AOSS, כתבו את ההגדרות של הרשת האלחוטית של נקודת הגישה האלחוטית/הנתב 

שלכם במקום המיועד לכך, כפי שמופיע להלן.

אל תפנו לשירות הלקוחות של Brother לקבלת עזרה ללא פרטי האבטחה של הרשת האלחוטית. לא נוכל 
לעזור באיתור הגדרות האבטחה של הרשת שלכם.

רשמו את ההגדרות הנוכחיות של הרשת האלחוטיתפריט

SSID )שם הרשת(:

Network Key )מפתח רשת(

 Encryption מפתח אבטחה( או( Security Key ,)סיסמה( Password יכונה )מפתח הרשת( Network Key-ייתכן שה  *
Key )מפתח הצפנה(.

אם נקודת הגישה האלחוטית/הנתב האלחוטי שלכם תומכים בהגדרת אלחוט אוטומטית   ב 
.)WPS  או AOSS™( )בלחיצה אחת(

אם מידע זה )SSID ו-Network Key )מפתח רשת(( אינו ידוע לכם לא תוכלו להמשיך בהגדרת הרשת האלחוטית.
איך ניתן למצוא מידע זה

1( עיינו בתיעוד המצורף לנקודת הגישה האלחוטית/הנתב האלחוטי שלכם.
2( שם הרשת )SSID( ההתחלתי עשוי להיות שם היצרן או שם הדגם.

3( אם פרטי האבטחה אינם ידועים לכם, התייעצו עם יצרן הנתב, עם מנהל המערכת שלכם או עם ספק האינטרנט.

 הערה

כעת עברו אל

כעת עברו אל

עמוד 26

עמוד 27
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קביעת התצורה של הרשת 

 
האלחוטית )הגדרה טיפוסית18

            של הרשת האלחוטית במצב

 

            תשתית(

לחצו על MENU )תפריט( במכשיר.  א 
לחצו על ▲ או על ▼ כדי לבחור ב-Network )רשת( 

 ולחצו על OK )אישור(. 
לחצו על ▲ או על ▼ כדי לבחור ב-wLaN ולחצו על 

 OK )אישור(.
 Setup wizard-לחצו על ▲ או על ▼ כדי לבחור ב

 )אשף הגדרה( ולחצו על OK )אישור(. 
 Network I/F switched כאשר מופיעה ההודעה

 OK הרשת עברה לאלחוטי(, לחצו על( to wireless
 )אישור( כדי לאשר.

 זה יתחיל את אשף התקנת הרשת האלחוטית.
לביטול לחצו על Stop/Exit )עצירה/יציאה(.

המכשיר יערוך חיפוש לאיתור SSID זמינים. יידרשו  ב 
 כמה שניות להצגת הרשימה של ה-SSID הזמינים.

אם מופיעה רשימה של SSIS לחצו על ▲ או על 
▼ כדי לבחור את ה-SSID שכתבתם בשלב 17-א 

בעמודים הקודמים, ואז לחצו על OK )אישור(.

 SSID-אם נקודת הגישה האלחוטית/הנתב של ה
שנבחר תומכים ב-WPS והמכשיר מבקש מכם 

 להשתמש ב-WPS, עברו לסעיף ג. 
אם המכשיר מבקש להזין Network Key )מפתח 

 רשת(, עברו לסעיף ד.
אחרת, עברו לסעיף ה.

לחצו על Yes( 1( )כן( כדי לחבר את המכשיר  ג 
באמצעות WPS. )אם בחרתם No( 2( )לא( כדי 

להמשיך בהגדרה ידנית, עברו לשלב ד כדי להזין 
מפתח רשת.(

,)WPS הפעל( Start wPS כאשר בצג מופיע 
לחצו על לחצן WPS בנקודת הגישה האלחוטית/הנתב 

שלכם, ולאחר מכן לחצו על Next( 1( )הבא( כדי 
להמשיך.

עברו לשלב ה.

הזינו את הסיסמה )מפתח הרשת( שכתבתם בשלב  ד 
17-א בעמודים הקודמים. היעזרו בלוח מקשי החיוג 

לבחירת האותיות או המספרים. 

האותיות מופיעות בסדר כדלקמן: אותיות קטנות,   
אותיות רישיות ולאחר מכן מספרים. להזזת הסמן 

שמאלה או ימינה לחצו על ◄ או על ► לקבלת מידע 
נוסף, עיינו בפרק "הזנת טקסט עבור הגדרות אלחוט" 

בעמודים הבאים.

לאחר הזנת כל התווים, לחצו על OK )אישור( ולאחר   
מכן לחצו על 1 כדי לבחור באפשרות Yes )כן( ולהחיל 

את ההגדרות שבחרתם. 

המכשיר ינסה להתחבר כעת לרשת האלחוטית  ה 
שלכם. ההליך עשוי להימשך דקות אחדות.

הודעה על תוצאות החיבור תופיע על הצג למשך 60  ו 
שניות ודוח של רשת LAN אלחוטית יודפס באופן 

אוטומטי.

תהליך הגדרת הרשת האלחוטית הסתיים. מחוון
 בעל ארבע דרגות בחלקו התחתון של צג מדפסת 

           יציג את עוצמת האות האלחוטי של נקודת
          הגישה/הנתב.

כדי להתקין את MFL-Pro Suite, המשיכו לשלב 19.

:Windows®  למשתמשי

כעת עברו אל

עמוד 30

:Macintosh למשתמשי

כעת עברו אל

עמוד 34

אם לא מוצגת רשימה של מזהי רשת )SSID(, ודאו    •
שנקודת הגישה פעילה. קרבו את המכשיר לנקודת 

הגישה ונסו להתחיל שוב מסעיף א.
אם נקודת הגישה שלכם מוגדרת כך שלא תשדר את    •
ה-SSID, יהיה עליכם להוסיף את שם ה-SSID באופן 
ידני. לפרטים, עיינו ב-s Guide׳Network User )מדריך 

למשתמש ברשת(.

 הערה

 למשתמשים ברשת אלחוטית
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הגדרת הרשת האלחוטית 

 
בעזרת השיטה האלחוטית18

האוטומטית )לחיצה אחת(

ודאו שבנקודת הגישה האלחוטית/הנתב שלכם מופיע  א 
 AOSS™  או )Wi-Fi Protected Setup(  WPS הסמל

כמוצג להלן.

מקמו את המכשיר של Brother בטווח קליטה מנקודת  ב 
הגישה/הנתב עם WPS או  ™AOSS. הטווח עשוי 

להשתנות בהתאם לסביבה. עיינו בהוראות המצורפות 
לנקודת הגישה/לנתב שברשותכם.

במכשיר שלכם, לחצו על Menu )תפריט(.  ג 
לחצו על ▲ או על ▼ כדי לבחור Network )רשת(  

 ולחצו על OK )אישור(.
לחצו על ▲ או על ▼ כדי לבחור wLaN ולחצו על 

 OK )אישור(.
לחצו על ▲ או על ▼ כדי לבחור wPS/aOSS ולחצו 

 על OK )אישור(.
כאשר מופיעה ההודעה 

Network I/F switched to wireless )הרשת 
 עברה לאלחוטי(, לחצו על OK )אישור( כדי לאשר.

זה יתחיל את אשף התקנת הרשת האלחוטית.

Start wPS or aOSS כאשר מופיע על הצג  ד 
)הפעל WPS או AOSS(, לחצו על לחצן WPS או 

 ™AOSS בנקודת הגישה האלחוטית/הנתב שלכם. 
לקבלת הוראות, עיינו במדריך למשתמש של נקודת 

הגישה האלחוטית/הנתב האלחוטי שברשותכם.

לאחר מכן לחצו על OK )אישור( והמכשיר יאתר כעת 
 )AOSS™  או WPS( באופן אוטומטי באיזו שיטה

משתמשים נקודת הגישה האלחוטית/הנתב שלכם, 
וינסה להתחבר לרשת האלחוטית שלכם.

הודעה על תוצאות החיבור תופיע על הצג למשך 60  ה 
שניות, ודוח של LAN אלחוטי יודפס באופן אוטומטי. 

אם החיבור נכשל, בדקו את קוד השגיאה בדוח 
המודפס ופנו לסעיף פתרון בעיות בעמודים הבאים.

תהליך הגדרת הרשת האלחוטית הסתיים. מחוון         
         בעל ארבע דרגות בחלקו התחתון של צג המדפסת

          יציג את עוצמת האות האלחוטי של נקודת 
         הגישה/הנתב.

כדי להתקין את MFL-Pro Suite, המשיכו לשלב 19.

:Windows®  למשתמשי

כעת עברו אל

עמוד 30

:Macintosh למשתמשי

כעת עברו אל

עמוד 34

 למשתמשים ברשת אלחוטית

אם נקודת הגישה האלחוטית/הנתב האלחוטי תומכים 
ב-WPS )שיטת PIN( וברצונכם לקבוע את תצורת 

המכשיר בעזרת ה-PIN )מספר זיהוי אישי(, עיינו בסעיף 
"שימוש בשיטת ה-PIN להגדרת רשת Wi-Fi מוגנת" 

במדריך למשתמש ברשת.

 הערה

ית
וט

לח
 א

שת
ר
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פתרון בעיות

כיצד ניתן למצוא את פרטי האבטחה של הרשת )SSID ו-Network Key )מפתח רשת((

Encryption Key מפתח אבטחה( או( Security Key ,)סיסמה( Password יכונה )מפתח הרשת( Network Key-ייתכן שה  * 
)מפתח הצפנה(.

דוח רשת LAN אלחוטית
אם דוח רשת LAN אלחוטית שהודפס מראה שהחיבור נכשל, בדקו את קוד השגיאה בדוח המודפס ופעלו לפי ההוראות שלהלן.

פתרונות מומלציםקוד שגיאה

TS-01

הגדרת האלחוט אינה מופעלת. העבירו את המצב של הגדרת האלחוט ל-ON )מופעל(.

- אם מחובר כבל LAN למכשיר, נתקו אותו והפעילו את הגדרת הרשת האלחוטית במכשיר.

על המכשיר, לחצו על Menu )תפריט(.
לחצו על ▲ או על ▼ כדי לבחור באפשרות Network ולחצו על OK )אישור(.

לחצו על ▲ או על ▼ כדי לבחור באפשרות Network I/F )רשת( ולחצו על OK )אישור(.
לחצו על ▲ או על ▼ כדי לבחור באפשרות wLaN )רשת WLAN( ולחצו על OK )אישור(.

לחצו על Stop/Exit )עצירה/יציאה(.

TS-02

לא ניתן לאתר את נקודת הגישה האלחוטית/הנתב האלחוטי.
1. בדקו את ארבעת הנושאים הבאים.

- ודאו שנקודת הגישה האלחוטית/הנתב האלחוטי מופעלים.
 - העבירו את המדפסת לאזור נקי ממכשולים או קרבו אותה לנקודת הגישה האלחוטית/לנתב 

האלחוטי.
- מקמו את המכשיר באופן זמני במרחק שאינו עולה על מטר אחד מנקודת הגישה האלחוטית בעת 

קביעת הגדרות הרשת האלחוטית.
 ,MAC אם נקודת הגישה האלחוטית/הנתב האלחוטי שברשותכם עושים שימוש במסנן כתובות מסוג -

.Brother של המכשיר של MAC-ודאו שהמסנן מאשר את כתובת ה
2. אם הזנתם באופן ידני את ה-SSID ופרטי אבטחה )SSID/שיטת אימות/שיטת הצפנה/מפתח רשת(, 

ייתכן שהמידע שגוי. ודאו שה-SSID ופרטי האבטחה נכונים, והזינו אותם שוב במקרה הצורך.
עיינו בסעיף כיצד ניתן למצוא את פרטי האבטחה של הרשת )SSID ו-Network Key )מפתח רשת(( 

שבעמודים הבאים כדי לוודא את המידע.

 למשתמשים ברשת אלחוטית

אל תפנו לשירות הלקוחות של Brother לקבלת עזרה ללא פרטי האבטחה של הרשת האלחוטית. לא נוכל לעזור 
באיתור הגדרות האבטחה של הרשת שלכם.

1( עיינו בתיעוד המצורף לנקודת הגישה האלחוטית/הנתב האלחוטי שלכם.
2( ה-SSID הראשוני עשוי להיות שם היצרן או שם הדגם.

3( אם פרטי האבטחה אינם ידועים לכם, התייעצו עם יצרן הנתב, עם מנהל המערכת שלכם או עם ספק האינטרנט.
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המכשיר אינו תומך בשיטות האימות/ההצפנה המשמשות את נקודת הגישה האלחוטית/הנתב 
האלחוטי שנבחרו.

למעבר למצב תשתית, שנו את שיטות האימות וההצפנה של נקודת הגישה האלחוטית/הנתב 
האלחוטי.

המכשיר תומך בשיטות האימות שלהלן:

שיטת הצפנהשיטת אימות

WPA-Personal
TKIP

AES

WPA2-PersonalAES

TS-04
Open

WEP

ללא )ללא הצפנה(

Shared key WEP )מפתח משותף(

אם הבעיה לא נפתרה, ייתכן שה-SSID או הגדרות הרשת שהזנתם שגויים. בדקו את הגדרות 
הרשת האלחוטית וודאו שהן נכונות.

עיינו בסעיף כיצד ניתן למצוא את פרטי האבטחה של הרשת )SSID ו-Network Key )מפתח רשת(( 
שבעמודים הבאים כדי לוודא את המידע.

למעבר למצב אד הוק, שנו את שיטות האימות וההצפנה של המחשב להגדרת הרשת האלחוטית.
.WEP המכשיר תומך בשיטת האימות הפתוחה בלבד, עם אפשרות לקידוד

TS-05

פרטי האבטחה )Network Key/ SSID )מפתח רשת(( שגויים. בדקו ואמתו את ה-SSID ואת פרטי 
האבטחה )Network Key )מפתח רשת((.

 Brother הראשון. המדפסת של WEP-הזינו את מפתח ה ,WEP אם הנתב משתמש בהצפנת
תומכת בשימוש במפתח ה-WEP הראשון בלבד.

עיינו בסעיף כיצד ניתן למצוא את פרטי האבטחה של הרשת )SSID ו-Network Key )מפתח רשת(( 
שבעמודים הבאים כדי לוודא את המידע.

TS-06

פרטי אבטחת האלחוט )שיטת האימות/שיטת ההצפנה/מפתח הרשת( שגויים.
 בדקו את פרטי אבטחת האלחוט )שיטת האימות/שיטת ההצפנה/מפתח הרשת( בטבלה 

.TS-04 עבור
 Brother הראשון. המדפסת של WEP-הזינו את מפתח ה ,WEP אם הנתב משתמש בהצפנת

תומכת בשימוש במפתח ה-WEP הראשון בלבד.
עיינו בסעיף כיצד ניתן למצוא את פרטי האבטחה של הרשת )SSID ו-Network Key )מפתח רשת(( 

שבעמודים הבאים כדי לוודא את המידע.

 AOSS™  או WPS המכשיר אינו מצליח לאתר נקודת גישה אלחוטית/נתב אלחוטי שבהם
מופעלים.

TS-07 עליכם ,AOSS™  או WPS אם ברצונכם לקבוע את הגדרות הרשת האלחוטית שלכם בעזרת
להפעיל הן את המכשיר והן את נקודת הגישה האלחוטית/הנתב האלחוטי.

ודאו שנקודת הגישה האלחוטית/הנתב האלחוטי שברשותכם תומכים ב-WPS או  ™AOSS ונסו 
להתחיל שוב.

אם אינכם יודעים כיצד להפעיל את נקודת הגישה האלחוטית/הנתב     
האלחוטי שברשותכם בעזרת WPS או  ™AOSS, עיינו בתיעוד 

המצורף לנקודת הגישה האלחוטית/הנתב האלחוטי שברשותכם, פנו 
ליצרן של נקודת הגישה האלחוטית/הנתב האלחוטי שברשותכם או 

למנהל הרשת שלכם.

זוהו שתי נקודות גישה אלחוטיות או יותר שבהן WPS או  ™AOSS מופעלים.

TS-08 AOSS™  או WPS ודאו שרק בנקודת גישה אלחוטית אחת/נתב אלחוטי אחד מופעלת שיטת -
ונסו שוב.

 - נסו שוב כעבור כמה דקות כדי להימנע מהפרעות של נקודות גישה אחרות.

 למשתמשים ברשת אלחוטית
ית

וט
לח

 א
שת

ר
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Windows® רשת אלחוטית

לפני ההתקנה
 
19

ודאו שהמחשב מופעל ושנכנסתם עם הרשאות מנהל.

MFL-Pro Suite התקנת
 
20

הכניסו את התקליטור המצורף לכונן התקליטורים  א 
שבמחשב. אם יופיע מסך בחירת שם הדגם, בחרו את 

המכשיר שלכם. אם יופיע מסך בחירת השפה, בחרו 
את השפה שלכם.

התפריט הראשי של התקליטור יוצג. לחצו על  ב 
Initial Installation )התקנה ראשונית(.

לחצו על Install MFL-Pro Suite )התקנת  ג 
MFL-Pro Suite( ולחצו על Yes )כן( אם אתם מקבלים 

את תנאי ההסכם. פעלו בהתאם להנחיות המתקבלות 
על המסך.

המנהלי ההתקנים והתוכנה
)Windows® 7/®Windows Vista/XP Professional/XP Home/Windows® 2000 Professional(

 חשוב
אם יש תוכניות שפועלות במחשב, סגרו אותן.

לקבלת מידע עדכני ולהורדת מנהלי התקנים, בקרו   •
.http://solutions.brother.com/ באתר

ייתכן שהמסכים המוצגים יהיו שונים, בהתאם   •
למערכת ההפעלה.

תקליטור ההתקנה כולל את תוכנת  • 
ScanSoft™ PaperPort™ 12SE. תוכנה זו תומכת 

 Windows® XP Home במערכות ההפעלה 
 XP Professional x32 Edition ,)ומעלה SP3( 
 XP Professional x64 Edition ,)ומעלה SP3( 

)SP2 ומעלהSP2(  Windows Vista®  ,) ומעלה( וכן 
Windows® 7. עדכנו ל-Service Pack העדכנית ביותר 

.MFL-Pro Suite לפני התקנת Windows®  של 
למשתמשי SP4(  Windows® 2000 ומעלה(, כשמסך 

הורדת ScanSoft™ PaperPort™ 11SE מופיע 
במהלך התקנת MFL-Pro Suite, עקבו אחר ההוראות 

המתקבלות על המסך.

 הערה

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

.start.exe

 הערה

אם מסך זה מופיע, לחצו על OK )אישור( והפעילו   •
מחדש את המחשב.

אם ההתקנה אינה 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 משלב ב כדי 
.MFL-Pro Suite להתקין את

ב- ®Windows Vista ו-Windows® 7, כאשר מופיע מסך   •
User Account Control )בקרת חשבון משתמש(, 

לחצו על Allow )אפשר( או Yes )כן(.

 הערה
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Windows® רשת אלחוטית

Wireless Network Connection בחרו באפשרות  ד 
)חיבור רשת אלחוטית( ולאחר מכן לחצו על Next )הבא(.

כאשר מופיע מסך זה, בחרו באפשרות ה 
 Change the Firewall port settings to enable network

 connection and continue with the installation
 )Recommended( )שינוי הגדרות היציאה של 

חומת האש כדי לאפשר חיבור לרשת ולהמשיך 
בהתקנה(. )מומלץ( לחצו על Next )הבא(. )לא מיועד 

)Windows® 2000-ל

אם אתם משתמשים בחומת אש שאינה של  ®Windows או 
אם חומת האש של  ®Windows לא פעילה, מסך זה עשוי 

להופיע.

למידע על הוספת יציאות הרשת הבאות, עיינו בהוראות 
המצורפות לתוכנת חומת האש שלכם.

.54925  UDP לסריקת הרשת, הוסיפו יציאת  ■
.54926  UDP ברשת, הוסיפו יציאת PC-Fax לקבלת  ■

אם אתם עדיין נתקלים בבעיות עם חיבור הרשת שלכם,   ■
.137  UDP הוסיפו יציאת

בחרו את המכשיר מהרשימה ולאחר מכן לחצו על  ו 
Next )הבא(.

במקרה של כישלון 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 17-א שבעמודים 
הקודמים והגדירו שוב את חיבור הרשת האלחוטית.

אם אתם משתמשים ב-WEP ועל הצג כתוב   •
Connected )מחובר( אך המכשיר שלכם לא נמצא, 

ודאו שהזנתם את מפתח ה-WEP כראוי. מפתח 
ה-WEP הוא תלוי רישיות.

 הערה

ית
קוו
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Windows® רשת אלחוטית

ההתקנה של מנהלי ההתקנים של Brother תתחיל  ז 
באופן אוטומטי. מסכי ההתקנה מופיעים אחד אחרי 

השני.

כאשר מופיע מסך User's Guides )מדריכים  ח 
 View Manuals on the Web למשתמש( לחצו על

)הצג מדריכים באינטרנט( אם ברצונכם להוריד את 
המדריכים ופעלו בהתאם להוראות שעל המסך. תוכלו 

לצפות במדריכים גם בתקליטור התיעוד.

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

אם אינכם רוצים להגדיר את המכשיר כמדפסת  י 
 ברירת המחדל, בטלו את סימון התיבה

Set as Default Printer )הגדר כמדפסת ברירת 
מחדל(.

סיום והפעלה מחדש
 
21

לחצו על Finish )סיום( כדי להפעיל מחדש את  א 
המחשב. לאחר הפעלת המחשב מחדש, עליכם 

להיכנס עם הרשאות של מנהל מערכת.

במסך Check for Firmware Updates )איתור עדכוני  ב 
קושחה(, בחרו את ההגדרה הרצויה של עדכון קושחה 

ולחצו על OK )אישור(.

 חשוב
אין ללחוץ על ביטול באף אחד מהמסכים במהלך 

ההתקנה. ייתכן שיחלפו כמה שניות עד להופעתם של 
כל המסכים.

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.

 הערה

אם מופיעה הודעת שגיאה במהלך התקנת התוכנה,   •
Installation Diagnostics הפעילו את היישום 

 )אבחון התקנה( שנמצא
 Start /All Programs /Brother / MFC-JXXX-ב
) MFC-JXXX הוא שם הדגם של מכשירכם(.

בהתאם להגדרות האבטחה שלכם, ייתכן שיופיע חלון   •
Windows Security )אבטחת Windows( או חלון של 

תוכנת אנטי-וירוס בעת שימוש במדפסת או בתוכנה 
שלה. יש לאפשר את המשך הפעולה.

 הערה

לצורך עדכון הקושחה נדרש חיבור לרשת האינטרנט.

 הערה
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Windows® 

התקנת MFL-Pro Suite במחשבים 
 
נוספים )אם יש בכך צורך(22

אם ברצונכם להשתמש במכשיר שלכם עם כמה מחשבים 
ברשת, התקינו את MFL-Pro Suite בכל מחשב. עברו לשלב 

19 בעמודים הקודמים.

תהליך ההתקנה הושלם.
 

סיום

 המשיכו לסעיף "התקנת יישומים אופציונליים" 
שבעמודים הבאים.

רשת אלחוטית

)Windows® ( רישיון רשת
מוצר זה כולל רישיון למחשב עבור עד שני משתמשים. 

רישיון זה תומך בהתקנה של MFL-Pro Suite כולל 
 ScanSoft™ PaperPort™12SE או

ScanSoft™ PaperPort™11SE בשני מחשבים ברשת, 
לכל היותר. אם ברצונכם להשתמש ביותר משני 
 מחשבים עם ScanSoft™ PaperPort™12SE או

ScanSoft™ PaperPort™11SE, רכשו את החבילה 
Brother NL-5, שהיא חבילת הסכם רישיון לעד חמישה 

,NL-5 pack משתמשים נוספים. לרכישת החבילה 
פנו לספק Brother המורשה באזורכם או לשירות 

.Brother הלקוחות של

 הערה

כעת עברו אל

אם ציינתם כתובת IP עבור המכשיר, עליכם להגדיר   •
את Boot Method )שיטת האתחול( כ-Static )סטטית( 

 באמצעות לוח הבקרה. למידע נוסף, ראו
s Guide׳Network User )המדריך למשתמש ברשת(.

XML Paper Specification מנהל מדפסת • 
מנהל המדפסת XML Paper Specification הוא מנהל 
 Windows Vista® -ההתקן המתאים ביותר לשימוש ב

ו-Windows® 7 כאשר מדפיסים מיישום המשתמש 
במסמכי XML Paper Specification. הורידו בבקשה 

 את מנהל ההתקנה העדכני ביותר מאתר
 )Brother מרכז הפתרונות של( Brother Solutions Center

.http://solutions.brother. com/ בכתובת

 הערה

ית
קוו
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ר
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Macintosh רשת אלחוטית

לפני ההתקנה
 
19

ודאו שהמכשיר מחובר לחשמל ושה-Macintosh שלכם 
מופעל. עליכם להיכנס למערכת עם הרשאות של מנהל 

מערכת.

MFL-Pro Suite התקנת
 
20

הכניסו את התקליטור המצורף לכונן התקליטורים  א 
שבמחשב.

Start Here OSX לחצו לחיצה כפולה על הסמל  ב 
)התחל כאן OSX( כדי להתקין.

 Wireless Network Connection בחרו באפשרות ג 
 Next חיבור רשת אלחוטית( ולאחר מכן לחצו על(

)הבא(.

התוכנה של Brother תערוך חיפוש לאיתור המכשיר  ד 
של Brother ברשת האלחוטית שלכם. אם המכשיר 

הוגדר עבור הרשת שלכם, בחרו את המכשיר 
שברצונכם להתקין ולאחר מכן לחצו על Next )הבא(.

) 10.6.x ,10.5 .x  ,Mac OS X 10.4.11( התקנת מנהלי ההתקנים והתוכנה

להורדת מנהלי ההתקן האחרונים ומידע עדכני אודות   •
מערכת Mac OS X שבה אתם משתמשים, בקרו 

.http://solutions.brother.com/ באתר
אם אתם משתמשים ב-Mac OS X 10.4.0 עד גרסה   •

.Mac OS X 10.4.11 - 10.6.x-10.4.10, שדרגו ל

 הערה

 במקרה של כישלון 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 17-א שבעמודים הקודמים והגדירו שוב את 

חיבור הרשת האלחוטית.

 הערה
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Macintosh רשת אלחוטית

אנא המתינו, התקנת התוכנה נמשכת כ-30 שניות.  ה 
 לאחר ההתקנה, יופיע חלון זה.

בחרו את המכשיר שלכם מהרשימה ולאחר מכן לחצו 
על OK )אישור(.

כאשר מסך זה מופיע לחצו על Next )הבא(. ו 

כשמופיע המסך Brother Support )תמיכה של  ז 
Brother(, לחצו על Close )סגירה( לסיום ההתקנה או 

עברו לשלב 21.

הורדה והתקנה של
 
21Presto!  PageManager

 כשתוכנת Presto!  PageManager מותקנת, נוספת
ל-Brother ControlCenter2 יכולת של זיהוי תווים אופטי 

)OCR(. תוכלו לסרוק, לשתף ולסדר תמונות ומסמכים בקלות 
 .Presto!  PageManager בעזרת

במסך Brother Support לחצו על הסמל של  א 
Presto! PageManager למעבר לאתר ההורדות 
של Presto! PageManager ומלאו אחר ההוראות 

המופיעות במסך.

התקנת MFL-Pro Suite במחשבים 
 
נוספים )אם יש בכך צורך(22

אם ברצונכם להשתמש במכשיר שלכם עם כמה מחשבים 
ברשת, התקינו את MFL-Pro Suite בכל מחשב. עברו לשלב 

19 בעמודים הקודמים.

תהליך ההתקנה הושלם.
 

סיום

Macintosh

MacintoshMacintosh
Macintosh

)Ethernet כתובת( MAC תוכלו למצוא את כתובת  • 
 ואת כתובת IP של המכשיר אם תדפיסו את

 רשימת תצורת הרשת שלכם. 
ראו הסעיף "הדפסת רשימת קונפיגורציית הרשת" 

במדריך למשתמש ברשת.
אם המסך שלהלן מופיע לחצו על OK )אישור(.  •

הזינו שם עבור מחשב ה-Macintosh שלכם בשדה 
Display Name )שם תצוגה(. על השם להיות באורך של 
עד 15 תווים. בסיום לחצו על OK )אישור(. עברו לשלב ו.

השם שתזינו יופיע על צג ה-LCD של המכשיר כאשר 
תלחצו על הלחצן SCAN )סריקה( ותבחרו אפשרות 
סריקה.  )למידע נוסף, ראו "סריקת הרשת" במדריך 

למשתמש בתוכנה.(

 הערה

Macintosh

אם ציינתם כתובת IP עבור המכשיר, עליכם   •
להגדיר את Boot Method )שיטת האתחול( 
כ-Static )סטטית( באמצעות לוח הבקרה. 
 Network User׳s Guide למידע נוסף, ראו

)המדריך למשתמש ברשת(.
 Image Capture כדי להשתמש בפונקציית  •

לסריקה באמצעות Mac OS X 10.6.x, התקינו 
בבקשה את מנהל המדפסת CUPS. ניתן 

להוריד אותו מ-Brother Solutions Center )מרכז 
 הפתרונות של Brother( בכתובת

.http://solutions.brother.com/ 

 הערה
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Windows®   התקנת יישומים אופציונליים

FaceFilter Studio/ התקנת

 
1 BookScan & Whiteboard Suite

Reallusion, Inc הנתמכים על-ידי

FaceFilter Studio הוא יישום נוח לשימוש של הדפסת 
תמונות ללא גבולות. בנוסף, FaceFilter Studio מאפשר 

 לערוך נתוני תמונות ולהוסיף לתמונות אפקט
ם כגון הפחתת עיניים אדומות או הדגשת גוון העור. התוכנה 

BookScan Enhancer יכולה לתקן תמונות סרוקות של 
 Whiteboard Enhancer ספרים באופן אוטומטי. התוכנה

מנקה טקסט ותמונות בצילומים של לוח הציור ומשפרת את 
איכותם.

פתחו שוב את התפריט הראשי על-ידי הוצאת  א 
תקליטור ההתקנה והכנסתו מחדש או על-ידי לחיצה 

כפולה על התוכנית start.exe בתיקיית הבסיס.

התפריט הראשי של התקליטור יוצג. בחרו את השפה  ב 
 Additional Applications הרצויה ולאחר מכן לחצו על

)יישומים נוספים(.

לחצו על הלחצן של היישום שברצונכם להתקין. ג 

Additional Applications חזרו אל מסך  ד 
)יישומים נוספים( כדי להתקין יישומים נוספים.

התקנת העזרה של
 
2FaceFilter Studio

לקבלת הוראות שימוש עבור FaceFilter Studio, הורידו 
 FaceFilter העזרה של( FaceFilter Studio Help והתקינו את

.)Studio

להפעלת FaceFilter Studio, עברו אל  א 
 Start/ All Programs/ Reallusion/ FaceFilter Studio

שבמחשב.

שבפינה הימנית העליונה של  לחצו על הלחצן ב 
המסך.

לחצו על Check for updates )חיפוש אחר עדכונים(  ג 
.Reallusion כדי לעבור אל דף העדכון של

לחצו על הלחצן Download )הורד( ובחרו תיקייה  ד 
שבה ברצונכם לשמור את הקובץ.

סגרו את FaceFilter Studio לפני הפעלת תוכנית  ה 
ההתקנה של העזרה של FaceFilter Studio. לחצו 

לחיצה כפולה על הקובץ שהורדתם בתיקייה שציינתם 
ומלאו אחר ההוראות שעל המסך לביצוע ההתקנה.

המכשיר צריך להיות מופעל ומחובר למחשב.  •

המחשב צריך להיות מחובר לרשת האינטרנט.  •

ודאו שנכנסתם למערכת עם הרשאות מנהל.  •

יישום זה אינו זמין עבור  • 
.Windows Server® 2003/2008

 הערה

 ,FaceFilter Studio כדי לצפות בתוכן העזרה המלא עבור
 Start /All Programs/ Reallusion/ FaceFilter-בחרו ב

Studio/ FaceFilter Studio Help במחשב שלכם.

 הערה
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למשתמשים ברשת

איפוס הגדרות הרשת להגדרות היצרן המקוריות

כדי לאפס את כל הגדרות הרשת של שרת ההדפסה/סריקה הפנימי בחזרה להגדרות ברירת המחדל של היצרן, פעלו לפי 
השלבים שלהלן.

ודאו שהמכשיר כבוי ולאחר מכן נתקו ממנו את כל הכבלים )למעט כבל החשמל(. א 
לחצו על Menu )תפריט(. ב 

לחצו על ▲ או על ▼ כדי לבחור ב-Network )רשת(.  ג 
לחצו על OK )אישור(.

לחצו על ▲ או על ▼ כדי לבחור ב-Network Reset )איפוס רשת(.  ד 
לחצו על OK )אישור(.

לחצו על 1 כדי לבחור באפשרות Yes )כן(. ה 

לחצו על 1 כדי לבחור באפשרות Yes )כן(. ו 
המכשיר יופעל מחדש. לאחר מכן חברו מחדש את הכבלים. ז 

הזנת טקסט עבור הגדרות אלחוט
על רוב לחצני הספרות מופיעות שלוש או ארבע אותיות. על הלחצנים עבור 0, # ו-* לא מופיעות אותיות מכיוון שהם משמשים עבור תווים 

מיוחדים.
בעזרת לחיצות חוזרות על מקש הסיפרה המתאים, ניתן לגשת לאות הרצויה.

לקביעת הגדרות רשת אלחוטית

שלוש פעמייםפעם אחתמקש
פעמים

ארבע 
פעמים

שמונה שבע פעמיםשש פעמיםחמש פעמים
פעמים

תשע פעמים

2abcABC2ab

3 d e fDEF3 de 

4 g hiGHI4 gh 

5jklJK L5jk

6mno  MNO6mn

7pqrsPQRS7

8tuvTUV8tu

9wxyזWXY Z9

הזנת רווחים
כדי להזין רווח בשם, לחצו פעמיים על ► בין התווים.

ביצוע תיקונים
אם הזנתם אות שגויה וברצונכם לשנות אותה, לחצו על ► או על ◄ כדי להעביר את הסמן לאות השגויה ולאחר מכן לחצו על Clear )ניקוי(. 

הזינו שוב את התו הנכון. ניתן גם לחזור לאחור ולהזין תו.

חזרה על תווים
אם עליכם להזין אות שנמצאת באותו מקש כמו האות הקודמת, לחצו על ► כדי להזיז את הסמן ימינה לפני שתלחצו שוב על המקש.

תווים וסמלים מיוחדים
לחצו לחיצות חוזרות על *, # או 0 עד שתראו את התו המיוחד או את הסמל הרצוי.

)רווח( ! " # $ % & ' ) ( * + , - . /  עבור  לחצו על * 
 _ ^ ] [ @ ? > = < ; : עבור  לחצו על # 

 ~ { | } \ 0 עבור  לחצו על 0 



חומרים מתכלים

חומרים מתכלים חלופיים
כשיגיע הזמן להחליף את מחסניות הדיו, תופיע הודעת שגיאה בצג ה-LCD. לקבלת מידע נוסף אודות מחסניות הדיו המתאימות 

למכשיר שברשותכם, בקרו בכתובת  /http://www.brother.com/original או פנו למשווק Brother באזורכם.

מחסנית דיו

מגנטהציאןצהובשחור

LC1240M )תפוקה גבוהה(LC1240C )תפוקה גבוהה(LC1240Y )תפוקה גבוהה(LC1240BK )תפוקה גבוהה(

LC1280XLBK 
)תפוקה גבוהה ביותר(

LC1280XLY 
)תפוקה גבוהה ביותר(

LC1280XLC 
)תפוקה גבוהה ביותר(

LC1280XLM 
)תפוקה גבוהה ביותר(

?Innobella™  מהי
.Brother היא סדרה של חומרים מתכלים מקוריים שמציעה חברת Innobella™ 

השם " ™Innobella" נגזר מצירוף המילים "Innovation" )חדשנות באנגלית( ו-"Bella" )יפה באיטלקית( 
ומייצג את הטכנולוגיה החדשנית שמספקת תוצאות הדפסה יפות שנשארות לאורך זמן.

סימנים מסחריים
Brother Industries, Ltd.  הוא סימן מסחרי רשום של Brother  .Brother Industries, Ltd.  הוא סימן מסחרי רשום של Brother הלוגו של

 ,Windows  ,Microsoft .בארה"ב ו/או במדינות אחרות Microsoft הוא סמל מסחרי או סמל מסחרי רשום של חברת Windows Vista 
Windows Server ו-Internet Explorer הם סימנים מסחריים רשומים של Microsoft Corporation בארה"ב ו/או במדינות נוספות.

Macintosh  ,Apple ו-Mac OS הם סימנים מסחריים של  .Apple Inc הרשומים בארה"ב ובמדינות אחרות.
 Nuance, הלוגו של PaperPort  ,Nuance ו-ScanSoft הם סימנים מסחריים או סימנים מסחריים רשומים של חברת

  .Nuance Communications, Inc או של שותפיה בארצות הברית ו/או במדינות נוספות. FaceFilter Studio הוא סימן מסחרי של
.Buffalo Inc הוא סימן מסחרי של AOSS-ו .Reallusion, Inc

 Wi-Fi Alliance הם סימנים מסחריים או סימנים מסחריים רשומים של Wi-Fi Protected Setup-ו Wi-Fi Protected Access  ,WPA2  ,WPA
בארצות הברית ו/או במדינות אחרות.

לכל חברה שתוכנות הנמצאות בבעלותה מוזכרות במדריך זה יש הסכם רישיון תוכנה ספציפי לתוכניות שבבעלותה. כל שמות 
 Brother ובכל חומר אחר של Brother במסמכים נלווים של ,Brother המוצרים והשמות המסחריים של חברות שמופיעים על מוצרים של

הם סימנים מסחריים או סימנים מסחריים רשומים השייכים לחברות אלה בהתאמה.
חיבור ופרסום

חוברת זו חוברה ופורסמה בהשגחת  .Brother Industries, Ltd והיא מכילה את תיאורי המוצרים ואת מפרטי המוצרים העדכניים ביותר.
תוכן חוברת זו והמפרטים של מוצר זה כפופים לשינויים ללא הודעה מוקדמת.

חברת Brother שומרת לעצמה את הזכות לבצע שינויים במפרטים ובחומרים הכלולים בחוברת זו ללא הודעה מוקדמת, ולא תישא באחריות 
על נזקים כלשהם )לרבות נזקים תוצאתיים( שייגרמו כתוצאה מביצוע פעולות בהתאם לחומרים המוצגים בזאת, לרבות ובין היתר טעויות 

הדפסה וטעויות אחרות הקשורות לחוברת זו.
זכויות יוצרים ורישיון

 .Brother Industries, Ltd 2010 ©. כל הזכויות שמורות.
מוצר זה כולל תוכנות שפותחו על-ידי הספקים שלהלן:

©1983-1998 PACIFIC SOFTWORKS, INC.
©2008 Devicescape Software, Inc.

.ZUKEN ELMIC,Inc.  שפותחה על-ידי "KASAGO TCP/IP" מוצר זה כולל את התוכנה

קבלו השראה. לחצו פעמיים על הסמל של Brother CreativeCenter בשולחן העבודה כדי לגשת ללא תשלום לאתר המכיל מגוון רעיונות 
ומשאבים לשימוש אישי ומקצועי.

http://www.brother.com/creativecenter/  
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בטיחות והצהרות משפטיות1
MFC-J6510DW/J6710DW/J6910DW

Brother Industries, Ltd.
15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561, Japan

אנא קראו חוברת זו לפני הפעלת המכשיר או לפני ביצוע פעולות תחזוקה במכשיר. אי מילוי ההוראות הבאות עלול לגרום 
לסכנת שריפה, התחשמלות, כוויות או חנק.

סמלים ומוסכמות 
המשמשים בתיעוד

לאורך התיעוד נעשה שימוש בסמלים ובמוסכמות הבאים.

גופן מודגש משמש לזיהוי  גופן מודגש 
לחצנים ספציפיים על-גבי לוח 

הבקרה של המכשיר או על מסך 
המחשב.

גופן נטוי משמש להדגשת נקודה  גופן נטוי 
חשובה או להפניה לנושא קשור.
גופן Courier New משמש לזיהוי   Courier New גופן

הודעות בצג המכשיר.

 אזהרה
הסימון אזהרה מצביע על מצב של סכנה פוטנציאלית 

שעלול להוביל למוות או לפציעה חמורה.

 זהירות
הסימון זהירות מצביע על מצב של סכנה פוטנציאלית 

שעלול להוביל לפציעה קלה או בינונית.

 חשוב
הסימון חשוב מצביע על מצב מסוכן, שאם הוא לא נמנע 
ממנו, הוא עלול להוביל לנזק לרכוש או לפגיעה בתפקוד 

התקין של המכשיר.
ההערות מורות לכם כיצד יש לנהוג במצבים 

שאתם עשויים להיתקל בהם או מספקות עצות 
אודות האופן שבו תתבצע הפעולה עם מאפיינים 

אחרים.
סמלים של סכנת התחשמלות מצביעים על 

סכנה להתחשמלות.
סמלים של התקנה לא נאותה מתריעים על 
התקנים ופעולות שאינם תואמים למכשיר.

סמלים של סכנת אש מתריעים בפני אפשרות 
לדליקה.

עקבו אחר כל האזהרות וההוראות המסומנות על-גבי 
המכשיר.

הערה

.MFC-J6710DW האיורים במדריך זה מציגים את מכשיר
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הערת חיבור ופרסום
חוברת זו חוברה ופורסמה בהשגחת  .Brother Industries, Ltd והיא מכילה את תיאורי המוצרים ואת מפרטי המוצרים 

העדכניים ביותר.
תוכן חוברת זו והמפרטים של מוצר זה כפופים לשינויים ללא הודעה מוקדמת.

חברת Brother שומרת לעצמה את הזכות לבצע שינויים במפרטים ובחומרים הכלולים בחוברת זו ללא הודעה מוקדמת, ולא 
תישא באחריות על נזקים כלשהם )לרבות נזקים תוצאתיים( שייגרמו כתוצאה מביצוע פעולות בהתאם לחומרים המוצגים 

בזאת, לרבות ובין היתר טעויות הדפסה וטעויות אחרות הקשורות לחוברת זו.
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בחרו מיקום בטיחותי למכשיר שלכם
הניחו את המכשיר על-גבי משטח ישר, שטוח ויציב שאינו סובל מתנודות או חבלות, כגון שולחן עבודה. הניחו את המכשיר 

.35°C-10° לC ליד שקע טלפון ושקע הארקה סטנדרטי. בחרו מיקום יבש, מאוורר היטב, שבו הטמפרטורה נותרת בין

אזהרה

אין לחשוף את המכשיר לאור שמש ישיר, לחום קיצוני, ללהבות חשופות, לגזים מלוחים או מאכלים, ללחות או לאבק. 
אין להציב את המכשיר על שטיח או מרבד, כיוון שכך הוא חשוף לאבק. הדבר עלול לגרום לקצר חשמלי או לדליקה. כמו 

כן, עלול להיגרם נזק למכונה ו/או היא עלולה לצאת מכלל שימוש.

 

אין להציב את המכונה ליד תנורי חימום, מזגנים, מים, כימיקלים או מכשירים המכילים מגנטים או מחוללים שדות 
מגנטיים. הדבר עלול לגרום לקצר חשמלי או לדליקה במקרה שייווצר מגע של מים במכשיר )כולל מי עיבוי הנוצרים מציוד 

חימום/אוורור/מיזוג אוויר.(

חריצים ופתחים בגוף המכשיר בחלקו האחורי או התחתון מיועדים לצורכי אוורור. להבטחת פעולה תקינה של המכשיר 
וכדי להגן עליו מפני התחממות יתר. אין לחסום או לכסות פתחים אלה.

אין להציג את המכשיר כך שמי מהחריצים או הפתחים שבמכשיר יכוסו או ייסתמו. חריצים ופתחים אלה משמשים 
לאוורור. חסימה של אוורור המכשיר עלולה לגרום לסכנת חימום יתר ו/או דליקה.

חשוב
• הציבו את המכונה רק על משטח מוצק. לעולם לא על מיטה, ספה, שטיח או משטח רך אחר.

• אין להציב את המכונה ליד רדיאטור או תנור חימום או עליהם.
• אין להציב את המכשיר בהתקנה "מובנית".



4

אמצעי זהירות כלליים

חשוב
אין להניח חפצים על גבי המכשיר.  •

אין להציב לפני המכשיר חפצים שיחסמו הודעות פקס נכנסות. אין להציב חפצים בנתיב של פקסים נכנסים.  •
אין להציב את המכשיר ליד מקור הפרעה, כגון רמקולים או יחידות הבסיס של טלפונים אלחוטיים שאינם מתוצרת   •

Brother. הדבר עלול להפריע לפעולת הרכיבים האלקטרוניים של המכשיר.

אין להציב את המכשיר על משטח נטוי/משופע. אין להטות את המכשיר אחרי התקנת מחסניות הדיו. הדבר עלול   •
לגרום לשפיכת דיו ולנזק פנימי למכשיר.

אזהרה
אריזת המכשיר מכילה שקיות ניילון. יש להרחיק שקיות אלה מתינוקות ומילדים כדי למנוע סכנת חנק.

לעולם אין לדחוף עצמים כלשהם לתוך המכשיר דרך החריצים שבגוף המכשיר, כיוון שעצמים אלה עלולים לגעת בנקודות 
מתח חשמלי מסוכנות או לגרום לקצר חשמלי וכך ליצור סכנת דליקה או התחשמלות. אם חפצים מתכתיים, מים או 

נוזלים חודרים אל המכשיר, נתקו אותו מיד משקע החשמל. התקשרו למשווק Brother שלכם או לשירות הלקוחות של 
.Brother

אין להשתמש בשום סוג של חומר דליק, בתרסיסים או בנוזל/ממס אורגני המכילים אלכוהול או אמוניה כדי לנקות את 
המכשיר מבחוץ או מבפנים. הדבר עלול לגרום להתחשמלות או לשריפה.
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זהירות
המתינו עד שהדפים ייצאו מהמכשיר לפני שתאספו אותם. אחרת אצבעותיכם עלולות להילכד בגליל איסוף הנייר 

ולהיפצע.

אזורים מסוימים במכשיר עלולים לגרום לפציעות אם סוגרים את הכיסויים )המוצללים באיור( בכוח. יש להיזהר בעת 
הכנסת היד למקומות המוצגים באיורים.

אין לגעת בחלקים המוצללים באיור. הדבר עלול לפצוע את אצבעותיכם, כיוון שהן עלולות להיחתך משולי המכשיר.
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אין להרים את המכונה על-ידי אחיזה בכיסוי הסורק או במכסה שחרור נייר תקוע. הדבר עלול לגרום למכונה להחליק 
מידיכם. הרימו את המכונה רק על-ידי אחיזה מתחת למכונה.

)MFC-J6910DW-ו MFC-J6710DW(
למניעת פציעות בעת העברה או הרמה של המכונה, יש להיעזר בשני אנשים לפחות. היזהרו שלא לצבוט את האצבעות 

כשמניחים את המכונה.

)MFC-J6510DW(
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חשוב
הפרעות מתח עלולות למחוק מידע מזיכרון המכשיר.  •

 )MFC-J6910DW(  •
אין לגעת בצג המגע מיד לאחר חיבור כבל החשמל או סיבוב המכשיר. הדבר עלול לגרום לשגיאה.
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חיבור המכשיר בבטחה
אזהרה

אין לגעת בתקע החשמל בידיים רטובות. הדבר עלול לגרום להתחשמלות.

יש לוודא תמיד שהתקע הוכנס כהלכה לשקע.

יש לחבר את המכשיר לשקע חשמל מוארק של זרם חילופין בטווח המצוין על-גבי התווית. אין לחבר את המכשיר לשקע 
חשמל של זרם ישיר או לממיר מתח. הדבר עלול לגרום להתחשמלות. אם אינכם בטוחים מהו סוג אספקת המתח, 

התייעצו עם חשמלאי מוסמך.

המכשיר כולל תקע של 3 גידים עם הארקה. התקע מתאים לשקע עם הארקה בלבד. זוהי תכונת בטיחות. אם לא ניתן 
להכניס את התקע לשקע, פנו לחשמלאי להחלפת השקע. אין להמיר את המטרה של התקע המוארק. הדבר עלול לגרום 

להתחשמלות.

אין להשתמש במכשיר אם כבל המתח בלוי או פגום, כיוון שהדבר עלול לגרום להתחשמלות או לדליקה.

1
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אין למשוך את כבל החשמל מאמצעו. אין להניח חפצים על כבל החשמל. אין להניח את המכשיר במקומות שבהם אנשים 
עלולים לדרוך על הכבל. הדבר עלול לגרום להתחשמלות.

לעולם אין לגעת בכבלי טלפון או בחיבורי טלפון שאינם מבודדים, אלא אם כן קו הטלפון נותק מהשקע שבקיר. לעולם 
אין להתקין כבלי טלפון במהלך סופת רעמים וברקים. לעולם אין להתקין שקע טלפון בקיר במקום לח. הדבר עלול לגרום 

להתחשמלות.

טיפול במכונה
אל תנסו לטפל במכשיר בעצמכם, מאחר שפתיחה או הסרה של מכסים עלולה לחשוף אתכם לנקודות מתח חשמלי ולסכנות 

.Brother שלכם או לשירות הלקוחות של Brother אחרות, ולגרום לביטול האחריות. התקשרו למשווק

אזהרה

אם המכשיר נפל או שגוף המכשיר ניזוק, נתקו את המכשיר משקע החשמל והתקשרו למשווק Brother שלכם או לשירות 
הלקוחות של Brother. הדבר עלול לגרום להתחשמלות.

זהירות
אם המכשיר מתחמם באופן יוצא דופן, פולט עשן, מפיק ריחות חזקים, או אם נשפך עליו בטעות נוזל, נתקו מיד את 

.Brother שלכם או לשירות הלקוחות של Brother המכשיר משקע החשמל. התקשרו למשווק

חשוב
אם המכשיר אינו פועל באופן רגיל כאשר אתם נוהגים בהתאם להוראות ההפעלה, התאימו רק את הבקרים המוסברים 

בהוראות ההפעלה. התאמה לא נכונה של בקרים אחרים עלולה לגרום נזק, ולעתים תדרוש עבודה רבה של טכנאי 
מוסמך כדי להחזיר את המכשיר למצב פעולה תקין.
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אחריות וחבות על המוצר
חברת Brother לא תהיה אחראית לכל הפסד או נזק שעלולים להיגרם בעקבות שימוש במידע המופיע כאן )כולל, ללא 

מגבלות, כל נזק ישיר, מיוחד או תוצאתי(. דבר ממה שמופיע כאן לא ישפיע על אחריות קיימת למוצר, ולא ניתן לראות בו 
מתן אחריות נוספת למוצר.

אזהרה
אין להשתמש במכשיר בקרבת מים, לדוגמה ליד אמבטיה, כיור רחצה, כיור מטבח או מכונת כביסה, במרתף רטוב או 

ליד בריכת שחייה.

יש להימנע משימוש במכשיר במהלך סופת ברקים. קיימת אפשרות של התחשמלות כתוצאה מפגיעת ברק.

אין להשתמש במכשיר כדי לדווח על דליפת גז ליד מקור הדליפה.

יש להשתמש רק בכבל החשמל שסופק עם המכשיר.

יש להתקין את המכשיר ליד שקע חשמל נגיש בקלות. במקרה חירום, יש לנתק את כבל החשמל משקע החשמל כדי 
לנתק לחלוטין את אספקת החשמל.

מידע על אישורים

ציוד זה נועד לפעול עם רשת טלפונים אנלוגית של שני גידים עם המחבר המתאים.
חברת Brother מתריעה שייתכן כי המכשיר לא יפעל כהלכה במדינה אחרת מזו שבה נרכש המכשיר, ואינה מציעה אחריות 

במקרה שנעשה שימוש במכשיר בקווי רשת טלפונים ציבורית במדינה אחרת.
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הצהרת תאימות )אירופה בלבד(
Brother Industries, Ltd.  אנו, חברת

Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561 Japan ,15-1

.  2009/125/EC -1999/5   ו/EC  מצהירים כי המכשיר עומד בדרישות הנחוצות לפי הנחיות

ניתן למצוא את הצהרת התאימות באתר האינטרנט שלנו.
http://solutions.brother.com/ פנו בבקשה לכתובת

-< בחרו אזור )לדוגמה, Europe )אירופה((
-< בחרו מדינה

-< בחרו בדגם שברשותכם
-< בחרו "Manuals" )מדריכים למשתמש(

-< בחרו Declaration of Conformity )הצהרת תאימות( )בחרו שפה כשתתבקשו לעשות זאת.(

נתוני חיווט )בריטניה בלבד(
אם עליכם להחליף את נתיך התקע, התקינו נתיך המאושר על-ידי ASTA ל-BS1362 בדירוג הזהה לדירוג של הנתיך המקורי. 

יש להחליף תמיד את כיסוי הנתיך. לעולם אין להשתמש בנתיך ללא כיסוי. במקרה של ספק, פנו לחשמלאי מוסמך.
אזהרה - יש להאריק מכשיר זה.

הגידים בכבל הראשי הם בצבעים שונים בהתאם לקוד הבא:
ירוק וצהוב: הארקה ■ 

כחול: ניטרלי ■ 
חום: חי ■ 

LAN חיבור

הפרעות רדיו
מכשיר זה תואם את CISPR Publication 22( /Class B  EN55022(. כאשר אתם מחברים את המכשיר למחשב ודאו שאתם 

משתמשים בכבל USB באורך שאינו עולה על שני מטרים.

חשוב
אין לחבר את המכשיר לחיבור LAN העלול לסבול מנחשולי מתח.
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)2006/66/EC( ולהנחיות סוללה )2002/96/EC(  WEEE מידע על מחזור בהתאם להנחיות

מוצר זה/סוללה זו מסומנים באחד מסמלי המיחזור לעיל. פירושו של דבר שבסוף חיי המוצר/הסוללה יש להשליכם בנפרד 
במקום איסוף המיועד לכך, ולא להשליכם לאשפה בפח האשפה הביתי הרגיל.

בנוגע למכשירים בעלי סוללות להחלפה על-ידי המשתמש, עיינו בהוראות ההחלפה שבמדריך למשתמש.

הצהרת התאמה ל- ®ENERGY STAR הבינלאומי
המטרה של תוכנית  ®ENERGY STAR הבינלאומית היא לקדם את הפיתוח וההפצה של ציוד משרדי חסכוני באנרגיה.

 ENERGY STAR®  קבעה כי מכשיר זה עומד במפרטי ,Brother Industries Ltd.  חברת ,ENERGY STAR®  כחברה בארגון
לחיסכון באנרגיה.

סימן סוללה סימן מוצר 
באיחוד האירופי בלבד

1

1

  

1

1

  

1

1
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סימנים מסחריים
 הלוגו של Brother הוא סימן מסחרי רשום של  .Brother  .Brother Industries, Ltd הוא סימן מסחרי רשום 

.Brother Industries, Ltd.  של
Windows Vista הוא סמל מסחרי או סמל מסחרי רשום של חברת Microsoft בארה"ב ו/או במדינות אחרות.

Microsoft ו-Windows הם סימנים מסחריים או סימנים מסחריים רשומים של Microsoft Corporation בארה"ב ו/או במדינות 
אחרות.

Macintosh  ,Apple ו-Mac OS הם סימנים מסחריים של  .Apple Inc הרשומים בארה"ב ובמדינות אחרות.

 Adobe Systems Incorporated הם סימנים מסחריים רשומים או סימנים מסחריים של Photoshop-ו Illustrator  ,Flash  ,Adobe
בארה"ב ו/או במדינות אחרות.

 Nuance הם סימנים מסחריים או סימנים מסחריים רשומים של חברת ScanSoft-ו PaperPort  ,Nuance הסמל של ,Nuance
 .Communications, Inc או של שותפיה בארצות הברית ו/או במדינות אחרות.

  ,MagicGate Memory Stick  ,MagicGate  ,Memory Stick Duo  ,Memory Stick PRO Duo  ,Memory Stick PRO  ,Memory Stick
.Sony Corporation הם סימנים מסחריים של M2-ו Memory Stick Micro

.Buffalo Inc.  הוא סימן מסחרי של AOSS

 Wi-Fi הם סימנים מסחריים או סימנים מסחריים רשומים של Wi-Fi Protected Setup-ו Wi-Fi Protected Access  ,WPA2  ,WPA
Alliance בארצות הברית ו/או במדינות אחרות.

.Wi-Fi Alliance הם סימנים מסחריים רשומים של Wi-Fi Alliance -ו Wi-Fi

Intel ו-Pentium הם סימנים מסחריים של Intel Corporation בארה"ב ובמדינות אחרות.

.Advanced Micro Devices, Inc.  הוא סמן מסחרי של AMD

.Reallusion, Inc.  הוא סימן מסחרי של FaceFilter Studio

.Brother Industries, Ltd הוא סימן מסחרי של BRAdmin Professional

UNIX הוא סימן מסחרי רשום של The Open Group בארה"ב ובמדינות אחרות.

Linux הוא סימן מסחרי רשום של Linus Torvalds בארה"ב ובמדינות אחרות.

 Corel Paint Shop Pro  ,CorelDraw ו-Corel WordPerfect הם סימנים מסחריים או סימנים מסחריים רשומים של 
Corel Corporation ו/או של חברות הבת שלו בקנדה, בארה"ב ו/או במדינות אחרות.

לכל חברה שתוכנות הנמצאות בבעלותה מוזכרות במדריך זה יש הסכם רישיון תוכנה ספציפי לתוכניות בבעלותה.

כל שמות המוצרים והשמות המסחריים של חברות שמופיעים על מוצרים של Brother, במסמכים נלווים של 
Brother ובכל חומר אחר של Brother הם סימנים מסחריים או סימנים מסחריים רשומים השייכים לחברות אלה 

בהתאמה.
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הערות לגבי רישיון לתוכנות קוד פתוח
מכשיר זה כולל תוכנות קוד פתוח. אנא עיינו בסעיף "הערות לרישיון תוכנות קוד פתוח" ובמידע לגבי זכויות יוצרים 

שבתקליטור המצורף.
 )עבור  ®Windows(  "X:\License.txt" )כאשר X היא אות הכונן שלכם(.

 .Utilities לחצו לחיצה כפולה על סמל התקליטור בשולחן העבודה. לאחר מכן לחצו לחיצה כפולה על הסמל )Macintosh-ל(
המסמך License.rtf יוצג.

שימוש לא חוקי בציוד העתקה
זוהי עבירה על החוק לשכפל פריטים או מסמכים מסוימים מתוך כוונה לבצע הונאה. להלן רשימה חלקית של מסמכים, 

שייתכן כי שכפולם אינו חוקי. מומלץ לבדוק עם יועץ משפטי או עם הרשויות המשפטיות המתאימות במקרה של ספק לגבי 
פריט או מסמך מסוים.

■ שטרות כסף
■ אגרות חוב או תעודות חבות אחרות

■ אישורי הפקדה
■ מסמכי שירות צבאי או מסמכי גיוס

■ דרכונים
■ בולי דואר )שבוטלו או שלא בוטלו(

■ מסמכי הגירה
■ מסמכים של שירותי הרווחה

■ המחאות או משיכות של משרדי ממשלה
■ תגי זיהוי או דרגות

בנוסף, אין לצלם רישיונות נהיגה ו/או מסמכי רישוי של כלי רכב במדינות מסוימות במסגרת החוק.
אין לשכפל עבודות המעוגנות בזכויות יוצרים לפי החוק, בכפוף לחריגה של "עסקים הוגנים" הקשורה לחלקים מהעבודה 

המעוגנת בזכויות יוצרים. קיום עותקים מרובים יצביע על שימוש לא נאות. יצירות אמנות נחשבות לעבודות המעוגנות 
בזכויות יוצרים.
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מדריכים למשתמש והיכן למצוא אותם?
היכן הוא נמצא?מה מופיע בו?איזה מדריך?

הוראות בטיחות והצהרות 
משפטיות

קראו מדריך זה תחילה. קראו את הוראות הבטיחות 
לפני שתתקינו את המכשיר שברשותכם. ראו 
המדריך בנושאים הקשורים לסימנים רשומים 

ולנושאים משפטיים.

מודפס / בתוך האריזה

מלאו אחר ההנחיות להתקנת המכשיר שברשותכם מדריך להתקנה מהירה
ולהתקנת מנהלי ההתקן והתוכנה לסוג מערכת 

ההפעלה והחיבור שאתם משתמשים בהם.

מודפס / בתוך האריזה

למדו את פעולות הפקס, הצילום, הסריקה ופעולותמדריך בסיסי למשתמש
™PhotoCapture Center הבסיסיות וכיצד להחליף 

מוצרים מתכלים. עיינו בעצות לפתרון בעיות.

מודפס / בתוך האריזה

למדו כיצד להשתמש בפעולות מתקדמות: פקס, מדריך מתקדם למשתמש
צילום מסמכים, מאפייני בטיחות, הדפסת דוחות 

וביצוע פעולות תחזוקה שגרתיות.

/ PDF קובץ
תקליטור תיעוד

מלאו אחר הנחיות אלו לביצוע הדפסה, סריקה, מדריך למשתמש בתוכנה
סריקה ברשת,  ™PhotoCapture Center, התקנה 

 Brother ושימוש בכלי השירות PC-Fax ,מרחוק
.ControlCenter

/ PDF קובץ
תקליטור תיעוד

מדריך זה מספק מידע בסיסי בנוגע לתכונות רשת מילון מונחי רשת
מתקדמות של מכשירי Brother לצד הסברים על 
מונחים כלליים בעבודה ברשת ומונחים נפוצים.

/ PDF קובץ
תקליטור תיעוד

מדריך זה מספק מידע שימושי על ההגדרות לרשת מדריך למשתמש ברשת
קווית או אלחוטית והגדרות אבטחה למכשירי 

Brother. ניתן למצוא מידע על פרוטוקולים נתמכים 
למכשיר שברשותכם ועצות מפורטות לפתרון בעיות.

/ PDF קובץ
תקליטור תיעוד
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1

מידע כללי

שימוש בתיעוד
תודה שרכשתם מוצר של Brother! קריאת המדריכים 

תסייע לכם להפיק את המרב מהמכשיר.

סמלים ומוסכמות המשמשים בתיעוד
לאורך התיעוד נעשה שימוש בסמלים ובמוסכמות הבאים.

גופן מודגש משמש לזיהוי לחצנים  גופן מודגש 
ספציפיים על-גבי לוח הבקרה של 

המכשיר או על מסך המחשב.
גופן נטוי משמש להדגשת נקודה  גופן נטוי 
חשובה או להפניה לנושא קשור.
גופן Courier New משמש לזיהוי   Courier New גופן

הודעות בצג המכשיר.

 אזהרה
הסימון 'אזהרה' מצביע על מצב של סכנה פוטנציאלית 

שעלול להוביל למוות או לפציעה חמורה.

 זהירות
הסימון 'זהירות' מצביע על מצב של סכנה פוטנציאלית 

שעלול להוביל לפציעה קלה או בינונית.

 חשוב
הסימון 'חשוב' מצביע על מצב מסוכן, שאם הוא לא נמנע, 

עלול להוביל לנזק לרכוש או לפגיעה בתפקוד התקין של 
המכשיר.

ההערות מורות לכם כיצד יש לנהוג במצבים 
שאתם עשויים להיתקל בהם או מספקות 

עצות אודות האופן שבו תתבצע הפעולה עם 
מאפיינים אחרים.

סמלים של סכנת התחשמלות מצביעים על 
סכנה להתחשמלות.

גישה למדריך ההפעלה 
המתקדם למשתמש, למדריך 

למשתמש בתוכנה, למדריך 
למשתמש ברשת ולמדריך 

למונחי הרשת
המדריך הבסיסי למשתמש אינו כולל את כל המידע לגבי 

המכשיר, כגון אופן השימוש בתכונות מתקדמות של 
פקס, צילום מסמכים,  ™PhotoCapture Center,  מדפסת, 

סורק, PC-Fax ורשת. כשאתם מוכנים לקבל מידע מפורט 
לגבי פעולות אלה, אנא קראו את המדריך המתקדם 

למשתמש, את המדריך למשתמש בתוכנה, המדריך 
למשתמש ברשת ואת המדריך למונחי רשת, הנמצאים 

בתקליטור התיעוד.

הצגת התיעוד
הפעילו את המחשב. הכניסו את תקליטור התיעוד   1
 ,Windows®  לכונן התקליטורים במחשב. למשתמש

. עברו לשלב

)Macintosh משתמשי(  2 
לחצו לחיצה כפולה על סמל תקליטור התיעוד ולאחר 

.index.html מכן לחצו לחיצה כפולה על

הערה

)Windows® משתמשי(
אם המסך אינו מופיע באופן אוטומטי, עברו אל

My Computer )המחשב שלי(, לחצו לחיצה כפולה על 
סמל התקליטור, ולאחר מכן לחצו לחיצה כפולה על 

.index.html
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לחצו על המדינה שלכם.  3

 View Guide הצביעו על השפה שלכם, הצביעו על  4
)הצגת מדריך( ולאחר מכן לחצו על המדריך 

שברצונכם לקרוא.

כיצד למצוא הוראות עבור סריקה
יש כמה דרכים לסרוק מסמכים. ניתן למצוא את ההוראות 

באופן הבא:

מדריך למשתמש בתוכנה
Scanning )סריקה(  ■

ControlCenter )מרכז בקרה(  ■ 
Network Scanning )סריקת רשת(  ■

מדריכי ScanSoft™   PaperPort™ 12SE עם 
)OCR( יכולת של זיהוי תווים אופטי 

)Windows® משתמשי(
ניתן להציג את המדריכים המלאים של  ■  

ScanSoft™ PaperPort™12SE עם יכולת של זיהוי 
תווים אופטי )OCR( מהאפשרות Help )עזרה( 

.ScanSoft™ PaperPort™12SE ביישום 
)משתמשי Windows® 2000 צריכים להוריד ולהתקין 

את PaperPort™11SE מאתר האינטרנט.(

 Presto! PageManager מדריך למשתמש של
)Macintosh משתמשי(

 Presto!  PageManager ניתן לעיין במדריך המלא של  ■
 מהאפשרות Help )עזרה( ביישום של

.Presto!  PageManager

כיצד למצוא הוראות להתקנה ברשת
ניתן לחבר את המכשיר לרשת אלחוטית או קווית. 

ניתן למצוא הוראות התקנה בסיסיות במדריך להתקנה 
מהירה. אם נקודת הגישה האלחוטית או הנתב האלחוטי 

שברשותכם תומכים ב-WiFi Protected Setup )התקנת 
Wi-Fi מוגנת( או ב- ™AOSS, באפשרותכם גם לפעול 

לפי השלבים המפורטים במדריך להתקנה מהירה. 
לקבלת מידע נוסף בנושא התקנה ברשת, עיינו במדריך 

למשתמש ברשת שבתקליטור התיעוד.

הערה

)משתמשי ®Windows בלבד(  • 
ייתכן שדפדפן האינטרנט יציג פס צהוב בראש 
 .Active X הדף, ובו אזהרת אבטחה לגבי פקדי

להצגת הדף כהלכה, עליכם ללחוץ על הפס, ללחוץ 
על Allow Blocked Content )אפשר תוכן חסום(, 

ולאחר מכן ללחוץ על Yes )כן( בתיבת הדו-שיח של 
אזהרת האבטחה.

)משתמשי  ®Windows בלבד(1  • 
לגישה מהירה יותר, תוכלו להעתיק את כל התיעוד 
למשתמש בפורמט PDF לתיקייה מקומית במחשב 

 שלכם. הצביעו על השפה הרצויה ולחצו על
Copy to local disk )העתק לדיסק מקומי(.

Microsoft® Internet Explorer® 6.0 ומעלה.  1

הערה

יש להוריד ולהתקין את Presto! PageManager לפני 
  "Brother השימוש. ראו הסעיף "גישה לתמיכה של
)Macintosh( בעמוד הבא לקבלת הנחיות נוספות.
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  Brother גישה לתמיכה של
)Windows® (

ניתן למצוא את כל פרטי הקשר הדרושים לכם, כגון 
 ,)Brother Solutions Center( של התמיכה באינטרנט

בתקליטור ההתקנה.
 )Brother התמיכה של( Brother Support לחצו על  ■

בתפריט הראשי. המסך הבא יופיע:

 ,)http://www.brother.com/( כדי להגיע לאתר שלנו  ■
לחצו על Brother Home Page )עמוד הבית של 

.)Brother

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

.)Brother

כדי לבקר באתר שלנו להזמנת אביזרים מקוריים של   ■ 
http://www.brother.com/original/( Brother(, לחצו על 

Supplies Information )מידע על אביזרים(.

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

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

לחצו על Brother CreativeCenter )מרכז היצירה של 
.)Brother

כדי לחזור לתפריט הראשי, לחצו על Back )חזור(,   ■
או אם סיימתם, לחצו על Exit )יציאה(.

 Brother גישה לתמיכה של
)Macintosh( 

ניתן למצוא את כל פרטי הקשר הדרושים לכם, כגון 
 ,)Brother Solutions Center( של התמיכה באינטרנט

בתקליטור ההתקנה.
 .Brother Support לחצו לחיצה כפולה על הסמל ■

המסך הבא יופיע:

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

 Brother Product Register לרישום המכשיר מהדף ■
)Brother רישום מוצרים של( 

  )/http://www.brother.com/registration(, לחצו על
On-Line Registration )רישום מקוון(.

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

.)Brother

 ■ כדי לבקר באתר שלנו להזמנת אביזרים מקוריים של 
 http://www.brother.com/original/( Brother(, לחצו על

Supplies Information )מידע על אביזרים(.
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סקירת לוח הבקרה

הערה

.MFC-J6710DW רוב האיורים במדריך למשתמש זה מתייחסים לדגם

MFC-J6510DW

Fax Preview:OFF
00

9

1 2

8 7

Fax Preview:OFF
00

9

1 2

8 7
MFC-J6710DW

Fax Preview:OFF
00

9

1 2

8 7

Fax Preview:OFF
00

9

1 2

8 7



5

1

תוכן העניינים

10:29
01.01.201101.01.2011
10:29

Fax Mem.

6

3 54

10:29
01.01.201101.01.2011
10:29

Fax Mem.

6

3 54

10:29
01.01.201101.01.2011
10:29

Fax Mem.

6

3 54

10:29
01.01.201101.01.2011
10:29

Fax Mem.

6

3 54



6

פרק 1

לחצני פקס, טלפון וצילום מסמכים:  1
Duplex Copy )צילום משני הצדדים(  ■

לחצו על לחצן זה כדי לצלם, לסרוק או לשלוח פקס 
על שני צדי הנייר.
N בהעתק בודד  ■

לחצו על לחצן זה כדי לצלם N מסמכים לדף אחד 
או לפוסטר.

Fax Preview )תצוגה מקדימה של פקס(  ■

מאפשר לכם לצפות בתצוגה מקדימה על גבי צג 
ה-LCD של המכשיר בפקסים נכנסים ויוצאים.

Tel/R  ■

לחצן זה משמש לביצוע שיחת טלפון לאחר הרמת 
השפופרת החיצונית במהלך צלצול F/T )צלצול קצר 

כפול(.
כמו כן, בעת חיבור ל-PBX, תוכלו להשתמש בלחצן 

זה לצורך גישה לקו חיצוני או להעברת שיחה 
לשלוחה אחרת.

Redial/Pause )חיוג חוזר/הפסקה(  ■

חיוג חוזר ל-30 המספרים האחרונים שחויגו. 
הלחצן משמש גם להפסקה בעת תכנות מספרים 

לחיוג מהיר.
Paper Setting  )הגדרות נייר( עבור   ■

)MFC-J6510DW(
לחצו על הלחצן הזה כדי להגדיר את גודל הנייר או 

את סוג הנייר.
Tray Setting  )הגדרות מגש( עבור   ■

)MFC-J6710DW(
לחצו על לחצן זה כדי לבחור את המגש שבו תרצו 

להשתמש להדפסה.
לחצני מצב:  2

FAX   ■

מאפשר גישה למצב פקס.
SCAN   ■

מאפשר גישה למצב סריקה.
COPY   ■

מאפשר גישה למצב צילום מסמכים.
PHOTO CAPTURE   ■

.PhotoCapture Center™  מאפשר גישה למצב

לחצני התפריט:  2
לחצני עוצמת הקול  ■

d c
כאשר המכשיר אינו נמצא בשימוש, ניתן ללחוץ על 

לחצנים אלה לכוונון עוצמת הצלצול.
Phone Book )ספר טלפונים(  ■

מאפשר אחסון מספרי טלפון בזיכרון, איתור 
מספרים שאוחסנו וחיוג למספרים אלה.

► או ◄  ■
השתמשו בלחצנים אלה לגלילה קדימה או אחורה 

בין האפשרויות בתפריט.
כמו כן, לחצו עליהם לבחירת אפשרויות.

▲ או ▼  ■
לחצו על לחצנים אלה לגלילה בין תפריטים 

ואפשרויות.
Menu )תפריט(  ■

משמש לצורך גישה לתפריט הראשי.
Clear )ניקוי(  ■

לחצו על לחצן זה כדי למחוק תווים או לחזור 
אחורה לרמה הקודמת בתפריט.

OK )אישור(  ■
לחצן זה משמש לאישור בחירתכם.

לוח מקשי החיוג  4
השתמשו במקשים אלה כדי לחייג מספרי טלפון ופקס 
וכן כמקלדת להזנת מידע במכשיר. הלחצן # מאפשר 
שינוי זמני של מצב החיוג ממתקפים לצלילים במהלך 

שיחת טלפון.
לחצני הפעלה:  5

■  Mono Start התחלה )בשחור לבן(

הלחצן מאפשר שליחת פקסים או ביצוע צילומים 
בשחור לבן. הלחצן מאפשר גם ביצוע פעולת 

סריקה )בצבע או בשחור לבן, בהתאם להגדרת 
.)ControlCenter הסריקה בתוכנת

■  Colour Start )התחלה בצבע(

הלחצן מאפשר שליחת פקסים או ביצוע צילומים 
בצבע מלא. הלחצן מאפשר גם ביצוע פעולת 

סריקה )בצבע או בשחור לבן, בהתאם להגדרת 
.)ControlCenter הסריקה בתוכנת

Stop/Exit      6 )עצירה/יציאה(

הלחצן משמש להפסקת פעולה או ליציאה 
מהתפריט.
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1

תוכן העניינים

LCD )צג גבישי נוזלי(  7
מציג הודעות על הצג כדי לסייע בקביעת הגדרות 

המכשיר ובשימוש במכשיר.
כמו כן, ניתן לכוונן את הזווית של צג ה-LCD על-ידי 

הרמתו.
לחצני חיוג בלחצן יחיד  8

שמונת הלחצנים האלה מאפשרים גישה מיידית ל-16 
מספרים שנשמרו בעבר.

Shift

לחיוג אחד ממספרי החיוג המקוצר 9 עד 16, לחצו על 
הלחצן Shift, ובלי לשחררו לחצו על לחצן החיוג בלחצן 

יחיד. כמו כן, אם אף מספר אינו משויך ללחצן, תוכלו 
לשמור את המספר מיד על-ידי לחיצה על לחצן ריק.

On/Off  9
 On/Off להפעלה ולכיבוי של המכשיר. לחצו על
כדי להפעיל את המכשיר. לחצו על On/Off כדי 

לכבות את המכשיר. על מסך ה-LCD תוצג ההודעה 
Shutting Down )מתבצע כיבוי( ולאחר כמה שניות 
המכשיר ייכבה. אם חיברתם מכשיר טלפון או משיבון 
חיצוני, הוא תמיד יישאר זמין. אם תכבו את המכשיר, 

עדיין יתבצע מעת לעת ניקוי של ראש ההדפסה 
כדי לשמור על איכות ההדפסה. להארכת חיי ראש 

ההדפסה, לחיסכון מרבי במחסניות דיו ולשמירה על 
איכות ההדפסה, על המכשיר להישאר מחובר תמיד 

לאספקת חשמל.

LCD-מחוונים על צג ה
צג ה-LCD מציג את מצב המכשיר הנוכחי כאשר המכשיר 

אינו נמצא בשימוש.

Fax Preview )תצוגה מקדימה של פקס(  1
ניתן לבדוק את סטאטוס התצוגה המקדימה של 

הפקס.
Faxes in memory )מספר הפקסים בזיכרון(  2

מציג את מספר הפקסים שהתקבלו השמורים בזיכרון 
המכשיר.

Wireless Status )מצב אלחוט(  3
מחוון בעל ארבע רמות מראה את עוצמת האות 

האלחוטי הנוכחית, אם נעשה שימוש בחיבור אלחוטי.

Current Receive Mode )מצב קבלה נוכחי(  4
מציג את מצב הקבלה הנוכחי.

Fax )פקס בלבד(  ■
F/T )פקס/טלפון(  ■

TAD )משיבון חיצוני(  ■
Mnl )ידני(  ■

Memory Status )מצב הזיכרון(  5
מציג את כמות הזיכרון הזמין במכשיר.

מחוון דיו  6
מראה את כמות הדיו הזמינה.

סמל האזהרה  מופיע כאשר ישנה שגיאה או הודעת 
תחזוקה. לפרטים ראו הסעיף "הודעות שגיאה ותחזוקה" 

בעמודים הבאים.

10:29
01.01.201101.01.2011
10:29

Fax Mem.
Fax Preview:OFF

2 3 4 5 6

00

1
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פרק 1

פעולות בסיסיות
השלבים שלהלן מראים כיצד לשנות הגדרות במכשיר. 

 Mode Timer בדוגמא הזאת, נקבעות ההגדרות של
)טיימר המצב( מ-2 דקות ל-30 שניות.

לחצו על Menu )תפריט(.  1
 General Setup-לחצו על ▲ או על ▼ כדי לבחור ב  2

)הגדרות כלליות(.

MENUMENU
Ink Management

OK

OKGeneral Setup
Fax
Network

Select & Press

General SetupGeneral Setup

Mode Timer 2Mins
Tray Setting

Select & Press

Volume
Auto Daylight

OK

On

General SetupGeneral Setup

Mode Timer 30Secs
Tray Setting

Select & Press

Volume
Auto Daylight

OK

On

General SetupGeneral Setup

Mode Timer 30Secs
Tray Setting

Select & Press

Volume
Auto Daylight

OK

On

לחצו על OK )אישור(.
 Mode Timer-לחצו על ▲ או על ▼ כדי לבחור ב  3

)טיימר מצב(.

MENUMENU
Ink Management

OK

OKGeneral Setup
Fax
Network

Select & Press

General SetupGeneral Setup

Mode Timer 2Mins
Tray Setting

Select & Press

Volume
Auto Daylight

OK

On

General SetupGeneral Setup

Mode Timer 30Secs
Tray Setting

Select & Press

Volume
Auto Daylight

OK

On

General SetupGeneral Setup

Mode Timer 30Secs
Tray Setting

Select & Press

Volume
Auto Daylight

OK

On

  30Secs- לחצו על ► או על ◄ כדי לבחור ב  4 
)30 שניות(.

MENUMENU
Ink Management

OK

OKGeneral Setup
Fax
Network

Select & Press

General SetupGeneral Setup

Mode Timer 2Mins
Tray Setting

Select & Press

Volume
Auto Daylight

OK

On

General SetupGeneral Setup

Mode Timer 30Secs
Tray Setting

Select & Press

Volume
Auto Daylight

OK

On

General SetupGeneral Setup

Mode Timer 30Secs
Tray Setting

Select & Press

Volume
Auto Daylight

OK

On

 לחצו על OK )אישור(.
ניתן לראות את ההגדרה הנוכחית על מסך 

:LCD-ה

MENUMENU
Ink Management

OK

OKGeneral Setup
Fax
Network

Select & Press

General SetupGeneral Setup

Mode Timer 2Mins
Tray Setting

Select & Press

Volume
Auto Daylight

OK

On

General SetupGeneral Setup

Mode Timer 30Secs
Tray Setting

Select & Press

Volume
Auto Daylight

OK

On

General SetupGeneral Setup

Mode Timer 30Secs
Tray Setting

Select & Press

Volume
Auto Daylight

OK

On

הערה
לחצו על Clear )ניקוי( כדי לחזור לרמה הקודמת.

לחצו על Stop/Exit )עצירה/יציאה(.  5

הגדרות עוצמת קול

עוצמת הצלצול
 High-ניתן לבחור מבין מגוון עוצמות צלצול, החל מ

)גבוה( ועד Off )מבוטל(.
d או  c◄ כאשר המכשיר אינו נמצא בשימוש, לחצו על

 LCD-כדי לווסת על עוצמת הקול. על מסך ה ►d c על 
מוצגת ההגדרה הנוכחית וכל לחיצה תגרום לשינוי עוצמת 

הצליל לרמה הבאה. ההגדרה החדשה תישמר במכשיר 
עד שתשנו אותה.

ניתן גם לשנות את עוצמת הקול דרך התפריט, על-ידי 
ביצוע ההוראות שלהלן:

הגדרת עוצמת הצלצול דרך התפריט
לחצו על Menu )תפריט(.  1

 General Setup-לחצו על ▲ או על ▼ כדי לבחור ב  2
 )התקנה כללית(. 

לחצו על OK )אישור(.
 Volume-לחצו על ▲ או על ▼ כדי לבחור ב  3

 )עוצמת הקול(. 
לחצו על OK )אישור(.

לחצו על ▲ או על ▼ כדי לבחור ב-Ring )צלצול(.  4
לחצו על ► או על ◄ כדי לבחור ב-Low )נמוך(,   5

 Med )בינוני(, High )גבוה( או Off )מבוטל(. 
לחצו על OK )אישור(.

לחצו על Stop/Exit )עצירה/יציאה(.  6
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תוכן העניינים

עוצמת הצפצופים
כאשר פונקציית הצפצופים מופעלת, המכשיר ישמיע 

צפצוף בעת לחיצה על לחצן, ביצוע טעות או לאחר שליחה 
או קבלה של פקס.

ניתן לבחור מבין מגוון עוצמות צפצוף, מ-High )גבוה( ועד 
Off )מבוטל(.

לחצו על MENU )תפריט(.  1
לחצו על ▲ או על ▼ כדי להציג את  2 

 General Setup )הגדרות כלליות(.
לחצו על OK )אישור(.

 Volume-לחצו על ▲ או על ▼ כדי לבחור ב  3
 )עוצמת הקול(. 

לחצו על OK )אישור(.
לחצו על ▲ או על ▼ כדי לבחור ב-Beeper )צפצוף(.  4

לחצו על ► או על ◄ כדי לבחור ב-Low )נמוך(,   5
 Med )בינוני(, High )גבוה( או Off )מבוטל(. 

לחצו על OK )אישור(.
לחצו על Stop/Exit )עצירה/יציאה(.  6

עוצמת הרמקול
 High-ניתן לבחור מבין מגוון עוצמות לרמקול, החל מ

)גבוה( ועד Off )כבוי(.
לחצו על MENU )תפריט(.  1

לחצו על ▲ או על ▼ כדי להציג את  2 
 General Setup )הגדרות כלליות(.

לחצו על OK )אישור(.
 Volume-לחצו על ▲ או על ▼ כדי לבחור ב  3

 )עוצמת הקול(. 
לחצו על OK )אישור(.

 Speaker-לחצו על ▲ או על ▼ כדי לבחור ב  4
)רמקול(.

לחצו על ► או על ◄ כדי לבחור ב-Low )נמוך(,   5
 Med )בינוני(, High )גבוה( או Off )מבוטל(. 

לחצו על OK )אישור(.
לחצו על Stop/Exit )עצירה/יציאה(.  6

LCD צג

הגדרת הבהירות של תאורת הרקע
אם אתם מתקשים לקרוא את הכתוב על הצג, נסו לשנות 

את הגדרת הבהירות.
לחצו על Menu )תפריט(.  1

לחצו על ▲ או על ▼ כדי להציג את  2 
 General Setup )הגדרות כלליות(.

לחצו על OK )אישור(.
 LCD Settings-לחצו על ▲ או על ▼ כדי לבחור ב  3

 )הגדרות הצג(. 
לחצו על OK )אישור(.

 Backlight-לחצו על ▲ או על ▼ כדי לבחור ב  4
)תאורת רקע(.

לחצו על ► או על ◄ כדי לבחור ב-Light )בהיר(,   5
 Med )בינוני( או Dark )כהה(.

לחצו על OK )אישור(.
לחצו על Stop/Exit )עצירה/יציאה(.  6
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טעינת נייר 2

טעינת נייר וחומרי הדפסה 
אחרים

הערה

)עבור MFC-J6710DW בלבד(
עבור מגש מספר 2 עיינו בסעיף "טעינת נייר למגש 

מספר 2" בעמודים הבאים.

טעינת נייר במגש מספר 1
הוציאו את מגש הנייר לגמרי מתוך המכשיר.  1

2

1

הערה

אם מדף התמיכה לנייר )1( פתוח, סגרו אותו, ולאחר 
מכן סגרו את מחזיק הנייר )2(.

2

1

הערה

כאשר אתם משתמשים בנייר בגודל Legal  ,A3•  או 
Ledger לחצו לחיצה ממושכת על לחצן השחרור 

של המוליך האוניברסאלי )1( בעת שאתם 
מחליקים החוצה את החלק הקדמי של מגש הנייר. 

ודאו שכאשר אתם משתמש בגודל נייר Legal או 
A3 או Ledger, הסימון המשולש שבמכסה מגש 

הפלט נמצא בקו אחד עם הפס המציין את הגודל 
Legal  )2( או A3 או Ledger  )3(, כמוצג באיור.

1

2
3

אם אתם משתמשים בנייר A5•  או קטן יותר, ודאו 
שמגש הנייר לא הוארך.

 •)MFC-J6910DW( 
כאשר בכוונתכם לטעון נייר בגודל שונה למגש 
עליכם לשנות את הגדרות גודל הנייר במכשיר 
באותו הזמן. )עיינו בסעיף "גודל נייר וסוג נייר" 
)עבור דגם MFC-J6710DW( בעמודים הבאים.(
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טעינת נייר

2

פתחו את מכסה מגש הנייר )1(.  2

לחצו בעדינות בשתי הידיים על מוליך אורך הנייר )1(   3
והזיזו אותו כך שיתאים לגודל הנייר. לאחר מכן חזרו 

 על הפעולה עם המוליכים הצדיים )2(.
ודאו שסימני המשולשים )3( על מוליך רוחב הנייר )1( 
ועל המוליכים הצדיים )2( מיושרים עם הסימנים עבור 

גודל הנייר שבו אתם משתמשים.

יש לנער היטב את ערימת הנייר כדי למנוע את   4
היתקעות הנייר והזנות לקויות.

הכניסו בעדינות את הנייר למגש הנייר כשקצהו   5
העליון פונה קדימה והצד המיועד להדפסה פונה כלפי 

מטה. ודאו שהנייר מונח במגש בצורה ישרה.

הערה

ודאו תמיד שהנייר אינו מקופל.

1

2

3

1
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פרק 2

בעזרת שתי הידיים התאימו בעדינות את מוליכי   6
הצד של הנייר לגודל הנייר. ודאו שהמוליכים הצדיים 

נוגעים בצדי הנייר.

סגרו את מכסה מגש הפלט. ודאו שהנייר מונח שטוח   7
 במגש ושהוא אינו עובר את סימן כמות הנייר

 המרבית )1(.
מילוי יתר של מגש הנייר עלול לגרום להיתקעות נייר.

הכניסו את מגש הנייר באטיות לתוך המכשיר עד   8
הסוף.

הערה

כאשר אתם מכניסים נייר צילום בגודל L אל מגש 
הנייר, עליכם לשחרר את הצירים בשני הצדדים של 
מכסה מגש הפלט ולדחוף את המכסה. אז החליקו 

את מוליך אורך הנייר.

הערה

היזהרו שלא לדחוף את הנייר עמוק מדי; הוא עלול 
להתרומם בחלקו האחורי של המגש ולגרום לבעיות 

בהזנת הנייר.

אזהרה
אין לדחוף את מגש מספר 1 אל המכשיר במהירות 

רבה. הדבר עלול לפצוע את היד, מאחר שהיא 
עלולה להילכד בין מגש מספר 1 למגש מספר 2. 

דחפו בבקשה את מגש מספר 1 באטיות.

1
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טעינת נייר

2

החזיקו את מגש הנייר במקומו, משכו את מחזיק   9
הנייר )1( החוצה עד שתישמע נקישה, ולאחר מכן 

הרימו את מדף תמיכת הנייר )2(.

 טעינת נייר במגש מספר 2
)עבור דגם MFC-J6710DW בלבד(

הוציאו את מגש הנייר לגמרי מתוך המכשיר.  1

הערה

לפני שאתם מקצרים את מגש מספר 1, הוציאו את 
הנייר מהמגש. לאחר מכן קצרו את המגש על-ידי 
לחיצה על לחצן השחרור של המוליך האוניברסלי 

)1(. התאימו את מוליך אורך הנייר )2( כך שיתאים 
לגודל הנייר שבו תשתמשו. לאחר מכן הכניסו את 

הנייר אל המגש.

הערה

כאשר אתם משתמשים בנייר בגודל Legal  ,A3 או   •
Ledger, לחצו לחיצה ממושכת על לחצן השחרור 

של המוליך האוניברסלי )1( בעת שאתם מחליקים 
החוצה את החלק הקדמי של מגש הנייר, עד 

להישמע צליל נקישה.
ניתן לבדוק אם אורך המגש מתאים לנייר על-ידי   •

פתיחת מכסה מגש הנייר.

הערה

  ,A4 במגש מספר 2 ניתן להשתמש בניירות בגדלים
Letter  ,Ledger  ,A3 או Legal בלבד.

1

2

1

1

2

1

2
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פרק 2

פתחו את מכסה מגש הנייר )1(.  2

לחצו בעדינות בשתי הידיים על מוליך אורך הנייר )1(   3
והזיזו אותו כך שיתאים לגודל הנייר. לאחר מכן חזרו 

 על הפעולה עם המוליכים הצדיים )2(.
ודאו שסימני המשולשים )3( על מוליך רוחב הנייר )1( 
ועל המוליכים הצדיים )2( מיושרים עם הסימנים עבור 

גודל הנייר שבו אתם משתמשים.

יש לנער היטב את ערימת הנייר כדי למנוע את   4
היתקעות הנייר והזנות לקויות.

הכניסו בעדינות את הנייר למגש הנייר כשקצהו   5
העליון פונה קדימה והצד המיועד להדפסה פונה כלפי 

מטה. ודאו שהנייר מונח שטוח במגש ושהוא אינו 
 עובר את סימן כמות הנייר המרבית )1(.

מילוי יתר של מגש הנייר עלול לגרום להיתקעות נייר.

הזיזו את מוליכי הנייר בשתי ידיים כך שהם יגעו בצדי   6
ערימת הנייר.

הערה

ודאו תמיד שהנייר אינו מקופל.

1

1
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טעינת נייר

2 סגרו את מכסה מגש הנייר.  7

הכניסו את מגש הנייר באטיות בחזרה לתוך המכשיר.  8

בצעו אחת מהפעולות הבאות:  9
אם אתם משתמשים בנייר בגודל Ledger  ,A3 או   ■

Legal עברו לשלב 0.

 Letter או A4 אם אתם משתמשים בנייר בגודל  ■
.E עברו לשלב

הוציאו את מגש מספר 1 אל מחוץ למכשיר. לחצו   
על לחצן השחרור של המוליך האוניברסלי )1( בעת 

שאתם מחליקים החוצה את חזית מגש הנייר.

פתחו את מכסה מגש הפלט והתאימו את מוליך   
האורך של הנייר )1( לגודל הנייר.

הערה

היזהרו שלא לדחוף את הנייר עמוק מדי; הוא עלול 
להתרומם בחלקו האחורי של המגש ולגרום לבעיות 

בהזנת הנייר.

הערה

כאשר אתם משתמשים בנייר גדול במגש מספר 2, 
ייתכן שתצטרכו להאריך את מגש מספר 1 מעבר 
למגש מספר 2 כדי שדפים מודפסים לא ייפלו אל 

מחוץ למגש הפלט.

1

1
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סגרו את מכסה מגש הפלט ודחפו באטיות את המגש    
אל תוך המכשיר.

משכו החוצה את מחזיק הנייר )1( עד להישמע צליל    
נקישה, ופתחו את מגש תמיכת הנייר )2(.

הערה

אם סיימתם להשתמש בנייר בגודל Ledger  ,A3 או 
Legal ואתם רוצים להשתמש בנייר קטן יותר, הוציאו 

את הנייר אל מחוץ למגש. לאחר מכן קצרו את 
המגש על-ידי לחיצה על לחצן השחרור של המוליך 
האוניברסלי )1(. התאימו את מוליך אורך הנייר )2( 
כך שיתאים לגודל הנייר שבו תשתמשו. לאחר מכן 

הכניסו את הנייר הקטן יותר אל המגש.

1

2

1

2
1

2
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טעינת נייר לפתח ההזנה הידנית
ניתן לטעון מדיית הדפסה מיוחדת אחת בכל פעם לפתח 

זה. השתמשו בפתח ההזנה הידנית כדי להדפיס או לצלם 
על מעטפות, נייר מדבקות או על נייר עבה.

פתחו את המכסה של פתח ההזנה הידנית.  1

החליקו את מוליכי הנייר של פתח ההזנה הידנית כך   2
שיתאימו לרוחב הנייר שבו תשתמשו.

הניחו גיליון נייר אחד בלבד בפתח ההזנה הידנית,   3
כאשר הצד להדפסה פונה כלפי מעלה.

הערה

 Manual המכשיר מפעיל באופן אוטומטי את מצב
Feed )הזנה ידנית( כאשר שמים נייר בפתח ההזנה 

הידנית.

חשוב
אל תניחו יותר מגיליון נייר אחד בו זמנית בפתח   •

ההזנה הידנית. אחרת הנייר עלול להיתקע. המתינו 
 עד שבצג ה-LCD יופיע 

 Put paper in Manual Feed Slot Then Press
Start )הניחו נייר בפתח ההזנה הידנית ולאחר מכן 
לחצו על Start( לפני שאתם מכניסים גיליון נייר נוסף 

לפתח ההזנה הידנית.
אין להניח נייר בפתח ההזנה הידנית כאשר אתם   •

מדפיסים ממגש מספר 1 או ממגש מספר 2. הדבר 
עלול לגרום להיתקעות נייר.
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השתמשו בשתי הידיים כדי להתאים בעדינות של   4
מוליכי הנייר של פתח ההזנה הידנית, כדי שיתאימו 

לגודל הנייר.

השתמשו בשתי ידיכם כדי להניח גיליון נייר אחד   5
בפתח ההזנה הידנית עד שהקצה הקדמי נוגע בגליל 

הזנת הנייר והמכונה מצפצפת. שחררו את הנייר 
כאשר גליל הזנת הנייר מזין את הנייר. על הצג 

יופיע Manual Feed Slot ready )פתח ההזנה 
הידנית מוכן(.

אם המידע אינו נכנס כולו בעמוד אחד, צד   6
ה-LCD יבקש להכניס דף נוסף. הניחו דף נייר 

נוסף בפתח ההזנה הידנית ולאחר מכן לחצו על 
 Colour Start התחלה בשחור-לבן( או( Mono Start

)התחלה בצבע(.

הערה

אין ללחוץ את מוליכי הנייר כך שיתהדקו יתר על   •
המידה. הדבר עלול לגרום לנייר להתקפל.

הניחו את הנייר במרכז פתח ההזנה הידנית בין   •
מוליכי הנייר. אם הנייר אינו ממורכז, משכו אותו 

החוצה והכניסו אותו שוב למרכז הפתח.

הערה

ודאו שההדפסה הסתיימה לפני שאתם סוגרים את   •
פתח ההזנה הידנית.

אם הנחתם נייר בפתח ההזנה הידנית המכשיר   •
ידפיס רק על הנייר מפתח ההזנה הידנית.

אם הכנסתם לפתח ההזנה הידנית במהלך   •
הדפסת עמוד ניסיון, פקס או דוח, הנייר ייפלט 

החוצה.
אם הנחתם בפתח ההזנה הידנית במשך תהליך   •

ניקוי המכשיר, הנייר ייפלט החוצה. המתינו עד 
שהמכשיר יסיים את פעולת הניקוי, ורק אז הניחו 

את הנייר בפתח ההזנה הידנית.

הערה

בעת טעינת מעטפה או גיליון של נייר עבה, דחפו 
את המעטפה אל פתח ההזנה הידנית עד שאתם 

מרגישים שהמכונה תופסת את המעטפה.



19

טעינת נייר

2

טעינת מעטפות וגלויות

אודות מעטפות
השתמשו במעטפות השוקלות בין 80 ל-95 גרם/מ"ר.  ■

יש לקבוע הגדרות שוליים ביישום למעטפות   ■
מסוימות. לפני שתדפיסו מעטפות רבות, הקפידו 

לבצע תחילה הדפסת ניסיון.

טעינת מעטפות וגלויות
לפני הטעינה, לחצו את הפינות וצדי המעטפות כדי   1

שהן יהיו שטוחות ככל הניתן.

חשוב
כדי למנוע בעיות בהזנת נייר, אין להשתמש בסוגי 

המעטפות הבאים:
• מעטפות בעלות מבנה רופף.

• מעטפות עם חלון.
• מעטפות בעלות עיצוב בולט )בעלות תבליטים(.

• מעטפות בעלות תפסים או סיכות.
• מעטפות בעלות הדפס פנימי שהודפס מראש.

לשונית כפולהדבק

לעתים ייתכן שתיתקלו בבעיות בהזנת נייר הנובעות 
מהעובי, מהגודל ומצורת הלשונית של המעטפות 

שבהן אתם משתמשים.

חשוב
אם אתם נתקלים בהזנה כפולה של מעטפות וגלויות, 

הניחו במגש הנייר מעטפה או גלויה בודדת בכל 
פעם.
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הניחו את המעטפות או הגלויות במגש הנייר כאשר   2
צד הכתובת פונה מטה והקצה המוביל )החלק 

העליון של המעטפה( נכנס ראשון. בשתי ידיכם לחצו 
בעדינות על מוליכי האורך של הנייר )1( ועל המוליכים 

הצדיים )2( והזיזו אותם כך שהם יתאימו לגודל 
המעטפות או הגלויות.

אם אתם נתקלות בבעיות בעת הדפסה על מעטפות, 
נסו את ההצעות הבאות:

פתחו את לשונית המעטפה.  1
ודאו שהלשונית פתוחה לקצה האחורי של המעטפה   2

בעת ההדפסה.

כוונו ביישום את הגודל והשוליים במדפסת.  3

2

1
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2

אזור להדפסה
האזור הניתן להדפסה תלוי בהגדרות היישום שבו אתם משתמשים. האיורים שלהלן מציגים את האזור שאינו ניתן 

להדפסה בגיליונות חתוכים ובמעטפות. המכשיר יכול להדפיס באזורים האפורים כאשר תכונת ההדפסה ללא שוליים זמינה 
ומופעלת.

)עיינו בסעיף הדפסה עבור  ®Windows או הדפסה ושליחה וקבלה של פקסים עבור Macintosh שבמדריך למשתמש 
בתוכנה.(

מעטפותגיליון נייר חתוך

ימין )4(שמאל )3(תחתון )2(עליון )1(

3 מ"מ3 מ"מ3 מ"מ3 מ"מנייר חתוך

נייר חתוך )הדפסה דו-צדדית 
 A3 כאשר משתמשים בגודל

)Ledger או

3 מ"מ3 מ"מ22 מ"מ22 מ"מ

3 מ"מ3 מ"מ22 מ"מ22 מ"מ 1מעטפות

השוליים העליונים של מעטפות Y4 הם 12 מ"מ.  1

הערה

תכונת ההדפסה ללא שוליים אינה זמינה עבור מעטפות והדפסה דו-צדדית.
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הגדרות נייר

 גודל הנייר וסוג הנייר
)MFC-J6510DW עבור(

סוג הנייר
להשגת איכות ההדפסה הטובה ביותר, הגדירו את 
המכשיר בהתאם לסוג הנייר שאתם משתמשים בו.

לחצו על Paper Setting )הגדרות נייר(.  1
 Paper Type-לחצו על ▲ או על ▼ כדי לבחור ב  2

)סוג הנייר(.
 Plain Paper-לחצו על ► או על ◄ כדי לבחור ב  3

)נייר רגיל(, Inkjet Paper )נייר הזרקת דיו(, 
 Other Glossy  ,Brother BP61  ,Brother BP71

 )נייר מבריק אחר( או Transparency )שקפים(.
לחצו על OK )אישור(.

 Complete-לחצו על ▲ או על ▼ כדי לבחור ב  4
 )הושלם(. 

לחצו על OK )אישור(.

הערה

הנייר המודפס ייצא מהמכשיר ויונח על מגש הנייר 
שבצידו הקדמי, כאשר הצד המודפס פונה כלפי 

מעלה. כאשר אתם מדפיסים על שקפים או על נייר 
מבריק, הוציאו את הנייר המודפס באופן מיידי כדי 

למנוע מריחת צבע וחסימות.

גודל הנייר
ניתן להשתמש בשבעה גדלים של נייר לצורך הדפסת 

 Legal  ,Letter ,15 ס"מ  x 10  ,A3  ,A5  ,A4 :העתקים
  ,A3  ,A4 :ובחמישה גדלים לצורך הדפסת פקסים Ledger-ו
Letter  ,Ledger ו-Legal. כאשר אתם משנים את גודל הנייר 
שאתם טוענים במכשיר, תצטרכו לשנות את הגדרת גודל 
הנייר באותו זמן, כדי שהמכשיר יוכל להתאים את הפקס 

הנכנס לגודל הנייר.
לחצו על Paper Setting )הגדרות נייר(.  1

  Paper Size-לחצו על ▲ או על ▼ כדי לבחור ב  2
)גודל הנייר(.

  ,A3  ,A5  ,A4-לחצו על ► או על ◄ כדי לבחור ב  3
 .Ledger או Legal  , Letter ,10x15cm 

לחצו על OK )אישור(.
 Complete-לחוץ על ▲ או על ▼ כדי לבחור ב  4

)הושלם(. לחצו על OK )אישור(.
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 גודל נייר וסוג נייר 
)MFC-J6510DW עבור(

להשגת איכות ההדפסה הטובה ביותר, הגדירו את 
המכשיר בהתאם לסוג הנייר שאתם משתמשים בו.

ניתן להשתמש בשבעה גדלים של נייר לצורך הדפסת 
 Legal  ,Letter ,15 ס"מ  x 10  ,A3  ,A5  ,A4 :העתקים

 ,A4 :ובחמישה גדלים לצורך הדפסת פקסים Ledger-ו
 Letter  ,Ledger  ,A3 ו-Legal. כאשר אתם טוענים למכשיר 
נייר בגודל שונה, תצטרכו לשנות את הגדרת גודל הנייר 

באותו זמן, כדי שהמכשיר יוכל להתאים את הפקס הנכנס 
לגודל הנייר.

לחצו על Paper Tray Setting )הגדרות מגש נייר(.  1
לחצו על ▲ או על ▼ כדי לבחור ב-Tray#1 )מגש   2

 מספר 1( או ב-Tray#2 )מגש מספר 2(.
לחצו על OK )אישור(.

בצעו אחת מהפעולות הבאות:  3
 ,) אם אתם בחרתם ב-Tray#1 )מגש מספר 1 ■

 לחצו על ▲ או על ▼.
לחצו על Paper Type )'סוג נייר'( ולחצו על 

 Plain Paper-או על ◄ כדי לבחור ב ►
)נייר רגיל(, Inkjet Paper )נייר הזרקת 
  ,Brother BP61  ,Brother BP71, ,)דיו

Other Glossy )נייר מבריק אחר( או 
 Transparency )שקפים(. 

לחצו על OK )אישור(.
לחצו על ▲ או על ▼ כדי לבחור בגודל הנייר 

  ,A3  ,A5  ,A4-ולחצו על ► או על ◄ כדי לבחור ב
.Ledger או Legal  , Letter ,10x15cm 

לחצו על OK )אישור(.
( לחצו על  אם בחרתם ב-Tray#2 )מגש מספר 2 ■

▲ או על ▼ כדי לבחור בPaper Size )גודל 
  ,A4-הנייר( ולחצו על ► או על ◄ כדי לבחור ב

 .Ledger או Legal  , Letter ,10x15cm  ,A3  ,A5 
לחצו על OK )אישור(.

 Complete-לחוץ על ▲ או על ▼ כדי לבחור ב  4
 )הושלם(. 

לחצו על OK )אישור(.
 Complete-לחוץ על ▲ או על ▼ כדי לבחור ב  5

 )הושלם(. 
לחצו על OK )אישור(.

הערה

  ,A3  ,A4 במגש מס' 2 ניתן להשתמש בנייר רגיל ובגדלים
Letter  ,Ledger או Legal בלבד.

• הנייר המודפס ייצא מהמכשיר ויונח על מגש הנייר 
שבצידו הקדמי, כאשר הצד המודפס פונה כלפי מעלה. 

כאשר אתם מדפיסים על שקפים או על נייר מבריק, 
הוציאו את הנייר המודפס באופן מיידי כדי למנוע מריחת 

צבע וחסימות.

שימוש במגשים במצב צילום מסמכים 
)עבור MFC-J6710DW בלבד(

ניתן לשנות את מגש ברירת המחדל שהמכשיר ישתמש 
בו להדפסת צילומים.

אפשרות Auto Select )בחירה אוטומטית( תאפשר 
למכשיר שלכם להזין נייר ממגש מספר 1 או ממגש מספר 

2, בהתאם להגדרות של סוג הנייר וגודלו מתפריט לחצן 
COPY )צילום מסמכים(.

כדי לשנות את הגדרת ברירת המחדל, בצעו את הפעולות 
הבאות:

לחצו על Tray Setting )הגדרות מגש(.  1
לחצו על ▲ או על ▼ כדי לבחור   2

ב-Tray Use: Copy )שימוש במגש: צילום 
מסמכים(

 Tray#1-לחצו על ► או על ◄ כדי לבחור ב  3
)מגש מספר 1(, Tray#2 )מגש מספר 2( או 

 Auto Select )בחירה אוטומטית(.
לחצו על OK )אישור(.

 Complete-לחוץ על ▲ או על ▼ כדי לבחור ב  4
 )הושלם(. 

לחצו על OK )אישור(.

הערה

ניתן לשנות את גודל הנייר ובחירת המגש באופן 
זמני עבור העותק הבא. )עיינו בסעיפים "גודל הנייר" 

ו-"בחירת מגש )עבור MFC-J6710DW בלבד(" 
בעמודים הבאים.(
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 שימוש במגש במצב פקס
)עבור MFC-J6710DW בלבד(

ניתן לשנות את המגש המועדף שהמדפסת תשתמש בו 
להדפסה בעת קבלת פקסים.

אפשרות Auto Select )בחירה אוטומטית( מאפשרת 
למכשיר שלכם לקחת נייר ראשית ממגש מספר 1, או 

ממגש מספר 2 אם:
גודל הנייר המוגדר במגש מספר 2 שונה מגודל הנייר   ■

המתאים טוב יותר לפקסים שהתקבלו.
בשני המגשים ישנו אותו סוג הנייר ומגש מספר 1   ■

אינו מוגדר לשימוש בנייר פשוט.
לחצו על Tray Setting )הגדרות מגש(.  1

 Tray Use: Fax-לחצו על ▲ או על ▼ כדי לבחור ב  2
)שימוש במגש: פקס(.

 Tray#1-לחצו על ► או על ◄ כדי לבחור ב  3
)מגש מספר 1(, Tray#2 )מגש מספר 2( או 

 Auto Select )בחירה אוטומטית(.
לחצו על OK )אישור(.

 Complete-לחצו על ▲ או על ▼ כדי לבחור ב  4
 )הושלם(.

לחצו על OK )אישור(.

Secure Paper Feed מצב 
)הזנת נייר מאובטחת( עבור נייר בגודל 

A3 בעל כיוון סיבים רוחבי

אם בהדפסה מופיעים קווים אופקיים כאשר אתם 
משתמשים בנייר A3, ייתכן שאתם משתמשים בנייר בעל 

 A3 - Short Grain כיוון סיבים אורכי. העבירו את מצב
 )A3 - כיוון סיבים רוחבי( למצב Off )מבוטל( כדי להימנע 

מבעיה זו. 
לחצו על MENU )תפריט(.  1

 General Setup-לחצו על ▲ או על ▼ כדי לבחור ב  2
 )הגדרות כלליות(.

לחצו על OK )אישור(.
לחצו על ▲ או על ▼ כדי לבחור   3

 A3 - Short Grain-ב 
- כיוון סיבים רוחבי(.  A3(

לחצו על ► או על ◄ כדי לבחור ב-Off )מבוטל(.   4
     לחצו על OK )אישור(.

לחצו על Stop/Exit )עצירה/יציאה(.  5

הערה

• אם אינכם בטוחים באיזה סוג נייר אתם 
משתמשים, בדקו את המידע של אריזת הנייר או 

פנו ליצרן.

• ההדפסה תתבצע במהירות נמוכה יותר בעת 
 A3 - Short Grain setting הפעלת המצב

 )A3 - כיוון סיבים רוחבי(.
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2

נייר מתאים ומדיות הדפסה 
אחרות

סוג הנייר שאתם משתמשים בו עשוי להשפיע על איכות 
ההדפסה.

כדי ליהנות מאיכות הדפסה מיטבית עבור ההגדרות 
שבחרתם, התאימו תמיד את סוג הנייר לסוג הנייר 

שטענתם.
ניתן להשתמש בנייר רגיל, נייר הזרקת דיו )נייר מצופה(, 

נייר מבריק, נייר דביק, שקפים ומעטפות.
מומלץ לנסות נייר מסוגים שונים לפני שתרכשו נייר 

בכמות גדולה.
לתוצאות הטובות ביותר, השתמשו בנייר מתוצרת 

.Brother

כשאתם מדפיסים על נייר להזרקת דיו )נייר מצופה(,   ■
שקפים ונייר צילום, הקפידו לבחור את מדיית 

ההדפסה המתאימה בכרטיסייה "Basic" )בסיסי( 
שבמנהל המדפסת או בהגדרת Paper Type )סוג 

הנייר( שבתפריט. )ראו גודל הנייר וסוג הנייר 
בעמודים הקודמים.(

 ,Brother כשאתם מדפיסים על נייר צילום מתוצרת  ■
טענו במגש הנייר גיליון נוסף מאותו סוג של נייר 
צילום. למטרה זו נכלל גיליון נוסף באריזת הנייר.

כאשר אתם מדפיסים על שקפים או על נייר צילום,   ■
הוציאו מיד כל גיליון לאחר שהודפס, כדי למנוע 

מריחת צבע והיתקעות נייר.
הימנעו מלגעת בצד המודפס של הניירות מיד לאחר   ■

ההדפסה. ייתכן שהמשטח לא יהיה יבש לחלוטין, 
והוא עלול להכתים את האצבעות שלכם.

מדיית הדפסה מומלצת
להשגת איכות ההדפסה הטובה ביותר, אנו ממליצים לכם 
להשתמש בנייר מתוצרת Brother. )עיינו בטבלה שלהלן.(

אם לא ניתן להשיג נייר מתוצרת Brother במדינה שבה 
אתם גרים, מומלץ לנסות נייר מסוגים שונים לפני 

שתרכשו נייר בכמות גדולה.
להדפסה על שקפים מומלץ להשתמש בשקפים 

.3M מתוצרת

Brother נייר מתוצרת

פריטסוג הנייר

A3BP60PA3 פשוט

A3BP71GA3 נייר צילום מבריק

A3BP60MA3 הזרקת דיו )מט(

A4BP60PA רגיל

A4BP71GA4 נייר צילום מבריק

A4BP60MA הזרקת דיו )מט(

 נייר צילום מבריק
x 15 10 ס"מ

BP71GP
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טיפול במדיית צילום ושימוש בה
שמרו את הנייר באריזתו המקורית, ושמרו את   ■

החבילה סגורה. שמרו את הנייר שוכב שטוח 
והרחיקו אותו מלחות, מאור שמש ישיר ומחום.

הימנעו מלגעת בצד המבריק )המצופה( של נייר   ■
הצילום. טענו את נייר הצילום כשהצד המבריק פונה 

כלפי מטה.
הימנעו מלגעת בפני השטח של השקפים היות שהם   ■
סופגים מים וזיעה בקלות, והדבר עלול לגרום לירידה 

באיכות ההדפסה. שקפים המיועדים למדפסות 
לייזר/מכונות צילום עלולים להכתים את המסמך 

הבא שלכם. השתמשו אך ורק בשקפים המומלצים 
לשימוש במדפסות הזרקת דיו.

מדבקות
המדבקות חייבות להיות מסודרות כך שהן יכסו את כל 

הגיליון לאורכו ולרוחבו. שימוש בגיליון מדבקות עם רווחים 
עלול לגרום לקילוף של המדבקות ולגרום לחסימות או 

לבעיות הדפסה חמורות.

סוגי מדבקות שאינן מומלצות לשימוש
אין להשתמש במדבקות פגומות, מכופפות, מקומטות או 

בעלות צורה מיוחדת.

חשוב
אין להזין גיליונות מדבקות שנעשה בהם שימוש   •

חלקי. האזורים החשופים בגיליון המדבקות יגרמו 
נזק למכשיר.

אין לעשות שימוש בגיליון מדבקות שכבר נעשה בו   •
שימוש או שחסרות בו חלק מהמדבקות.

קיבולת הנייר של מכסה מגש הפלט
עד 50 גיליונות נייר A4 במשקל 80  גרם/מ"ר .

בעת שימוש בשקפים או בנייר צילום, יש להוציא כל   ■
גיליון ממגש הפלט מיד בסיום הדפסתו כדי למנוע 

מריחות דיו.

חשוב
אין להשתמש בסוגי הנייר הבאים:

נייר פגום, נייר מקופל, נייר מקומט או נייר בעל   •
צורה חריגה

קיפול שעולה על 2 מ"מ עלול לגרום   1
להיתקעות נייר.

נייר מבריק במיוחד או בעל מרקם עשיר   •
נייר שלא ניתן לערום אותו בצורה מסודרת  •

נייר בעל כיוון סיבים רוחבי  •
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2

בחירת מדיית ההדפסה המתאימה

סוג הנייר וגודל הנייר המתאימים לפעולות השונות

שימושגודל הניירסוג הנייר

Photo העתקהפקס
Capture

מדפסת

כןכןכןכןx 297  420 מ"מA3נייר חתוך
A4 297 מ"מ  x 210כןכןכןכן

Ledger431.8 מ"מ  x 279.4כןכןכןכן

Letter279.4 מ"מ  x 215.9כןכןכןכן

Legal355.6 מ"מ  x 215.9כן—כןכן

Executive267 מ"מ  x 184———כן

JIS B4364 מ"מ  x 257——— מוגדר על-ידי
המשתמש

JIS B5 257 מ"מ  x 182——— מוגדר על-ידי
המשתמש

A5 210 מ"מ  x 148—כן—כן

A6 148 מ"מ  x 105———כן

כןכןכן—x 10  15 ס"מ Photoכרטיסים
Photo L127 מ"מ  x 89———כן

Photo 2L 18 ס"מ  x 13——כןכן

Index Card 203 מ"מ  x 127———כן

Postcard 1 148 מ"מ  x 100——— מוגדר על-ידי
המשתמש

  Postcard 2
)Double( 200 מ"מ  x 148——— מוגדר על-ידי

המשתמש
כן———x 162  229 מ"מ מעטפת C5מעטפות

DL 220 מ"מ מעטפת  x 110———כן

COM-10241 מ"מ  x 105———כן

Monarch191 מ"מ  x 98———כן

Y4 235 מ"מ מעטפת  x 105———כן

כן—כן—x 210  297 מ"מ A4שקפים
Letter279.4 מ"מ  x 215.9—כן—כן

Legal355.6 מ"מ  x 215.9—כן—כן

A5 210 מ"מ  x 148—כן—כן

מוגדר על-ידי ———מדבקות 1
המשתמש

פתח הזנה ידנית בלבד  1
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פרק 2

קיבולת נייר במגשי הנייר

מספרסוגי ניירגודל נייר
הגיליונות

מגש מספר 1
  ,Executive  ,Legal  ,A3  ,Ledger  ,A4

  ,JIS B5  ,JIS B4  ,A6  ,A5  ,Letter
 ,C5  ,DL ,10 מעטפות )מספר

 Photo  ,Photo, Photo L  ,)Y4  ,Monarch 
 ,Postcard 1  ,Index Card  ,2L 

Postcard 2

250 1נייר רגיל

20נייר הזרקת דיו

20נייר מבריק, נייר צילום

30דלויות, כרטיס אינדקס

10מעטפות, שקפים

Executive  ,Legal  ,A3  ,Ledger  ,A4,מגש מספר 2

JIS B5  ,JIS B4  ,Letter
250 1נייר רגיל

Executive,  ,Legal  ,A3  ,Ledger  ,A4 פתח הזנה ידנית
 ,JIS B5  ,JIS B4  ,A6  ,A5  ,Letter

 ,C5  ,DL ,10 מעטפות )מספר
 Photo  ,Photo, Photo L  ,)Y4  ,Monarch 

  ,Postcard 1  ,Index Card  ,2L 
Postcard 2

נייר רגיל, נייר הזרקת דיו, נייר 
מבריק, מעטפות, שקפים וגיליון 

מדבקות
1

עד 250 גיליונות של נייר במשקל 80 גרם/מ"ר.  1

משקל הנייר ועובי הנייר

עובימשקלסוג הנייר
0.08 עד 0.15 מ"מ64 עד 120 גרם/מ"רנייר רגילנייר חתוך

 )מגש מספר 2(
נייר רגיל

0.08 עד 0.15 מ"מ64 עד 105 גרם/מ"ר

0.08 עד 0.25 מ"מ64 עד 200 גרם/מ"רנייר הזרקת דיו

עד 0.25 מ"מ64 עד 220 גרם/מ"רנייר מבריק1

עד 0.25 מ"מ64 עד 220 גרם/מ"רכרטיס צילום1כרטיסים

עד 0.15 מ"מעד 120 גרם/מ"רכרטיס אינדקס

גלויה 1
גלויה 2

עד 0.25 מ"מעד 200 גרם/מ"ר

עד 0.52 מ"מ75 עד 95 גרם/מ"רמעטפות

——שקפים
——מדבקות

.Brother 260 גרם/מ"ר ( מותאם במיוחד למדפסות הזרקת דיו מתוצרת (  BP71 נייר מסוג  1
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כיצד לטעון מסמכים
ניתן לשלוח פקס, ליצור העתקים ולסרוק מה-ADF )מזין 

המסמכים האוטומטי( ומזכוכית הסורק.

שימוש במזין המסמכים האוטומטי
מזין המסמכים האוטומטי מסוגל להכיל עד 35 דפי נייר 
והוא מזין כל דף בנפרד. יש להשתמש בנייר רגיל של 

80 גרם/מ"ר ולנער תמיד את הדפים לפני הנחתם במזין 
המסמכים האוטומטי.

גודלי המסמכים הנתמכים
נייר מומלץ: A4  80 גרם/מ"ר

148 עד 431.8 מ"מאורך:

148 עד 297 מ"מרוחב:

64 עד 90 גרם/מ"רמשקל:

כיצד לטעון מסמכים

ודאו שהדיו על גבי מסמכים התייבש לחלוטין.
פתחו את מחזיק המסמכים של המזין האוטומטי )1(   1

ואת מדף הפלט של המזין האוטומטי )2(.

נערו את חבילת הדפים היטב.  2
כווננו את מוליכי הדפים )1( כך שיתאימו לרוחב   3

המסמכים.

הניחו את המסמכים שלכם במזין המסמכים האוטומטי,   4
עם הפנים כלפי מעלה והקצה העליון פונה למכשיר, 

עד שאתם מרגישים שהם נוגעים בגלילי ההזנה.

חשוב
אין למשוך את המסמך בזמן שהוא מוזן למכשיר.  •

אין להשתמש בניירות מקופלים, מקומטים,   •
קרועים, מהודקים או בדפים עם סיכות, דבק או 

נייר דבק.
אין להשתמש בקרטונים, עיתונים או בדים.  •

חשוב
אין להשאיר מסמכים עבים על לוח הזכוכית של 

הסורק. אם תעשו זאת, מזין המסמכים האוטומטי 
עלול להיתקע.

טעינת מסמכים
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פרק 3

שימוש בזכוכית הסורק
ניתן להשתמש בלוח הזכוכית של הסורק כדי לשלוח 

פקסים, לצלם מסמכים או לסרוק דפים מספר, דף 
אחרי דף.

גודלי המסמכים הנתמכים

עד 431.8 מ"מאורך:
עד 297 מ"מרוחב:

עד 2 ק"גמשקל:

כיצד לטעון מסמכים

הרימו את כיסוי הסורק.  1
באמצעות סימוני גודל המסמך, שבצד שמאל ובחלקו   2
העליון של המכשיר, הניחו את המסמך בצמוד לפינה 

העליונה השמאלית של זכוכית הסורק כך שהצד 
הכתוב פונה כלפי מטה.

סגרו את מכסה הסורק.  3

חשוב
אם אתם סורקים ספר או מסמך עבה, אל תטרקו את 

המכסה ואל תלחצו עליו.

הערה

לשימוש בלוח הזכוכית של הסורק, יש לוודא שאין 
נייר במזין המסמכים האוטומטי.
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3

אזור הניתן לסריקה
האזור הניתן לסריקה תלוי בהגדרות היישום שאתם 
משתמשים בו. האיורים הבאים מציגים את האזורים 

שאינם ניתנים לסריקה.

מסמךשימוש
גודל

עליון )1(
תחתון )2(

שמאל )3(
ימין )4(

4.5 מ"מ3 מ"מA3פקס

A413 מ"מ

Ledger3.7 מ"מ
Letter4 מ"מ
Legal

צילום 
כל מידותמסמכים

הנייר
3 מ"מ

סריקה

האזור שאינו ניתן לסריקה בעת שימוש במזין המסמכים האוטומטי   1

הוא 1 מ"מ.
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אופן שליחת פקס
להלן הנחיות לשליחת פקס.

כאשר ברצונכם לשלוח פקס או לשנות את הגדרות   1
שליחת הפקסים או קבלתם, לחצו על לחצן 

 )FAX(  עד שהוא יואר בכחול.

 ■ על הצג יופיע:

בצעו אחת מהפעולות הבאות להזנת המסמך:  2
הניחו את המסמך במזין המסמכים האוטומטי   ■

כאשר הצד המודפס פונה כלפי מעלה. )ראו שימוש 
במזין המסמכים האוטומטי בעמודים הקודמים.(
■ הניחו את המסמך על זכוכית הסורק כאשר הצד 
המודפס פונה כלפי מטה. )ראו שימוש בזכוכית 

הסורק בעמודים הקודמים.(

ניתן לשנות את הגדרות שליחת הפקס הבאות. לחצו   3
על FAX )פקס( ולאחר מכן לחצו על ◄ או על ► 

כדי לעיין בהגדרות הפקס. כאשר ההגדרה שאתם 
רוצים לשנות מוצגת, לחצו עליה ובחרו את האפשרות 

שלכם.
)מדריך בסיסי למשתמש(

לפרטים אודות שינוי הגדרות הפקס הבאות ראו 
העמודים הבאים עד העמודים הבאים.

Glass ScanSize )גודל שטח הסריקה(  ■
Colour Fax Transmission )שליחת פקס צבעוני(  ■
Preview Outgoing Fax )צפייה מקדימה בפקס   ■

יוצא(
Transmission Verification Report )דוח אימות   ■

השידור( )הגדרה(
)מדריך מתקדם למשתמש(

לפעולות שליחת פקס ולהגדרות פקס מתקדמות, ראו 
"שליחת פקס" בפרק 3 במדריך המתקדם למשתמש:

Contrast )ניגודיות(  ■
Fax Resolution )רזולוציית פקס(  ■

 Set New Defaults  ■
)הגדרת ברירות מחדל חדשות(

Factory Reset )איפוס להגדרות היצרן(  ■
Duplex fax )פקס דו-צדדי(  ■

 Faxing at End of Call  ■
)שליחת פקס בסיום השיחה(

Broadcasting )שידור(  ■
Real Time TX )שליחה בזמן אמת(  ■

Overseas Mode )מצב חו"ל(  ■
Delayed Fax )פקס מושהה(  ■

Batch TX )שליחת קבוצת פקסים(  ■
 Canceling Waiting Jobs  ■

)ביטול משימות ממתינות(
Polled Transmit )פקס על פי דרישה(  ■

הערה

לשליחת פקסים צבעוניים בעלי דפים מרובים, יש   •
להשתמש במזין המסמכים האוטומטי.

אם אתם שולחים פקס שחור-לבן ממזין המסמכים   •
האוטומטי כאשר הזיכרון מלא, יישלח הפקס בזמן 

אמת.
באפשרותכם להשתמש בזכוכית הסורק כדי   •

לשלוח בפקס עמודים של ספר בזה אחר זה. ניתן 
להגדיר את המסמכים עד לגודל מרבי של A3 או 

.Ledger

היות שניתן לסרוק עמוד אחד בכל פעם, קל יותר   •
להשתמש במזין המסמכים האוטומטי לשליחה של 

מסמך מרובה דפים.

שליחת פקס

FAXFAX Fax    Press Start
Enter Number

Fax Resolution Standard
Contrast Auto
Glass ScanSize A4
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שליחת פקס

4

הזינו את מספר הפקס.  4
 באמצעות לוח מקשי החיוג 

באמצעות ספר הטלפונים
Phone Book )ספר טלפונים(  ■

שימוש בהיסטוריית השיחות
Outgoing Call )שיחות יוצאות(  ■

Caller ID hist )היסטוריית שיחות מזוהות(  ■

הערה

ניתן לצפות בהודעת הפקס לפני השליחה על ידי 
קביעת הגדרת Fax Preview )צפייה מקדימה 

בפקס( למצב On )מופעל(. )ראו "כיצד לבצע צפייה 
מקדימה בפקס יוצא" בעמודים הבאים.(

לחצו על Mono Start )התחלה בשחור-לבן( או על   5
Colour Start )התחלה בצבע(.

שליחת פקס ממזין המסמכים האוטומטי
המכשיר יתחיל לסרוק את המסמך.  ■ 

שליחת פקס הנמצא מתחת ללוח הזכוכית של 
הסורק

אם תלחצו על Mono Start )התחלה בשחור-לבן(,   ■
המכשיר יתחיל לסרוק את העמוד הראשון.

בצעו אחת מהפעולות הבאות:
כדי לשלוח דף אחד, לחצו על 2 כדי לבחור   •

באפשרות  No (Send) )לא ]שלח[( )או לחצו 
.)Mono Start שוב על

המכשיר יתחיל בשליחת המסמך.
לשליחה של יותר מעמוד אחד, לחצו על 1 כדי   •

לבחור ב-Yes )כן( והניחו את הדף הבא על 
זכוכית הסורק. לחצו על OK )אישור(. המכשיר 
יתחיל בסריקת הדף. )חזרו על שלב זה עבור 

כל דף נוסף(.
אם אתם לוחצים על Colour Start )התחלה   ■
בצבע(, המכשיר יתחיל לשלוח את המסמך.

עצירת הפקס
לעצירת הפקס לחצו על Stop/Exit )עצירה/יציאה(.

הגדרת גודל זכוכית הסורק לשליחת 
פקסים

כאשר המסמך הוא בגודל Letter, עליכם להגדיר את 
האפשרות Scan Size )גודל סריקה( ל-Letter. אם לא 
תעשו זאת, השוליים הצדדיים של הפקס לא ייסרקו.

לחצו על  )FAX( )פקס(.  1
לחצו על ▲ או על ▼ כדי לבחור   2

ב-Glass Scan Size )גודל שטח הסריקה(.
 ,A3 ,A4-לחצו על ► או על ◄ כדי לבחור ב  4

.Ledger או Legal ,Letter

שליחת פקס צבעוני
המכשיר יכול לשלוח פקסים צבעוניים למכשירים 

התומכים בתכונה זו.
לא ניתן לאחסן פקסים צבעוניים בזיכרון המכשיר. כאשר 

אתם שולחים פקסים צבעוניים, המכשיר ישלח אותם בזמן 
אמת )גם אם המאפיין Real Time TX )שידור בזמן 

אמת( מוגדר ל-Off )מבוטל(.

ביטול פקס במהלך השליחה
אם ברצונכם לבטל פקס במהלך ביצוע סריקה, חיוג או 

שליחה, לחצו על הלחצן Stop/Exit )עצירה\יציאה(.

הערה

באפשרותכם לשמור את ההגדרות שבהן אתם   •
משתמשים לעתים קרובות באמצעות הפיכתן 

לברירת מחדל. )עיינו בסעיף "קביעת השינויים 
שערכתם כברירת מחדל חדשה" בפרק 3 של 

המדריך המתקדם למשתמש(.
הגדרה זו זמינה רק עבור שליחת מסמכים   •

מזכוכית הסורק.
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פרק 4

כיצד לבצע צפייה מקדימה בפקס יוצא
ניתן לצפות בהודעת פקס לפני שליחתה. עליכם להעביר 

את האפשרויות Real Time Transmission )שידור בזמן 
אמת( ו-Polling RX )משיכת פקסים על פי דרישה( למצב 

Off )כבוי( לפני שאתם משתמשים בתכונה זו.
לחצו על  )FAX( )פקס(.  1

הכניסו מסמך.  2
הזינו את מספק הפקס באמצעות לוח מקשי החיוג,   3

החיוג באמצעות לחצן יחיד או החיוג המהיר.
לחצו על Fax Preview )תצוגה מקדימה של פקסים(.   4

המכשיר מתחיל לסרוק את המסמך והפקס היוצא 
מופיע על הצג. כאשר הפקס פתוח לחצני לוח הבקרה 

יבצעו את הפעולות שלהלן.

תיאורלחצן

הגדלת הפקס.

הקטנת הפקס.

עיון לאורך.▲ או ▼

עיון לרוחב.► או ◄

סיבוב הפקס עם כיוון השעון.

חזרה לעמוד הקודם.

מעבר לעמוד הבא.

הערה

אם מוצגת תצוגה מקדימה של פקס צבעוני טרם 
שליחתו, ניתן יהיה לשלוח אותו רק בשחור לבן. אין 
להשתמש ב-Fax Preview )צפייה מקדימה בפקס( 

בשליחת פקסים צבעוניים.

לחצו על Mono Start )התחלה בשחור-לבן(.  5

הערה

הודעת הפקס שמאוחסנת בזיכרון תישלח ואז 
תימחק כאשר תלחצו על Mono Start )התחלה 

בשחור-לבן(.

דוח אימות שידור
ניתן להשתמש בדוח אימות שידור כהוכחה לשליחת פקס. 

דוח זה מציין את שם השולח או את מספר הפקס שלו, 
את השעה ואת התאריך של השליחה, את משך השליחה, 
את מספר הדפים שנשלחו ואם השליחה בוצעה בהצלחה 

או לא.
 Transmission Verification קיימות כמה הגדרות עבור

Report )דוח אימות השידור(.

On )מופעל(: הדפסת דוח לאחר שליחת כל פקס.  ■
On+Image )מופעל+תמונה(: הדפסת דוח לאחר   ■

שליחת כל פקס. חלק מהעמוד הראשון של הפקס 
יופיע בדוח.

Off )מבוטל(: הדפסת דוח כאשר שליחת הפקס   ■
נכשלה עקב שגיאה בשידור. הדוח יודפס גם 

אם המכשיר המקבל את הפקס משנה את גודל 
המסמך ששלחתם. Off )מבוטל( היא הגדרת 

ברירת המחדל.
Off+Image )מבוטל+תמונה(: הדפסת דוח   ■

כאשר שליחת הפקס נכשלה עקב שגיאה בשידור. 
הדוח יודפס גם אם שליחת הפקס הצליחה, אולם 

המכשיר המקבל את הפקס משנה את גודל המסמך 
ששלחתם. חלק מהעמוד הראשון של הפקס יופיע 

בדוח.
Off2 )מבוטל 2(: הדפסת דוח רק כאשר שליחת   ■

הפקס נכשלה עקב שגיאה בשידור.
Off2+Image )מבוטל 2 + תמונה(: הדפסת דוח רק   ■

כאשר שליחת הפקס נכשלה עקב שגיאה בשידור. 
חלק מהעמוד הראשון של הפקס יופיע בדוח.
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4

1. לחצו על Menu )תפריט(.
לחצו על ▲ או על ▼ כדי לבחור ב-Fax )פקס(.  2 

לחצו על OK )אישור(.
לחצו על ▲ או על ▼ כדי לבחור   3

 ב-Report settings )הגדרות דוחות(.
לחצו על OK )אישור(.

 XMIT Report-לחצו על ▲ או על ▼ כדי לבחור ב  4
)דוח העברה(.

5  לחצו על ► או על ◄ כדי לבחור ב-On )מופעל(, 
On+Image )מופעל+תמונה(, Off )מבוטל(, 

Off+Image )מבוטל+תמונה(, Off2 )מבוטל 2( או 
 Off2 + Image )מבוטל 2 + תמונה(.

לחצו על OK )אישור(.
לחצו על Stop/Exit )עצירה/יציאה(.  6

הערה

 On+Image אם בחרתם באפשרות  •
)מופעל+תמונה(, Off+Image )מבוטל+תמונה( 
או Off2+Image )מבוטל 2 + תמונה( התמונה 

 Transmission( תופיע על דוח אימות השידור
Verification Report( רק אם האפשרות 

Real Time Transmission )שידור בזמן אמת( 
מכוונת למצב Off )מבוטל(. )ראו "שידור בזמן 

אמת" בפרק 3 של המדריך המתקדם למשתמש.(
אם השידור הצליח, המילה Ok )אישור( תופיע   •
ליד "ReSULT" )תוצאה( בדוח אימות השידור. 

אם השידור לא הצליח, המילה "eRROR" )שגיאה( 
תופיע ליד המילה "ReSULT" )תוצאה(.
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5

מצבי קבלה
עליכם לבחור במצב קבלה בהתאם להתקנים החיצוניים ולשירותי הטלפון בקו הטלפון שברשותכם.

בחירת מצב קבלה
כברירת מחדל, המכשיר יקבל כל פקס שיישלח אליו. התרשים הבא יעזור לכם לבחור את המצב המתאים.

לקבלת מידע מפורט על מצבי קבלה, עיינו ב"שימוש במצבי קבלה" בעמודים הבאים.

כדי להגדיר מצב קבלה, פעלו בהתאם להנחיות הבאות:
לחצו על MENU )תפריט(.  1

לחצו על ▲ או על ▼ כדי לבחור ב-Initial Setup )הגדרות התחלתיות(.  2
לחצו על Initial Setup )הגדרות התחלתיות(.  3

לחצו על ▲ או על ▼ כדי לבחור ב-Receive Mode )מצב קבלה(.  4
לחצו על Receive Mode )מצב קבלה(.  5

לחצו על Fax Only )פקס בלבד(, Fax/Tel )פקס/טלפון(, external TAD )משיבון חיצוני( או Manual )ידני(.  6
לחצו על Stop/Exit )עצירה/יציאה(.  7 

על צג ה-LCD יופיע מצב הקבלה הנוכחי.

האם ברצונכם להשתמש בתכונות הטלפון של המכשיר )אם קיימות( או במכשיר טלפון או משיבון חיצוני 
שמחובר לאותו קו טלפון כמו המכשיר?

האם אתם משתמשים בתא הקולי של מכשיר טלפון או משיבון חיצוני?

האם ברצונכם שהמכשיר יענה לשיחות טלפון ופקס באופן אוטומטי?

כן

כן

כן

לא

לא

לא

Fax Only 
)פקס בלבד(

Manual )ידני(

 Fax/Tel
)פקס/טלפון(

 External TAD
)משיבון חיצוני(

קבלת פקס
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קבלת פקס

5

שימוש במצבי קבלה
 Fax Only( חלק ממצבי הקבלה גורמים למענה אוטומטי

)פקס בלבד( ו-Fax/Tel )פקס/טלפון((. ייתכן שתרצו 
לשנות את השהיית הצלצול טרם השימוש במצבים אלו. 

 )ראו "השהיית צלצול" בעמודים הבאים.(

Fax Only )פקס בלבד(

מצב Fax Only )פקס בלבד( יענה באופן אוטומטי לכל 
שיחה כשיחת פקס.

Fax/Tel )פקס/טלפון(

מצב Fax/Tel )פקס/טלפון( יסייע לך לנהל שיחות נכנסות 
באופן אוטומטי על-ידי זיהוי אם השיחה הנכנסת היא 

שיחת פקס או שיחה קולית וטיפול בהן באחת מהדרכים 
הבאות:

פקסים יתקבלו באופן אוטומטי.  ■ 
שיחות קוליות יפעילו את צלצול הפקס/טלפון כדי   ■

להורות לכם לענות. צלצול הפקס/טלפון הוא צלצול 
קצר כפול שהמכשיר משמיע.

Fax/Tel ראו גם "זמן צלצול פקס/טלפון" )מצב( 
)פקס/טלפון( בלבד(( בעמודים הבאים וכן "השהיית 

צלצול" בעמודים הבאים.(

Manual )ידני(

מצב Manual )ידני( מכבה באופן אוטומטי את כל פונקציות 
 BT Call המענה אלא אם כן אתם משתמשים במאפיין

.)BT אות זיהוי( Sign

לקבלת פקס במצב ידני, הרימו את השפופרת של מכשיר 
טלפון חיצוני. כאשר אתם שומעים צלילי פקס )צפצוף קצר 

חוזר(, לחצו על Mono Start )התחלה בשחור לבן( או 
Colour Start )התחלה בצבע( ובחרו Receive )קבלה(. 
ניתן להשתמש גם במאפיין Fax Detect )זיהוי פקס( כדי 

לקבל פקסים באמצעות הרמת שפופרת של מכשיר טלפון 
המחובר לאותו קו כמו הפקס.

)ראו גם "זיהוי פקס" בעמודים הבאים.(

External TAD )משיבון חיצוני(

מצב External TAD  )משיבון חיצוני( מאפשר למשיבון 
חיצוני לנהל את השיחות הנכנסות. הטיפול בשיחות 

נכנסות ייעשה באחת מהדרכים הבאות:
 ■ פקסים יתקבלו באופן אוטומטי.

 ■ מתקשרים יוכלו להשאיר הודעה במשיבון החיצוני.
)למידע נוסף עיינו בסעיף חיבור משיבון חיצוני בעמודים 

הבאים.(
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פרק 5

הגדרות מצב קבלה

Ring Delay )השהיית צלצול(

Ring Delay )השהיית צלצול( קובעת את מספר הפעמים 
 Fax Only שהמכשיר יצלצל לפני שהוא עונה במצבים

)פקס בלבד( או Fax/Tel )פקס/טלפון(. אם ברשותכם 
מכשירי טלפון חיצוניים או שלוחות טלפון באותו קו שאליו 

מחובר המכשיר, בחרו במספר הצלצולים המרבי.
)ראו הסעיף "הפעלה מטלפון חיצוני או משלוחת טלפון" 

בעמודים הבאים וכן "זיהוי פקס" בעמודים הבאים.(
לחצו על MENU )תפריט(.  1

לחצו על ▲ או על ▼ כדי לבחור ב-Fax )פקס(.  2 
לחצו על OK )אישור(.

 Setup Receive-לחצו על ▲ או על ▼ כדי לבחור ב  3
 )הגדרת מצב קבלה(.
לחצו על OK )אישור(.

 Ring Delay לחצו על ▲ או על ▼ כדי לבחור את  4
)השהיית צלצול(.

לחצו על ► או על ◄ כדי לבחור במספר הפעמים   5
 שאתם רוצים שהמכשיר יצלצל לפני שהוא עונה. 

 לחצו על OK )אישור(.
אם בחרתם 0, הקו לא יצלצל כלל.

לחצו על Stop/Exit )עצירה/יציאה(.  6

זמן צלצול פקס/טלפון 
)במצב Fax/Tel )פקס/טלפון( בלבד(

כאשר מישהו מתקשר למכשיר, אתם והמתקשר תשמעו 
צלצול טלפון רגיל. מספר הצלצולים נקבע על-ידי הגדרת 

השהיית הצלצול.
אם השיחה הנכנסת היא פקס, מכשירכם יקבל את 
 הפקס; אם היא שיחה קולית, ישמיע המכשיר צלצול

פקס/טלפון )צלצול קצר כפול( למשך הזמן שהגדרתם 
בהגדרת F/T Ring Time )זמן צלצול פקס/טלפון(. אם 

אתם שומעים צלצול פקס/טלפון, פירושו של דבר שנכנסה 
שיחה קולית.

היות שצלצול הפקס/טלפון מושמע על-ידי המכשיר, 
שלוחות טלפון ומכשירי טלפון חיצוניים לא ישמיעו צלצול. 
עם זאת, באפשרותכם לענות לשיחה מכל טלפון. )למידע 

נוסף עיינו בסעיף "שימוש בקודים לשימוש מרחוק" 
בעמודים הבאים.(

לחצו על MENU )תפריט(.  1
לחצו על ▲ או על ▼ כדי לבחור ב-Fax )פקס(.  2 

לחצו על OK )אישור(.
 Setup Receive-לחצו על ▲ או על ▼ כדי לבחור ב  3

 )הגדרת מצב קבלה(.
לחצו על OK )אישור(.

 F/T Ring Time-לחצו על ▲ או על ▼ כדי לבחור ב  4
)זמן צלצול פקס/טלפון(.

לחצו על ► או על ◄ כדי לבחור את משך הזמן   5
שהמכשיר יצלצל כדי להתריע על שיחה קולית 

 )20, 30, 40 או 70 שניות(. 
לחצו על OK )אישור(.

לחצו על Stop/Exit )עצירה/יציאה(.  6

הערה

גם אם המתקשר מנתק את השיחה באמצע הצלצול 
הקצר הכפול, המכשיר ימשיך לצלצל במשך הזמן 

שהוגדר.
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קבלת פקס

5

Fax Detect )זיהוי פקס(

אם Fax Detect )זיהוי פקס( מוגדר 
ל-On )מופעל(:

המכשיר יקבל שיחות פקס באופן אוטומטי, גם אם 
אתם עונים לשיחה. כאשר אתם רואים את ההודעה 
Receiving )מקבל( על צג ה-LCD או כאשר אתם 

שומעים צפצופים קצרים ומהירים בשפופרת הטלפון, 
פשוט הניחו את השפופרת חזרה במקומה. המכשיר 

יעשה את כל השאר.

אם Fax Detect )זיהוי פקס( מוגדר 
ל-Off )מבוטל(:

אם אתם ליד המכשיר ועונים לשיחת פקס באמצעות 
הרמת שפופרת הטלפון, לחצו על Mono Start )התחלה 

בשחור לבן( או Colour Start )התחלה בצבע(, ולאחר מכן 
לחצו על 2 כדי לקבל את הפקס.

אם עניתם לטלפון בשלוחה או בטלפון חיצוני, לחצו 51*. 
)עיינו בסעיף "הפעלה מטלפון חיצוני ומשלוחת טלפון" 

בעמודים הבאים.(

לחצו על MENU )תפריט(.  1
לחצו על ▲ או על ▼ כדי לבחור ב-Fax )פקס(.  2 

לחצו על OK )אישור(.
 Setup Receive-לחצו על ▲ או על ▼ כדי לבחור ב  3

 )הגדרת מצב קבלה(.
לחצו על OK )אישור(.

 Fax Detect-לחצו על ▲ או על ▼ כדי לבחור ב  4
)זיהוי פקס(.

לחצו על ► או על ◄ כדי לבחור ב-On )מופעל(   5
 )או Off )מבוטל((.

לחצו על OK )אישור(.
לחצו על Stop/Exit )עצירה/יציאה(.  6

תצוגה מקדימה של פקסים 
)שחור-לבן בלבד(

כיצד לבצע צפייה מקדימה בפקס 
שהתקבל

ניתן לצפות בפקסים שהתקבלו על צג ה-LCD על-ידי 
לחיצה על לחצן Fax Preview )תצוגה מקדימה 

של פקסים(. כאשר המכשיר במצב Ready )מוכן(, 
תופיע הודעה מוקפצת על צג ה-LCD המודיעה על 

פקסים חדשים.

הגדרת Fax Preview )תצוגה מקדימה של 
פקסים(

לחצו על Fax Preview )תצוגה מקדימה של פקסים(.  1
לחצו על 1 כדי לבחור ב-Yes )כן(.   2 

הודעה בצג ה-LCD תבקש מכם לאשר שוב מאחר 
שלא תתבצע הדפסה אוטומטית של הפקסים, אלא 

 צפייה בהם. 
לחצו על 1 כדי לבחור ב-Ok )אישור(.

הערה

אם מאפיין זה מוגדר למצב On )מופעל(, אך   •
המכשיר אינו מתחבר לשיחות פקס כאשר אתם 

מרימים שפופרת של טלפון חיצוני או של שלוחה, 
הקישו את קוד ההפעלה מרחוק 51*.

אם אתם שולחים פקס ממחשב באמצעות אותו   •
קו הטלפון והמכשיר קוטע את תהליך השליחה, 

הגדירו את המאפיין Fax Detect )זיהוי הפקס( 
ל-Off )כבוי(.

הערה

כאשר האפשרות Fax Preview )תצוגה מקדימה   •
של פקסים( מופעלת, עותק גיבוי של הפקסים 

Fax Forwarding לא יודפס עבור הפעולות 
 PC-Fax Receiving-העברת/קידום פקסים( ו(
)קבלת פקסים במחשב(, גם אם תקבעו את 

האפשרות Backup Print )הדפסת גיבוי( למצב 
On )מופעל(.

Fax Preview )תצוגה מקדימה של פקסים(   •
 Fax Forwarding אינה זמינה כאשר האפשרות

)העברת/קידום פקסים( מופעלת.
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פרק 5

שימוש ב-Fax Preview )תצוגה מקדימה של 
פקסים(

כאשר אתם מקבלים פקס תראו הודעה מוקפצת על צג 
) New Fax(es): 02 :לדוגמה( .LCD-ה

לחצו על Fax Preview )תצוגה מקדימה של פקסים(.  1
כעת תוכלו לראות את רשימת הפקסים החדשים.

לחצו על ▲ או על ▼ כדי לבחור בפקס שברצונכם   2
 לצפות. 

לחצו על OK )אישור(.

לחצו על Stop/Exit )עצירה/יציאה(.  3

כאשר הפקס מוצג, הלחצנים הבאיך יופיעו על הצג, 
לביצוע הפעולות הבאות.

תיאורלחצן

הגדלת הפקס.

הקטנת הפקס.

עיון לאורך.▲ או ▼

עיון לרוחב.► או ◄

סיבוב הפקס עם כיוון השעון.

מחיקת הפקס.
לחצו על 1 כדי לאשר.

חזרה לעמוד הקודם.

מעבר לעמוד הבא.

עברו לשלב הבא.
)הפונקציות הדפסה, חזרה ויציאה 

זמינים(

חזרה לרשימת הפקסים.

 Mono Start
)התחלה 

בשחור לבן(

הדפסת הפקס.
בצעו אחת מהפעולות הבאות:

לחץ על 1 ■ כדי להדפיס את כל 
ההודעה.

לחץ על 2 ■ כדי להדפיס רק את 
העמוד המוצג בלבד.

לחץ על 3 ■ כדי להדפיס רק את 
העמוד המוצג בלבד.

)לאחר הדפסה, ניתן למחוק או 
להדפיס מחדש את הפקס(

איך למחוק את כל הפקסים מהרשימה
לחצו על Fax Preview )תצוגה מקדימה של פקסים(.  1

 Delete All-לחצו על ▲ או על ▼ כדי לבחור ב  2
 )מחיקת הכול(.

 לחצו על OK )אישור(.
לחצו על 1 לאישור.

לחצו על Stop/Exit )עצירה/יציאה(.  3

איך למחוק את כל הפקסים מהרשימה
לחצו על Fax Preview )תצוגה מקדימה של פקסים(.  1

 Print All-לחצו על ▲ או על ▼ כדי לבחור ב  2
 )הדפסת הכול(. 

לחצו על OK )אישור(.
לחצו על Stop/Exit )עצירה/יציאה(.  3

הערה

אם קיבלתם פקס המכיל דפים בגדלים שונים   •
)לדוגמה דף נתונים אחד בגודל A4 ודף נתונים 

אחד בגודל A3(, המכשיר עשוי ליצור קובץ נוסף 
עבור כל גודל דף ולשמור אותם בנפרד. הצג עשוי 

להודיע שהתקבל יותר מפקס אחד.
ניתן גם לראות את רשימת הפקסים הישנה   •
באמצעות לחיצה על *. לחץ על # כדי לחזור 

לרשימת הפקסים החדשה.

הערה

 LCD-אם הפקס שלכם גדול ייתכן שהצגתו בצג ה  •
תתעכב מעט.

בצג יופיע מספר העמוד הנוכחי ומספר העמודים   •
הכולל של הודעת הפקס. אם הודעת הפקס מכילה 
יותר מ-99 עמודים, תצוגת מספר העמודים הכולל 

."XX" על הצג תהיה
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פעולות קוליות

צלילים או מתקפים
אם אתם מנויים על שירות חיוג מתקפים, אך ברצונכם 

לשלוח אותות בחיוג צלילים )לדוגמה: לשירותי בנקאות 
בטלפון(, מלאו אחר ההוראות הבאות:

הרימו את השפופרת של הטלפון החיצוני.  1
לחצו על # בלוח הבקרה של המכשיר. לחצני הספרות   2

שתלחצו עליהם לאחר מכן ישלחו אותות של חיוג 
צלילים.

לאחר שתנתקו את השיחה, יחזור המכשיר למצב חיוג 
מתקפים.

Fax/Tel mode )מצב פקס/טלפון(

כשהמכשיר נמצא במצב Fax/Tel )פקס/טלפון(, הוא 
ישתמש בצלצול פקס/טלפון )צלצול קצר כפול( כדי 

להתריע שעליכם לענות לשיחה קולית.
אם אתם ליד טלפון חיצוני, הרימו את שפופרת הטלפון 

החיצוני, ולחצו על Tel/R כדי לענות.
אם אתם משתמשים בשלוחת טלפון, עליכם להרים את 

השפופרת במהלך צלצול הפקס/טלפון, ולאחר מכן ללחוץ 
על #51 בין הצלצולים הקצרים הכפולים. אם אין אף אחד 

על הקו או שמישהו רוצה לשלוח לכם פקס, שלחו את 
השיחה בחזרה למכשיר בלחיצה על 51*.

 Caller ID )שיחה מזוהה(
)בבריטניה ובאירלנד בלבד(

תכונת השיחה המזוהה מאפשרת לכם להשתמש בשירות 
שיחה מזוהה אשר מסופק על-ידי חברות טלפון רבות. 

לקבלת מידע נוסף, פנו לחברת הטלפון שבה אתם מנויים. 
שירות זה מציג את מספר הטלפון, או את השם באם הוא 

זמין, של המתקשר בזמן שהטלפון מצלצל.
לאחר כמה צלצולים, מספר הטלפון של המתקשר יופיע 
על גבי הצג )וגם שמו, אם הוא זמין(. מייד לאחר שתענו 

לשיחה, פרטי השיחה המזוהה ייעלמו מצג ה-LCD אך 
פרטי השיחה המזוהה יישמרו בזיכרון השיחות המזוהות.

תוכלו לצפות ברשימה או לבחור באחד ממספרים אלו 
כדי לשלוח פקס, להוסיף אותו כמספר לחיוג בלחצן יחיד 
או למחוק אותו מההיסטוריה. )עיינו בסעיף "היסטוריית 

שיחות מזוהות" שבעמודים הבאים.(
ניתן לראות את 20 התווים הראשונים של המספר   ■

)או של השם(.
הודעת ID Unknown )מתקשר לא מזוהה( משמעה   ■

שמקור השיחה נמצא מחוץ לתחום של שירות 
השיחה המזוהה שאתם מנויים לו.

הודעת ID Withheld )חסימת זיהוי( משמעה   ■
שהמתקשר חסם באופן מכוון את שידור פרטי 

השיחה המזוהה שלו.
באפשרותכם להדפיס את רשימת השיחות המזוהות 

שהתקבלו במכשיר. )ראו "כיצד להדפיס דוח" בפרק 6 של 
המדריך המתקדם למשתמש.(

הערה

שירות השיחה המזוהה משתנה בהתאם לספק 
התקשורת. פנו לחברת הטלפון המקומית לבירור 

אודות סוג השירות הזמין באזורכם.

6
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פרק 6

הפעלת שיחה מזוהה
אם קיים שירות שיחה מזוהה בקו הטלפון שלכם, עליכם 

לכוון פונקציה זו למצב On )מופעל( לשם הצגת מספר 
הטלפון של המתקשר על צג ה-LCD כאשר הטלפון 

מצלצל.
לחצו על MENU )תפריט(.  1

לחצו על ▲ או על ▼ כדי לבחור ב-Fax )פקס(.  2 
לחצו על OK )אישור(.

לחצו על ▲ או על ▼ כדי לבחור   3
 ב-Miscellaneous )שונות(.

לחצו על OK )אישור(.
 Caller ID-לחצו על ▲ או על ▼ כדי לבחור ב  4

)שיחה מזוהה(.
לחצו על ► או על ◄ כדי לבחור ב-On )מופעל(   5

 )או Off )מבוטל(.
לחצו על OK )אישור(.

לחצו על Stop/Exit )עצירה/יציאה(.  6

שירותי טלפון
המכשיר שברשותכם תומך בשירות שיחה מזוהה המוצע 

על-ידי חלק מחברות הטלפון.
תכונות כגון דואר קולי, שיחה ממתינה, שיחה ממתינה 

מזוהה, שירותי משיבון, מערכות התראה ותכונות 
מותאמות אחרות על קו טלפון אחד עלולות לגרום לבעיות 

בהפעלת המכשיר.

הגדרת סוג קו הטלפון
אם בכוונתכם לחבר את המכשיר לקו טלפון במערכת 
מסוג PBX או ISDN לצורך משלוח וקבלה של פקסים, 

יש גם לשנות את סוג קו הטלפון בהתאם, על-ידי ביצוע 
הפעולות שלהלן.

לחצו על MENU )תפריט(.  1
לחצו על ▲ או על ▼ כדי לבחור   2

 ב-Initial Setup )הגדרות התחלתיות(.
לחצו על OK )אישור(.

לחצו על ▲ או על ▼ כדי לבחור   3
 ב-Phone Line Set )הגדרת קו הטלפון(.

לחצו על OK )אישור(.
לחצו על ISDN ,PBX   )או Normal )רגיל((.  4 

לחצו על OK )אישור(.
בצעו אחת מהפעולות הבאות:  5

. אם בחרתם PBX עברו לשלב 6 ■
, )רגיל( עברו  ■ Normal או ISDN אם בחרתם

לשלב 9.
 On לחצו על ▲ או על ▼ כדי לבחור באפשרות  6

 )מופעל( או Always )תמיד(.
לחצו על OK )אישור(.

הערה

תכונת השיחה המזוהה זמינה בבריטניה ובאירלנד 
בלבד.
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6

לחצו על ▲ או על ▼ כדי לבחור Change )שינוי(.  7 
לחצו על OK )אישור(.

לחצו על מספר הקידומת על לוח מקשי החיוג.   8 
לחצו על OK )אישור(.

לחצו על Stop/Exit )עצירה/יציאה(.  9

מערכות PBX והעברת שיחות
ההגדרה ההתחלתית של המכשיר היא Normal )רגיל(, 

המאפשרת חיבור לקו טלפון רגיל )PSTN(. עם זאת, 
 .PBX עסקים רבים משתמשים במרכזייה או במערכת

 .PBX-ניתן לחבר את המכשיר לרוב סוגי מערכות ה
תוכנת החיוג החוזר של המכשיר תומכת בהשהיית חיוג 

חוזר )TBR( בלבד. השהיית החיוג החוזר פועלת עם רוב 
מערכות ה-PBX ומאפשרת גישה לקו חוץ או העברת 

שיחות לשלוחה אחרת. התכונה פועלת כאשר לוחצים על 
לחצן R בצג ה-LCD או על לחצן Tel/R בלוח הבקרה.

הערה

 ,)  •TBR( אם קו הטלפון דורש השהיית חיוג חוזר
לחצו על Tel/R כדי להזין את ההשהיה.

ניתן להשתמש במספרים 0 עד 9, #, *•  ו-!. 
 )לחצו על Tel/R להצגת "!".( 

לא ניתן להשתמש ב- ! עם ספרות או תווים 
אחרים.

הערה

ניתן לתכנת לחיצה על לחצן Tel/R כחלק ממספר 
השמור בזיכרון החיוג בלחצן יחיד או בחיוג המהיר. 
כאשר אתם מתכנתים מספר לחיוג בלחצן אחד או 

לחיוג מהיר, לחצו תחילה על Tel/R )הסימן "!" יופיע 
על גבי הצג( ולאחר מכן הזינו את מספר הטלפון. אם 

תעשו זאת, לא תצטרכו ללחוץ על Tel/R בכל פעם 
לפני שתחייגו באמצעות חיוג בלחצן יחיד או לחיוג 

מהיר. )עיינו בסעיף "שמירת מספרים" בעמודים 
הבאים.( אולם, אם בהגדרת סוג קו הטלפון לא 

בחרתם ב-PBX, אינכם יכולים להשתמש במספר 
שהחיוג בלחצן יחיד או החיוג המהיר שלחיצת 

ה-Tel/R תוכנתה על-פיו.

הערה

אם בחרתם On )מופעל(, המכשיר יחייג קידומת לפני 
מספר הפקס שאתם מחייגים רק כאשר Tel/R לחוץ. 

אם בחרת Always )תמיד( המכשיר יחייג תמיד 
באופן אוטומטי קידומת לפני מספר הפקס.
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פרק 6

חיבור משיבון חיצוני
ייתכן שתרצו לחבר משיבון חיצוני. אולם כאשר משיבון 
חיצוני )TAD( מחובר לאותו קו שאליו מחובר המכשיר, 
המשיבון עונה לכל השיחות והמכשיר "מקשיב" ומנסה 
לאתר צלילי התקשרות של פקס )CNG(. אם המכשיר 

מזהה אותם, הוא משתלט על השיחה ומקבל את הפקס. 
אם המכשיר אינו מזהה צלילי CNG, הוא יניח למשיבון 

להשמיע את הודעת הפתיחה שלכם כדי שהמתקשר יוכל 
להשאיר לכם הודעה קולית.

על המשיבון החיצוני לענות תוך ארבעה צלצולים לכל 
היותר )ההגדרה המומלצת היא שני צלצולים(. המכשיר 

אינו יכול לשמוע את צלילי ההתקשרות של הפקס כל עוד 
המשיבון לא ענה לשיחה, ותוך ארבעה צלצולים קיימות 
רק 8 עד 10 שניות של צלילי CNG עבור תהליך "לחיצת 

היד" של הפקס. מלאו בקפדנות אחר ההוראות שבמדריך 
זה כדי להקליט את הודעת הפתיחה שלכם. אנו ממליצים 

להימנע מהשימוש בתכונה Toll Saver )חיסכון בפעימות 
מונה( במשיבון החיצוני שלכם אם קיימת חריגה מחמישה 

צלצולים.

1 משיבון חיצוני

כשהמשיבון עונה לשיחה, ההודעה Telephone )טלפון( 
מוצגת על גבי הצג.

הגדרות החיבור
עליכם לחבר את המשיבון החיצוני בהתאם לאיור הקודם.
כוונו את המשיבון החיצוני שלכם כך שישמיע צלצול   1

אחד או שניים  )הגדרת התכונה Ring Delay )השהיית 
צלצול( של המכשיר אינה ישימה(.

הקליטו את הודעת הפתיחה במשיבון החיצוני שלכם.  2
הגדירו את המשיבון כך שיענה לשיחות.  3

 external TAD-קבלה( ל( Receive הגדירו את מצב  4
)משיבון חיצוני(. )עיינו בסעיף "בחירת מצב קבלה" 

שבעמודים הקודמים.(

 )OGM( הקלטת הודעת פתיחה
במשיבון חיצוני

התזמון חשוב מאוד בהקלטת הודעה זו.
הקליטו חמש שניות של שקט בתחילת ההודעה   1
שלכם. )הדבר מספק למכשיר שלכם די זמן כדי 
 )CNG( לנסות לזהות צלילי התקשרות של פקס

בשידורים אוטומטיים לפני שהם מפסיקים.(
הגבילו את משך ההודעה שאתם מקליטים ל- 20   2

שניות.

הערה

אם אינכם מקבלים את כל הפקסים שלכם, קצרו את 
הגדרת ה-Ring Delay )השהיית צלצול( של המשיבון 

החיצוני.

הערה

אנו ממליצים להתחיל את הודעת הפתיחה שלכם 
ב- 5 שניות של שקט, כיוון שהמכשיר לא יכול לזהות 
צלילי פקס כאשר נשמע ברקע קול מהדהד או חזק. 
תוכלו לנסות לוותר על השהיה זו, אך אם המכשיר 
שלכם מתקשה לקבל שיחות, יהיה עליכם להקליט 

מחדש את הודעת הפתיחה ולכלול בה את ההשהיה.

חשוב
אין לחבר משיבון חיצוני במקום נוסף על אותו קו 

הטלפון.
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6

)PBX( חיבור רב קווי
 PBX-מומלץ לבקש מהחברה שהתקינה עבורכם את ה

לחבר גם את המכשיר שברשותכם. אם יש לכם מערכת 
רב קווית, מומלץ לבקש מהמתקין לחבר את המכשיר 

לקו האחרון במערכת. פעולה זו מיועדת למניעת הפעלת 
המכשיר בכל פעם שהמערכת מקבלת שיחת טלפון. אם 
כל השיחות הנכנסות עוברות דרך מרכזנית, מומלץ לכוון 

את Receive Mode )מצב הקבלה( ל-Manual )ידני(.
אין אנו ערבים לכך שהמכשיר יפעל כהלכה בכל התנאים 

כאשר הוא מחובר ל-PBX. על כל בעיה בשליחה 
או בקבלה של פקסים יש לדווח לחברה המטפלת 

במרכזייה שלכם.

טלפונים חיצוניים ושלוחות 
טלפון

חיבור טלפון חיצוני או שלוחת טלפון
באפשרותכם לחבר טלפון נפרד למכשיר שלכם כמוצג 

באיור שלהלן.

1 טלפון שלוחה

2 טלפון חיצוני

כשאתם משתמשים בטלפון על אותו קו טלפון, ההודעה 
Telephone )טלפון( מוצגת על גבי הצג.

הערה

ודאו ש-Telephone Line Type )סוג קו הטלפון( 
מוגדר כ-PBX. )עיינו בסעיף "הגדרת סוג קו הטלפון" 

בעמודים הקודמים.(

הערה

ודאו שאורך הכבל של הטלפון החיצוני שבו אתם 
משתמשים אינו עולה על 3 מטרים.
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פרק 6

תפעול דרך מכשירי טלפון חיצוניים 
ושלוחות טלפון

אם עניתם לשיחת פקס נכנסת באמצעות שלוחת טלפון 
או טלפון חיצוני, תוכלו לגרום למכשיר שלכם לקבל את 
השיחה על-ידי שימוש ב-Remote Activation Code )קוד 
 להפעלה מרחוק(. כאשר תזינו את קוד ההפעלה מרחוק

51* יתחיל המכשיר בתהליך קבלת הפקס.

אם המכשיר עונה לשיחה קולית ומשמיע צלצול מהיר 
כפול כדי שתענו לשיחה, השתמשו בקוד לביטול הפעלה 
מרחוק #51 כדי לענות לשיחה באמצעות שלוחת טלפון. 
)עיינו בסעיף "זמן צלצול פקס/טלפון" )במצב פקס/טלפון 

בלבד( שבעמודים הקודמים.(

אם תענו לשיחה נכנסת ואין אף אחד על הקו:
עליכם להניח שאתם מקבלים פקס ידני.

לחצו 51* והמתינו לצפצוף או עד שעל הצג יופיע הכיתוב 
Receiving )מקבל(, והניחו את השפופרת.

שימוש בשלוחות טלפון )בריטניה בלבד(
ייתכן שהמבנה שלכם כבר מחווט לשלוחות טלפון 

מקבילות או שאתם מתכננים להוסיף שלוחות טלפון לקו 
שלכם וכן למכשיר. אמנם הסידור הפשוט ביותר הוא 

חיבור מקביל פשוט, ישנן כמה בעיות בסידור זה. הבעיה 
הבולטת ביותר היא הפרעה בשוגג לשידור פקס, שנגרמת 

בעקבות הרמת השפופרת בשלוחת טלפון לשם ביצוע 
שיחה. כמו כן, קוד ההפעלה מרחוק עלול שלא לעבוד 

כאופן אמין בהתקנה פשוטה כזו.
ניתן להגדיר מכשיר זה כך שיבצע שידורים מושהים 

)כלומר, שידור בזמן שתוכנת מראש(. המשימה 
המתוכנתת הזו עלולה להתנגש עם מישהו שמרים את 

השפופרת בשלוחת הטלפון.
בעיות מסוג זה ניתן למנוע בקלות אם מסדרים את מעגלי 

החיווט של השלוחות כך שמכשירים בשלוחות מחוברים 
כלפי מטה )"downstream"( ביחס למכשיר בתצורה של 

אדון/עבד )ראו איור 2(. בתצורה זה המכשיר יכול לזהות 
תמיד אם טלפון נמצא בשימוש. כך הוא לא ינסה לתפוס 

את הקו במהלך זמן זה. הדבר ידוע כ"זיהוי טלפון תפוס" 
.)telephone off-hook detection(

התצורה שאינה מומלצת מוצגת באיור 1, והתצורה 
המומלצת של אדון/עבד מוצגת באיור 2.

ניתן לסדר תצורת חיבור חדשה זו אם פונים לאיש 
התחזוקה של המרכזייה או לחברה מוסמכת להתקנת 
טלפונים. במילים פשוטות: המעגל של שלוחת הטלפון 
 ,)BT 431A חייב להסתיים בתקע מודולרי רגיל )בסגנון

 "T" שיש להכניסו לשקע המודולרי במחבר הלבן בצורת
המסופק כחלק ממכלול כבלי הטלפון של הקו.

הערה

ניתן להשתמש גם בתכונה Fax Detect )זיהוי 
פקס( כדי לגרום למכשיר לקבל את השיחה באופן 

אוטומטי. )ראו הסעיף "זיהוי פקס" בעמודים 
הקודמים.(
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6

 צורת חיבור לא מומלצת של שקעי שלוחות
)איור 1(

1 שקע שלוחה

)Master( 2 שקע אדון

3 קו נכנס

צורת חיבור מומלצת של שקעי שלוחות )איור 2(

1 שקע שלוחה

)Master( 2 שקע אדון

3 קו נכנס

מכונת הפקס חייבת להיות מחוברת לשקע אדון 
.)Master(

שימוש בטלפון חיצוני אלחוטי
מרגע שחיברתם את יחידת הבסיס של טלפון אלחוטי 
לאותו קו טלפון של המכשיר )ראו "טלפונים חיצוניים 

ושלוחות טלפון" בעמודים הקודמים(, יהיה לכם קל יותר 
לענות לשיחות במהלך השהיית הצלצול אם אתם נוהגים 

לשאת עמכם את הטלפון האלחוטי.
אם הנחתם למכשיר לענות תחילה, יהיה עליכם ללכת 

למכשיר וללחוץ על Tel/R כדי לשלוח את השיחה לטלפון 
האלחוטי.

שימוש בקודים לשימוש מרחוק

קוד הפעלה מרחוק
אם עניתם לשיחת פקס נכנסת באמצעות שלוחת טלפון 
או טלפון חיצוני, תוכלו לגרום למכשיר שלכם לקבל את 
השיחה בלחיצה על קוד ההפעלה מרחוק 51*. המתינו 
לצפצופים ואז הניחו את השפופרת. )ראו הסעיף "זיהוי 

פקס" בעמודים הקודמים.(
אם עניתם לשיחת פקס בטלפון החיצוני, תוכלו לגרום 

 Mono Start למכשיר לקבל את הפקס על-ידי לחיצה על
)התחלה בשחור לבן( ולחיצה על Receive )קבלה(.

קוד ביטול הפעלה מרחוק
 Fax/Tel אם קיבלתם שיחה קולית והמכשיר נמצא במצב

)פקס/טלפון(, הוא יתחיל להשמיע את צלצול הפקס/טלפון 
)צלצול קצר כפול( לאחר השהיית הצלצול ההתחלתית. 
אם אתם עונים לשיחה באמצעות שלוחת טלפון, תוכלו 

לכבות את צלצול הפקס/טלפון על-ידי הקשת #51 
)הקפידו להקיש את הקוד בין הצלצולים(.

אם המכשיר עונה לשיחה קולית ומשמיע צלצול קצר כפול 
כדי שתענו לשיחה, תוכלו לענות לשיחה בטלפון החיצוני 

.Tel/R בלחיצה על
הערה

טלפונים אלה מחוברים כעת להתקן חיצוני )ראו 
"חיבור טלפון חיצוני או טלפון שלוחה" בעמודים 

הקודמים"(, כיוון שהם מחוברים למכשיר הפקס דרך 
.T מחבר

1

1 1

2 1

FAX

FAX

2
X 3

3
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פרק 6

שינוי הקודים לשימוש מרחוק
אם ברצונכם להשתמש בהפעלה מרחוק, עליכם להפעיל 

את הקודים לשימוש מרחוק. קוד ההפעלה מרחוק הבסיסי 
של המכשיר הוא 51*. קוד ההשבתה מרחוק הוא #51. 

במידה שתרצו לעשות זאת, תוכלו להחליף את הקודים 
האלו בקודים משלכם.

לחצו על MENU )תפריט(.  1
לחצו על ▲ או על ▼ כדי לבחור ב-Fax )פקס(.  2 

לחצו על OK )אישור(.
 Setup Receive-לחצו על ▲ או על ▼ כדי לבחור ב  3

 )הגדרת מצב קבלה(.
לחצו על OK )אישור(.

 Remote Codes-לחצו על ▲ או על ▼ כדי לבחור ב  4
)קודים לשימוש מרחוק(.

לחצו על ► או על ◄ כדי לבחור ב-On )מופעל(   5
 )או Off )מבוטל((.

לחצו על OK )אישור(.
הזינו את הקוד החדש להפעלה מרחוק.   6 

לחצו על OK )אישור(.
 Deact Code-לחוץ על ▲ או על ▼ כדי לבחור ב  7
)קוד השבתה(. הזינו את הקוד החדש להשבתה 

 מרחוק.
לחצו על OK )אישור(.

לחצו על Stop/Exit )עצירה/יציאה(.   8

הערה

אם בכל פעם שאתם ניגשים למשיבון החיצוני   •
שלכם המכשיר מנתק אתכם, נסו לשנות את 

הקוד להפעלה מרחוק ואת הקוד לביטול ההפעלה 
מרחוק לקוד אחר בן שלוש ספרות על-ידי שימוש 

בספרות 9-0 ,  *, #.
ייתכן שהקודים לשימוש מרחוק לא יפעלו עם   •

מערכות טלפון מסוימות.
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חיוג מספרים ושמירת מספרים 7

כיצד לחייג

חיוג ידני
לחצו על כל הספרות של מספר הפקס או הטלפון.

חיוג בלחצן יחיד
המכשיר כולל 8 לחצני חיוג בלחצן יחיד, שבהם ניתן 

לשמור 16 מספרי פקס או טלפון לצורך חיוג אוטומטי.

לחצו על לחצן החיוג בלחצן יחיד שבו נשמר המספר 
שברצונכם לחייג. )ראו "שמירת מספרים לחיוג בלחצן 
יחיד" שבעמודים הבאים.( להפעלת אחד מהמספרים 

9 עד 16, לחצו על Shift תוך כדי לחיצה על לחצן החיוג 
בלחצן יחיד.

חיוג מהיר
לחצו על  )Phone Book( )ספר טלפונים(.  1

ניתן לבחור בספר טלפונים גם על ידי לחיצה על   
 )FAX( )פקס(.

לחצו על ▲ או על ▼ כדי לבחור Search )חיפוש(.  2 
לחצו על OK )אישור(.

3 בצעו אחת מהפעולות הבאות:
לחצו על ▲ או על ▼ כדי לבחור  ■ 

Alphabetic Order )סדר אלפביתי( או 
 Numeric Order )סדר מספרי(. 

לחצו על OK )אישור(.
אם שמורים במיקום מסוים שני מספרים, לחצו על 

 ▲ או על ▼ לבחירת המספר שברצונכם לחייג. 
לחצו על OK )אישור(.

לחצו על מספר חיוג מהיר דו-ספרתי באמצעות  ■ 
לוח מקשי החיוג.  )ראו "שמירת מספרים לחיוג 

מהיר" בעמודים הבאים.(

הערה

אם ההודעה Not Registered )לא רשום( מוצגת 
על גבי הצג בזמן שאתם מקישים מספר לחיוג מהיר, 

משמעות הדבר היא שלא שמור מספר במיקום זה.

7
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פרק 7

Search )חיפוש(

ניתן לערוך חיפוש שמות ששמרתם בזיכרון לחיוג 
מהיר או בזיכרון לחיוג מקוצר.

לחצו על  )Phone Book( )ספר טלפונים(.  1 
ניתן לבחור ב-Phone Book )ספר טלפונים( גם על 

ידי לחיצה על  )FAX( )פקס(.
לחצו על ▲ או על ▼ כדי לבחור Search )חיפוש(.  2 

לחצו על OK )אישור(.
לחצו על ▲ או על ▼ כדי לבחור   3

Alphabetic Order )סדר אלפביתי( או 
 Numeric Order )סדר מספרי(. 

לחצו על OK )אישור(.

הערה

לחצו על *•  כדי להגדיל את גודל הגופן שעל גבי 
הצג. 

• לחצו על # כדי להקטין את גודל הגופן שעל גבי 
הצג.

אם בחרתם באפשרות Alphabetic Order )סדר   4
אלפביתי( בשלב 3, השתמשו בלוח מקשי החיוג 

להזנת האות הראשונה של השם, ולאחר מכן לחצו 
על ▲ או על ▼ לבחירת השם והמספר שברצונכם 

 להתקשר אליהם. 
לחצו על OK )אישור(.

חיוג חוזר של פקס
אם אתם שולחים פקס באופן ידני והקו תפוס, לחצו על 
Redial/Pause )חיוג חוזר/השהיה( ולאחר מכן לחצו על 
 Colour Start התחלה בשחור לבן( או על( Mono Start

)התחלה בצבע( כדי לנסות שוב. אם ברצונכם לבצע 
שיחה נוספת אל מספר שחייגתם אליו לאחרונה, תוכלו 

ללחוץ על Redial/Pause )חיוג חוזר/השהיה( ולבחור 
באחד מ- 30 המספרים שברשימת השיחות היוצאות.
הפונקציה Redial/Pause )חיוג חוזר/השהיה( פועלת 
רק במקרים שבהם חייגתם מלוח הבקרה. אם אתם 

שולחים פקס באופן אוטומטי והקו תפוס, המכשיר יבצע 
חיוג מחדש באופן אוטומטי עד  3 פעמים בהפרשים של 

5 דקות.
לחצו על Redial/Pause )חיוג חוזר/השהיה(.  1
לחצו על ▲ או על ▼ כדי לבחור במספרים   2

 שברצונכם לחייג. 
לחצו על OK )אישור(.

 Send a Fax-3 לחצו על ▲ או על ▼ כדי לבחור ב
 )שליחת פקס(.

לחצו על OK )אישור(.
לחצו על Mono Start )הפעלה בשחור-לבן( או על   4

Colour Start )הפעלה בצבע(.

הערה

בשידור בזמן אמת, תכונת החיוג החוזר האוטומטי 
אינה זמינה בזמן השימוש בזכוכית הסורק.
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7

פעולות חיוג נוספות

היסטוריית שיחות יוצאות
30 המספרים האחרונים שאליהם שלחתם פקסים יישמרו 

בהיסטוריית השיחות היוצאות. באפשרותכם לבחור באחד 
מהמספרים האלו לשליחת פקס, להוספה לחיוג בלחצן 

יחיד, לחיוג המהיר או למחיקה מההיסטוריה.
לחצו על Redial/Pause )חיוג חוזר/השהיה(.  1 

ניתן גם לבחור Outgoing Call )שיחה יוצאת( גם 
על ידי לחיצה על  )FAX( )פקס(.

לחצו על ▲ או על ▼ כדי לבחור במספר הרצוי.   2 
לחצו על OK )אישור(.

בצעו אחת מהפעולות הבאות:  3
 לשליחת פקס, לחצו על ▲ או על ▼ כדי לבחור ■

 Send a fax )שליחת פקס(.
לחצו על OK )אישור(.

לחצו על Mono Start )התחלה בשחור-לבן( או 
Colour Start )התחלה בצבע(.

אם אתם מעוניינים לשמור את המספר, לחצו על  ■ 
 Add To Phone Book או על ▼ כדי לבחור ▲

 )הוספה לספר הטלפונים(.
לחצו על OK )אישור(.

)ראו "שמירת מספרים משיחות יוצאות לחיוג 
בלחצן יחיד" או "שמירת מספרים משיחות יוצאות 

לחיוג מהיר" בפרק 5 של המדריך המתקדם 
למשתמש.(

 ■ Delete לחצו על ▲ או על ▼ כדי לבחור
 )מחיקה(.

 לחצו על OK )אישור(. 
לחצו על 1 לאישור.

לחצו על Stop/Exit )עצירה/יציאה(.  4

היסטוריית שיחות מזוהות
תכונה זו מחייבת שתהיו מנויים על שירות שיחה מזוהה 
המסופק על-ידי חברות טלפון רבות. )ראו "שיחה מזוהה 

)בריטניה ואירלנד בלבד(" בעמודים הקודמים.(
המספרים או השמות מ- 30 שיחות הפקס או הטלפון 

האחרונות שקיבלתם, אם הם זמינים, יישמרו בהיסטוריית 
השיחות המזוהות. תוכלו לצפות ברשימה או לבחור 
באחד ממספרים אלו כדי לשלוח פקס, להוסיף אותו 

כמספר לחיוג בלחצן יחיד או למחוק אותו מההיסטוריה. 
כשנכנסת למכשיר השיחה ה- 31, היא תחליף את על 

השיחה הראשונה.

לחצו על Redial/Pause )חיוג חוזר/השהיה(   1
 ולחצו על *. 

 Caller ID hist. ניתן גם לבחור 
)היסטוריית שיחות מזוהות( גם באמצעות לחיצה על 

 )FAX( )פקס(.
לחצו על ▲ או על ▼ כדי לבחור במספר הרצוי.  2 

לחצו על OK )אישור(.
בצעו אחת מהפעולות הבאות:  3

לשליחת פקס, לחצו על ▲ או על ▼ כדי לבחור  ■ 
 Send a fax )שליחת פקס(. 

 לחצו על OK )אישור(.
לחצו על Mono Start )התחלה בשחור-לבן( או 

Colour Start )התחלה בצבע(.

אם ברצונכם לשמור מספר, לחצו על ▲ או על ▼  ■ 
כדי לבחור Add To Phone Book )הוספה לספר 

 טלפונים(.
 לחצו על OK )אישור(.

)ראו "שמירת מספרים מהיסטוריית השיחות 
המזוהות לחיוג בלחצן יחיד" או "שמירת מספרים 

 מהיסטוריית השיחות המזוהות לחיוג מהיר" 
בפרק 5 של המדריך המתקדם למשתמש.(

אם אתם מעוניינים לשמור את המספר, לחצו על  ■ 
 ▲ או על ▼ כדי לבחור Delete )מחיקה(. 

 לחצו על OK )אישור(.
לחצו על 1 לאישור.

לחצו על Stop/Exit )עצירה/יציאה(.  4

הערה

 ניתן להדפיס את רשימת השיחות המזוהות.
 )ראו הסעיף "כיצד להדפיס דוח" בפרק 6 של

המדריך המתקדם למשתמש.(
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פרק 7

שמירת מספרים
ניתן להגדיר למכשיר את הסוגים הבאים של חיוג נוחות: 

חיוג בלחצן יחיד, חיוג מהיר וקבוצות שידור פקסים. 
כאשר אתם מחייגים מספר בחיוג מהיר, המספר יופיע על 

גבי הצג.

הערה

במקרה של ניתוק מהחשמל, לא יאבדו מספרי החיוג 
המהיר השמורים בזיכרון.

שמירת השהיה
לחצו על Redial/Pause )חיוג חוזר/השהיה( כדי להגדיר 

השהיה של 3.5 שניות בין מספר למספר. אם אתם 
מחייגים למספר בחוץ לארץ, באפשרותכם ללחוץ על 
Redial/Pause )חיוג חוזר/השהיה( כמספר הפעמים 

הנדרש כדי להאריך את משך ההשהיה.

שמירת מספרי חיוג בלחצן יחיד
המכשיר כולל 8 לחצני חיוג בלחצן יחיד, שבהם ניתן 

לשמור 16 מספרי פקס או טלפון לצורך חיוג אוטומטי. 
להפעלת אחד מהמספרים 9 עד 16, לחצו על Shift תוך 

כדי לחיצה על לחצן החיוג בלחצן יחיד.
לחצו על לחצן החיוג בלחצן יחיד שבו ברצונכם   1

לשמור את המספר. לחצו על 1 כדי לבחור באפשרות 
Yes )כן(.

הערה

ניתן לשמור מספרי חיוג בלחצן יחיד על ידי לחיצה על 
 )Phone Book( )ספר טלפונים(.

 לחצו על ▲ או על ▼ כדי לבחור 
 Set One Touch )הגדרת חיוג בלחצן יחיד(.

לחצו על OK )אישור(.
לחצו על ▲ או על ▼ כדי לבחור את המיקום שבו 

 אתם מעוניינים לשמור את המספר. 
לחצו על OK )אישור(.

הערה

 ניתן להדפיס את רשימת השיחות המזוהות.
)ראו "כיצד להדפיס דוח" בפרק 6 של המדריך 

המתקדם למשתמש.(
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7

בצעו אחת מהפעולות הבאות:  2
הזינו את השם )עד 16 ■ תווים( באמצעות הלחצנים 

.LCD-בצג ה
לחצו על OK )אישור(.

)לעזרה בהזנת אותיות, עיינו בסעיף "הזנת 
טקסט" שבעמודים הבאים.(

לשמירת המספר ללא שם, לחצו על OK ■ )אישור(.
הזינו את מספר הפקס או הטלפון )עד 20 ספרות(   3

 .LCD-באמצעות הלחצנים בצג ה 
לחצו על OK )אישור(.

הערה

אם הורדתם Internet Fax )פקס אינטרנט(:
אם ברצונכם לשמור כתובת דואר אלקטרוני לשימוש 

בפקס אינטרנט או לסריקה לשרת דואר אלקטרוני, 
לחצו על ▲ כדי לבחור Dial Type )סוג חיוג( ואז 

לחצו על ► או על ◄ כדי לשנות את האפשרות 
ל-e-Address )כתובת דוא"ל(. לחצו על ▼ כדי 

לבחור FAX/TeL/MAIL )פקס/טלפון/דוא"ל( והזינו 
את כתובת הדוא"ל. )עיינו בסעיף "הזנת טקסט" 

שבעמודים הבאים(.

 Complete-לחצו על ▲ או על ▼ כדי לבחור ב  4
 )הושלם(.

לחצו על OK )אישור(.
לחצו על Stop/Exit )עצירה/יציאה(.  5

שמירת מספרי חיוג מהיר
ניתן לשמור שמות ומספרים לחיוג מהיר כזיכרונות בני 
שתי ספרות. ניתן לשמור עד 100 זיכרונות חיוג מהיר. 

כשתחייגו, תצטרכו ללחוץ על מקשים בודדים בלבד 
 Search )ספר טלפונים( )Phone Book(  :לדוגמה(

 Mono Start-אישור( המספר הדו-ספרתי, ו( OK ,)חיפוש(
)התחלה בשחור-לבן( או Colour Start )התחלה בצבע(.

לחצו על  )Phone Book( )ספר טלפונים(.  1
 Set Speed Dial-לחצו על ▲ או על ▼ כדי לבחור ב  2

 )הגדרת חיוג מהיר( 
לחצו על OK )אישור(.

לחצו על ▲ או על ▼ כדי לבחור את מיקום החיוג   3
 המהיר שבו אתם מעוניינים לשמור את המספר. 

לחצו על OK )אישור(.

בצעו אחת מהפעולות הבאות:  4
הזינו את השם באמצעות לוח מקשי החיוג )עד  ■ 

ל- 16 תווים(.
לחצו על OK )אישור(.

)לעזרה בהזנת אותיות, עיינו בסעיף "הזנת 
טקסט" שבעמודים הבאים.(

לשמירת המספר ללא שם, לחצו על OK )אישור(. ■
הזינו את מספר הפקס או את מספר הטלפון )עד 20   5

 ספרות(. 
לחצו על OK )אישור(.

בצעו אחת מהפעולות הבאות:  6
הזינו את מספר הפקס או הטלפון השני )עד 20 ■ 

ספרות(.
לחצו על OK )אישור(.

 ■ OK אם אינכם רוצים לשמור מספר נוסף, לחצו על
)אישור(.

 Complete-לחצו על ▲ או על ▼ כדי לבחור ב  7
 )הושלם(.

לחצו על OK )אישור(.
בצעו אחת מהפעולות הבאות:  8

לשמירת מספר נוסף לחיוג מהיר עברו לשלב 3. ■
כאשר אתם מסיימים את תהליך שמירת  ■ 

המספרים, לחצו על Stop/Exit )עצירה/יציאה(.
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פרק 7

שינוי שמות או מספרים של חיוג בלחצן 
יחיד או של חיוג מהיר

ניתן לשנות מספר חיוג בלחצן יחד או מספר חיוג מהיר 
שכבר נשמר.

לחצו על  )Phone Book( )ספר טלפונים(.   1
 Set Speed Dial-לחצו על ▲ או על ▼ כדי לבחור ב  2
)הגדרת חיוג מהיר( או Set One Touch )הגדרת חיוג 

 בלחצן יחיד(
לחצו על OK )אישור(.

לחצו על ▲ או על ▼ כדי לבחור במיקום הדו-ספרתי   3
של החיוג בלחצן יחיד או במיקום הדו-ספרתי של 

 החיוג המהיר שברצונכם לשנות. 
לחצו על OK )אישור(.

בצעו אחת מהפעולות הבאות:  4
 לחצו על ▲ או על ▼ כדי לבחור Change )שינוי(. ■

לחצו על OK )אישור(.
 ■ Delete לחצו על ▲ או על ▼ כדי לבחור

 )מחיקה(. 
 לחצו על OK )אישור(.

 לחצו על 1 לאישור. 
עברו לשלב 8.

הערה

שינוי שמות או מספרים שמורים:
אם ברצונכם לשנות תו, לחצו על ► או על ◄ כדי למקם 

את הסמן מתחת לתו שברצונכם לשנות, ולאחר מכן 
לחצו על Clear )נקה(. הזינו תו אחר.

אם ברצונכם לשנות את השם, לחצו על ▲ או על ▼   5
ובחרו ב-Name )שם( ולחצו על ► והזינו את השם 

 החדש באמצעות לוח המקשים )עד 16 תווים(. 
 לחצו על OK )אישור(.

)עיינו בסעיף "הזנת טקסט" שבעמודים הבאים(.

אם ברצונכם לשנות את מספר הפקס או הטלפון,   6
בצעו אחת מהפעולות הבאות:

אם ברצונכם לשנות את מספר הפקס/טלפון  ■ 
הראשון לחצו על ▲ או על ▼ כדי לבחור 

Fax/Tel )פקס/טלפון(: )חיוג בלחצן יחיד( או 
Fax/Tel1 )פקס/טלפון1(: )חיוג מהיר(, ואז לחצו 

על ► והזינו את מספר הפקס או מספר הטלפון 
 החדש באמצעות לוח המקשים )עד 20 ספרות(.

לחצו על OK )אישור(.
אם ברצונכם לשנות את מספר הפקס/טלפון  ■ 

הראשון לחצו על ▲ או על ▼ כדי לבחור 
Fax/Tel2 )פקס/טלפון2(: )חיוג מהיר(, ואז לחצו 

על ► והזינו את מספר הפקס או מספר הטלפון 
 החדש באמצעות לוח המקשים )עד 20 ספרות(.

לחצו על OK )אישור(.
אם ברצונכם לשנות את שני המספרים באותו  ■ 

מיקום חיוג מהיר, חזרו על שלב זה ובחרו במספר 
השני.

 Complete-לחצו על ▲ או על ▼ כדי לבחור ב  7
 )הושלם(. 

לחצו על OK )אישור(.
לחצו על Stop/Exit )עצירה/יציאה(.  8
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צילום מסמכים 8

כיצד לצלם מסמכים
ההנחיות הבאות מציגות את ההפעלה הבסיסית של 

צילום מסמכים. לקבלת מידע נוסף אודות כל אחת 
מהאפשרויות, עיינו במדריך המתקדם למשתמש.

ודאו שהמכשיר נמצא במצב צילום מסמכים, לחצו על   1
 )COPY( )צילום( כדי להאיר אותו בכחול.

על הצג יופיע:  ■ 

10101
COPYCOPY

Quality Normal

Paper Size

Copy    Press Start

Paper Type Plain Paper
A4

מספר עותקים  1 
תוכלו להזין את מספר העותקים הרצוי לכם על-ידי 

שימוש בלוח מקשי החיוג.

בצעו אחת מהפעולות הבאות להזנת המסמך:  2
הניחו את המסמך במזין המסמכים האוטומטי   ■

כאשר הצד המודפס פונה כלפי מעלה.
)ראו "שימוש במזין המסמכים האוטומטי" 

בעמודים הקודמים.(
הניחו את המסמך על זכוכית הסורק כאשר הצד   ■

המודפס פונה כלפי מטה.
)ראו "שימוש בזכוכית הסורק" בעמודים 

הקודמים.(
אם ברצונכם ליצור יותר מהעתק אחד, הזינו את   3

מספר ההעתקים )עד 99(.
לחצו על Mono Start )הפעלה בשחור-לבן( או על   4

Colour Start )הפעלה בצבע(.

עצירת צילום מסמכים
Stop/Exit לעצירת צילום המסמכים לחצו על 

)עצירה/יציאה(.

הגדות צילום מסמכים
 COPY ניתן לשנות את הגדרות הצילום הבאות. לחצו על

)צילום( ולאחר מכן לחצו על ▲ או על ▼ כדי לעיין 
בהגדרות צילום המסמכים. כשקביעת ההגדרות הרצויה 

מסומנת, לחצו על ► או על ◄ כדי לבחור את האפשרות 
.OK הזאת, ולחצו על

)מדריך בסיסי למשתמש(
לקבלת פרטים אודות שינוי הגדרות צילום המסמכים 

הבאות, עיינו בעמודים הבאים.
Paper Type ■ )סוג הנייר(

Paper Size ■ )גודל הנייר(
Tray Select ■ )בחירת מגש( 

)MFC-J6710DW עבור(
)מדריך מתקדם למשתמש(

הערה

 הגדרת ברירת המחדל היא מצב פקס. ניתן לשנות 
את משך הזמן שבו המכשיר יישאר במצב צילום 

מסמכים לאחר פעולת צילום המסמכים האחרונה. 
)ראו "טיימר מצבים" בפרק 1 של המדריך המתקדם 

למשתמש.(

8
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פרק 8

לקבלת פרטים אודות שינוי הגדרות הצילום הבאות, עיינו 
בפרק 7:

Quality ■ )איכות(

enlarge/Reduce ■ )הגדלה/הקטנה(

Page Layout ■ )פריסת עמוד(
 in 1 (ID) 2 ) 2 ■ עמודים לדף )תעודת זהות((

Stack/Sort ■ )ערימה/מיון(

Density ■ )צפיפות(

Ink Save Mode ■ )מצב חיסכון בדיו(

Thin Paper Copy ■ )צילום נייר דק(
Skew Adjustment ■ )כיוון הטיה(

Book Copy ■ )צילום ספר(
Watermark Copy ■ )צילום חותמת מים(

Duplex Copy ■ )צילום מדו-צדדי(

Set New Default )קביעת ברירת מחדל חדשה( ■

Factory Reset )איפוס להגדרות היצרן( ■

אפשרויות נייר

סוג הנייר
אם אתם מצלמים על נייר מיוחד, הגדירו את המכשיר 

לסוג הנייר שאתם משתמשים בו כדי להשיג את איכות 
ההדפסה הטובה ביותר.

לחצו על  )COPY( )צילום(.  1
טענו את המסמך שלכם.   2

הזינו את מספר העותקים הרצוי.  3
 Paper Type לחצו על ▲ או על ▼ כדי להציג את  4

)סוג הנייר(.
 Inkjet Paper ,)נייר רגיל( Plain Paper לחצו על  5

 Brother  ,Brother BP71 ,)נייר הזרקת דיו(
Other Glossy  ,BP61 )נייר מבריק אחר( או 

 Transparency )שקפים(.
לחצו על OK )אישור(.

אם אינכם רוצים לשנות הגדרות נוספות, לחצו   6
על Mono Start )התחלה בשחור-לבן( או על 

Colour Start )התחלה בצבע(.

גודל הנייר
אם אתם מצלמים על נייר שאינו בגודל A4, עליכם לשנות 
את הגדרת גודל הנייר. ניתן לצלם רק על ניירות בגדלים 

x 10  Photo  ,A3  ,A5  ,A4  15 ס"מ, Legal  ,Letter או 
.Ledger paper

לחצו על  )COPY( )צילום(.  1
טענו את המסמך שלכם.  2

הזינו את מספר העותקים הרצוי.  3
 Paper Size לחצו על ▲ או על ▼ כדי להציג את  4

)גודל הנייר(.
  ,A3  ,A5  ,A4-לחצו על ► או על ◄ כדי לבחור ב  5

.Ledger או Legal  , Letter ,10x15cm 
לחצו על OK )אישור(.

אם אינכם רוצים לשנות הגדרות נוספות, לחצו   6
על Mono Start )התחלה בשחור-לבן( או על 

Colour Start )התחלה בצבע(.

 Tray Select  )בחירת מגש( 
)עבור MFC-J6710DW בלבד(

ניתן לשנות את המגש באופן זמני לעותק הבא. לשינוי 
הגדרות מגש ברירת המחדל ראו הסעיף "שימוש במגשים 

במצב צילום מסמכים )MFC-J6710DW בלבד(" בעמודים 
הקודמים.

לחצו על  )COPY( )צילום(.  1
טענו את המסמך שלכם.  2

הזינו את מספר העותקים הרצוי.  3
 Tray Select לחצו על ▲ או על ▼ כדי להציג את  4

)בחירת מגש(.
לחצו על ► או על ◄ כדי לבחור ב-Tray#1 )מגש 1(,   5

 Tray#2 )מגש 2( או ב-Auto Select  )בחירה 
 אוטומטית(.

לחצו על OK )אישור(.
אם אינכם רוצים לשנות הגדרות נוספות, לחצו   6

על Mono Start )התחלה בשחור-לבן( או על 
Colour Start )התחלה בצבע(.

הערה

 אם ברצונכם למיין עותקים, השתמשו במזין 
המסמכים האוטומטי.
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9

 PhotoCapture פעולות
Center™

גם אם מכשירכם אינו מחובר למחשב, באפשרותכם 
להדפיס תמונות ישירות ממדיה של מצלמה דיגיטלית או 

מכונן זיכרון הבזק מסוג USB. )ראו "הדפסת תמונות" 
בעמודים הבאים.(

ניתן לסרוק מסמכים ולשמור אותם ישירות לכרטיס זיכרון 
או לכונן זיכרון הבזק מסוג USB. )עיינו בסעיף "כיצד 

 "USB לסרוק לכרטיס זיכרון או כונן זיכרון הבזק מסוג
בעמודים הבאים.(

אם המכשיר מחובר למחשב, ניתן לגשת מהמחשב 
לכרטיס זיכרון או לכונן זיכרון הבזק מסוג USB המוכנס 

לחלקו הקדמי של המכשיר.
 )ראו ®PhotoCapture Center™ for Windows או

 ™Remote Setup & PhotoCapture Center עבור 
Macintosh במדריך למשתמש בתוכנה.(

שימוש בכרטיס זיכרון או בכונן זיכרון 
USB הבזק מסוג

מכשיר Brother שלכם מצויד בכונני מדיה )חריצים( 
המיועדים לשימוש עם סוגי המדיה הבאים, הנפוצים 

,Memory Stick™  :במצלמות דיגיטליות 
,Memory Stick Duo™   ,Memory Stick PRO™  

 ,SDHC  ,SD  ,Memory Stick PRO Duo™   
 MultiMedia Card plus  ,MultiMedia Card

.USB וכונן זיכרון הבזק מסוג
התכונה PhotoCapture Center מאפשרת הדפסת תמונות 

דיגיטליות ממצלמה דיגיטלית ברזולוציה גבוהה, כדי 
ליהנות מהדפסת תמונות איכותית.

הדפסת תמונות מכרטיס זיכרון או 
USB מכונן זיכרון הבזק

9
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פרק 9

שלבים ראשונים
הכניסו כרטיס זיכרון או כונן זיכרון הבזק מסוג USB עד הסוף לתוך החריץ המתאים.

USB כונן זיכרון הבזק מסוג  1

חריץ כרטיס הזיכרון  2

כרטיסי זיכרון תואמיםחריץ

 ™Memory Stickחריץ עליון
Memory Stick PRO™  

  Memory Stick Duo™ 
Memory Stick PRO Duo™ 

 Memory Stick Micro™  
 )נדרש מתאם(

SDחריץ תחתון

SDHC

 MultiMedia Card

MultiMedia Card plus

mini SD )נדרש מתאם(

micro SD )נדרש מתאם(

micro SDHC )נדרש מתאם( 

micro SDHC )נדרש מתאם(

MultiMedia Card mobile )יש צורך במתאם(

חשוב
 ,USB תומך רק בכונן זיכרון הבזק מסוג USB-הממשק הישיר של ה

במצלמה תואמת PictBridge או במצלמה דיגיטלית המשתמשת 
בתקן אחסון בנפח גדול מסוג USB. התקני USB אחרים 

אינם נתמכים.



59

USB הדפסת תמונות מכרטיס זיכרון או מכונן זיכרון הבזק

9

:PHOTO CAPTURE חיוויי לחצן

לחצן PHOTO CAPTURE דולק. כרטיס הזיכרון או כונן זיכרון ההבזק מסוג USB הוכנסו למכשיר בצורה תקינה.  ■
לחצן PHOTO CAPTURE כבוי. כרטיס הזיכרון או כונן זיכרון ההבזק מסוג USB לא הוכנסו בצורה נכונה למכשיר.  ■

.USB מהבהב. מתבצעת קריאה או כתיבה לכרטיס הזיכרון או לכונן זיכרון ההבזק מסוג PHOTO CAPTURE לחצן  ■

המכשיר מסוגל לקרוא התקן אחד בכל פעם.

חשוב
אין להכניס התקן מסוג  ™Memory Stick Duo לתוך חריץ ה-SD התחתון, שכן פעולה זו עלולה לגרום נזק למכשיר.

חשוב
אין לנתק את כבל החשמל או להוציא את כרטיס הזיכרון או את כונן זיכרון ההבזק מסוג USB מכונן המדיה )חריץ( 
או מממשק ה-USB הישיר בזמן שהמכשיר קורא או כותב לכרטיס הזיכרון או לכונן זיכרון ההבזק מסוג USB )לחצן 

PHOTO CAPTURE מהבהב(. אתם תאבדו מידע או תגרמו נזק לכרטיס.
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פרק 9

הדפסת תמונות

הצגת תמונות
ניתן להציג את התמונות שלכם בתצוגה מקדימה על גבי 

צג ה-LCD לפני הדפסתן. אם התמונות שלכם שמורות 
כקבצים גדולים, תיתכן השהיה לפני שכל תמונה תוצג על 

גבי הצג.
הקפידו להכניס את כרטיס הזיכרון או את כונן זיכרון   1

 ההבזק מסוג USB לחריץ המתאים. 
.)PHOTO CAPTURE(  לחצו על

 View Photo(s)  לחצו על ▲ או על ▼ כדי לבחור  2
 )צפייה בתמונות(.

לחצו על OK )אישור(.
לחצו על ► או על ◄ כדי לבחור את התמונה   3

באמצעות מקשי החיוג, הזינו את מספר העותקים   4
הרצוי.

חזרו על השלב 3 ועל השלב 4 עד לבחירת כל    5
התמונות.

הערה

לחצו על Clear )ניקוי( כדי לחזור לרמה הקודמת.

לאחר שבחרתם את כל התמונות, בצעו אחת   6
מהפעולות הבאות:

לחצו על OK ■ )אישור( ושנו את הגדרות ההדפסה. 
 PhotoCapture-עיינו בפרק הגדרות הדפסה ב(

 ™Center בעמודים הקודמים(.

אם אינכם רוצים לשנות הגדרות כלשהן, לחצו על  ■ 
Colour Start )התחלה בצבע( כדי להדפיס.

הגדרות הדפסה 
PhotoCapture Center™ -ב

ניתן לשנות את הגדרות ההדפסה באופן זמני.
המכשיר יחזור להגדרות ברירת המחדל שלו לאחר 3 
דקות או אם טיימר המצב מחזיר את המכשיר למצב 

פקס. )ראו "טיימר מצבים" בפרק 1 של המדריך המתקדם 
למשתמש.(

הערה

ניתן לשמור את הגדרות ההדפסה שבהן אתם 
משתמשים לעתים קרובות על ידי קביעתן כברירת 

מחדל. )עיינו בסעיף "קביעת השינויים שערכתם 
כברירת מחדל חדשה" בפרק 8 של המדריך המתקדם 

למשתמש(.

0001
Print    Press Start

Print Quality Photo
Paper Type Other Glossy

10x15cmPaper Size

Print SettingPrint Setting
1

מספר ההדפסות  1 
)להצגת תמונות, חיפוש לפי תאריך, מצגת 

שקופיות(
תוכלו לצפות במספר התמונות הכולל אשר יודפסו.

)להדפסת כל התמונות, הדפסת תמונות, שיפור 
תמונות, חיתוך(

ניתן לצפות במספר העותקים של כל תמונה 
שתודפס.

)להדפסת DPOF( לא מופיע.
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USB הדפסת תמונות מכרטיס זיכרון או מכונן זיכרון הבזק

9

סריקה לכרטיס זיכרון או לכונן 
USB זיכרון הבזק מסוג

באפשרותכם לסרוק מסמכים בשחור-לבן ובצבע ולשמור 
אותם ישירות לכרטיס זיכרון או לכונן זיכרון הבזק מסוג 

 ) *.PDF(  PDF מסמכים בשחור-לבן נשמרים כקובצי .USB
או TIF(  TIFF.* (. באפשרותכם לשמור מסמכים צבעוניים 
כקובצי PDF(  PDF.* ( או JPEG  )JPG.* (. הגדרת ברירת 
המחדל היא Color 200 ותבנית ברירת המחדל לקובץ 
הנשמר היא PDF. המכשיר יוצר באופן אוטומטי שמות 

קבצים המבוססים על התאריך הנוכחי. )לקבלת פרטים, 
ראו המדריך להתקנה מהירה(. לדוגמה, שם הקובץ 

של התמונה החמישית שנסרקה ב- 1 ליולי 2011 יהיה 
PDF.01071105 . ניתן לשנות את הצבע ואת האיכות.

תבנית קובץ ניתנת לבחירהאיכות
Color 100JPeG/PDF )צבעוני 100(

Color 200JPeG/PDF )צבעוני 200(

Color 300JPeG/PDF )צבעוני 300(

Color 600JPeG/PDF )צבעוני 600(

B/W 100TIFF/PDF )שחור-לבן 100(

B/W 200TIFF/PDF )שחור-לבן 200(

B/W 300TIFF/PDF )שחור-לבן 300(

הקפידו להכניס את כרטיס הזיכרון או את כונן זיכרון   1
ההבזק מסוג USB לחריץ המתאים.

חשוב
אין להוציא את כרטיס הזיכרון או את כונן זיכרון 

 PHOTO CAPTURE בזמן שלחצן USB ההבזק מסוג
מהבהב, כדי למנוע נזק לכרטיס, לכונן זיכרון ההבזק 

מסוג USB או לנתונים השמורים בו.

טענו את המסמך שלכם.  2

כאשר ברצונכם לסרוק כרטיס זיכרון או כונן זיכרון   3
)SCAN(  לחצו על ,USB הבזק מסוג

)סריקה(.
 Scan to Media לחצו על ▲ או על ▼ כדי לבחור  4

)סריקה למדיה(.

SCANSCAN Select & Press

Scan to File
Scan to Media
Scan to Network
Scan to FTP

OK

OK

Scan a document 
directly to a media 
card or 
USB flash 
memory.

לחצו על OK )אישור(.  
בצעו אחת מהפעולות הבאות:  5

לשינוי האיכות לחצו על ▲ או על ▼ כדי לבחור  ■ 
Quality )איכות(.

עברו לשלב 6.
לחצו על Mono Start ■ )התחלה בשחור לבן( או על 
Colour Start )התחלה בצבע( להתחלת הסריקה 

מבלי לשנות הגדרות נוספות.
 ,Color 100 לחצו על ► או על ◄ כדי לבחור  6

 ,b/w 100 ,Color 600 ,Color 300 ,Color 200
.b/w 300 או b/w 200 
לחצו על OK )אישור(.

בצעו אחת מהפעולות הבאות:  7
לשינוי סוג הקובץ, עברו לשלב 8. ■

לחצו על Mono Start ■ )התחלה בשחור לבן( או על 
Colour Start )התחלה בצבע( להתחלת הסריקה 

מבלי לשנות הגדרות נוספות.
לחצו על ▲ או על ▼ כדי לבחור File Type )סוג   8
הנייר(. לחצו על ► או על ◄ כדי לבחור בתבנית 

.TIFF או PDF ,JPeG 
לחצו על OK )אישור(.

הערה

 • אם בהגדרות הרזולוציה בחרתם Color )צבעוני( 
.TIFF בשלב 6, לא תוכלו לבחור

• אם בהגדרות הרזולוציה בחרתם  Color )צבעוני( 
.JPeG בשלב 6, לא תוכלו לבחור
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פרק 9

בצעו אחת מהפעולות הבאות:  9
לשינוי סוג הקובץ, עברו לשלב 0. ■

לחצו על Mono Start ■ )התחלה בשחור לבן( או על 
Colour Start )התחלה בצבע( להתחלת הסריקה 

מבלי לשנות הגדרות נוספות.

הערה

אם אתם משתמשים בזכוכית הסורק של המכשיר, 
תוכלו לשנות את גודל שטח ההדפסה.

לחצו על ▲ או על ▼ כדי לבחור את גודל שטח 
  ,A3  ,A5  ,A4-הסריקה ועל ► או על ◄ כדי לבחור ב

.Ledger או Legal  ,10x15cm,  Letter

שם הקובץ מוגדר באופן אוטומטי, אך ניתן לקבוע שם   0
אחר בהתאם לרצונכם באמצעות לוח מקשי החיוג. 
לחצו על ▲ או על ▼ כדי לבחור File Name )שם 
הנייר(. הזינו את שם הקובץ החדש. )עיינו בסעיף 

 "הזנת טקסט" שבעמודים הבאים(.
 ניתן לשנות את 6 התווים הראשונים בלבד. 

לחצו על OK )אישור(.

הערה

לחצו על Clear )ניקוי( למחיקת השם הנוכחי.

לחצו על Mono Start )התחלה בשחור-לבן( או על   Q
Colour Start )התחלה בצבע(.

הערה

ניתן להניח מספר מסמכים על גבי זכוכית הסורק 
ולסרוק אותם כקבצים נפרדים. )ראו "חיתוך 

אוטומטי" בפרק 8 של המדריך המתקדם למשתמש.(
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10

הדפסת מסמך
המכשיר יכול לקבל נתונים מהמחשב ולהדפיסם. לביצוע 

הדפסה מהמחשב, התקינו את מנהל ההתקן של 
המדפסת.

)לקבלת מידע אודות הגדרות הדפסה עיינו בסעיף 
"הדפסה עבור  ®Windows" או "הדפסה ושליחה וקבלה 

של פקסים עבור Macintosh" שבמדריך למשתמש 
בתוכנה(.

התקינו את מנהל המדפסת של Brother הנמצא   1
בתקליטור ההתקנה. )ראו המדריך להתקנה מהירה.(

 Print מהיישום שאתם נמצאים בו, בחרו בפקודה  2
)הדפסה(.

 Print בחרו בשם המכשיר שלכם בתיבת הדו-שיח  3
)הדפסה( ולחצו על Properties )מאפיינים(.

בחרו את ההגדרות הרצויות בתיבת הדו-שיח   4
Properties )מאפיינים(.

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

■ Paper Size )גודל הנייר(
■ Orientation )כיוון(

■ Colour/Greyscale )צבע/גווני אפור(
■ Ink Save Mode )מצב חיסכון בדיו(

■ Scaling )דירוג(
לחצו על OK )אישור(.  5

לחצו על OK  )אישור( כדי להתחיל בהדפסה.  6

כיצד להדפיס ממחשב

10
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כיצד לסרוק למחשב11פרק 11

סריקת מסמך
קיימות כמה דרכים לסריקת מסמכים. ניתן להשתמש 

בלחצן SCAN )סריקה( במכשיר או במנהלי ההתקן של 
הסורק במחשב שלכם.

כדי להשתמש במכשיר לביצוע סריקות, יש להתקין   1
מנהל התקן לסורק. אם המכשיר מחובר לרשת, יש 

לכלול כתובת TCP/IP בהגדרות.
התקינו את מנהל ההתקן של הסורק של הנמצא   ■

בתקליטור ההתקנה. )ראו המדריך להתקנה 
מהירה וכן "סריקה" במדריך למשתמש בתוכנה.(

אם הסריקה ברשת אינה פועלת, יש לכלול   ■
כתובת TCP/IP בהגדרות המכשיר. )ראו "הגדרות 

סריקה ברשת" במדריך למשתמש בתוכנה.(
טענו את המסמך שלכם. )ראו "כיצד לטעון מסמכים"   2

בעמודים הקודמים.(
השתמשו במזין המסמכים האוטומטי כדי לסרוק   ■
מסמך מרובה עמודים או מסמכים דו-צדדיים. כל 

גיליון מוזן באופן אוטומטי.
השתמשו בזכוכית הסורק כדי לסרוק עמוד מספר   ■

או כל גיליון בנפרד.
בצעו אחת מהפעולות הבאות:  3

כדי לסרוק באמצעות הלחצן SCAN )סריקה( עיינו   ■
בסעיף "סריקה באמצעות לחצן הסריקה".

כדי לבצע סריקה באמצעות מנהל התקן לסורק   ■
במחשב שברשותכם, עיינו בסעיף "סריקה 

באמצעות מנהל התקן לסורק".

 scan סריקה באמצעות לחצן
)סריקה(

לקבלת מידע נוסף, ראו "שימוש בלחצן הסריקה" במדריך 
למשתמש בתוכנה.

לחצו על  )SCAN( )סריקה(.  1
בחרו את מצב הסריקה הרצוי.   2

Scan to File )סריקה לקובץ(  ■
Scan to Media )סריקה למדיה(  ■

Scan to Network )סריקה לרשת(  ■
)FTP-סריקה ל( Scan to FTP  ■

Scan to email )סריקה לדוא"ל(  ■
)OCR-1 )סריקה ל Scan to OCR  ■

Scan to Image )סריקה לתמונה(  ■
Presto! יש להוריד ולהתקין את )Macintosh משתמשי(  1 

PageManager  לפני השימוש. ראו הסעיף "גישה לתמיכה 
של Macintosh(  Brother(" בעמודים הקודמים לקבלת 

הנחיות נוספות.

)למשתמשים ברשת(   3 
בחרו את המחשב שאליו ברצונכם לשלוח את 

הנתונים.
לחצו על Start )התחל( כדי להתחיל בביצוע הסריקה.  4
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כיצד לסרוק למחשב

11

סריקה באמצעות מנהל ההתקן 
לסורק

לקבלת מידע נוסף, ראו "סריקת מסמך באמצעות מנהל 
התקן TWAIN" או "סריקת מסמך באמצעות מנהל התקן 

WIA" במדריך למשתמש בתוכנה.

 Scan הפעילו את יישום הסריקה ולחצו על הלחצן  1
)סריקה(.

 Resolution קבעו את ההגדרות הרצויות, כגון  2
)רזולוציה(, Brightness )בהירות( ו-Scan Type )סוג 
סריקה( בתיבת הדו-שיח Scanner Setup )הגדרות 

הסורק(.
לחצו על Start )התחלה( או Scan )סריקה( כדי   3

להתחיל בביצוע הסריקה.
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תחזוקה שוטפת א

החלפת מחסניות דיו
המכשיר שלכם מצויד במד נקודות דיו. מד נקודות הדיו 
עוקב באופן אוטומטי אחר רמת הדיו בכל אחת מארבע 
המחסניות. כאשר המכשיר מגלה שמחסנית דיו עומדת 
להתרוקן, הוא יתריע בפניכם באמצעות הודעה על הצג.

הצג יודע לכם איזה מחסנית דיו עומדת להתרוקן או 
זקוקה להחלפה. פעלו בהתאם להנחיות המופיעות על גבי 

הצג כדי להחליף את מחסניות הדיו בסדר הנכון.
אף על פי שהמכשיר מבקש מכם להחליף את מחסנית 

הדיו, תישאר כמות קטנה של דיו במחסנית. יש לשמור על 
כמות קטנה של דיו במחסנית כדי למנוע מהאוויר לייבש 

את תושבת ראש ההדפסה וכך לפגוע בה.

פתחו את המכסה של מחסניות הדיו.    1 
אם מחסנית דיו אחת או יותר סיימו את חייהן, תראו 

על הצג B&W Print Only )הדפסה בשחור-לבן 
בלבד( או Cannot Print )לא ניתן להדפיס(.

לחצו על-ידית שחרור הנעילה כפי שמתואר כדי   2
לשחרר את המחסנית המופיעה על הצג. הסירו את 

המחסנית מהמכשיר.

פתחו את השקית של מחסנית הדיו החדשה של   3
הצבע שמוצג על גבי הצג, ולאחר מכן הוציאו את 

מחסנית הדיו.

חשוב
המכשירים הרב-תכליתיים של Brother מיועדים 

לעבוד עם דיו במפרט מסוים והם יספקו את 
התוצאות הטובות והאמינות ביותר בשימוש עם 

 Brother חברת .Brother מחסניות דיו מקוריות של
אינה יכולה לערוב לאיכות ביצועים ולאמינות מיטביות 
 אם תשמשו בדיו או במחסניות דיו בעלי מפרט שונה.

לכן חברת Brother אינה ממליצה להשתמש 
 Brother במחסניות אחרות מהמחסניות המקוריות של
או למלא מחסניות משומשות בדיו ממקורות אחרים. 

אם ייגרם נזק לראש ההדפסה או לחלקים אחרים 
במכשיר זה כתוצאה משימוש במוצרים לא מתאימים 
למכשיר זה, כל התיקונים שיידרשו כתוצאה מכך לא 

יהיו מכוסים באחריות.
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תחזוקה שוטפת

א

סובבו בכיוון השעון את ידית השחרור הירוקה שעל   4
אריזת ההגנה הכתומה )1( עד להישמע נקישה, כדי 

לשחרר את אטימת הואקום. לאחר מכן הסירו את 
אריזת ההגנה הכתומה כמוצג באיור.

לכל צבע יש מיקום משלו. הכניסו את מחסנית הדיו   5
בכיוון החץ שעל התווית.

דחפו בעדינות את גב המחסנית, המסומן בכיתוב   6
"PUSH", עד שיישמע קול נקישה, ולאחר מכן סגרו 

את מכסה תא מחסניות הדיו.

המכשיר יבצע איפוס של מד נקודות הדיו באופן   7
אוטומטי.

הערה

אם החלפתם מחסנית דיו, שחורה לדוגמה, אתם   •
עשויים לראות הודעה על גבי הצג שבה אתם 

מתבקשים לוודא שמדובר במחסנית חדשה לגמרי 
)לדוגמה, Did You Change BK Black( )האם 

 החלפתם BK שחור(. 
 )Yes( 1 עבור כל מחסנית שהתקנתם לחצו על

)כן( כדי לאפס באופן אוטומטי את מד נקודות הדיו 
לצבע זה. אם מחסנית הדיו שהותקנה אינה חדשה 

לגמרי, לחצו על No( 2( )לא(.
 No Ink Cartridge בצג מופיעה ההודעה  •

)אין מחסניות דיו( או Cannot Detect )לא ניתן 
לאתר( אחרי התקנת המחסניות. בדקו שמחסניות 

הדיו הותקנו כהלכה.

זהירות
אם נכנס לכם דיו לעיניים, שטפו אותן מיד במים 

והתקשרו לרופא אם אתם מודאגים.

1

1
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ניקוי המכשיר ובדיקתו

ניקוי זכוכית הסורק
נתקו את המכשיר משקע החשמל.  1

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

ללא סיבים הספוגה בחומר לניקוי זכוכית שאינו דליק.

נקו את הרצועה הלבנה )1( ואת רצועת הזכוכית )2(   3
של מזין המסמכים האוטומטי באמצעות מטלית רכה 

ללא סיבים הספוגה בחומר לניקוי משטחי זכוכית 
שאינו דליק.

חברו מחדש את כבל החשמל.  4

חשוב
אין להוציא את מחסניות הדיו אם לא נדרשתם   •

להחליפן. אם תעשו כן, הדבר עלול להפחית 
את כמות הדיו והמכשיר לא יזהה את כמות דיו 

שנותרה במחסנית.
אין לגעת בחריצי הכנסת המחסניות. אם תעשו כן,   •

הדיו עלול להכתים את העור.
אם נמרח לכם דיו על העור או על הבגדים, יש   •

לשטוף אותו מיד עם סבון או תכשיר ניקוי.
אם בלבלתם בין הצבעים על-ידי הכנסה של   •

מחסנית דיו במקום הלא נכון, תקנו את מיקום 
המחסניות ואז נקו את ראש ההדפסה כמה פעמים.

לאחר שפתחתם מחסנית דיו, התקינו אותה   •
במכשיר והשתמשו בה תוך שישה חודשים מרגע 

הכנסתה למכשיר. השתמשו במחסניות דיו שטרם 
נפתחו לפי תאריך התפוגה המצוין על האריזה.

אין לפרק את מחסנית הדיו או לבצע בה שינויים.   •
פעולות מסוג זה עלולות לגרום לדליפה של דיו 

מהמחסנית.

1

3

2

1

2
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תחזוקה שוטפת

א

ניקוי ראש ההדפסה
כדי לשמור על איכות הדפסה טובה, המכשיר ינקה את 

ראש ההדפסה באופן אוטומטי לפי הצורך. באפשרותכם 
להתחיל את תהליך הניקוי באופן ידני אם מתגלה בעיה 

באיכות ההדפסה.
נקו את ראש ההדפסה ואת מחסניות הדיו אם בדפים 

שאתם מדפיסים מתקבלים פסים אופקיים על גבי הטקסט 
או הגרפיקה, או אם מתקבל טקסט מחוק. באפשרותכם 

 לנקות את הדיו השחור בלבד, את שלושת הצבעים
)צהוב/ציאן/מגנטה( בזה אחר זה או את ארבעת הצבעים 

בו-זמנית.
ניקוי ראש ההדפסה צורך דיו. ניקוי תכוף מדי צורך דיו 

באופן מיותר.

לחצו על Menu )תפריט(.  1
לחצו על ▲ או על ▼ כדי לבחור   2
 ב-Ink Management )ניהול דיו(. 

לחצו על OK )אישור(.
לחצו על ▲ או על ▼ כדי לבחור Cleaning )ניקוי(.  3 

לחצו על OK )אישור(.
לחצו על ▲ או על ▼ כדי לבחור ב-Black )שחור(,   4

 Color )צבע( או All )הדפסת הכול(.
 לחצו על OK )אישור(.

המכשיר ינקה את ראש ההדפסה. בסיום הניקוי, 
המכשיר יחזור למצב המתנה באופן אוטומטי.

הערה

בנוסף לניקוי רצועת הזכוכית באמצעות חומר לניקוי 
משטחי זכוכית שאינו דליק, העבירו את קצות 

האצבעות על פני הזכוכית כדי לוודא שהיא נקייה 
מלכלוך. אם אתם מרגישים שיש לכלוך, נקו את 

רצועת הזכוכית שוב תוך כדי התמקדות באזור זה. 
ייתכן שתצטרכו לחזור על תהליך הניקוי שלוש או 

ארבע פעמים. לבדיקה, הדפיסו עותק לאחר כל ניקוי.

הערה

אם ניקיתם את ראש ההדפסה לפחות חמש פעמים, 
אך איכות ההדפסה לא השתפרה, נסו להתקין 

 Brother מקורית חדשה של Innobella™  מחסנית דיו
במקום כל אחד מהצבעים הבעייתיים. נסו לנקות את 

ראש ההדפסה שוב עד חמש פעמים נוספות. אם 
איכות ההדפסה עדיין לא השתפרה, פנו למשווק של 

.Brother

אחרי ניקוי רצועת 
הזכוכית ייעלם 

הפס האנכי.

אם ישנה נקודת 
לכלוך או נוזל 

מחיקה על רצועת 
הזכוכית, יופיע פס 
אנכי על העותק 

המודפס.

חשוב
אין לגעת בראש ההדפסה. נגיעה בראש ההדפסה 
עלולה לגרום נזק תמידי ולגרום לפקיעת האחריות 

על ראש ההדפסה.
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בדיקת איכות ההדפסה
אם בהדפסה מופיעים צבעים וטקסט דהויים או שמופיעים 

עליהם קווים ייתכן שחלק ממזרקי הדיו סתומים. ניתן 
לבדוק זאת באמצעות הדפסה של דף בדיקת איכות 

הדפסה וסקירת תבנית בדיקת המזרקים.
לחצו על Menu )תפריט(.  1

לחצו על ▲ או על ▼ כדי לבחור   2 
 Ink Management )ניהול דיו(.

לחצו על OK )אישור(.
 Test Print-לחצו על ▲ או על ▼ כדי לבחור ב  3

 )הדפסת ניסיון(.
לחצו על OK )אישור(.

 Print Quality-לחצו על ▲ או על ▼ כדי לבחור ב  4
 )איכות הדפסה(.

לחצו על OK )אישור(.
לחצו על Colour Start )התחלה בצבע(.  5 

המכשיר ידפיס את דף בדיקת איכות ההדפסה.
בדקו את האיכות של ארבעת מלבני הצבע על הדף.  6

על צג ה-LCD תופיע השאלה אם איכות ההדפסה   7
 טובה.

בצעו אחת מהפעולות הבאות:
אם כל הקווים שהודפסו בבדיקה ברורים לעין,  ■ 

לחצו על Yes( 1( )כן( לסיום בדיקת איכות 
.Q ההדפסה ועברו לשלב

אם אתם מבחינים בקווים קצרים שחסרים  ■ 
כמתואר להלן, לחצו על 2 לבחירת )No( )לא(.

לא תקין תקין

על צג ה-LCD תוצג השאלה אם איכות ההדפסה   8
 תקינה עבור השחור ועבור שלושת הצבעים. 

לחצו על Yes( 1( )כן( או 2 )No( )לא(.

על צג ה-LCD תוצג השאלה אם ברצונכם להתחיל את   9
 תהליך הניקוי.

 לחצו Yes( 1( )כן(.
יתחיל ניקוי של ראש ההדפסה.

לאחר סיום הניקוי, לחצו על Colour Start )התחלה   0
 בצבע(.

המכשיר ידפיס שוב את דף בדיקת איכות ההדפסה. 
חזרו לשלב 6.

לחצו על Stop/Exit )עצירה/יציאה(.  Q 
אם חזרתם על התהליך לפחות חמש פעמים ואיכות 

ההדפסה עדיין ירודה, החליפו את מחסנית הצבע 
 שנסתמה.

לאחר החלפת מחסנית הדיו, בדקו את איכות 
ההדפסה. אם הבעיה לא נפתרה, חזרו על תהליך 

הניקוי והבדיקה של המחסנית החדשה לפחות חמש 
.Brother פעמים. אם עדיין חסר דיו, פנו למשווק של

חשוב
אין לגעת בראש ההדפסה. נגיעה נגיעה בראש 
ההדפסה עלולה לגרום לנזק בלתי הפיך ולגרום 

לפקיעת האחריות על ראש ההדפסה.

הערה

לאחר ניקוי המזרק 
של ראש ההדפסה, 
הפסים האופקיים 

ייעלמו.

כאשר המזרק בראש 
ההדפסה סתום, 

התמונה שתדפיסו 
תיראה כמוצג להלן.
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תחזוקה שוטפת

א

בדיקת יישור ההדפסה
ייתכן שתצטרכו לכוון את יישור ההדפסה לאחר העברה 

של המכשיר ממקום למקום, אם בהדפסה מופיעים טקסט 
מטושטש או תמונות דהויות.

לחצו על Menu )תפריט(.  1
לחצו על ▲ או על ▼ כדי לבחור   2
 ב-Ink Management )ניהול דיו(. 

לחצו על OK )אישור(.
 Test Print-לחצו על ▲ או על ▼ כדי לבחור ב  3

 )הדפסת ניסיון(.
לחצו על OK )אישור(.

 Alignment לחצו על ▲ או על ▼ כדי לבחור  4
 )יישור(.

לחצו על OK )אישור(.
לחצו על Mono Start )התחלה בשחור-לבן( או על   5

 Colour Start )התחלה בצבע(.
המכשיר יתחיל להדפיס את דף בדיקת יישור 

ההדפסה.
לתבנית A לחצו על המספר של הדפסת הניסיון שבו   6

הפסים האנכיים הכי פחות בולטים )1- 9(.
לתבנית B לחצו על המספר של הדפסת הניסיון שבו   7

הפסים האנכיים הכי פחות בולטים )1- 9(.
לתבנית C לחצו על המספר של הדפסת הניסיון שבו   8

הפסים האנכיים הכי פחות בולטים )1- 9(.
לתבנית D לחצו על המספר של הדפסת הניסיון שבו   9

הפסים האנכיים הכי פחות בולטים )1- 9(.
לחצו על Stop/Exit )עצירה/יציאה(.  0
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פתרון בעיות ב

הודעות שגיאה ותחזוקה
כמו בכל מכשיר משרדי מתוחכם אחר, עלולות להתגלות שגיאות וייתכן שיהיה צורך להחליף חומרים מתכלים. במקרה זה, 
המכשיר שלכם יזהה את השגיאה ויציג את ההודעה המתאימה. הודעות השגיאה והתחזוקה השכיחות ביותר מוצגות להלן.

תוכלו לתקן את מרבית השגיאות ולבצע תחזוקה שוטפת בכוחות עצמכם. אם אתם זקוקים לסיוע נוסף, תוכלו למצוא 
ב-Brother Solutions Center )מרכז הפתרונות של Brother( את השאלות והתשובות העדכניות ביותר, וכן עצות לפתרון 

בעיות.
.http://solutions.brother.com/ אנא בקרו בכתובת

פעולהסיבההודעת שגיאה
B&W Print Only 

Replace Ink 
 )הדפסה בשחור-לבן

בלבד החליפו דיו(

אחת או יותר ממחסניות הדיו הצבעוניות 
התרוקנו.

תוכלו להשתמש במכשיר כמדפסת שחור לבן 
במשך כ- 4  שבועות בהתאם למספר הדפים 

שאתם מדפיסים.
בזמן שהודעה זו מופיעה על גבי הצג, הפעולות 

השונות עובדות בדרך הבאה:
הדפסה  ■

אם תלחצו על Greyscale )גווני אפור( 
בכרטיסיית Advanced )מתקדם( שבמנהל 
התקן המדפסת, תוכלו להשתמש במכשיר 

כמדפסת שחור לבן.
צילום מסמכים  ■

אם סוג הנייר מכוון ל-Plain Paper )נייר 
 רגיל( תוכלו להדפיס עותקים.

העתקה דו צדדית אינה זמינה כאשר 
הודעה זו מופיעה.

שליחת פקס  ■
 אם סוג הנייר מכוון

 ל-Plain Paper )נייר רגיל( או
ל-Inkjet Paper )נייר הזרקת דיו(, 

המכשיר יקבל וידפיס פקסים בשחור לבן.
אם המכשיר השולח מעביר פקס צבעוני, 

תהליך "לחיצת היד" יבקש לשלוח את 
הפקס בשחור לבן.

אם סוג הנייר מכוון ל-Other Glossy )נייר 
 Brother או Brother BP71 ,)מבריק אחר

BP61 המכשיר יפסיק את כל פעולות 
ההדפסה.

החליפו את מחסניות הדיו. 
)עיינו בסעיף החלפת מחסניות 

הדיו בעמודים הקודמים.(
אם תנתקו את המכשיר 

מהחשמל או אם תוציאו את 
מחסנית הדיו הריקה, לא 

תוכלו להשתמש במכשיר עד 
שתחליפו את המחסנית באחת 

חדשה.
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פתרון בעיות

ב

פעולהסיבההודעת שגיאה
BT Call Sign On 

)אות זיהוי BT מופעל(
)בריטניה בלבד(

אות זיהוי BT מוגדר ל-ON )מופעל(. אין 
באפשרותכם לשנות את מצב הקבלה מידני 

למצב אחר.

הגדירו את אות זיהוי ה-BT ל-OFF )מבוטל( 
)ראו "אות זיהוי BT )בריטניה בלבד(" בפרק 

5 של המדריך המתקדם למשתמש.(

Cannot Detect 
)לא ניתן לזהות(

התקנתם מחסנית חדשה מהר מדי 
והמכשיר לא זיהה אותה.

הוציאו את מחסנית הדיו החדשה והתקינו 
אותה מחדש באטיות עד שהיא תינעל בקול 

נקישה.
אם אינכם משתמשים בדיו מקורי מתוצרת 

Brother, ייתכן שהמכשיר לא יזהה את 
מחסנית הדיו.

החליפו את מחסנית הדיו במחסנית דיו 
מקורית של Brother. אם הודעת השגיאה 

.Brother ממשיכה, פנו למשווק של
הוציאו את מחסנית הדיו החדשה והתקינו אחת ממחסניות הדיו לא הותקנה כראוי.

אותה מחדש באטיות עד שהיא תינעל בקול 
נקישה. )עיינו בסעיף החלפת מחסניות הדיו 

בעמודים הקודמים.(
Cannot Print 
Replace Ink 

 )לא ניתן להדפיס
החליפו דיו(

אחת או יותר ממחסניות הדיו הצבעוניות 
התרוקנו. המכשיר יעצור את כל עבודות 

ההדפסה. כל עוד ישנו זיכרון פנוי, פקסים 
בשחור לבן יישמרו בזיכרון. אם המכשיר 

השולח מעביר פקס צבעוני, תהליך "לחיצת 
היד" יבקש לשלוח את הפקס בשחור לבן.

החליפו את מחסניות הדיו. )עיינו בסעיף 
החלפת מחסניות הדיו בעמודים הקודמים.(

Comm.error 
)שגיאת תקשורת(

איכות ירודה של קו הטלפון גרמה לשגיאת 
תקשורת.

אם הבעיה ממשיכה, התקשרו לחברת 
הטלפונים ובקשו מהם לבדוק את קו הטלפון 

שלכם.
Connection Fail 

)תקלת חיבור(
ניסיתם להעביר פקסים על פי דרישה 

ממכשיר פקס שאינו במצב המתנה 
להעברת פקסים על פי דרישה.

בדקו את הגדרות העברת הפקסים על פי 
דרישה במכשיר הפקס השני.

Cover is Open 
)המכסה פתוח(

הרימו את מכסה הסורק וסגרו אותו שוב.מכסה הסורק אינו סגור לגמרי.
הכיסוי של מזין המסמכים האוטומטי אינו 

סגור לגמרי.
פתחו את הכיסוי של מזין המסמכים 

האוטומטי וסגרו אותו שוב.
המכסה של תא מחסניות הדיו לא סגור 

לגמרי.
דחפו את מחסנית הדיו פנימה בעדינות עד 

שתישמע נקישה.
Data Remaining 

)שארית נתונים(
לחצו על Stop/Exit )עצירה/יציאה(. המכשיר נותרו נתוני הדפסה בזיכרון המכשיר.

יבטל את המשימה וימחק אותה מהזיכרון. 
נסו להדפיס שוב.

 Disconnected 
)מנותק(

האדם או מכשיר הפקס בצד השני הפסיקו 
את השיחה.

נסו לשלוח או לקבל שוב. אם שיחות 
מתנתקות שוב ושוב ואתם משתמשים 

במערכת VoIP )העברת קול על גבי רשת 
 Compatibility נסו לשנות את הגדרת ,)IP
)תאימות( ל- )for VoIP( Basic )בסיסית - 

עבור VoIP(. )ראו "הפרעות בקו הטלפון / 
VoIP" בעמודים הבאים(.

 Document Jam/too Long
)נייר תקוע/ארוך מדי(

המסמך לא הוכנס או הוזן כראוי, או 
שהמסמך שנסרק מתוך מזין המסמכים 

האוטומטי היה ארוך מדי.

)ראו "שימוש במזין המסמכים האוטומטי" 
בעמודים הקודמים.( )ראו "מסמך תקוע" 

בעמודים הבאים.(
 High Temperature

)טמפרטורה גבוהה(
הניחו למכשיר להתקרר.ראש ההדפסה חם מדי.
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פעולהסיבההודעת שגיאה
Hub is Unusable 

)הרכזת לא שמישה(
רכזת או כונן זיכרון הבזק מסוג USB עם רכזת 

חוברו לממשק ה-USB הישיר של המכשיר.
רכזת או כונן זיכרון הבזק מסוג USB עם 

רכזת אינם נתמכים. נתקו את ההתקן 
מממשק ה-USB הישיר.

Image Too Long 
)תמונה ארוכה מדי(

המימדים של הצילום שלכם חריגים ולכן לא 
ניתן להוסיף אפקטים.

בחרו תמונה עם מידות רגילות.

Image Too Small 
)תמונה קטנה מדי(

גודל התמונה קטן מדי כדי שיהיה ניתן לחתוך 
אותו.

בחרו תמונה גדולה יותר.

 Ink Absorber Full
)סופג הדיו מלא(

נדרש טיפול פנימי. בעיה זו עשויה להתרחש 
עקב שימוש במחסניות דיו שאינן מחסניות 
מקוריות מתוצרת Brother, או מילוי מחדש 

של מחסניות משומשות בדיו ממקורות 
אחרים. האחריות לא תכסה את התיקונים 
שיהיה עליכם לבצע במכשיר אם נגרם נזק 

לראש ההדפסה או לחלקים אחרים במכשיר 
כתוצאה משימוש בסוג אחר של דיו או של 

מחסניות דיו.

 / Brother התקשרו לשירות הלקוחות של
.Brother למשווק

 Ink Absorber NearFull
)סופג הדיו כמעט מלא(

קופסת סופג הדיו או קופסת הריקון כמעט 
מלאות.

 / Brother התקשרו לשירות הלקוחות של
.Brother למשווק

Ink low 
)הדיו עומד להסתיים(

אחת או יותר ממחסניות הדיו הצבעוניות 
עומדת להתרוקן. אם המכשיר השולח מעביר 

פקס צבעוני, תהליך "לחיצת היד" יבקש 
לשלוח את הפקס בשחור לבן. אם באפשרות 
המכשיר השולח להמיר אותו, הפקס הצבעוני 

יודפס במכשיר שלכם כפקס בשחור לבן.

הזמינו מחסנית דיו חדשה. תוכלו להמשיך 
להדפיס עד שבצג ה-LCD מופיעה 

ההודעה:
Cannot Print )לא ניתן להדפיס( )עיינו 

בסעיף החלפת מחסניות הדיו בעמודים 
הקודמים.(

 Low Temperature
)טמפרטורה נמוכה(

הניחו למכשיר להתחמם.ראש ההדפסה קר מדי.

Media error 
)שגיאה בכרטיס הזיכרון(

כרטיס הזיכרון פגום, מאותחל באופן לא נכון, 
או שקיימת בעיה בכרטיס הזיכרון.

הכניסו את הכרטיס מחדש לתוך החריץ 
כדי לוודא שהוא ממוקם באופן תקין. אם 
השגיאה חוזרת על עצמה, בדקו את כונן 

)חריץ( המדיה של המכשיר בכך שתכניסו 
לתוכו כרטיס אחר אשר אתם בטוחים 

לגביו שהוא תקין.
Media is Full 

)כרטיס הזיכרון מלא(
כרטיס הזיכרון או כונן זיכרון ההבזק מסוג 

USB שאתם משתמשים כבר מלא לגמרי או 
מכיל 999 קבצים.

המכשיר מסוגל לשמור לכרטיס הזיכרון 
או לכונן זיכרון ההבזק מסוג USB כל עוד 

הוא מכיל פחות מ- 999 קבצים. נסו למחוק 
קבצים שלא בשימוש כדי לפנות מקום 

ונסו שוב.
No Caller ID 

)לא מופיעה שיחה מזוהה(
לא קיימת היסטוריית שיחות נכנסות. לא 

קיבלתם שיחות או שאינכם מנויים לשירות 
שיחה מזוהה של ספק הטלפון שלכם.

אם ברצונכם להשתמש בתכונת השיחה 
המזוהה, פנו לספק הטלפון שלכם. )ראו 
"שיחה מזוהה )בריטניה ואירלנד בלבד(" 

בעמודים הקודמים.(
 No File 
)אין קובץ(

כרטיס הזיכרון או כונן זיכרון ההבזק מסוג 
.JPG שבכונן המדיה אינו מכיל קובץ USB

הכניסו לחריץ את כרטיס הזיכרון המתאים 
או את כונן זיכרון ההבזק המתאים 

.USB מסוג
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פתרון בעיות

ב

פעולהסיבההודעת שגיאה
No Ink Cartridge 

)אין מחסנית דיו(
הוציאו את מחסנית הדיו החדשה והתקינו אחת ממחסניות הדיו לא הותקנה כראוי.

אותה מחדש באטיות עד שהיא תינעל 
בקול נקישה. )עיינו בסעיף "החלפת 
מחסניות הדיו" בעמודים הקודמים.(

No Paper Fed 
)לא הוזן נייר(

נגמר הנייר במכשיר, או שהנייר אינו טעון 
כראוי בתוך מגש הנייר, או שפתח שחרור 

הנייר התקוע לא סגור כראוי.

בצעו אחת מהפעולות הבאות:
מלאו מחדש נייר למגש הנייר ולאחר   ■

מכן לחצו על Mono Start )התחלה 
 Colour Start בשחור לבן( או על

)התחלה בצבע(.
מלאו מחדש נייר למגש הנייר ולאחר    ■

מכן לחצו על Mono Start )התחלה 
 Colour Start בשחור לבן( או על

)התחלה בצבע(. )ראו "טעינת נייר 
ומדיות הדפסה אחרות" בעמודים 

הקודמים.(

הוציאו את הנייר התקוע. מלאו אחר נייר תקוע בתוך המכשיר.
השלבים שבסעיף "מדפסת תקועה" או 

"נייר תקוע" בעמודים הבאים.

אם שגיאה זו חוזרת על עצמה לעתים 
 קרובות כאשר אתם מבצעים העתקה

דו-צדדית או הדפסה דו-צדדית, ייתכן 
שגלילי הזנת הנייר מוכתמים בדיו. נקו את 
גלילי הזנת הנייר. )ראו "ניקוי גלילי הזנת 

הנייר" בנספח א של המדריך המתקדם 
למשתמש.(

אבקת נייר הצטברה על פני השטח של 
גלילי איסוף הנייר ועל הצדדים האחוריים 

של גלילי הזנת הנייר.

נקו את גלילי איסוף הנייר ואת הצדדים 
האחוריים של גלילי הזנת הנייר. )ראו 

"ניקוי גלילי איסוף הנייר" בנספח א של 
המדריך המתקדם למשתמש.(

מכסה שחרור הנייר התקוע אינו סגור 
כראוי.

ודאו שמכסה שחרור הנייר התקוע 
סגור בצורה שווה משני הצדדים. )עיינו 

בסעיף "מדפסת תקועה" או "נייר תקוע" 
בעמודים הבאים(.

הנייר לא הוכנס בדיוק למרכז פתח ההזנה 
הידנית.

הסיר את הנייר והכניסו אותו מחדש 
למרכז פתח ההזנה הידנית, ולאחר מכן 
לחצו על Mono Start )התחלה בשחור 

לבן( או על Colour Start )התחלה בצבע(. 
)ראו "טעינת נייר לפתח ההזנה הידנית" 

בעמודים הקודמים.(

No Response/Busy 
)אין תשובה/תפוס(

המספר שחייגתם אינו עונה או שהוא 
תפוס.

בדקו שהמספר נכון ולאחר מכן נסו שוב.

Not Registered 
)לא מתוכנת(

ניסיתם לגשת למספר חיוג בלחצן יחיד או 
למספר חיוג מהיר שאינו מתוכנת.

הגדירו את המספר לחיוג בלחצן יחיד. 
)ראו "שמירת מספרים לחיוג בלחצן יחיד" 
בעמודים הקודמים" וכן "שמירת מספרים 

לחיוג מהיר" בעמודים הקודמים.(
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פעולהסיבההודעת שגיאה
Out of Memory 

)הזיכרון מלא(
צילום מסמכים מתבצע כעתזיכרון המכשיר מלא.

לחצו על Stop/Exit )עצירה/יציאה(, המתינו 
עד שהפעולות האחרות שמתבצעות 

יסתיימו ולאחר מכן נסו שוב.

כרטיס הזיכרון או כונן זיכרון ההבזק מסוג 
USB שאתם משתמשים בו אינו מכיל 
מספיק נפח פנוי לסריקת המסמכים.

מחקו קבצים שאינם בשימוש מכרטיס 
 USB הזיכרון או מכונן זיכרון ההבזק מסוג

כדי לפנות בו מקום ונסו שוב.

 Out of Fax Memory
)זיכרון הפקס מלא(

בצעו אחת מהפעולות הבאות:זיכרון הפקס מלא.
מחקו את הנתונים השמורים בזיכרון.   ■

להשגת זיכרון נוסף, תוכלו לכבות 
 Memory Receive את התכונה

)העברה לזיכרון(. )ראו "כיבוי פעולות 
העברה לזיכרון" בפרק 4 של המדריך 

המתקדם למשתמש.(
הדפיסו את הפקסים השמורים   ■

בזיכרון. )ראו "הדפסת פקס מהזיכרון" 
בפרק 4 של המדריך המתקדם 

למשתמש.(

Paper Jam [Front] 
)נייר תקוע ]מלפנים[(

הוציאו את הנייר התקוע על-ידי ביצוע נתקע נייר בתוך המכשיר.
ההוראות המתוארות בסעיף "נייר תקוע 

בצד הקדמי של המכשיר" בעמודים הבאים.
ודאו שמוליך אורך הדף מכוון לגודל הדף 
הנכון. אל תגדילו את מגש הנייר כאשר 
אתם טוענים נייר בגודל A5 או קטן יותר.

 Paper Jam
 [Front,Rear]  

)נייר תקוע 
]מלפנים, מאחור[(

הוציאו את הנייר התקוע על-ידי ביצוע נתקע נייר בתוך המכשיר.
ההוראות המתוארות בסעיף "נייר תקוע 

בצד הקדמי והאחורי של המכשיר" 
בעמודים הבאים.

ודאו שמוליך אורך הדף מכוון לגודל הדף 
הנכון. אל תגדילו את מגש הנייר כאשר 
אתם טוענים נייר בגודל A5 או קטן יותר.

יותר מדף נייר אחד הוכנס לפתח ההזנה 
הידנית.

-או-
גיליון נייר נוסף הוכנס לפתח ההזנה 
הידנית לפני שבצג ה-LCD הופיעה 

ההודעה
Put paper in Manual Feed Slot 

Then Press Start 
)הכניסו נייר לפתח ההזנה הידנית ולחצו 

על Start )התחל((.

אל תניחו יותר מגיליון נייר אחד 
בו-זמנית בפתח ההזנה הידנית. 
המתינו עד שבצג ה-LCD יופיע 
Put paper in Manual Feed 

Slot Then Press Start 
))הכניסו נייר לפתח ההזנה הידנית ואז 

לחצו על Start )התחל(( לפני שתכניסו את 
גיליון הנייר הבא לפתח ההזנה הידנית.
הוציאו את הנייר התקוע על-ידי ביצוע 

ההוראות המתוארות בסעיף "נייר תקוע 
בצד הקדמי והאחורי של המכשיר" 

בעמודים הבאים.
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פעולהסיבההודעת שגיאה
 Paper Jam [Rear]  
)נייר תקוע ]מאחור[(

הוציאו את הנייר התקוע על-ידי ביצוע נתקע נייר בתוך המכשיר.
ההוראות המתוארות בסעיף "נייר תקוע 

בצד האחורי של המכשיר" בעמודים 
הבאים.

ודאו שמוליך אורך הדף מכוון לגודל הדף 
הנכון. אל תגדילו את מגש הנייר כאשר 
אתם טוענים נייר בגודל A5 או קטן יותר.

אבקת נייר הצטברה על פני השטח של 
גלילי איסוף הנייר ועל הצדדים האחוריים 

של גלילי הזנת הנייר.

נקו את גלילי איסוף הנייר ואת הצדדים 
האחוריים של גלילי הזנת הנייר. )ראו 

"ניקוי גלילי איסוף הנייר" בנספח א של 
המדריך המתקדם למשתמש.(

 Unable to Clean XX 
)XX לא ניתן לנקות(

 Unable to Init. XX 
)XX לא ניתן לאתחל(

 Unable to Print XX 
)XX לא ניתן להדפיס(

 Unable to Scan XX 
)XX לא ניתן לסרוק(

קיימת בעיה מכנית במכשיר.
-או-

חפץ זר כגון סיכת מהדק או נייר קרוע 
תקוע במכשיר.

פתחו את מכסה הסורק והסירו חפצים 
זרים וקרעי נייר מתוך המכשיר. לאחר 

מכן, נתקו את המכשיר מאספקת החשמל 
למשך כמה דקות ואז חברו אותו מחדש.

)ניתן לכבות את המכונה למשך כ-24 
שעות בלי לאבד פקסים השמורים בזיכרון. 
ראו "העברת הפקסים שלכם" או "דוח יומן 
הפקסים )דוח פעילות(" בעמודים הבאים.(

 Unusable device 
)התקן לא שמיש(

 Disconnect device from
 front connector & turn

 machine off & then on
)נתקו את ההתקן מהמחבר 

הקדמי, כבו את המכשיר 
והדליקו אותו שוב(

 USB-התקן מקולקל חובר לממשק ה
הישיר.

נתקו את ההתקן מממשק ה-USB הישיר, 
לאחר מכן לחצו על On/Off )הפעלה/

כיבוי( כדי לכבות את המכשיר ולהפעיל 
אותו שוב.

 Unusable device 
)התקן לא שמיש(

 Please Disconnect USB
Device 

.)USB-נתקו את התקן ה(

חיברתם לממשק ה-USB הישיר התקן 
USB או כונן זיכרון הבזק מסוג USB שאינו 

נתמך.
למידע נוסף בקרו באתר שלנו בכתובת 

.http://solutions.brother.com/

נתקו את ההתקן מממשק ה-USB הישיר. 
כבו את המכשיר והפעילו אותו מחדש.

 Wrong Ink Color 
)צבע דיו שגוי(

מחסנית דיו צבעוני הותקנה במיקום של 
מחסנית הדיו השחור.

בדקו אלה מחסניות דיו אינן נמצאות 
במיקום הנכון שלהם והזיזו אותן למקומן 

הנכון.
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Wrong Paper Size 
)גודל נייר לא מתאים(

הגדרת גודל הנייר אינה מתאימה לגודל 
הנייר שבמגש, או שלא כיוונתם את מוליכי 
הנייר במגש בהתאם לגודל של הנייר שבו 

אתם משתמשים.

בדקו שגודל הנייר שבחרתם מתאים   1
לגודל הנייר במגש.

ודאו שטענתם נייר במצב הדפסה   2
לאורך. עשו זאת על-ידי כיוון מוליכי 

הנייר על פי הסימונים של גודל הנייר 
שלכם.

אחרי שבדקת את גודל הנייר ואת   3
מיקומו לחצו על Mono Start )התחלה 
בשחור לבן( או Colour Start )התחלה 

בצבע( כדי להמשיך בהדפסה.

 Wrong Tray Setting
)הגדרות מגש שגויות(

)MFC-J6910DW(

ההגדרות של Paper Size )גודל הנייר( ושל 
Tray Use )שימוש במגש( שנעשו במכונה 

אינן תואמות את גודל הנייר במגש שבו 
אתם משתמשים.

לחצו על Tray Setting )הגדרות מגש(   1
וודאו שהגדרות Paper Size )גודל 
הנייר( ו-Tray Use )שימוש במגש( 

תואמות את גודל הנייר במגש שבו 
אתם משתמשים. )ראו "גודל הנייר 
וסוג הנייר" בעמודים הקודמים וכן 

"שימוש במגשים במצב צילום מסמכים" 
בעמודים הקודמים.(

אחרי שבדקתם את הגדרות גודל הנייר   2
והשימוש במגש לחצו על ▲ או על ▼ 

 Restart Printing כדי לבחור
 OK התחל הדפסה מחדש( ולחצו על(

)אישור( כדי להמשיך בהדפסה.
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תצוגת שגיאות באנימציה
תצוגת שגיאות באנימציה מציגה הוראות שלב אחר שלב 
למקרה שנייר נתקע במכשיר. תוכלו לקרוא את השלבים 
בקצב שלכם על-ידי לחיצה על ► כדי לעבור לשלב הבא 

ועל ◄ כדי לחזור לאחור.

 העברת פקסים או דוח יומן פקסים 
)דוח פעילות(

אם על הצג מופיעה ההודעה:
)XX לא ניתן לנקות( Unable to Clean XX  ■
)XX לא ניתן לאתחל( Unable to Init. XX  ■

)XX לא ניתן להדפיס( Unable to Print XX  ■
)XX לא ניתן לסרוק( Unable to Scan XX  ■

אנו ממליצים להעביר את הפקסים למכשיר פקס אחר 
או למחשב. )ראו "העברת פקסים למכשיר פקס אחר" 

בעמוד הנוכחי או "העברת פקסים למחשב שלכם" בעמוד 
הנוכחי.(

ניתן גם להעביר את דוח יומן הפקסים )דוח פעילות( כדי 
לבדוק אם יש פקסים שעליכם להעביר. )ראו "העברת דוח 
יומן הפקסים )דוח פעילות( למכשיר פקס אחר" בעמודים 

הבאים.(

העברת פקסים למכשיר פקס אחר 
אם לא הגדרתם את זיהוי התחנה שלכם, לא תוכלו לעבור 

למצב העברת פקסים. )ראו "הזנת מידע אישי )זיהוי 
תחנה(" במדריך להתקנה מהירה.(

לחצו על Stop/Exit )עצירה/יציאה( כדי לקטוע את   1
הודעת השגיאה באופן זמני.

לחצו על MENU )תפריט(.  2
 Service-לחצו על ▲ או על ▼ כדי לבחור ב  3

 )שירות(.
לחצו על OK )אישור(.

 Data Transfer-לחצו על ▲ או על ▼ כדי לבחור ב  4
 )העברת נתונים(.

לחצו על OK )אישור(.

 Fax Transfer-לחצו על ▲ או על ▼ כדי לבחור ב  5
 )העברת פקסים(.

לחצו על OK )אישור(.
בצעו אחת מהפעולות הבאות:  6

אם ההודעה No Data )אין נתונים( מוצגת על   ■
גבי הצג, לא נשארו פקסים בזיכרון המכשיר.

לחצו על Stop/Exit )עצירה/יציאה(.  
הזינו את מספר הפקס שאליו ברצונכם להעביר   ■

את הפקסים.
לחצו על Mono Start )התחלה בשחור לבן(.  7

העברת פקסים למחשב שלכם
ניתן להעביר פקסים מהמכשיר למחשב.

לחצו על Stop/Exit )עצירה/יציאה( כדי לקטוע את   1
הודעת השגיאה באופן זמני.

ודאו שהתקנתם את MFL-Pro Suite על המחשב   2
 שלכם, ולאחר מכן הפעילו במחשב את

 PC-FAX Receiving )קבלת פקסים במחשב האישי(.
)לפרטים, ראו "קבלת פקסים במחשב האישי" 

במדריך למשתמש בתוכנה.(
 PC-FAX Receive ודאו שהפעלת את האפשרות  3

)קבלת פקסים במחשב( במכשיר שלכם. )ראו "קבלת 
פקסים במחשב האישי" ) ®Windows בלבד( בפרק 4 

של המדריך המתקדם למשתמש.( אם קיימים פקסים 
בזיכרון המכשיר בזמן שאתם מגדירים את פונקציית 

PC-Fax Receive )קבלת פקסים במחשב האישי(, 
תוצג על הצג שאלה אם ברצונכם להעביר את 

הפקסים למחשב.
בצעו אחת מהפעולות הבאות:  4

כדי להעביר את כל הפקסים למחשב האישי   ■
שלכם, לחצו על 1. המכשיר ישאל אתכם אם 

אתם מעוניינים בהדפסת גיבוי.
כדי להשאיר את הפקסים בזיכרון ולצאת לחצו   ■ 

על 2.
לחצו על Stop/Exit )עצירה/יציאה(.  5
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 העברת דוח יומן הפקסים )דוח פעילות(
למכשיר פקס אחר

אם לא הגדרתם את זיהוי התחנה שלכם, לא תוכלו לעבור 
למצב העברת פקסים. )ראו "הזנת מידע אישי )זיהוי 

תחנה(" במדריך להתקנה מהירה.(
לחצו על Stop/Exit )עצירה/יציאה( כדי לקטוע את   1

הודעת השגיאה באופן זמני.
לחצו על Menu )תפריט(.  2

 Service-לחצו על ▲ או על ▼ כדי לבחור ב  3
 )שירות(. 

לחצו על OK )אישור(.
 Data Transfer-לחצו על ▲ או על ▼ כדי לבחור ב  4

 )העברת נתונים(.
לחצו על OK )אישור(.

 Report Trans.-לחצו על ▲ או על ▼ כדי לבחור ב  5
 )העברת דוח(.

לחצו על OK )אישור(.
הזינו את מספר הפקס שברצונכם להעביר אליו את   6

דוח יומן הפקסים )דוח פעילות(.
לחצו על Mono Start )התחלה בשחור לבן(.  7

מסמך תקוע
מסמכים יכולים להיתקע במזין המסמכים האוטומטי 

אם הם אינם מונחים או מוזנים בצורה נכונה או אם הם 
ארוכים מדי. מלאו אחר השלבים שלהלן כדי להוציא את 

המסמך התקוע.

מסמך נתקע בחלקו העליון של מזין המסמכים 
האוטומטי

הוציאו ממזין המסמכים האוטומטי את כל הנייר שלא   1
נתקע.

פתחו את המכסה של מזין המסמכים האוטומטי.  2
משכו את המסמך שנתקע ימינה.  3

סגרו את המכסה של מזין המסמכים האוטומטי.  4
לחצו על Stop/Exit )עצירה/יציאה(.  5

חשוב
כדי שמסמכים לא ייתקעו, סגרו את המכסה של מזין 

המסמכים האוטומטי בצורה נכונה על-ידי דחיפה 
עדינה של המכסה בחלקו האמצעי.
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המסמך תקוע בתוך מזין המסמכים האוטומטי
הוציאו ממזין המסמכים האוטומטי את כל הנייר שלא   1

נתקע.
הרימו את כיסוי הסורק.  2

משכו את המסמך שנתקע ימינה.  3

1

1

סגרו את מכסה הסורק.   4
לחצו על Stop/Exit )עצירה/יציאה(.  5

הסרת מסמכים קטנים שנתקעו במזין המסמכים 
האוטומטי

הרימו את כיסוי הסורק.  1
הכניסו פיסת נייר קשה, כגון כרטיס ביקור, למזין   2

המסמכים האוטומטי כדי לדחוף חתיכות נייר קטנות 
החוצה.

1

1

סגרו את מכסה הסורק.  3
לחצו על Stop/Exit )עצירה/יציאה(.  4

מדפסת תקועה או נייר תקוע
הוציאו את הנייר התקוע בהתאם לאזור שבו הוא תקוע 

בתוך המכשיר.

נייר נתקע בחלק הקדמי של המכשיר
 Paper Jam [Front]  מופיעה ההודעה LCD-אם בצג ה

)נייר תקוע ]מלפנים[(, בצעו את השלבים הבאים:
הוציאו את שקע החשמל מהמכונה.  1

הוציאו את מגש הנייר )1( לגמרי מתוך המכשיר.  2

1

1

משכו החוצה את הנייר התקוע )1(.  3

1

1
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הרימו את מכסה שחרור הנייר והסירו את הנייר   4
התקוע.

החזירו את מגש הנייר היטב לתוך המכשיר.  5

חברו את כבל החשמל מחדש.  6

נייר נתקע בחלק האחורי של המכשיר
 Paper Jam [Rear]  מופיעה ההודעה LCD-אם בצג ה

)נייר תקוע ]מאחור[(, בצעו את השלבים הבאים:
נתקו את המכשיר משקע החשמל.  1

פתחו את מכסה שחרור הנייר התקוע )1( שבחלקו   2
האחורי של המכשיר.

משכו את הנייר התקוע מתוך המכשיר.  3

הערה

הקפידו למשוך את תומך הנייר החוצה עד שהוא 
יינעל בקול נקישה.

הערה

אם נייר נתקע שוב ושוב, ייתכן שפיסת נייר קטנה 
תקועה במכונה. )ראו "אפשרויות שחרור נוספות של 

נייר תקוע" בעמודים הבאים.(

הערה

הקפידו להוציא את הנייר מפתח ההזנה הידנית ואז 
סגרו אותו.

1

1
1
1
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סגרו את מכסה שחרור הנייר התקוע. ודאו שהמכסה   4
סגור כהלכה.

חברו מחדש את כבל החשמל.  5

נייר נתקע בחלק הקדמי והאחורי של המכשיר
אם על הצג מופיעה ההודעה:

 Paper Jam [Front,Rear] )נייר תקוע ]מלפנים, 
מאחור(, פעלו בהתאם לשלבים הבאים:
נתקו את המכשיר משקע החשמל.  1

הוציאו את מגש מספר 1 ואז את מגש מספר 2 )2(   2 
)בדגם MFC-J6710DW( לגמרי מהמכשיר.

משכו החוצה את הנייר התקוע )1(.  3 הערה

הקפידו להוציא את הנייר מפתח ההזנה הידנית ואז 
סגרו אותו.

1

2

1

1

1

2

1

1

1

2

1

1

1

2

1

1

1

2

1

1
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הרימו את המכסה ושחררו את הנייר התקוע.  4 
)כאשר המגשים מחוץ למכשיר, חזרו לשלב 5.(

1

1

2

פתחו את מכסה שחרור הנייר )1( שבחלקו האחורי   5
של המכשיר.

1

1

2

משכו את הנייר התקוע מתוך המכשיר.  6

1

1

2

סגרו את מכסה שחרור הנייר. ודאו שהמכסה סגור   7
כהלכה.

1

1

2

החזירו היטב למכשיר את מגש נייר מספר 1 )1(  8 
ואז את מגש נייר מספר 2 )2(.

1

1

2
1

1

2
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אחזו בשתי ידיכם בשקעי האחיזה שבשני צדי   9
המכשיר כדי להרים את מכסה הסורק )1( למצב 

פתוח. ודאו שלא נשאר נייר תקוע בפינות המכשיר.

1

סגרו בעדינות את מכסה הסורק באמצעות שקעי   0
האחיזה בשני הצדדים.

1

חשוב
אם הנייר תקוע מתחת לראש ההדפסה, נתקו   •

את המכונה ממקור החשמל ואז הסיטו את ראש 
ההדפסה כדי לאפשר את הוצאת הנייר.

אם ראש ההדפסה נמצא בפינה הימנית כפי   •
שמוצג באיור, לא תוכלו להזיז את ראש ההדפסה. 

Stop/ חברו את כבל החשמל מחדש. לחצו על
Exit )עצירה/יציאה( והחזיקו אותו לחוץ עד שראש 
ההדפסה זז למרכז. נתקו את המכשיר מאספקת 

החשמל והוציאו את הנייר התקוע.

אם דיו הכתים את העור שלכם, שטפו את המקום   •
מיד בהרבה מים וסבון.

1

זהירות
היזהרו לבל ייתפסו אצבעותיכם מתחת למכסה 

הסורק.
בכל פתיחה או סגירה של מכסה הסורק השתמשו 

תמיד בשקעי האחיזה הממוקמים בשני צדיו.

הערה

הקפידו למשוך את תומך הנייר החוצה עד שהוא 
יינעל בקול נקישה.

הערה

אם נייר נתקע שוב ושוב, ייתכן שפיסת נייר קטנה 
תקועה במכונה. )ראו "אפשרויות שחרור נוספות של 

נייר תקוע" בעמודים הבאים.(

חברו מחדש את כבל החשמל.  Q
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אפשרויות שחרור נוספות של נייר תקוע
אחזו בשתי ידיכם בשקעי האחיזה שבשני צדי   1

המכשיר כדי להרים את מכסה הסורק )1( למצב 
פתוח.

נתקו את המכשיר משקע החשמל.  2
סגרו בעדינות את מכסה הסורק באמצעות שקעי   3

האחיזה בשני הצדדים.

פתחו את המכסה של פתח ההזנה הידנית.  4

הניחו רק גיליון אחד של נייר עבה, כגון נייר מבריק,   5
בגודל A4 או Letter במצב רוחב בפתח ההזנה 

הידנית.
דחפו אותו אל תוך פתח ההזנה הידנית.  

הערה

אם ראש ההדפסה נמצא בפינה הימנית, כמוצג 
באיור, לחצו על Stop/Exit )עצירה/יציאה( והחזיקו 

אותו לחוץ עד שראש ההדפסה זז למרכז.

זהירות
היזהרו לבל ייתפסו אצבעותיכם מתחת למכסה 

הסורק.
בכל פתיחה או סגירה של מכסה הסורק השתמשו 

תמיד בשקעי האחיזה הממוקמים בשני צדיו.

הערה

אנו ממליצים להשתמש בנייר מבריק.  •
אם לא תדחפו את הנייר עמוק לפתח ההזנה   •

הידנית, המכשיר לא יזין אותו כאשר תחברו את 
המכשיר מחדש לחשמל.
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ב

חברו מחדש את כבל החשמל.  6 
הנייר שהנחתם בפתח ההזנה הידנית יוזן דרך 

המכונה וייפלט החוצה.
אחזו בשתי ידיכם בשקעי האחיזה שבשני צדי   7

המכשיר כדי להרים את מכסה הסורק למצב פתוח. 
ודאו שאין אף פיסת נייר שעדיין תקועה במכשיר. 
סגרו בעדינות את מכסה הסורק באמצעות שקעי 

האחיזה בשני הצדדים.
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פתרון בעיות
אם אתם חושבים שקיימת בעיה במכשיר, בדקו את התרשים הבא ופעלו בהתאם לעצות לפתרון בעיות.

 Brother Solutions Center-את מרבית הבעיות תוכלו לפתור בקלות בעצמכם. אם אתם זקוקים לסיוע נוסף, תוכלו למצוא ב
)מרכז הפתרונות של Brother( את השאלות והתשובות העדכניות ביותר כמו גם טיפים לפתרון בעיות. בקרו אותנו בכתובת 

.http://solutions.brother.com/

אם נתקלתם בבעיה עם המכשיר שלכם

הדפסה
הצעותהבעיה

בדקו את חיבורי כבל הממשק או את החיבור האלחוטי גם במכשיר שלכם וגם במחשב. המכשיר אינו מדפיס.
)ראו המדריך להתקנה מהירה.(

בדקו שהמכשיר מחובר לחשמל ושלחצן On/Off )הפעלה/כיבוי( הועבר ל-On )מופעל(.
אחת או יותר ממחסניות הדיו התרוקנו. )ראו הסעיף "החלפת מחסניות דיו" בעמודים 

הקודמים.(
בדקו אם מופיעה על הצג הודעת שגיאה. )עיינו בסעיף "הודעות שגיאה ותחזוקה" 

בעמודים הקודמים.(
אם ההודעות Cannot Print )לא ניתן להדפיס( ו-Replace Ink )יש להחליף דיו( 

מופיעות על גבי הצג, עיינו בסעיף "החלפת מחסניות דיו" בעמודים הקודמים.
ודאו שבחרתם והתקנתם את מנהל ההתקן המתאים.

ודאו שהמכשיר מקוון. לחצו על Start )התחל( ואז על Printers and Faxes )מדפסות 
 ופקסיםXXXXX(  Brother MFC-XXXXX .) הוא שם הדגם שלכם(, וכן ודאו שהאפשרות

Use Printer Offline )שימוש לא מקוון במדפסת( אינה מסומנת.

בדקו את איכות ההדפסה. )ראו "בדיקת איכות ההדפסה" בעמודים הקודמים(.איכות הדפסה ירודה.
 Paper Type סוג המדיה( שבמנהל המדפסת או הגדרת( MediaType ודאו שהגדרת

)סוג הדף( שבתפריט המכשיר תואמות לסוג הדף שבו אתם משתמשים. )ראו "הדפסה 
עבור  ®Windows" או "הדפסה ושליחה וקבלה של פקסים עבור Macintosh" במדריך 

למשתמש בתוכנה, וכן "גודל הנייר וסוג הנייר" בעמודים הקודמים.(
ודאו שמחסניות הדיו שבהן אתן משתמשים הן בתוקף. מחסניות הדיו עלולות להיסתם 

כתוצאה מכמה סיבות:
תאריך פקיעת התוקף, הרשום על אריזת המחסנית, חלף. )תוקף השימוש במחסניות   ■

הדיו המקוריות של Brother הוא עד לשנתיים, אם הן נשמרות באריזה המקורית 
שלהן(.

מחסנית הדיו מותקנת במכשיר כבר למעלה משישה חודשים.  ■
ייתכן שמחסנית הדיו לא אוחסנה באופן תקין לפני השימוש.  ■

הקפידו להשתמש בדיו  ™Innobella מקורי מתוצרת Brother. חברת Brother אינה ממליצה 
להשתמש במחסניות דיו אחרות מלבד המחסניות המקוריות של Brother, או למלא מחדש 

מחסניות משומשות בדיו ממקורות אחרים.
נסו להשתמש בדפים מהסוג המומלץ על ידנו.

)עיינו בסעיף "נייר ומדיות הדפסה מתאימות אחרות" בעמודים הקודמים(.
.33 °C-20  ל °C סביבת העבודה המומלצת עבור המכשיר שברשותכם היא בין

פסים לבנים אופקיים 
מופיעים על הטקסט או על 

הגרפיקה.

נקו את ראש ההדפסה. )עיינו בסעיף "ניקוי ראש ההדפסה" בעמודים הקודמים.(
.Brother מקורי מתוצרת Innobella™  הקפידו להשתמש בדיו

נסו להשתמש בדפים מהסוג המומלץ על ידנו.
)עיינו בסעיף "נייר ומדיות הדפסה מתאימות אחרות" בעמודים הקודמים(.
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ב

הדפסה  )המשך(

הצעותהבעיה
נקו את ראש ההדפסה. )עיינו בסעיף "ניקוי ראש ההדפסה" בעמודים הקודמים.(המכשיר מדפיס דפים ריקים.

.Brother מקורי מתוצרת Innobella™  הקפידו להשתמש בדיו
בדקו את יישור ההדפסה. )ראו "בדיקת יישור ההדפסה" בעמודים הקודמים.(תווים ושורות מבולבלים.

טקסט או גרפיקה מודפסים 
בצורה עקומה.

ודאו שהנייר הוכנס נכון למגש הנייר ושמוליכי הנייר הצדיים מכוונים בצורה נכונה. 
)עיינו בסעיף "טעינת נייר ומדיות הדפסה אחרות" בעמודים הקודמים(.

ודאו שמכסה שחרור הנייר התקוע סגור בצורה תקינה.
מריחות דיו או כתמים בחלק 

האמצעי העליון של הדף 
המודפס.

ודאו שהנייר לא עבה מדי או מסולסל.
)עיינו בסעיף "נייר ומדיות הדפסה מתאימות אחרות" בעמודים הקודמים(.

ההדפסה מלוכלכת או שיש 
נזילות דיו.

הקפידו להשתמש בדפים מסוג מתאים. )עיינו בסעיף "נייר ומדיות הדפסה מתאימות אחרות" 
בעמודים הקודמים(. אל תגעו בנייר עד שהדיו יבש לחלוטין.

.Brother מקורי מתוצרת Innobella™  הקפידו להשתמש בדיו
אם אתם משתמשים בנייר צילום, ודאו שהגדרתם את סוג הנייר המתאים. אם אתם מדפיסים 

 Basic סוג המדיה( שבכרטיסיית( MediaType תמונה באמצעות המחשב, כוונו את הגדרת
)בסיסי( שבמנהל התקן המדפסת.

כתמי דיו בצד האחורי או 
בתחתית הדף.

ודאו שמשטח ההדפסה אינו מלוכלך בדיו. )ראו "ניקוי משטח ההדפסה של המכשיר" בנספח 
א' של המדריך המתקדם למשתמש.(

.Brother מקורי מתוצרת Innobella™  הקפידו להשתמש בדיו
הקפידו להשתמש במדף תמיכת הדפים.

)עיינו בסעיף "טעינת נייר ומדיות הדפסה אחרות" בעמודים הקודמים(.
המכשיר מדפיס שורות 

צפופות על גבי הדף.
סמנו את Reverse Order )סדר הפוך( בכרטיסיית Basic )בסיסי( של מנהל המדפסת.

)משתמשי ®Windows(הדפים המודפסים מקומטים.
בכרטיסייה Advanced )מתקדם( של מנהל המדפסת לחצו על Colour Settings )הגדרות 

צבע( ובטלו את הסימון של האפשרות Bi-Directional Printing )הדפסה דו-כיוונית(.
)Macintosh משתמשי(

 ,Other Print Options בחרו ,Advanced לחצו על ,Print Settings במנהל המדפסת בחרו
.Bi-Directional Printing ובטלו את הסימון ליד האפשרות

.Brother מקורי מתוצרת Innobella™  הקפידו להשתמש בדיו
לא ניתן לבצע הדפסת 

"Page Layout" )פריסת דף(.
בדקו שהגדרות גודל הדף ביישום ובמנהל התקן המדפסת זהות זו לזו.

נסו לשנות את ההגדרות של מנהל המדפסת. הרזולוציה הגבוהה ביותר מצריכה זמן ארוך מהירות ההדפסה אטית מדי.
יותר לעיבוד הנתונים, לשליחה ולהדפסה. נסו להשתמש בהגדרות איכות אחרות בכרטיסייה 

Advanced )מתקדם( במנהל המדפסת. כמו כן, לחצו על Colour Settings )הגדרות צבע( 
וודאו לבטל את הסימון של האפשרות Colour Enhancement )שיפור צבע(.

בטלו את התכונה "Borderless" )הדפסה ללא שוליים(. הדפסה ללא שוליים איטית יותר 
מהדפסה רגילה.

)עיינו בסעיף "הדפסה עבור  ®Windows או "הדפסה ושליחה וקבלה של פקסים" עבור 
Macintosh שבמדריך למשתמש בתוכנה(.

 התכונה
Colour Enhancement )שיפור 

צבע( אינה פועלת כראוי.

אם נתוני התמונה שביישום אינם מוגדרים בצבעים מלאים )לדוגמה 256 צבעים(, שיפור הצבע 
לא יפעל. השתמשו ברמת צבעים של לפחות 24 סיביות כאשר אתם עובדים עם תכונת שיפור 

הצבע.
נייר צילום אינו מוזן בצורה 

תקינה.
כשאתם מדפיסים על נייר צילום מתוצרת Brother, טענו במגש הנייר גיליון אחד נוסף מאותו 

סוג של נייר צילום. למטרה זו נכלל גיליון נוסף באריזת הנייר.
נקו את גלילי איסוף הנייר. )ראו "ניקוי גלילי איסוף הנייר" בנספח א של המדריך המתקדם 

למשתמש.(
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הדפסה  )המשך(

הצעותהבעיה
ודאו שהדפים הוכנסו למגש הנייר בצורה נכונה. )עיינו בסעיף "טעינת נייר ומדיות המכשיר מזין דפים כפולים.

הדפסה אחרות" בעמודים הקודמים(.
הכניסו למגש הנייר נייר בגודל אחד בלבד ומסוג אחד בלבד בכל פעם.

ודאו שמוליך אורך הדף מכוון לגודל הדף הנכון. אל תגדילו את מגש הנייר כשטעון נייר נתקע במכשיר.
במכשיר נייר בגודל A5 או בגודל קטן יותר. )ראו "מדפסת תקועה או נייר תקוע" 

בעמודים הקודמים.(
אם נייר נתקע שוב ושוב, ייתכן שפיסת נייר קטנה תקועה במכונה. ודאו שאין עוד נייר נתקע שוב ושוב.

נייר תקוע במכשיר. )ראו "אפשרויות שחרור נוספות של נייר תקוע" בעמודים 
הבאים.(

הנייר נתקע כאשר אתם 
משתמשים באפשרות צילום 

דו-צדדי או הדפסה דו-צדדית.

הפעילו את אחת מההגדרות למניעת היתקעות נייר, DX1 או DX2. לצילום מסמכים 
ראו "צילום מסמכים דו-צדדי" בפרק 7 של המדריך המתקדם למשתמש, להדפסה 

ראו "הדפסת חוברת/דו-צדדית עבור  ®Windows" או "הדפסה דו צדדית עבור 
Macintosh" במדריך למשתמש בתוכנה.

אם הנייר נתקע לעתים קרובות כאשר אתם משתמשים באפשרות צילום מסמכים 
דו צדדי או הדפסה דו צדדית, ייתכן שגלילי הזנת הנייר מוכתמים בדיו. נקו את 

גלילי הזנת הנייר. )ראו "ניקוי גלילי הזנת הנייר" בנספח א של המדריך המתקדם 
למשתמש.(

הדפים המודפסים נערמים בצורה 
לא מסודרת.

הקפידו להשתמש במדף תמיכת הדפים.
)עיינו בסעיף "טעינת נייר ומדיות הדפסה אחרות" בעמודים הקודמים(.

המכשיר אינו תומך בהדפסה 
.Illustrator® Adobe® מתוכנת

 "Windows®  נסו להקטין את רזולוציית ההדפסה. )עיינו בסעיף "הדפסה עבור
או "הדפסה ושליחה וקבלה של פקסים" עבור Macintosh במדריך למשתמש 

בתוכנה(.

הדפסת פקסים שהתקבלו

הצעותהבעיה
הדפסה דחוסה והופעת פסים 
לבנים לרוחב הדף או שהחלק 

העליון והתחתון של המשפטים 
חתוך.

הדבר עשוי להיגרם כתוצאה מרעשים סטאטיים או הפרעות בקו הטלפון. בקשו 
משולח הפקס לשלוח שוב את הפקס.

פסים אנכיים שחורים בעת קבלת 
הפקס.

ייתכן שהסורק של השולח מלוכלך. בקשו מהשולח ליצור עותק כדי לראות אם 
הבעיה היא במכשיר השולח. נסו לקבל את הפקס ממכשיר אחר.

פקסים צבעוניים שהתקבלו 
מודפסים בשחור-לבן בלבד.

החליפו את המחסניות הצבעוניות שהתרוקנו או עומדות להתרוקן, ולאחר מכן 
בקשו מהשולח לשלוח את הפקס הצבעוני שוב. )ראו הסעיף "החלפת מחסניות דיו" 

בעמודים הקודמים.(
השוליים הימניים והשמאליים 

חתוכים או שעמוד אחד מודפס על 
שני עמודים.

הפעילו את תכונת Auto Reduction )הקטנה אוטומטית(. )ראו "הדפסת פקס נכנס 
מוקטן" בפרק 4 של המדריך המתקדם למשתמש.(
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ב

קו הטלפון או החיבורים

הצעותהבעיה
החיוג אינו פועל. )אין צליל 

חיוג(
בדקו שהמכשיר מחובר ומופעל.

בדקו את חיבורי כבל הטלפון.
שנו את הגדרת חיוג צלילים/מתקפים. )ראו המדריך להתקנה מהירה.(

הרימו את שפופרת הטלפון והמתינו לצליל חיוג. אם אינכם שומעים צליל חיוג, בקשו 
מחברת הטלפון לבדוק את תקינות הקו/שקע.

המכשיר אינו עונה 
כשמתקשרים אליו.

ודאו שהמכשיר נמצא במצב הקבלה המתאים להגדרות שלכם. )ראו "בחירת מצב קבלה" 
בעמודים הקודמים(. בדקו שיש צליל חיוג. אם ניתן, התקשרו למכשיר שלכם ובדקו שהוא 
עונה. אם עדיין אין תשובה, בדקו את חיבור קו הטלפון. אם אינכם שומעים צלצול כאשר 

אתם מתקשרים למכשיר, בקשו מחברת הטלפונים לבדוק את תקינות הקו.

קבלת פקסים

הצעותהבעיה
אם חיברתם את המכשיר ל-PBX או ל-ISDN, כוונו את ההגדרה Telephone Line Type )סוג לא ניתן לקבל פקס.

קו הטלפון( בהתאם לסוג הטלפון שברשותכם. )ראו "הגדרת סוג קו הטלפון" בעמודים 
הקודמים.(

שליחת פקסים

הצעותהבעיה
בדקו את חיבורי הקו.לא ניתן לשלוח פקס.

ודאו שהלחצן FAX  )פקס( מואר.
בקשו מהנמען לבדוק האם הוכנסו דפים לתוך מכשיר הפקס המקבל.

 הדפיסו את דוח אימות השידור )Transmission Verification Report( ובדקו אם קיימות בו 
שגיאות. )ראו "דוחות" בפרק 6 של המדריך המתקדם למשתמש.(

בדוח אימות השידור 
 Transmission Verification(
 result:error כתוב )Report

)תוצאה:שגיאה(.

ככל הנראה מדובר ברעש או בחשמל סטטי זמניים על הקו. נסו לשלוח את הפקס שוב. אם 
שלחתם פקס באמצעות מחשב וקיבלתם את ההודעה ReSULT:eRROR )תוצאה: שגיאה( 

בדוח אימות השידור )Transmission Verification Report(, ייתכן שאין במכשיר שלכם זיכרון 
פנוי. כדי להשיג זיכרון נוסף תוכלו לבטל את האפשרות Memory Receive )העברה לזיכרון( 

)ראו "כיבוי פעולות העברה לזיכרון" בפרק 4 של המדריך המתקדם למשתמש(, להדפיס 
פקסים השמורים בזיכרון )ראו בפרק "הדפסת פקס מהזיכרון" פרק 4 של המדריך המתקדם 

למשתמש( או לבטל Delayed Fax )פקס מושהה( או משימת Polling )פקס על פי דרישה(. 
)ראו "ביטול פקס במהלך השליחה" בעמודים הקודמים וכן "בדיקה וביטול של משימות 

בהמתנה" בפרק 3 של המדריך המתקדם למשתמש.( אם הבעיה ממשיכה, התקשרו 
לחברת הטלפון ובקשו מהם לבדוק את קו הטלפון שלכם.

אם לעתים קרובות אתם מקבלים שגיאות שליחה עקב הפרעות אפשריות בקו הטלפון, נסו 
Basic(for VoIP) -תאימות( שבתפריט ל( Compatibility לשנות את הגדרת 
)בסיסית - עבור VoIP(. )ראו "הפרעות בקו הטלפון / VoIP" בעמודים הבאים.(

אם חיברתם את המכשיר ל-PBX או ל-ISDN, כוונו את ההגדרה Telephone Line Type )סוג 
קו הטלפון( בהתאם לסוג הטלפון שברשותכם. )ראו "הגדרת סוג קו הטלפון" בעמודים 

הקודמים.(
איכות ירודה בפקסים 

שנשלחו.
נסו לשנות את הרזולוציה ל-Fine )גבוהה( או S.Fine )גבוהה מאוד(. הדפיסו עותק כדי 
לבדוק את פעולת הסורק במכשיר. אם איכות העותק ירודה, נקו את הסורק. )ראו "ניקוי 

זכוכית הסורק" בעמודים הקודמים.(
פסים אנכיים שחורים בעת 

שליחת הפקס.
קווים אנכיים שחורים בפקסים שאתם שולחים נובעים בדרך כלל מלכלוך או משאריות נוזל 
תיקון על גבי רצועת הזכוכית. נקו את רצועת הזכוכית. )ראו "ניקוי זכוכית הסורק" בעמודים 

הקודמים.(
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טיפול בשיחות נכנסות

הצעותהבעיה
המכשיר שלכם "שומע" צליל 

כלשהו ומפרש אותו כצליל פקס 
נכנס.

אם הפונקציה Fax Detect )זיהוי פקס( מופעלת, המכשיר יהיה רגיש יותר לצלילים. 
ייתכן שהוא יפרש בשגגה צלילים מסוימים או מוזיקה הנשמעים על הקו כמכשיר 

פקס שמתקשר, ולכן יגיב עם צלילי קבלת פקס. בטלו את פעולת המכשיר בלחיצה 
 Fax עצירה/יציאה(. נסו להימנע מבעיה זו על-ידי כיבוי הפונקציה( Stop/Exit על

Detect )זיהוי פקס(. )ראו "זיהוי פקס" בעמודים הקודמים.(

אם עניתם לשיחה מטלפון חיצוני או משלוחת טלפון, הקישו את קוד ההפעלה העברת שיחת פקס אל המכשיר.
מרחוק שלכם )הגדרת ברירת המחדל היא 51*(. אם עניתם במכשיר טלפון חיצוני, 

לחצו על Start )התחלה( כדי לקבל את הפקס. כשהמכשיר עונה, נתקו.
תכונות מותאמות אישית על קו 

יחיד.
אם יש לכם שיחה ממתינה, שיחה ממתינה/שיחה מזוהה, מערכת השכמה או 

תכונה מותאמת אישית אחרת בקו הטלפון שבו משתמש המכשיר, הדבר עלול 
לגרום לבעיה בשליחה או בקבלה של פקסים.

לדוגמה: אם יש לכם מנוי לשירות שיחה ממתינה או לשירות מיוחד אחר כלשהו, 
והאות שלו מגיע דרך הקו בזמן שהמכשיר שלכם שולח או מקבל פקס, האות 

עלול לקטוע זמנית את הפקסים או ליצור בהם שיבוש זמני. התכונה "מצב תיקון 
שגיאות" )ECM( של Brother אמורה לסייע להתגבר על בעיה זו. מצב זה קשור 
לענף מערכות הטלפון, והוא משותף לכל מכשיר ששולח או מקבל מידע על גבי 

קו משותף שיש בו תכונות מיוחדות. אם מניעת הפרעות קלות היא קריטית לעסק 
שלכם, מומלץ להשתמש בקו טלפון נפרד ללא תכונות מותאמות אישית.

בעיות בצילום מסמכים

הצעותהבעיה
ודאו שהלחצן COPY  )צילום( מואר.המכשיר אינו מצלם את המסמך.

איכות צילום ירודה כאשר 
משתמשים במזין המסמכים 

האוטומטי.

נסו להשתמש בזכוכית הסורק. )ראו "שימוש בזכוכית הסורק" בעמודים הקודמים.(

הופעת פסים אנכיים או מריחות על 
גבי ההעתקים.

קווים אנכיים שחורים או מריחות בהעתקים נובעים בדרך כלל מלכלוך או משאריות 
נוזל תיקון על גבי רצועת הזכוכית. נקו את רצועת הזכוכית. )ראו "ניקוי זכוכית 

הסורק" בעמודים הקודמים.(
תכונת Fit to Page )התאמה לדף( 

אינה פועלת כשורה.
ודאו שהמסמך המקורי אינו באלכסון. שנו את מיקום המסמך ונסו שוב.

בעיות בסריקה

הצעותהבעיה
שגיאות TWAIN או WIA מופיעות 

)Windows® ( .בסריקה
ודאו שמנהל ההתקן TWAIN או WIA של Brother נבחר כמקור העיקרי ביישום 

הסריקה שלכם. לדוגמה, ב-Paper Port™ 12SE עם יכולת זיהוי תווים אופטי, לחצו 
על File, Scan or Get Photo )קובץ, סרוק או קבל צילום( ולחצו על Select )בחירה( 

.Brother של TWAIN/WIA כדי לבחור במנהל ההתקן
שגיאות TWAIN או ICA מופיעות 

)Macintosh( .בסריקה
 ,PageManager-נבחר כמקור העיקרי. ב Brother של TWAIN ודאו שמנהל ההתקן

לחצו על File,  Select Source )קובץ, בחר מקור(,  ובחרו במנהל התקן TWAIN של 
Brother. משתמשי Mac OS X 10.6.x יכולים לסרוק מסמכים באמצעות שימוש 

  ICA של הסורק. ראה "סריקת מסמך באמצעות מנהל התקן ICA במנהל ההתקן
)Mac OS X 10.6.x(" במדריך למשתמש בתוכנה.

איכות סריקה ירודה כאשר 
משתמשים במזין המסמכים 

האוטומטי.

נסו להשתמש בזכוכית הסורק. )ראו "שימוש בזכוכית הסורק" בעמודים הקודמים.(
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ב

בעיות בסריקה )המשך(
הצעותהבעיה

זיהויי תווים אופטי )OCR( אינו 
פועל.

 נסו להגדיל את רזולוציית הסורק.
)Macintosh משתמשי(

יש להוריד ולהתקין את Presto! PageManager לפני השימוש.
ראו "גישה לתמיכה של Macintosh(  Brother(" בעמודים הקודמים לקבלת הנחיות 

נוספות.

בעיות תוכנה

הצעותהבעיה
לא ניתן להתקין את התוכנה או 

להדפיס.
)משתמשי ®Windows בלבד(

הפעילו את התוכנית Repair MFL-Pro Suite מתקליטור ההתקנה. תוכנית זו תבצע 
תיקון והתקנה מחדש של התוכנה.

הודעת "Device Busy" )ההתקן 
עסוק(

ודאו שלא מופיעה הודעת שגיאה על גבי הצג.

לא ניתן להדפיס תמונות מתוכנת 
.FaceFilter Studio

 FaceFilter Studio עליכם להתקין את היישום ,FaceFilter Studio-כדי להשתמש ב
מתקליטור ההתקנה המצורף למכשיר. להתקנת FaceFilter Studio ראו המדריך 

להתקנה מהירה.
כמו כן, לפני שתפעילו את FaceFilter Studio בפעם הראשונה, עליכם לוודא 

שהמכשיר של Brother פועל ומחובר למחשב שלכם. הדבר יאפשר לכם לגשת לכל 
.FaceFilter Studio הפונקציות של

PhotoCapture Center™  בעיות בתוכנת

הצעותהבעיה
הכונן הנייד אינו פועל בצורה 

תקינה.
האם התקנתם את העדכון ל-Windows® 2000 ? אם לא, בצעו את הפעולות 1

הבאות:
.USB-נתקו את כבל ה  )1

התקינו את העדכון ל-Windows® 2000 באחת מהשיטות להלן.  )2
התקינו את MFL-Pro Suite מתקליטור ההתקנה. )ראו המדריך להתקנה   ■

מהירה.(
הורידו את ה-service pack המעודכנת ביותר מאתר האינטרנט של   ■

.Microsoft

המתינו כדקה לאחר הפעלה מחדש של המחשב, ולאחר מכן חברו בחזרה   )3
.USB-את כבל ה

הוציאו את כרטיס הזיכרון או את כונן זיכרון ההבזק מסוג USB והחזירו אותו 
למקומו.

אם ניסיתם להשתמש בפעולה Eject )הוצאה( מתוך ®Windows, הוציאו את 
כרטיס הזיכרון או את כונן זיכרון ההבזק מסוג USB לפני שתוכלו להמשיך.

אם מופיעה הודעת שגיאה כאשר שאתם מנסים להוציא את כרטיס הזיכרון או 
את כונן זיכרון ההבזק מסוג USB, משמעות הדבר היא שיישום כלשהו מנסה 

לגשת אל הכרטיס. המתינו מעט ונסו שוב.
אם כל הפעולות שתוארו לעיל אינן עוזרות, כבו את המחשב ואת המכשיר 

ולאחר מכן הפעילו אותם מחדש. )כדי לכבות את המכשיר, עליכם לנתק את 
כבל החשמל של המכשיר(.

2

3

4

5

לא ניתן לגשת לכונן הנייד מהסמל 
בשולחן העבודה.

.USB ודאו שהכנסתם היטב את כרטיס הזיכרון או את כונן זיכרון ההבזק מסוג

חלק מהצילום חסר במהלך 
ההדפסה.

ודאו שתכונות Borderless printing )הדפסה ללא שוליים( ו-Cropping )חיתוך( 
כבויות. )ראו "הדפסה ללא שוליים" ו"חיתוך" בפרק 8 של המדריך המתקדם 

למשתמש.(
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בעיות רשת

הצעותהבעיה
ודאו שהמכשיר מופעל, מקוון ובמצב Ready )מוכן(. הדפיסו את רשימת תצורת לא ניתן להדפיס דרך הרשת.

הרשת )ראו "דוחות" בפרק 8 במדריך המתקדם למשתמש( ובדקו את הגדרות 
הרשת הנוכחיות המופיעות ברשימה זו. חברו מחדש את כבל LAN אל הרכזת 

כדי לוודא את תקינות הכבלים וחיבורי הרשת. אם ניתן, נסו לחבר את המכשיר 
אל יציאה אחרת ברכזת באמצעות כבל אחר. אם חיבורי הרשת תקינים, ההודעה 

LAN(  LAN Active פעיל( תוצג במשך 2 שניות.
)אם אתם נתקלים בבעיות רשת, עיינו במדריך למשתמש ברשת לקבלת מידע 

נוסף(.

תכונת הסריקה דרך הרשת אינה 
פועלת.

)Windows® משתמשי(
יש להגדיר את תוכנת האבטחה/חומת האש של צד שלישי כך שתאפשר את 

הסריקה ברשת. כדי להוסיף את היציאה 54925 לסריקת רשת, הזינו את המידע 
הבא:

.Brother NetScan :שם(: הזינו תיאור כלשהו, לדוגמה( Name-ב
ב-Port number )מספר יציאה(: הזינו 54925.

.UDP פרוטוקול(: יש לוודא שנבחר פרוטוקול( Protocol-ב
עיינו במדריך המצורף לתוכנת האבטחה/חומת האש של צד שלישי או פנו ליצרן 

התוכנה.
)Macintosh משתמשי(

 בחרו שוב במכשיר ביישום Device Selector הנמצא בתיקייה
Macintosh HD/Library/Printers/Brother/Utilities/DeviceSelector או מרשימת 

.ControlCenter2-הדגמים ב
 PC-Fax Receive התכונה 

)קבלת פקס במחשב( דרך הרשת 
אינה פועלת.

)משתמשי ®Windows בלבד(
יש להגדיר את תוכנת האבטחה/חומת האש של צד שלישי כך שתאפשר את 
התכונה PC-FAX Rx )קבלת פקסים במחשב(. כדי להוסיף את יציאה 54926 

ל-PCFAX Rx ברשת, הקלידו את המידע הבא:
.Brother PC-FAX Rx :שם(: הזינו תיאור כלשהו, לדוגמה( Name-ב

ב-Port number )מספר יציאה(: הזינו 54926.
.UDP פרוטוקול(: יש לוודא שנבחר פרוטוקול( Protocol-ב

עיינו במדריך המצורף לתוכנת האבטחה/חומת האש של צד שלישי או פנו ליצרן 
התוכנה.

לא ניתן להתקין את התוכנה של 
.Brother

)Windows® משתמשי(
אפשרו גישת רשת לתוכנות הבאות אם תוכנת האבטחה שלכם מציגה הודעת 

.MFL-Pro Suite התרעה במהלך התקנת
)Macintosh משתמשי(

 ,anti-spyware אם אתם משתמשים בפונקציית חומת אש או בתוכנת אנטי-וירוס או
.Brother בטלו אותן באופן זמני והתקינו את התוכנה של

 בדקו את הבעיה באמצעות WLAN Report )דוח רשת LAN אלחוטית(.לא ניתן להתחבר לרשת אלחוטית.
לחצו על המקש Menu )תפריט(, ולאחר מכן בחרו ב-Print Reports )הדפסת 

.)WLAN דוח( WLAN Report בחרו .)אישור( OK ואז לחצו על )דוחות 
לפרטים ראו המדריך למשתמש ברשת.

לחצו על המקש Menu )תפריט(, ולאחר מכן בחרו ב-Network )רשת( ואז לחצו על איפוס הגדרות הרשת.
 OK )אישור(. בחרו Network Reset )איפוס רשת(.

לפרטים ראו המדריך למשתמש ברשת.
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פתרון בעיות

ב

זיהוי צליל חיוג
כאשר פקס נשלח באופן אוטומטי, ברירת המחדל של 

המכשיר היא לחכות במשך פרק זמן מסוים לפני שהוא 
 Dial Tone מחייג את המספר. אם תשנו את הגדרות

)צליל חיוג( ל-Detection )זיהוי( המכשיר יחייג ברגע 
שהוא יזהה צליל חיוג. הגדרה זו עשויה לחסוך מעט זמן 

כשפקסים נשלחים למספרים שונים רבים. אם שיניתם 
את ההגדרה ואתם חווים בעיות בחיוג, עליכם להחזיר את 

ההגדרה להגדרת היצרן No Detection )ללא זיהוי(.
לחצו על Menu )תפריט(.  1

 Initial Setup-לחצו על ▲ או על ▼ כדי לבחור ב  2
 )הגדרות התחלתיות(.
לחצו על OK )אישור(.

 Dial Tone-לחצו על ▲ או על ▼ כדי לבחור ב  3
)צליל חיוג(.

 Detection-לחצו על ► או על ◄ כדי לבחור ב  4
 )זיהוי( או No Detection )ללא זיהוי(.

לחצו על OK )אישור( 
לחצו על Stop/Exit )עצירה/יציאה(.  5

VoIP / הפרעות בקו הטלפון
אם אתם חווים בעיות בשליחה או בקבלה של פקסים 

עקב הפרעות אפשריות בקו הטלפון, תוכלו לשנות את 
הגדרת האימות, המשנה את מהירות המודם כדי להפחית 

תקלות.
לחצו על Menu )תפריט(.  1

 Initial Setup-לחצו על ▲ או על ▼ כדי לבחור ב  2
 )הגדרות התחלתיות(.
לחצו על OK )אישור(.

 Compatibility-לחצו על ▲ או על ▼ כדי לבחור ב  3
)תאימות(.

 High-לחצו על ► או על ◄ כדי לבחור ב  4
 Basic(for VoIP)  רגילה( או( Normal ,)גבוהה(

.)VoIP בסיסית – עבור(
 )VoIP בסיסית - עבור( Basic(for VoIP)  ■

  9,600 bps-מגבילה את מהירות המודם ל
ומכבה את אפשרות קבלת פקס בצבע ומצב 

תיקון שגיאות, מלבד שליחת פקס בצבע. עדיף 
להשתמש באפשרות זו רק בעת הצורך, אלא אם 

קיימות הפרעות חוזרות בקו.
 , VoIP-כדי לשפר את התאימות עם רוב שירותי ה  

Brother ממליצה לשנות את הגדרת התאימות 
.)VoIP בסיסית – עבור( Basic(for VoIP)-ל
Normal )רגילה( מגדירה את מהירות המודם   ■

. 14,400 bps -ל
High )גבוהה( מגבירה את מהירות המודם   ■

 ל-bps 33,600 . )הגדרת היצרן(
לחצו על OK )אישור(

לחצו על Stop/Exit )עצירה/יציאה(.  5

הערה

VoIP )העברת קול באמצעות IP( הוא סוג של מערכת 
טלפון שעושה שימוש בחיבור אינטרנט, במקום בקווי 

הטלפון הרגילים.
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מידע על המכשיר

בדיקת המספר הסידורי
ניתן לראות את המספר הסידורי של המכשיר על גבי צג 

.LCD-ה
לחצו על Menu )תפריט(.  1

 Machine Info-לחצו על ▲ או על ▼ כדי לבחור ב  2
 )מידע אודות המכשיר(. 

לחצו על OK )אישור(.
 Serial No . לחצו על ▲ או על ▼ כדי לבחור  3

 )מספר סידורי(.
לחצו על OK )אישור(

לחצו על Stop/Exit )עצירה/יציאה(.   4

פונקציות איפוס
פונקציות האיפוס הבאות זמינות:

Network )רשת(   1 
ניתן לאפס את שרת ההדפסה ולהחזירו להגדרות 

 IP היצרן שהוגדרו כברירת מחדל, כגון הגדרות כתובת
וסיסמה.

Speed Dial&Fax )חיוג מהיר ופקס(  2
Speed Dial&Fax )חיוג מהיר ופקס( מאפס את 

ההגדרות הבאות:
חיוג מהיר  ■

)חיוג מהיר והגדרת קבוצות(
פעולות פקס מתוכנתות בזיכרון  ■

)פקס על פי דרישה, פקס מושהה ושליחה של 
קבוצת פקסים מושהים(

זיהוי תחנה  ■
)שם ומספר(

אפשרויות תפעול פקס מרחוק  ■
)העברת/קידום פקסים(

הגדרות דוחות  ■
 Transmission Verification( דוח אימות השידור(

 Report(, רשימת חיוג מהיר ודוח יומן הפקסים
)דוח פעילות((

היסטוריה  ■
)היסטוריית שיחות מזוהות והיסטוריית שיחות 

יוצאות(
■ פקסים בזיכרון

All Settings )כל ההגדרות(  3
תוכלו לשחזר את כל ההגדרות לברירת המחדל של 

היצרן.
חברת Brother ממליצה בחום על שימוש בפונקציה זו לפני 

השלכת המכשיר.

כיצד לאפס את המכשיר
לחצו על Menu )תפריט(.  1

 Initial Setup-לחצו על ▲ או על ▼ כדי לבחור ב  2
 )הגדרות התחלתיות(.
לחצו על OK )אישור(.

לחצו על ▲ או על ▼ כדי לבחור ב-Reset )איפוס(.  3 
לחצו על OK )אישור(.

לחצו על ▲ או על ▼ או על כדי לבחור את סוג   4
 האיפוס שברצונכם להשתמש.

 לחצו על OK )אישור(.
לחצו על 1 לאישור.

לחצו על 1 כדי לאתחל את המכשיר.  5

הערה

נתקו את כבל הממשק לפני שתבחרו באפשרות 
All Settings רשת( או( Network 

)כל ההגדרות(.
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ג

תכנות על-גבי הצג
המכשיר שלכם עוצב כך שיהיה קל לתפעול באמצעות 

תכנות על גבי צג ה-LCD באמצעות לחצני התפריט בצג 
המגע. התכנות הידידותי למשתמש עוזר לכם לנצל את 

מלוא האפשרויות המוצעות בתפריט המכשיר.
מכיוון שהתכנות מתבצע על גבי הצג, הוראות מפורטות 
שיעזרו לכם בתכנות המכשיר יופיעו על גבי הצג במהלך 
התכנות. כל שעליכם לעשות הוא לעקוב אחר ההוראות 

שיסבירו לכם אודות פריטי התפריטים ואפשרויות 
התכנות.

תפריט ותכונות
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טבלת התפריטים
טבלת התפריטים תסייע לכם בהבנת פריטי התפריטים והאפשרויות שמופיעות בתוכנת המכשיר. הגדרות היצרן מופיעות 

בגופן מודגש ומסומנות בכוכבית.
Menu  )תפריט(

תיאוראפשרויותרמה 3רמה 2רמה 1
 Ink Management

)ניהול דיו(
 Test Print

)בדיקת הדפסה(
— Print Quality

)איכות הדפסה( 
Alignment )יישור( 

מאפשר לכם לבדוק 
את איכות או את יישור 

ההדפסה.

Cleaning 
)ניקוי(

Black )שחור( —
Color )צבע( 

All )הכול(

מאפשר לכם לנקות את 
ראש הדיו.

 1Ink Volume
)כמות הדיו(

מאפשר לכם לראות את ——
כמות הדיו הזמינה.

 General Setup
)הגדרות כלליות(

1Mode timer 
)טיימר מצבים(

Off )מבוטל(—
0Sec  )0 שניות(

 30Secs  )30 שניות(
1Min  )דקה אחת(
*2Mins )2 דקות(
5Mins  )5 דקות(

הגדרת הזמן שלאחריו 
המכשיר יחזור למצב 

פקס.

 Tray Settings  ■
 )'הגדרות מגש'( 

)MFC-J6710DW עבור(

Tray#1 Paper Type )מגש מספר 1(
 )סוג הנייר( 
)אפשרויות( 

Plain paper* 
)נייר רגיל(

 Inkjet Paper 
)נייר הזרקת דיו( 
 Brother BP71

Brother BP61

 Other Glossy 
)נייר מבריק אחר(
Transparency 

)שקפים(

הגדרת סוג הנייר במגש 
נייר מספר 1.

Paper Size 
 )גודל הנייר(
)אפשרויות(

A4* 

A5

A3

10x15cm

Letter

Legal

Ledger

הגדרת גודל הנייר במגש 
נייר מספר 1.

1 ראו מדריך הפעלה מתקדם למשתמש.

הגדרות היצרן מופיעות בגופן מודגש ומסומנות בכוכבית.
 



99

תפריט ותכונות

ג

תיאוראפשרויותרמה 3רמה 2רמה 1
 General Setup
)הגדרות כלליות(

)המשך(

 Tray Setting
)הגדרות מגש(

)MFC-J6910DW(

)המשך(

 Tray#2Paper Type )מגש מספר 2(
)סוג הנייר(

)אפשרויות(

 Plain Paper* 
)נייר רגיל(

הגדרת סוג הנייר במגש 
נייר מס' 2.

גודל הנייר

)אפשרויות(

A4* 

A3

Letter

Legal

Ledger

הגדרת גודל הנייר במגש 
נייר מס' 2.

 Tray Use:Copy
)שימוש במגש: צילום 

מסמכים(

Tray#1 )מגש מס' 1( 

Tray#2 )מגש מס' 2(

 Auto Select* 
)בחירה אוטומטית(

בחירת המגש שישמש 
במצב Copy )צילום 

מסמכים(.

 Tray Use:Fax 
)שימוש במגש: פקס(

Tray#1 )מגש מס' 1( 

Tray#2 )מגש מס' 2(

 Auto Select* 
)בחירה אוטומטית(

בחירת המגש שישמש 
במצב פקס.

  Paper Setting  ■
 )הגדרות נייר( 

)MFC-J6510DW עבור(

Paper Type 
)סוג הנייר(

 Plain Paper* 
)נייר רגיל(

 Inkjet Paper 
)נייר הזרקת דיו(

 Brother BP71

 Brother BP61

Other Glossy 
)נייר מבריק אחר(

Transparency 
)שקפים(

הגדרת סוג הנייר המונח 
במגש הנייר.

Paper Size 
)גודל הנייר(

A4* 

A5

A3

10x15cm

Letter

Legal

Ledger

הגדרת גודל הנייר המונח 
במגש הנייר.

1 ראו מדריך הפעלה מתקדם למשתמש.

הגדרות היצרן מופיעות בגופן מודגש ומסומנות בכוכבית.
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תיאוראפשרויותרמה 3רמה 2רמה 1
 General Setup

)הגדרות כלליות(

)המשך(

 Volume 
)עוצמת קול(

Off )מבוטל(Ring )צלצול(
Low )נמוך(

*Med )בינוני(
High )גבוה(

כוונון עוצמת הצלצול.

Off )מבוטל(Beeper )צלילי מקשים(
*Low )נמוך(
Med )בינוני(

High )גבוה(

כוונון עוצמת הזמזם.

Off )מבוטל(רמקול
Low )נמוך(

*Med )בינוני(
High )גבוה(

הגדרת עוצמת הרמקול.

 1Auto Daylight
)שעון קיץ אוטומטי(

*On )מופעל(—
Off )מבוטל(

שינוי אוטומטי של שעון 
המכשיר לשעון קיץ.

 LCD Settings
)LCD הגדרות(

 Backlight 
)תאורת רקע(

*Light )בהיר(
Med )בינוני(
Dark )כהה(

מאפשר לכם לכוונן את רמת 
הבהירות של תאורת הצג.

 1Dim Timer 
)טיימר עמעום(

Off )מבוטל(
10Secs  )10 שניות( 
20Secs  )20 שניות(

*30Secs  )30 שניות(

מאפשר להגדיר את משך הזמן 
שבו תאורת הרקע של הצג 

תמשיך לדלוק לאחר הלחיצה 
האחרונה על מקש כלשהו.

 1Wallpaper 
)טפט(

1*

2

 3
4

מאפשר לכם לבחור תמונת 
רקע לצג.

 1Sleep Mode 
)מצב שינה(

1Min  )דקה אחת(—
 2Mins  )2 דקות( 
3Mins  )3 דקות( 
*5Mins  )5 דקות(

10Mins  )10 דקות( 
30Mins  )30 דקות(
60Mins  )60 דקות(

מאפשר לכם להגדיר את משך 
הזמן שבו יהיה המכשיר במצב 

אי-פעילות לפני מעבר למצב 
שינה.

  A3 - Short Grain
)A3 - כיוון סיבים 

רוחבי(.

*On )מופעל(—
Off )מבוטל(

הפעילו את הגדרה זה כאשר 
אתם משתמשים בנייר A3 בעל 

כיוון סיבים רוחבי.
 1Function Lock

)נעילת פונקציות(
 Set Password
)הגדרת סיסמה(

ניתן להגביל פעולה מסוימת —
של המכשיר לעד 10 

משתמשים מוגבלים ולכל 
המשתמשים הציבוריים הלא 

מורשים.

 Lock Off→On 
)ביטול/הפעלת נעילה(

—

 Setup User 
)הגדרת משתמש(

—

1 ראו מדריך הפעלה מתקדם למשתמש.

הגדרות היצרן מופיעות בגופן מודגש ומסומנות בכוכבית.
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תפריט ותכונות

ג

תיאוראפשרויותרמה 3רמה 2רמה 1
פקס( ׁׁׂ( Fax Setup Receive

)הגדרת מצב קבלה(
 Ring Delay 

)השהיית צלצול(
 0

1

2*

 3

4

5

6

 7

8

)דוגמה לבריטניה(

הגדרת מספר הצלצולים 
שיחלפו לפני שהמכשיר 

 Fax Only יענה במצבי
 Fax/Tel פקס בלבד( או(

)פקס/טלפון(.

 F/T Ring Time 
)זמן צלצול במצב 

פקס/טלפון(

20Secs  )20 שניות(

 30Secs  )30 שניות(

  40Secs  )40 שניות( 
 70Secs  )70 שניות(

הגדרת משך הצלצול 
 הקצר הכפול במצב 

Fax/Tel )פקס/טלפון(.

 Fax Detect 
)זיהוי פקס(

*On )מופעל(

Off )מבוטל(

קבלת פקסים באופן 
אוטומטי כאשר אתם 
עונים לשיחות טלפון 
ושומעים צליל פקס.

 Remote Codes 
)קודים לשימוש מרחוק(

*On )מופעל(

)#51, *51(

Off )מבוטל(

מאפשר מענה לשיחות 
נכנסות באמצעות שלוחות 

טלפון או מכשירי טלפון 
חיצוניים והפעלת המכשיר 

או כיבויו באמצעות קוד. 
ניתן להתאים אישית את 

הקודים.
 1Auto Reduction
)הקטנה אוטומטית(

*On )מופעל(

Off )מבוטל(

הקטנת גודל הפקסים 
הנכנסים כדי שיתאימו 

לגודל הנייר.
 1Memory Receive

)העברה לזיכרון(
 *Off )מבוטל(

 Fax Forward
)העברת/קידום פקסים( 

 Fax Storage 
)שמירת פקסים(

 PC Fax Receive
)קבלת פקסים במחשב 

האישי(.

מאפשר לכם להגדיר 
את המכשיר כך שיעביר 

הודעות פקס, ישמור 
פקסים נכנסים בזיכרון 
)לביצוע קבלת פקסים 

מרחוק(, או ישלח פקסים 
למחשב שלכם.

אם בחרתם באפשרות 
Fax Forward )העברת/
PC- קידום פקסים( או
Fax Receive )קבלת 

פקסים במחשב האישי(, 
ניתן להפעיל את תכונת 

 Backup האבטחה של
Print )הדפסת גיבוי(.

1 ראו מדריך הפעלה מתקדם למשתמש.

הגדרות היצרן מופיעות בגופן מודגש ומסומנות בכוכבית.
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תיאוראפשרויותרמה 3רמה 2רמה 1
פקס( ׁׁׂ( Fax

)המשך(

 Report settings
)הגדרות דוחות(

 XMIT Report 
)דוח העברה(

On )מופעל(

 On+Image 
)מופעל + תמונה(

 *Off )מבוטל(

 Off+Image 
)מבוטל + תמונה(

Off2 )מבוטל 2(

 Off2+Image 
)מבוטל 2 + תמונה(

הגדרה ראשונית עבור 
דוח אימות השידור ודוח 

יומן הפקסים.

 1Journal Period
)תקופת יומן(

Off )מבוטל(

 Every 50 Faxes*  
)כל 50 פקסים(

 every 6 Hours 
)כל 6 שעות( 

 every 12 Hours 
)כל 12 שעות( 

 every 24 Hours 
)כל 24 שעות( 

 every 2 Days 
)כל 2 ימים( 

 every 7 Days 
)כל 7 ימים(

 1Print Document
)הדפסת מסמך(

הדפסת פקסים נכנסים ——
השמורים בזיכרון.

 1Remote Access 
)גישה מרחוק(

הגדרת קוד אישי למשיכה —
מרחוק.

 1Remaining Jobs
)משימות נותרות(

בדיקה אילו משימות ——
נותרו בזיכרון, מאפשר 

לכם לבטל משימות על פי 
בחירה.

 Miscellaneous
)שונות(

 1BT Call Sign On 
)אות זיהוי BT מופעל(

)בבריטניה בלבד(

On )מופעל(

 *Off )מבוטל(

 BT Call Sign לשימוש עם
.)BT אות זיהוי(

 Caller ID 
 )שיחה מזוהה(

 )בבריטניה
ואירלנד בלבד(

*On )מופעל(

Off )מבוטל(

צפייה ברשימה של 
30 השיחות המזוהות 
האחרונות השמורות 

בזיכרון או הדפסת 
הרשימה.

1 ראו מדריך הפעלה מתקדם למשתמש.

הגדרות היצרן מופיעות בגופן מודגש ומסומנות בכוכבית.
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תפריט ותכונות

ג

תפריט רשת
תיאוראפשרויותרמה 4רמה 3רמה 2רמה 1

 Network  Wired LAN )רשת(
)רשת LAN קווית(

TCP/IP BOOT Method
)שיטת אתחול(

 *Auto )אוטומטי(

Static )סטטית( 

 RARP

 BOOTP

DHCP

בחירת שיטת האתחול 
המתאימה ביותר 

לצורכיכם.

 IP Address
)IP כתובת(

]000-255[.

]000-255[.

]000-255[.

]000-255[

.IP הזמנת כתובת

  Subnet Mask
)מסיכת רשת 

משנה(

]000-255[.

]000-255[.

]000-255[.

]000-255[

הזנת הכתובת של 
מסיכת רשת משנה.

 Gateway 
)שער(

]000-255[.

 ]000-255[.

]000-255[.

]000-255[

הזנת כתובת שער.

Node NameBRNXXXXXXXXXXXX.Node name הזנת
 WINS Config
)WINS הגדרת(

 *Auto )אוטומטי(

Static )סטטית(

בחירת מצב

.WINS תצורת
 WINS Server

)WINS שרת(
  (Primary)

 000.000.000.000
)ראשי(

)משני(  
000.000.000.000

 IP-הגדרת כתובת ה
של השרת הראשי או 

המשני.

  DNS Server
)DNS שרת(

(Primary) )ראשי(

000.000.000.000

 (Secondary)
)משני(

000.000.000.000

 IP-הגדרת כתובת ה
של השרת הראשי או 

המשני.

APIPA)מופעל( On*

Off )מבוטל(

מיקום אוטומטי של 
כתובת ה-IP מטווח 

כתובות הקישור 
המקומי.

IPv6)מופעל( On

 *Off )מבוטל(

הפעלה או השבתה 
.IPv6 של פרוטוקול

ראו מדריך הפעלה מתקדם למשתמש.

הגדרות היצרן מופיעות בגופן מודגש ומסומנות בכוכבית.
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תיאוראפשרויותרמה 4רמה 3רמה 2רמה 1
Network )רשת(

)המשך(

  Wired LAN 
)רשת LAN קווית(

)המשך(

Ethernet—)אוטומטי( Auto* 

 100B-FD

 100B-HD

 10B-FD

10B-HD

בחירת מצב הקישור 
לאתרנט.

 MAC Address
)MAC כתובת(

מאפשר לכם לצפות ——
בכתובת התקן 

ה-MAC של מכשירכם 
מלוח הבקרה.

WLANTCP/IP BOOT Method
)שיטת אתחול(

 *Auto )אוטומטי(
Static )סטטית(

RARP

BOOTP

DHCP

בחירת שיטת האתחול 
המתאימה ביותר 

לצורכיכם.

 IP Address
)IP כתובת(

]000-255[.

 ]000-255[.

 ]000-255[.

]000-255[

.IP הזמנת כתובת

  Subnet Mask
)מסיכת רשת 

משנה(

 ]000-255[.

]000-255[.

 ]000-255[.

]000-255[

הזנת הכתובת של 
מסיכת רשת משנה.

.]Gateway]000-255 )שער(

 ]000-255[.

 ]000-255[.

]000-255[

הזנת כתובת שער.

Node NameBRWXXXXXXXXXXXX.Node name הזנת
 WINS Config
)WINS הגדרת(

 *Auto )אוטומטי(

Static )סטטית(
בחירת מצב תצורת 

.WINS

 WINS Server
)WINS שרת(

(Primary) )ראשי(
000.000.000.000

 (Secondary)
)משני(

000.000.000.000

 IP-הגדרת כתובת ה
 WINS-של שרת ה
הראשי או המשני.

  DNS Server
)DNS שרת(

(Primary) )ראשי(
000.000.000.000

 (Secondary)
)משני(

000.000.000.000

 IP-הגדרת כתובת ה
 WINS-של שרת ה
הראשי או המשני.

ראו מדריך הפעלה מתקדם למשתמש.

הגדרות היצרן מופיעות בגופן מודגש ומסומנות בכוכבית.
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תפריט ותכונות

ג

תיאוראפשרויותרמה 4רמה 3רמה 2רמה 1
Network )רשת(

)המשך(

WLAN

)המשך(

TCP/IP

)המשך(

APIPA)מופעל( On*

Off )מבוטל(

מיקום אוטומטי של 
כתובת ה-IP מטווח 

כתובות הקישור 
המקומי.

—IPv6)מופעל( On

 *Off )מבוטל(

הפעלה או השבתה 
 IPv6 של פרוטוקול

עבור LAN אלחוטית.
 Setup Wizard

)אשף הגדרה(
באפשרותכם להגדיר ——

באופן ידני את שרת 
ההדפסות עבור רשת 

אלחוטית.
WPS/AOSS—— תוכלו להתאים בקלות

את הגדרות הרשת 
האלחוטית באמצעות 

שיטת הלחיצה על 
לחצן אחד.

WPS w/PIN Code—— תוכלו להתאים בקלות
את הגדרות הרשת 

האלחוטית שלכם 
באמצעות WPS עם 

.PIN קוד
 WLAN Status

)WLAN מצב(
תוכלו לראות את —Status )מצב(

המצב הנוכחי של 
הרשת האלחוטית.

תוכלו לראות את —Signal )אות(
עוצמת אות הרשת 

האלחוטית הנוכחית.
SSID— תוכלו לראות את

ה-SSID הנוכחי.
 Comm. Mode 

)מצב תקשורת(
תוכלו לראות את—

מצב התקשורת 
הנוכחי.

 MAC Address
)MAC כתובת(

מאפשר לכם לצפות ——
בכתובת התקן 

ה-MAC של מכשירכם 
מלוח הבקרה.

ראו מדריך הפעלה מתקדם למשתמש.

הגדרות היצרן מופיעות בגופן מודגש ומסומנות בכוכבית.
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תיאוראפשרויותרמה 4רמה 3רמה 2רמה 1
Network )רשת(

)המשך(

 E-mail/IFAX
)IFAX/דוא"ל(

)זמין אחרי הורדת 
)IFAX

 Mail Address
)כתובת דוא"ל(

הזינו את כתובת ——
הדואר האלקטרוני 

)עד 60 תווים(
 Setup Server

)הגדרת שרת(
 SMTP Server

)SMTP שרת(
Name )שם( 

)עד 30 תווים(

 IP Address
)IP כתובת(

 ]000-255[.

 ]000-255[.

 ]000-255[.

]000-255[

הזנת מספר שרת 
.SMTP-ה

SMTP Port]00001-65535[ הזנת מספר
POP3 port

Auth. for SMTP)ללא( None*

 SMTP-AUTH POP

bef.SMTP

בחירת שיטת 
האבטחה לדיווחים על 

הודעות דוא"ל.

 POP3 Server
)POP3 שרת(

שם )עד 30 תווים(

 IP Address
)IP כתובת(

 ]000-255[.

 ]000-255[.

 ]000-255[.

]000-255[

הזנת כתובת שרת 
POP3

POP3 Port]00001-65535[ הזנת מספר
POP3 port

 Mailbox Name 
)שם תיבת הדואר(

הזנת שם תיבת —
הדואר. )עד 20 תווים(

 Mailbox Pwd
)סיסמת תיבת 

הדואר(

הזינו את הסיסמה כדי —
 POP3 להיכנס לשרת

)עד 20 תווים(
APOP)מופעל( On

 *Off )מבוטל(

הפעלה או השבתה 
.APOP של

ראו מדריך הפעלה מתקדם למשתמש.

הגדרות היצרן מופיעות בגופן מודגש ומסומנות בכוכבית.
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תפריט ותכונות

ג

תיאוראפשרויותרמה 4רמה 3רמה 2רמה 1
 Network

)רשת(

)המשך(

 E-mail/IFAX
)IFAX/דוא"ל(

)זמין לאחר

)IFAX הורדת

 )המשך(

 Setup Mail RX
)הגדרת קבלת 

דואר(

 Auto Polling
)העברת פקסים 
אוטומטית על פי 

דרישה(

*On )מופעל(

Off )מבוטל(

בודק באופן אוטומטי אם 
ישנן הודעות חדשות בשרת 

 .POP3-ה

 Poll Frequency
)תדירות העברת 

פקסים על פי דרישה(

  10min(s(*  
) 10 דקות( 

קביעת מרווחי הזמן לבדיקת 
הודעות חדשות בשרת 

.POP3

 Header 
)כותרת עליונה(

All )הכול(

Subject+From+To

)נושא+מ-+אל(

*None )ללא(

בחירת התוכן של הכותרת 
העליונה של הדוא"ל 

שתודפס.

 Del Error Mail
)מחיקת דואר שגוי(

*On )מופעל(

Off )מבוטל(

מחיקת הודעות דוא"ל 
שגויות

באופן אוטומטי.
 Notification

)הודעת דיווח(
On )מופעל(

MDN 

 *Off )מבוטל(

קבלת הודעות דיווח.

 Setup Mail TX
)הגדרת שליחת 

דואר(

 Sender Subject
)שולח נושא(

הצגת הנושא המצורף —
לנתוני האינטרנט פקס.

 Size Limit
)הגבלת גודל(

On )מופעל(

 *Off )מבוטל(

מגביל גודל קובצי דואר 
אלקטרוני. 

 Notification
)הודעת דיווח(

On )מופעל(

 *Off )מבוטל(

שולח הודעות דיווח.

 Setup Relay
)הגדרת העברה(

 Rly Broadcast
)שידור העברה(

On )מופעל(

 *Off )מבוטל(

משדר מסמך למכשיר פקס 
אחר באמצעות האינטרנט.

 Relay Domain
)דומיין העברה(

רישום שם הדומיין. RelayXX  )העברה(

 Relay Report
)דוח העברה(

On )מופעל(

 *Off )מבוטל(

מדפיס את דוח העברת 
השידור.

 Time Zone 
)אזור זמן(

—UTCXXX:XX— הגדרת אזור הזמן במדינה
שבה אתם נמצאים.

Network I/F— Wired LAN* 
)רשת LAN קווית(

WLAN

תוכלו לבחור את סוג חיבור —
הרשת.

 Network Reset
)איפוס רשת(

שחזור כל הגדרות הרשת ———
להגדרות ברירת המחדל של 

היצרן.
ראו מדריך הפעלה מתקדם למשתמש.

הגדרות היצרן מופיעות בגופן מודגש ומסומנות בכוכבית.
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( )תפריט( )המשך( ( Menu

תיאוראפשרויותרמה 3רמה 2רמה 1
 1Print Reports

)הדפסת דוחות(
הדפסת הרשימות והדוחות האלו.——XMIT Verify )אימות העברה(

ההעברה. ——Help List )רשימת עזרה(
Quick Dial— Alphabetic Order )חיוג מהיר(

)סדר אלפביתי(

 Numeric Order 
)סדר מספרי(

——Fax Journal )יומן פקסים(
 User Settings 

)הגדרות משתמש(
——

 Network Config 
)תצורת רשת(

——

)WLAN דוח( WLAN Report——
 Caller ID hist 

)היסטוריית שיחות מזוהות(
——

 Machine Info 
)מידע אודות המכשיר(

 Serial No.  
)מספר סידורי(

מאפשר לכם לבדוק את ——
המספר הסידורי של המכשיר 

שברשותכם.
 Initial Setup

)הגדרות התחלתיות(
 Receive Mode 

)מצב קבלת שיחות(
— Fax Only*  

)פקס בלבד(

Fax/Tel )פקס/טלפון(

 external TAD
)משיבון חיצוני(

Manual )ידני(

בחירת שיטת קבלת הפקסים 
המתאימה ביותר לצורכיכם.

הצגת התאריך והשעה על גבי —2Date&Time )תאריך ושעה(
הצג ובכותרת של כל הפקסים 

הנשלחים מהמכשיר.
:Fax )פקס(—2Station ID )זיהוי תחנה(

:Name )שם(

הגדירו את שמכם ואת מספר 
הפקס שלכם כך שיופיעו על גבי 

כל פקס שתשלחו.
2Tone/Pulse )צלילים/

מתקפים(
 *Tone )צלילים(—

Pulse )מתקפים(

בחירת מצב החיוג הרצוי.

Detection )זיהוי(—Dial Tone )צליל חיוג(

 No Detection*  
)ללא זיהוי(

מפעיל או מבטל את פונקציית 
זיהוי צליל החיוג. 

 Phone Line Set 
)הגדרת קו הטלפון(

*Normal )רגיל(—

 PBX

ISDN

בחר את סוג קו הטלפון.

1 ראו מדריך הפעלה מתקדם למשתמש.

2 ראו המדריך להתקנה מהירה.

הגדרות היצרן מופיעות בגופן מודגש ומסומנות בכוכבית.
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תפריט ותכונות

ג

תיאוראפשרויותרמה 3רמה 2רמה 1
 Initial Setup 

)הגדרות התחלתיות(

)המשך(

 Compatibility
)תאימות(

 *High )גבוהה(—

Normal )רגילה(

 Basic(for VoIP) 
)VoIP בסיסית – עבור(

הגדרת מהירות המודם 
לסיוע בפתרון בעיות 

בשידור.

מאפס את שרת —Network )רשת(Reset )איפוס(
ההדפסה להגדרות היצרן 
שהוגדרו כברירת מחדל, 

כגון הגדרות סיסמה 
.IP וכתובת

 Speed Dial&Fax 
)חיוג מהיר ופקס(

מחיקת כל מספרי —
החיוג המהיר והפקסים 
השמורים, איפוס זיהוי 
התחנה, רשימת החיוג 

המהיר, דוח אימות 
 Transmission( השידור

Verification Report( ויומן 
הפקסים )דוח פעילות( 

בחזרה להגדרות ברירת 
המחדל של היצרן.

 All Settings 
)כל ההגדרות(

מאפס את כל הגדרות —
המכשיר בחזרה להגדרות 

היצרן.
1 ראו מדריך הפעלה מתקדם למשתמש.

2 ראו המדריך להתקנה מהירה.

הגדרות היצרן מופיעות בגופן מודגש ומסומנות בכוכבית.
 



110

( )פקס( ( FAX

תיאוראפשרויותרמה 3רמה 2רמה 1
 1Fax Resolution

)רזולוציית פקס(
 *Standard )רגיל(——

Fine )גבוהה(

S. Fine )גבוהה מאד(

Photo )צילום(

הגדרת הרזולוציה של פקסים יוצאים.

 *Auto )אוטומטי(——ניגודיות1

Light )בהיר( 

Dark )כהה(

שינוי רמת הבהירות או הכהות של פקסים 
שאתם שולחים.

 Glass ScanSize
)גודל זכוכית הסורק 

לסריקה(

——A4* 

A3

Letter

Legal

Ledger

קביעת גודל שטח הסריקה של פקסים.

 2Internet Fax
)אינטרנט פקס(

)זמין לאחר הורדת 
)IFAX

ניתן לשלוח ולקבל מסמכי פקס באמצעות ———
האינטרנט.

 Phone Book 
)ספר טלפונים(

Search— Alphabetic Order )חיפוש(
)סדר אלפביתי(

 Numeric Order 
)סדר מספרי(

באפשרותכם לחייג על ידי לחיצה 
 Start על מקשים ספורים בלבד )ועל

)התחלה((.

Set One Touch—— שמירת מספרים לחיוג בלחצן יחיד, כך
שתוכלו לחייג על ידי לחיצה על מקשים 

ספורים בלבד )ועל Start )התחלה((.
 Set Speed Dial

)הגדרת חיוג מהיר(
שמירת מספרים לחיוג מהיר, כך שתוכלו ——

לחייג על ידי לחיצה על מקשים ספורים 
בלבד )ועל Start )התחלה((.

 1Setup Groups 
)הגדרת קבוצות(

יש באפשרותכם להגדיר מספרי קבוצות ——
לשידור.

 Outgoing Call
)שיחות יוצאות(

 Send a fax 
)שליחת פקס(

 Add To Phone Book
)הוספה לספר הטלפונים(

Delete )מחיקה(

באפשרותכם לבחור מספר מהיסטוריית ——
השיחות היוצאות ולבצע אליו שיחת טלפון, 
לשלוח אליו פקס, להוסיף אותו לחיוג מהיר 

או למחוק אותו.

 Caller ID hist
)היסטוריית שיחות 

מזוהות(

)בבריטניה ובאירלנד 
בלבד(

 Send a fax 
)שליחת פקס(

 Add To Phone Book
)הוספה לספר הטלפונים(

Delete )מחיקה(

באפשרותכם לבחור מספר מהיסטוריית ——
השיחות המזוהות ולבצע אליו שיחת טלפון, 
לשלוח אליו פקס, להוסיף אותו לחיוג מהיר 

או למחוק אותו.

1 ראו מדריך הפעלה מתקדם למשתמש.

2 ראו המדריך להתקנה מהירה.

הגדרות היצרן מופיעות בגופן מודגש ומסומנות בכוכבית.
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תפריט ותכונות

ג

תיאוראפשרויותרמה 3רמה 2רמה 1
 1Broadcasting

)שידור(
Dial Type )סוג חיוג(

)זמין לאחר הורדת 
)IFAX

— Fax/Tel* 
)פקס/טלפון(

e-Address 
)כתובת דוא"ל(

ניתן לשלוח את אותה 
הודעת הפקס ליותר 

ממספר פקס אחד.

 Add Number 
)הוספת מספר(

Phone Book 
)ספר טלפונים(

Complete 
)הושלם(

———

 1Delayed Fax 
)פקס מושהה(

On )מופעל(——

 *Off )מבוטל(

הגדרת השעה בתבנית 
של 24 שעות, עבור 

שליחת פקסים מושהים.
 1Batch TX 

)שליחת קבוצת פקסים(
On )מופעל(——

 *Off )מבוטל(

שילוב יחד של כמה 
פקסים מושהים לשליחה 

לאותו מספר פקס באותה 
שעה ביום בשידור אחד.

 1Real Time TX 
)שליחה בזמן אמת(

On )מופעל(——

 *Off )מבוטל(

באפשרותכם לשלוח 
פקסים מבלי להשתמש 

בזיכרון המכשיר.
 1Polled TX 

 )שליחת פקסים 
על פי דרישה(

Standard )רגילה(——

Secure )מאובטח(

 *Off )מבוטל(

הגדרת המסמך כך 
שיימשך על-ידי מכשיר 

פקס אחר.

 1Polling RX 
 )משיכת פקסים 

על פי דרישה(

Standard )רגילה(——

Secure )מאובטח(

Timer )טיימר(

 *Off )מבוטל(

הגדרת המכשיר שלכם כך 
שימשוך פקסים ממכשיר 

אחר.

1Overseas Mode 
)מצב חו"ל(

On )מופעל(——

 *Off )מבוטל(

 On-הגדירו מצב זה ל
)מופעל(, אם אתם 

מתקשים לשלוח פקסים 
לחו"ל.

 1Set New Default 
 )קבע כברירת 
מחדל חדשה(

——Fax Resolution  
)רזולוציית  פקס( 

Contrast  
)ניגודיות(

Glass ScanSize  
)גודל אזור סריקה(

 Real Time TX 
)שידור בזמן אמת(

תוכלו לשמור את הגדרות 
הפקס שלכם.

 1Factory Reset 
)איפוס להגדרות היצרן(

אתם יכולים לאפס את כל ———
ההגדרות שלכם בחזרה 

להגדרות היצרן.
1 ראו מדריך הפעלה מתקדם למשתמש.

2 ראו המדריך להתקנה מהירה.

הגדרות היצרן מופיעות בגופן מודגש ומסומנות בכוכבית.
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( )סריקה( ( SCAN

תיאוראפשרות 3אפשרות 2אפשרות 1רמה 1
 1Scan to File

)סריקה לקובץ(
תוכלו לסרוק מסמך שחור-לבן או ———

צבעוני אל מחשבכם
 Scan to Media

)סריקה למדיה(

)כשכרטיס זיכרון 
או כונן זיכרון 

USB הבזק מסוג
מוכנסים למכשיר(

Color 100—איכות
Color 200*

Color 300 )צבעוני 300(

Color 600 )צבעוני  600(

B/W 100 )שחור-לבן 100 (

B/W 200 )שחור-לבן 200(

B/W 300 )שחור-לבן 300(

ניתן לבחור את רזולוציית הסריקה 
ואת התבנית עבור הקובץ שלך.

 File Type 
)סוג הקובץ(

)אם בחרתם באפשרות לסריקה —
 Quality בצבע בהגדרה של

)איכות((
PDF*

JPeG

 Mono אם בחרתם אפשרות(
 Quality שחור-לבן( בהגדרת(

)איכות((
TIFF

PDF*

 2Glass ScanSize
)גודל זכוכית הסורק 

לסריקה(

—A4* 

A3

Letter

Legal

Ledger

קביעת גודל שטח סריקת המסמכים.

 File Name 
)שם הקובץ(

אתם יכולים לשנות את שם הקובץ.——

2Auto Crop 
)חיתוך אוטומטי(

On )מופעל(—
 *Off )מבוטל(

סריקה של מסמכים מרובים המונחים 
על לוח הזכוכית של הסורק

כרטיס זיכרון או כונן זכרון הבזק מסוג 
USB אחד אחרי השני.

 2Set New Default
)קבע כברירת מחדל 

חדשה(

Quality  )איכות(
   File Type  )סוג קובץ(

  Glass ScanSize 
)גודל שטח סריקה(

  Auto Crop )חיתוך אוטומטי(

באפשרותכם לשמור את הגדרות 
הסריקה שלכם.

 2Factory Reset
)איפוס להגדרות היצרן(

אתם יכולים לאפס את כל ההגדרות ——
שלכם בחזרה להגדרות היצרן.

1 ראו מדריך למשתמש בתוכנה.

2 ראו מדריך הפעלה מתקדם למשתמש.

)Macintosh 3  )משתמשי 

 יש להוריד ולהתקין את Presto!  PageManager לפני השימוש.
ראו "גישה לתמיכה של Macintosh(  Brother(" בעמודים הקודמים לקבלת הנחיות נוספות.

הגדרות היצרן מופיעות בגופן מודגש ומסומנות בכוכבית.
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תפריט ותכונות

ג

תיאוראפשרות 3אפשרות 2אפשרות 1רמה 1
 1Scan to Network

)סריקה לרשת(
אתם יכולים לשלוח נתונים —— )שם הפרופיל(

 CIFS סרוקים לשרת
ברשת המקומית שלכם או 

באינטרנט.
 1Scan to FTP 
)FTP-סריקה ל(

אתם יכולים לשלוח נתונים —— )שם הפרופיל(
.FTP סרוקים באמצעות

 1Scan to Email
)סריקה לדואר 

אלקטרוני(

PC—— באפשרותכם לסרוק מסמך
שחור-לבן או צבעוני לתוך 
יישום הדואר האלקטרוני 

שלכם.
 E-mail server

)שרת דוא"ל(

)זמין אחרי הורדת 
)IFAX

 Manual 
)ידני(

ניתן להזין כתובת דוא"ל —
באמצעות לוח מקשי החיוג. 

 Phone Book 
)ספר טלפונים(

 Alphabetic Order 
)סדר אלפביתי(

Numeric Order )סדר מספרי(

אתם יכולים לחפש כתובת 
דוא"ל השמורה במכשיר.

Quality 
)איכות(

Color 100 )צבעוני 100(

*Color 200 )צבעוני 200(

Color 300 )צבעוני 300( 

Color 600 )צבעוני 600(

B/W 100 )שחור-לבן 100(

B/W 200 )שחור-לבן 200 ( 

B/W 300 )שחור-לבן 300(

בחירת תבנית הקובץ למשלוח 
הנתונים שנסרקו דרך שרת 

דוא"ל.

 File Type 
)סוג הקובץ(

)אם בחרתם באפשרות לסריקה 
 Quality בצבע בהגדרה של

)איכות((

PDF*

JPeG

)אם בחרתם באפשרות לסריקה 
בשחור-לבן בהגדרה של 

Quality )איכות((

TIFF

PDF*

 Glass ScanSize
)גודל זכוכית הסורק 

לסריקה(

A4* 

A3

Letter

Legal

Ledger

קביעת גודל שטח סריקת 
המסמכים.

1 ראו מדריך למשתמש בתוכנה.

2 ראו מדריך הפעלה מתקדם למשתמש.

)Macintosh 3  )משתמשי 

 יש להוריד ולהתקין את Presto!  PageManager לפני השימוש.
ראו "גישה לתמיכה של Macintosh(  Brother(" בעמודים הקודמים לקבלת הנחיות נוספות.

הגדרות היצרן מופיעות בגופן מודגש ומסומנות בכוכבית.
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תיאוראפשרות 3אפשרות 2אפשרות 1רמה 1
 1Scan to Email

)סריקה לדואר 
אלקטרוני(

)המשך(

 E-mail server 
)שרת דוא"ל(

)זמין לאחר הורדת 
 )IFAX

)המשך(

 Set New Default
)קבע כברירת מחדל 

חדשה(

Quality 
)איכות(

 File Type 
)סוג הקובץ(

 Glass ScanSize
)גודל זכוכית הסורק 

לסריקה(

באפשרותכם לשמור את 
הסריקה שלכם. 

 Factory Reset
)איפוס להגדרות היצרן(

אתם יכולים לאפס את כל —
ההגדרות שלכם בחזרה 

להגדרות היצרן.
 3 1 Scan to OCR 

) OCR 3-סריקה ל(
באפשרותכם להמיר ———

מסמך המכיל טקסט 
למסמך שניתן לעריכה.

 1Scan to Image
)סריקה לתמונה(

באפשרותכם לסרוק ———
תמונה צבעונית 

לתוך היישום הגרפי 
שברשותכם.

1 ראו מדריך למשתמש בתוכנה.

2 ראו מדריך הפעלה מתקדם למשתמש.

)Macintosh 3  )משתמשי 

 יש להוריד ולהתקין את Presto!  PageManager לפני השימוש.
ראו "גישה לתמיכה של Macintosh(  Brother(" בעמודים הקודמים לקבלת הנחיות נוספות.

הגדרות היצרן מופיעות בגופן מודגש ומסומנות בכוכבית.
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תפריט ותכונות

ג

( )צילום מסמכים( ( COPY

תיאוראפשרויותרמה 3רמה 2רמה 1
1Quality 

)איכות(
Fast )מהירה(——

*Normal )רגיל(
Best )טובה ביותר(

בחירת רזולוציית הצילום 
עבור העותק הבא.

Paper Type 
)סוג הנייר(

*Plain Paper )נייר רגיל(——

 Inkjet Paper 
)נייר הזרקת דיו( 
 Brother BP71

 Brother BP61

  Other Glossy 
)נייר מבריק אחר( 

Transparency  )שקפים(

הגדרת סוג הנייר בהתאם 
לנייר המונח במגש הנייר.

Paper Size 
)גודל הנייר(

——A4* 

A5 )מגש מספר 1 בלבד(
A3

10x15cm )מגש מספר 1 בלבד(
Letter

Legal

Ledger

בחירת גודל בהתאם לנייר 
המונח במגש הנייר.

  Tray Select 
 )'בחירת מגש'( 

)MFC-J6710DW עבור(

Tray#1 )מגש מספר 1( ——
Tray#2 )מגש מספר 2(

 Auto Select* 
)בחירה אוטומטית(

בחירת המגש שישמש 
במצב Copy )צילום 

מסמכים(.

1Enlarge/Reduce 
)הגדלה/הקטנה(

100%*———
 enlarge

)הגדלה(
—198% 10x15cm→A4

186% 10x15cm→LTR

141% A4→A3, A5→A4

תוכלו לבחור את שיעור 
ההגדלה עבור העותק 

הבא.

 Reduce
)הקטנה(

—97% LTR→A4

93% A4→LTR

83% LGL→A4

69% A3→A4, A4→A5

47% A4→10x15cm

תוכלו לבחור את שיעור 
ההקטנה עבור העותק 

הבא.

 Fit to Page
)התאמה לדף(

המכשיר יכוון את הגודל ——
באופן אוטומטי בהתאם 
לגודל הנייר שהגדרתם.

Custom 
)התאמה 

אישית(

(25-400%)

תוכלו לבחור את שיעור ——
ההגדלה או ההקטנה 
בהתאם לסוג המסמך 

שלכם.

1 ראו מדריך הפעלה מתקדם למשתמש.

הגדרות היצרן מופיעות בגופן מודגש ומסומנות בכוכבית.
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תיאוראפשרויותרמה 3רמה 2רמה 1
הגדרת צפיפות העותקים.——1Density )צפיפות(

 1Stack/Sort 
)ערימה/מיון(

 *Stack )ערימה(—

Sort )מיון(

באפשרותכם לערום או 
למיין עותקים מרובים.

 1Page Layout 
)פריסת עמוד(

— Off )1 in 1(*  
)מבוטל )עמוד לדף((

2in1(P) 

2in1(L) 

2in1(ID) 

4in1(P) 

4in1(L) 

1to2  )1 ל-2(

 Poster(2 x 1)

 Poster(2 x 2)

Poster(3 x 3) 

 :Ledger או A3 אם בחרתם

)כאשר בחרתם in 1  2 – שני 
עמודים לדף(

LGRx2 → LGRx1

LGRx2 → LGRx1

A3x2 → A3x1

A4x2 → A3x1

)poster 2x2 כאשר בחרתם(

LGRx1 → LGRx4

LTRx1 → LGRx4

A3x1 → A3x4

A4x1 → A3x4

תוכלו לבצע N העתקים 
בעמוד בודד או פוסטרים.

1Skew Adjustment 
)כיוון הטיה(

 *Auto )אוטומטי(——

Off )מבוטל(

אם העותק שסרקתם 
מונח באלכסון, המכשיר 

מסוגל לתקן את הנתונים 
באופן אוטומטי.

 1Duplex Copy 
)צילום משני הצדדים(

 On Flip Type )מופעל(
)סוג היפוך(

 LongEdge Flip(P(* 
)היפוך שוליים ארוכים )לאורך((

  Longedge Flip(L)
)היפוך שוליים ארוכים )לרוחב((

  Shortedge Flip(P) 
)היפוך שוליים קצרים )לאורך(( 

   Shortedge Flip(L) 
)היפוך שוליים קצרים )לרוחב((

הפעלה או השבתה של 
הדפסה דו-צדדית. ניתן גם 
לבחור בהדפסת דו-צדדית 

לאורך או לרוחב הדף.

*Normal )רגיל(Advanced )מתקדם(—

 DX1

DX2

— A3/LGR DX התאמה לדף(הגדרות( Fit to Page*

 keep Scale 
)שמירה על קנה מידה(

—— *Off )מבוטל(
1 ראו מדריך הפעלה מתקדם למשתמש.

הגדרות היצרן מופיעות בגופן מודגש ומסומנות בכוכבית.
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תפריט ותכונות

ג

תיאוראפשרויותרמה 3רמה 2רמה 1
 1Advanced Settings

)הגדרות מתקדמות(
 *Off )מבוטל(——

 Ink Save Mode 
)מצב חיסכון בדיו(

 Thin Paper Copy 
)צילום נייר דק(

 Book Copy 
)צילום ספר(

 Watermark Copy 
)צילום סימן מים(

באפשרותכם לבחור 
הגדרות שונות לצילום, 

כגון

Book Copy )צילום ספר( 
ו-Watermark Copy )צילום 

סימן מים(.

 1Set New Default 
)קבע כברירת 
מחדל חדשה(

Quality )איכות(——

 Tray Select  
 )'בחירת מגש'(

)MFC-J6710DW עבור(

enlarge/Reduce 
)הגדלה/הקטנה(

 Density 
)צפיפות(

 Page Layout 
)פריסת עמוד(

 Skew Adjustment  
)כיוון הטיה(

 Ink Save Mode  
)מצב חיסכון דיו( 

 Thin Paper Copy  
)צילום נייר דק( 

   Duplex Copy 
)צילום דו-צדדי(

באפשרותכם לשמור את 
הגדרות ההעתקה שלכם.

 1Factory Reset 
)איפוס להגדרות היצרן(

אתם יכולים לאפס את כל ———
ההגדרות שלכם בחזרה 

להגדרות היצרן.
1 ראו מדריך הפעלה מתקדם למשתמש.

הגדרות היצרן מופיעות בגופן מודגש ומסומנות בכוכבית.
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Watermark Copy Settings )הגדרות סימן מים(

תיאוראפשרות 4אפשרות 3אפשרות 2אפשרות 1
 1Template 

)תבנית(
 Text 

)טקסט(
- CONFIDENTIAL*

)סודי(

DRAFT )טיוטה(

COPY )צילום מסמכים(

שימוש בתבנית להוספת 
טקסט לתוך המסמך 

שלכם כסימן מים.

 Position 
)מיקום(

 A

 B

 C

D

E*

 F

G

H

I

Pattern )תבנית(
Small )קטן(Size )גודל(

*Medium )בינוני(

Large )גדול(
 Angle 
)זווית(

-90°

-45°*

0°

45°

90°

 Transparency 
)שקפים(

-2

-1

0*

 + 1

+ 2
Colour 

)צבע(
Red )אדום(

Orange )כתום(

Yellow )צהוב(

Blue )כחול(

Green )ירוק(

Purple )סגול(

*Black )שחור(
 Apply 

)החל(
—

1 ראו מדריך הפעלה מתקדם למשתמש.

הגדרות היצרן מופיעות בגופן מודגש ומסומנות בכוכבית.
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תפריט ותכונות

ג

תיאוראפשרות 4אפשרות 3אפשרות 2אפשרות 1
 1Media 

)מדיה(
PositionA )מיקום()בחרו תמונה ממדיה(

B

 C

D

E*

 F

 G

 H

I

Pattern )תבנית(

הוספת לוגו או טקסט 
לתוך המסמך שלכם 

כסימן מים על-ידי 
שימוש בתמונה 

השמורה במדיה ניידת.

)גודל( ׁׁׁׂׂ Size)קטן( Small

*Medium )בינוני(

Large )גדול(
Angle-90° )זווית(

-45°*

0°

45°

90°

Transparency -2 )שקף(

-1

0*

 +1

+2

—Apply )החל(
1Scan 

)סריקה(
)הגדירו את מסמך סימן 

 Start המים ולחצו על
)התחל(.(

 Transparency
)שקפים(

 -2

-1

0*

 +1

+2

באפשרותכם להוסיף 
לוגו או טקסט לתוך 

המסמך שלכם כסימן 
מים באמצעות סריקת 

מסמך נייר.

—Apply )החל(
1 ראו מדריך הפעלה מתקדם למשתמש.

הגדרות היצרן מופיעות בגופן מודגש ומסומנות בכוכבית.
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) ( PHOTO CAPTURE

תיאוראפשרויותרמה 3רמה 2רמה 1
 View Photo)s(  
)צפייה בתמונות(

ראו הגדרות ההדפסה ——
בטבלה שלהלן.

באפשרותכם לצפות בתמונות שלכם 
על גבי הצג.

 1Print Index 
)הדפסת אינדקס(

Layout Format )תבנית פריסה(

—

 6  Images/Line* 
) 6 תמונות בשורה(
   5 Images/Line 
)5 תמונות/שורה(

תוכלו להדפיס דף עם תמונות 
ממוזערות.

 *Paper Type Plain Paper )סוג הנייר(
)נייר רגיל(

 Inkjet Paper 
)נייר הזרקת דיו( 
 Brother BP71

Brother BP61

Other Glossy 
)נייר מבריק אחר(

 *Paper SizeA4 )גודל הנייר(

Letter

 1Print Photos
)הדפסת תמונות(

ראו הגדרות ההדפסה ——
בטבלה שלהלן.

באפשרותכם להדפיס תמונה בודדת.

 1Enhance
Photos 

)שיפור תמונות(

Auto Correct  )תיקון אוטומטי(

Enhance Skin  )שיפור גוון עור(

Enhance Scenery  )שיפור הנוף(

  Remove Red-Eye 
)הסרת עיניים אדומות(

 Night Scene )מצב לילה(
Fill Light )השלמת אור(

Whiteboard )לוח לבן(
Monochrome  )שחור לבן(

Sepia  )גווני חום(

תוכלו להתאים את התמונות שלכם —
באמצעות הגדרות אלו.

 1Search by Date
)חיפוש לפי תאריך(

תוכלו לחפש תמונות לפי תאריך.——

 1Print All
 Photos 

)הדפסת כל 
התמונות(

תוכלו להדפיס את כל התמונות ——
השמורות בכרטיס זיכרון או בכונן 

.USB זיכרון הבזק מסוג

1Slide Show 
)מצגת שקופיות(

המכשיר יפעיל הצגת שקופיות של ——
התמונות שלכם.

 1Trimming
)חיתוך(

באפשרותכם לחתוך את התמונות ——
שלכם ולהדפיס חלק מתמונה.

1 ראו מדריך הפעלה מתקדם למשתמש.

הגדרות היצרן מופיעות בגופן מודגש ומסומנות בכוכבית.
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תפריט ותכונות

ג

Print Settings )הגדרות הדפסה(

תיאוראפשרות 4אפשרות 3אפשרות 2אפשרות 1
איכות ההדפסה1

)לא זמין עבור הדפסת 
.)DPOF

Normal )רגילה( 

*Photo )תמונה(

בחרו את איכות ——
ההדפסה.

1Paper Size 
)סוג הנייר(

 Plain Paper 
)נייר רגיל(

 Inkjet Paper 
)נייר הזרקת דיו(

 Brother BP71
Brother BP61

 Other Glossy* 
)נייר מבריק אחר(

בחרו את סוג הנייר.——

1Paper Size 
)גודל הנייר(

10x15cm*

13x18cm

A4

A3

 Letter

Ledger

)כשבחרתם ב-A4 או 
)Letter-ב

  8 x 10cm

  9 x 13 cm 

  10 x 15 cm

  13 x 18 cm

  15 x 20 cm

 Max. Size 
)גודל מרבי(

בחרו את הנייר ואת —
גודל ההדפסה.

 1Brightness
)בהירות(

)פונקציה לא זמינה 
כאשר האפשרות 

 enhance Photos
)שיפור תמונות( 

נבחרת(.

כיוון הבהירות.——

1Contrast 

)ניגודיות(

)פונקציה לא זמינה 
כאשר האפשרות 

 enhance Photos
)שיפור תמונות( 

נבחרת(.

כיוון ניגודיות ההעתקים.——

1 ראו מדריך הפעלה מתקדם למשתמש.

הגדרות היצרן מופיעות בגופן מודגש ומסומנות בכוכבית.
 



122

תיאוראפשרות 4אפשרות 3אפשרות 2אפשרות 1
 1Color Enhance

)הדגשת צבע(

)פונקציה לא זמינה 
כאשר האפשרות 

 enhance Photos
)שיפור תמונות( 

נבחרת(.

On )מופעל(

*Off )מבוטל(

 White Balance
)איזון הלבן(

כיוון הגוון של האזורים 
הלבנים.

 Sharpness
)חדות(

שיפור חדות הפרטים 
של התמונה.

 Color Density
)דחיסות צבע(

כיוון כמות הצבע 
הכוללת בתמונה.

*On )מופעל(1Cropping )חיתוך(

Off )מבוטל(

חיתוך התמונה סביב ——
השוליים כדי להתאים 
אותה לגודל הנייר או 

לגודל ההדפסה. בטלו 
תכונה זו אם ברצונכם 

להדפיס תמונות 
שלמות או להימנע 

מחיתוך לא רצוי של 
התמונה.

 1Borderless 
)הדפסה ללא שוליים(

*On )מופעל(

Off )מבוטל(

הגדלת האזור הניתן ——
להדפסה כך שיתאים 

לשולי הדף.
1Date Print 

)הדפסת תאריך(

)לא זמין עבור הדפסת 
.)DPOF

On )מופעל(

 *Off )מבוטל(

הדפסת התאריך על ——
התמונה.

 1Set New Default
)קבע כברירת מחדל 

חדשה(

 Print Quality 
)איכות הדפסה(

Paper Type )סוג הנייר(

Paper Size )גודל הנייר(

Brightness )בהירות(

Contrast )ניגודיות( 

Color enhance )שיפור צבע( 

Cropping )חיתוך(

 Borderless )ללא שוליים(

Date Print )הדפסת תאריך(

באפשרותכם לשמור ——
את הגדרות ההדפסה 

שלכם.

 1Factory Reset
)איפוס להגדרות היצרן(

אתם יכולים לאפס את ———
כל ההגדרות בחזרה 

להגדרות היצרן.
1 ראו מדריך הפעלה מתקדם למשתמש.



123

תפריט ותכונות

ג

הגדרות היצרן מופיעות בגופן מודגש ומסומנות בכוכבית.
 

( )ספר טלפונים(  ( Phone Book

תיאוראפשרויותרמה 3רמה 2רמה 1
 Search 
)חיפוש(

—— Alphabetic Order
)סדר אלפביתי(

 Numeric Order
)סדר מספרי(

באפשרותכם לבצע חיפוש 
אחר שמות ששמרתם בזיכרון 

לחיוג מהיר.

Set One Touch——— אתם יכולים לשמור את
המספרים האחרונים שחייגתם 

ללחצני החיוג בלחצן יחיד.
 Set Speed Dial

)הגדרת חיוג מהיר(
שמירת מספרים לחיוג מהיר, ———

כך שתוכלו לחייג על ידי לחיצה 
על מקשים ספורים בלבד )ועל 

Start )התחלה((.

 1Setup Groups
)הגדרת קבוצות(

הגדרת מספרי קבוצה לשידור ———
קבוצתי.

1 ראו מדריך הפעלה מתקדם למשתמש.

הגדרות היצרן מופיעות בגופן מודגש ומסומנות בכוכבית.
 

( )חיוג חוזר/השהיה( ( Redial/Pause

תיאוראפשרויותרמה 3רמה 2רמה 1
 Outgoing Call

)שיחות יוצאות(
 Send a fax

)שליחת פקס(

 Add To Phone Book
)הוספה לספר הטלפונים(

Delete )מחיקה(

באפשרותכם לבחור מספר ——
מהיסטוריית השיחות 

היוצאות ולבצע אליו שיחת 
טלפון, לשלוח אליו פקס, 

להוסיף אותו לחיוג מהיר או 
למחוק אותו.

 Caller ID hist.
)היסטוריית שיחות 

מזוהות(

)בריטניה ואירלנד 
בלבד(

 Send a fax
)שליחת פקס(

 Add To Phone Book
)הוספה לספר הטלפונים(

Delete )מחיקה(

באפשרותכם לבחור מספר ——
מהיסטוריית השיחות 

המזוהות ולבצע אליו שיחת 
טלפון, לשלוח אליו פקס, 

להוסיף אותו לחיוג מהיר או 
למחוק אותו.

הגדרות היצרן מופיעות בגופן מודגש ומסומנות בכוכבית.
 

( )תצוגה מקדימה של פקסים( ( Fax Preview

תיאוראפשרויותרמה 3רמה 2רמה 1
 Fax Preview 

)תצוגה מקדימה של 
פקסים(

ON )מופעל(——

*OFF )מבוטל(

על גבי צג ה-LCD ניתן לצפות 
בפקסים שהתקבלו.

הגדרות היצרן מופיעות בגופן מודגש ומסומנות בכוכבית.
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הזנת טקסט
בזמן שאתם מכוונים אפשרויות מסוימות בתפריט, כגון זיהוי התחנה, ייתכן שתצטרכו להזין טקסט במכשיר. על רוב לחצני 

החיוג מודפסות שלוש או ארבע אותיות. על המקשים 0, # ו-* לא מופיעות אותיות מכיוון שהם משמשים להזנת תווים 
מיוחדים. 

לחצו מספר פעמים על הלחצן המתאים בהתאם למפורט בטבלה כדי להגיע לתו הרצוי.

פעםמקש
אחת

שתי
פעמים

שלוש
פעמים

ארבע 
פעמים

חמש 
פעמים

2ABC 2A

3DEF 3D

4GHI 4G

5JK L 5J

6 MNO 6 M

7PQR S7

8TUV8T

9WXYZ  9

הזנת רווחים
כדי להכניס רווח בתוך מספר פקס, הקישו על ► פעם אחת בין הספרות. כדי להזין רווח בשם, לחצו פעמיים על ► בין 

התווים.

ביצוע תיקונים
אם הזנתם תו שגוי וברצונכם לשנות אותו, השתמשו ב-► או ב-◄ כדי להעביר את הסמן אל מתחת התו השגוי. ולאחר 

מכן לחצו על Clear )ניקוי(. הזינו שוב את התו הנכון. ניתן גם לחזור לאחור ולהזין אותיות.

חזרה על אותיות
אם עליכם להזין אות שנמצאת באותו מקש כמו האות הקודמת, לחצו על ► כדי להזיז את הסמן ימינה לפני שתלחצו שוב 

על המקש.

תווים וסמלים מיוחדים
לחצו לחיצות חוזרות על *,  # או 0, עד שתראו את התו המיוחד או את הסמל הרצוי.

 m / . - , + * ) ( ' & % $ # " ! )רווח( עבור  לחצו על * 
 _ ^ ] [ @ ? > = < ; : עבור  לחצו על # 

Ä Ë Ö Ü À Ç È É 0 עבור  לחצו על 0 
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מפרטד

כללי

הזרקת דיוסוג המדפסת

Piezo עם x 94  1 מזרקיםשחור-לבן:שיטת הדפסה

Piezo עם x 94  3 מזרקיםצבע:

MB 64קיבולת זיכרון

צג רחב 3.3 אינץ' )82.8 מ"מ( LCDTFT Colour LCD )צג גבישי נוזלי(

AC 220 - 240V 50/60Hzמקור מתח

כ-W 26  2מצב צילום:צריכת חשמל1

כ-W 7.5 מצב המתנה:

כ-W 4 מצב שינה:

כ-W 0.3 כבוי:

.USB נמדד כאשר המכשיר מחובר לממשק  1

.ISO/IEC 24712 בעת שימוש במזין המסמכים האוטומטי, הדפסה וסריקה חד-צדדיות, רזולוציה: רגילה / מסמך: תבנית מודפסת  2

הערה

 http://www.brother.com/ פרק זה מספק סיכום של מפרט המכשיר. למידע נוסף אודות מפרט המכשיר בקרו באתר
לקבלת פרטים.
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מידות

257 מ"מ

331 מ"מ

540 מ"מ

590 מ"מ

489 מ"מ

669 מ"מ

489 מ"מ

590 מ"מ669 מ"מ

540 מ"מ

)MFC-J6510DW(משקל
)MFC-J6710DW(

15.8 ק"ג
18.2 ק"ג

dB = LPAm 50 או פחות1בפעולה:רעש

ISO9296 צילום מסמכים:רעש לפי)MFC-J6510DW(
A( = LWAd(B 26.38 )שחור-לבן(

A(  = LWAd(B 6.01 )צבע(

)MFC-J6710DW(
A( = LWAd(B 26.31 )שחור-לבן(

A(  = LWAd(B 6.22 )צבע(
)MFC-J6510DW(המתנה:

A(  = LWAd(B 3.05 )שחור-לבן/צבע(

)MFC-J6710DW(
A(  = LWAd(B 3.07 )שחור-לבן/צבע(

10 עד 35°C בפעולה:טמפרטורה

באיכות ההדפסה 
הגבוהה ביותר:

 33°C 20 עד

20%   – 80% )ללא עיבוי(בפעולה:לחות

באיכות ההדפסה 
הגבוהה ביותר:

20%   – 80% )ללא עיבוי(

עד 35 דפיםADF )מזין המסמכים האוטומטי(

נייר: A4 או Letter size במשקל 80 גרם/מ"ר

רוחב מזין מסמכים אוטומטי: 148 מ"מ עד 297 מ"מגודל המסמך

אורך מזין המסמכים האוטומטי: 148 מ"מ עד 431.8 מ"מ

רוחב זכוכית הסורק: 297 מ"מ לכל היותר

אורך זכוכית הסורק: 431.8 מ"מ לכל היותר

הרעש תלוי בתנאי ההדפסה.  1

ציוד משרדי עם  )LWAd<6.30 B)A אינו מתאים לשימוש בחדרים שאנשים מבצעים בהם בעיקר עבודה המחייבת מאמץ אינטלקטואלי. ציוד מסוג זה יש   2

למקם בחדרים נפרדים עקב רמת פליטת הרעש.

)MFC-J6510DW(

)MFC-J6710DW(
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ד

חומרי הדפסה

מגש מספר 1הזנת נייר
סוג הנייר:  ■

נייר רגיל, נייר הזרקת דיו )נייר מצופה(,  
נייר מבריק1 ושקפים1 2  

גודל הנייר:  ■

,JIS B5  ,JIS B4  ,A6  ,A5  ,Letter  ,Executive  ,Legal  ,A3  ,Ledger  ,A4  

,)Y4  ,Monarch  ,C5  ,DL ,10 מעטפות )מסחריות מספר  

נייר צילום x 10  15 ס"מ, נייר צילום x 89  L  127 מ"מ, נייר צילום x 13  2L  18 ס"מ, כרטיסי  
אינדקס, גלויות3  

רוחב: 89 מ"מ - 297 מ"מ  

אורך: 127 מ"מ - 431.8 מ"מ  

לפרטים נוספים, ראו משקל הנייר ועובי הנייר בעמודים הקודמים.  

קיבולת מרבית של מגש הנייר:  ■

כ- 250 גיליונות נייר רגיל במשקל 80  גרם/מ"ר .  

מגש מספר 2
סוג הנייר:  ■

נייר רגיל  

גודל הנייר:  ■

JIS B5  ,JIS B4  ,Letter  ,Executive  ,Legal  ,A3  ,Ledger  ,A4  

רוחב: 182 מ"מ - 297 מ"מ  

אורך: 257 מ"מ - 431.8 מ"מ  

לפרטים נוספים, ראו משקל הנייר ועובי הנייר בעמודים הקודמים.  

קיבולת מרבית של מגש הנייר:  ■

כ- 250 גיליונות נייר רגיל במשקל 80  גרם/מ"ר .  

לנייר מבריק או לשקפים אנו ממליצים להוציא את הדפים המודפסים ממגש הפלט מיד לאחר שהם יוצאים מהמכשיר על מנת למנוע מריחה של הדיו.  1

השתמשו אך ורק בשקפים המומלצים לשימוש במדפסות הזרקת דיו.  2

ראו סוג הנייר וגודל הנייר בעמודים הקודמים, כדי להתאימם לפעולות השונות.  3
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פתח הזנה ידניתהזנת נייר
סוג הנייר:)המשך(  ■

נייר רגיל, נייר הזרקת דיו )נייר מצופה(, נייר מבריק1, שקפים1 2, מעטפות ומדבקות  

גודל הנייר:  ■

,JIS B5  ,JIS B4  ,A6  ,A5  ,Letter  ,Executive  ,Legal  ,A3  ,Ledger  ,A4  

,)Y4  ,Monarch  ,C5  ,DL ,10 מעטפות )מסחריות מספר  

נייר צילום x 10  15 ס"מ, נייר צילום x 89  L  127 מ"מ, נייר צילום x 13  2L  18 ס"מ, כרטיסי   
אינדקס, גלויות3

רוחב: 89 מ"מ - 297 מ"מ  

אורך: 127 מ"מ - 431.8 מ"מ  

לפרטים נוספים, ראו "משקל הנייר ועובי הנייר" בעמודים הקודמים.  

קיבולת מרבית של מגש הנייר:  ■

גיליון אחד של מדיית הדפסה  

עד 50 גיליונות נייר רגיל בגודל A4 )הדפים יוצאים למגש הפלט כשצדם המודפס פונה פלט הנייר  
מעלה(1

לנייר מבריק או לשקפים אנו ממליצים להוציא את הדפים המודפסים ממגש הפלט מיד לאחר שהם יוצאים מהמכשיר על מנת למנוע מריחה של הדיו.  1

השתמשו אך ורק בשקפים המומלצים לשימוש במדפסות הזרקת דיו.   2

ראו "סוג הנייר וגודל הנייר" בעמודים הקודמים, כדי להתאימם לפעולות השונות.  3
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מפרט

ד

פקס
ITU-T Super Group 3תאימות

חזרה אוטומטיתמהירות המודם

33,600  bps

288 מ"מ )A3(רוחב סריקה

291 מ"מ )A3(רוחב הדפסה

 רמות: 64 )שחור-לבן( / 256 )צבע(סולם גווני אפור

רגילהרזולוציה

x 98 dpi 203  )שחור-לבן(

x 196 dpi 203  )צבע(

גבוהה

x 196 dpi 203  )שחור-לבן/צבע(

גבוהה במיוחד

x 392 dpi 203  )שחור-לבן(

צילום

x 196 dpi 203  )שחור-לבן(

x 8( 16  2(חיוג בלחצן יחיד

100 תחנות X  2 מספריםחיוג מהיר

עד 6קבוצות

266 )200 חיוג מהיר/16 חיוג בלחצן יחיד/ 50 חיוג ידני(שידור

3 פעמים בהפסקות של 5 דקותחיוג חוזר אוטומטי

עד 1400 דפיםזיכרון לשידור

עד 1400 דפיםקבלה כאשר נגמר הנייר

המילה "דפים" מתייחסת ל"טבלת בדיקה מספר 1 של ITU-T" )מכתב עסקי רגיל, רזולוציה רגילה, קוד MMR(. המפרט הטכני וחומרי ההדפסה נתונים   1

לשינויים ללא הודעה מראש.
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צילום מסמכים

כן/כןצבע/שחור-לבן

291 מ"מ לכל היותררוחב הצילום

ערימה/מיון עד  99 דפיםעותקים מרובים

25% עד 400% )במרווחים של 1%(הגדלה/הקטנה

הדפסה עד x 1200 dpi 1200 רזולוציה

סוג הנייר:דו-צדדי  ■ 
נייר רגיל

גודל הנייר:  ■ 
.A5, Letter, Legal, 1A3, 1Ledger ,A4

מינימום שוליים עליונים ותחתונים 22 מ"מ  1
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PhotoCapture Center™ 

 ™MB -  16  MB(  Memory Stick 128 (מדיה נתמכת1
) 32 GB -  256  MB(  Memory Stick PRO™ 
) 128 MB -  16  MB(  Memory Stick Duo™ 

) 32 GB -  256  MB(  Memory Stick PRO Duo™ 
 ™M2™(  Memory Stick Micro( )עם מתאם(

) 2 GB -   32 MB(  MultiMedia Card

)4  GB -   128 MB(  MultiMedia Card plus

) 2 GB 16  עד MB(  SD

miniSD עם מתאם

microSD עם מתאם

) 32 GB 4 עד  GB(  SDHC

miniSDHC עם מתאם

microSDHC עם מתאם
2USB כונן זיכרון הבזק מסוג

עד x 2400 dpi 1200 רזולוציה

 סיומת קובץ
 )תבנית מדיה(

)תבנית תמונה(
 DPOF )גרסה 1.0, גרסה 1.1(, Exif DCF )עד גרסה 2.1(

4MOV ,4AVI ,3JPEG :הדפסת תמונות

PDF  ,JPEG )צבע( סריקה למדיה: 

PDF  ,TIFF )שחור-לבן(   

 עד 999 קבציםמספר קבצים
)התיקייה בכרטיס הזיכרון או בכונן זיכרון ההבזק מסוג USB נחשבת גם כן.(

על הקבצים להימצא בתיקייה ברמה הרביעית של כרטיס הזיכרון או של כונן זיכרון תיקייה
.USB הבזק מסוג

Photo 10 x 15 cm  ,A3  ,Ledger  ,Letter  ,A4,הדפסה ללא שוליים

5Photo 2L 13 x 18 cm

כרטיסי זיכרון, מתאמים וכונן זיכרון הבזק מסוג USB אינם מצורפים למכשיר.  1

USB 2.0 תקן  2 

:32  GB 16 עד  MB -מ USB תכנית נתמכת לתקן אחסון בנפח גדול מסוג 
FAT12/FAT16/FAT32

תבנית Progressive JPEG אינה נתמכת.  3

Motion JPEG בלבד  4

ראו "סוג הנייר וגודל הנייר" בעמודים הקודמים עבור הפעולות השונות.  5
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PictBridge

תומך ב--Camera & Imaging Products AssociationPictBridge standard CIPA DCתאימות
.001

בקרו באתר /http://www.cipa.jp/pictbridge לקבלת מידע נוסף.

ממשק USB ישירממשק
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סורק

כן/כןצבע/שחור-לבן

כןסריקה דו-צדדית

TWAIN תומך/Windows® XP /Windows® 2000 Professional( כן 
)Windows® 7 / Windows Vista®  / Windows® XP Professional x64 Edition

110.6.x ,10.5.x ,Mac OS X 10.4.11

WIA תומך)Windows® 7/Windows Vista®/2Windows® XP( כן

ICA תומך)Mac OS X 10.6.x( כן

עיבוד צבע ב-48 סיביות )קלט(עומק צבע

עיבוד צבע ב-24 סיביות )פלט(

)קלט ממשי: 30 סיביות צבעוני/פלט ממשי: צבע 24 סיביות(

עד x 19200 dpi 19200   )אינטרפולציה(3רזולוציה

עד x 2400 dpi  2400 )אופטי( )זכוכית הסורק(

עד x 1200 dpi  2400 )אופטי( )מסמך חד-צדדי ממזין המסמכים האוטומטי(

 שחור-לבן: עד 3.49 שניות.מהירות סריקה
צבע: עד 3.37 שניות.

) 100 x 100 dpi-ב A4 גודל(

עד 291 מ"מרוחב סריקה

עד 426 מ"מאורך סריקה

256 רמותסולם גווני אפור

.http://solutions.brother.com/ שלכם, בקרו באתר Mac OS X לקבלת מנהלי ההתקן העדכניים ביותר למערכת  1

 Windows® XP Professional x64 וכן Windows® XP Professional  ,Windows® XP Home Edition כולל את הגרסאות Windows® XP ,במדריך למשתמש זה  2
.Edition

 Windows® 7-ו Windows Vista®   ,Windows® XP עבור WIA 1200 בעת שימוש במנהל התקן  x 1200 dpi סריקה מרבית של  3 
.)Brother 19200 באמצעות תוכנת הסורק של  x 19200 dpi ניתן לבחור רזולוציה של עד(
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מדפסת

עד x 6000 dpi 1200 רזולוציה

291 מ"מ ]297 מ"מ )ללא שוליים(1[3רוחב הדפסה

Photo 10 x 15 cm  ,A6  ,A3  ,Ledger  ,Letter  ,A4,הדפסה ללא שוליים

כרטיס אינדקס x 127  203 מ"מ

Photo 2L 13x 18 cm2 ,Photo L 89 x 127mm

סוג הנייר:דו-צדדי  ■

נייר רגיל  

גודל הנייר:  ■

Executive ,A6 ,A5 ,Legal ,4A3 ,4Ledger ,Letter ,A4  

מהירות הדפסה5

כשתכונת ההדפסה ללא שוליים מופעלת.  1

ראו "סוג הנייר וגודל הנייר" בעמודים הקודמים עבור הפעולות השונות.  2

.A3 בהדפסה על נייר בגודל  3

מינימום שוליים עליונים ותחתונים 22 מ"מ  4

.http://www.brother.com/ לקבלת מפרט מפורט בקרו באתר  5
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ממשקים
2 1 USB.שאורכו לא עולה על 2 מטרים USB 2.0 כבל ממשק

3 LAN מקטגוריה 5 ומעלה.כבל UTP כבל אתרנט

IEEE 802.11b/g/n )תשתית/מצב LAN)Ad-hoc אלחוטי

.USB 1.1 ניתן גם לחבר את המכשיר למחשב באמצעות ממשק .Hi-Speed USB 2.0 המכשיר כולל ממשק   1

המכשיר אינו תומך ביציאות USB חיצוניות.   2

לקבלת מפרט רשת מפורט ראו המדריך למשתמש ברשת.   3
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דרישות מהמחשב
מערכות הפעלה ופונקציות תוכנה נתמכות

RAMRAMמהירותממשקפונקציותפלטפורמת מחשב

נפח פנוי בכונן 
הקשיח הדרוש 

להתקנה
תוכנת 
מחשב 
נתמכות

מעבד
מינימאלית

למנהלי 
התקן

ליישומים מומלץמינימאלימחשבוגרסת מערכת הפעלה

מערכת 
הפעלה

1 Windows® 

 Windows® 2000
Professional6

הדפסה, פקס 
מהמחשב 4,

סריקה,
דיסק נשלף7

 ,USB
10/100

Base-TX
 )אתרנט(,

802.11b/g/n

Intel® Pentium® II או 
שווה ערך

 64 MB
 128 MB

 256 MB 150 MB
 150 MB

 500 MB
 500 MB

Windows® XP Home2 5

Windows® XP
Professional 2 5

Windows® XP
 Professional x64

Edition2

Intel® 64(  64-bit 256 MB 512MB 150 MB 500 MB או
AMD64( מעבד נתמך

Windows Vista®2 5Intel® Pentium® 4 512 MB 1 GB 500 MB 1.2 GB
Windows® 72 51 או שווה ערך GB 1 GB 650 MB 1.2 GB

Intel® 64(  64-bit או 
AMD64( מעבד נתמך

)bit 32(
)bit 64(  2GB

 )bit 32(
 2 GB 
)bit 64( 

Windows Server® 200310/100הדפסה
Base-TX

)אתרנט(, 
אלחוטי

802.11b/g/n

Intel® Pentium® III 256 MB 512 MB 50 MBלא ישים
 )הדפסה דרך רשת 

בלבד(
או שווה ערך

 Windows Server® 2003
x64 Edition )הדפסה 

בלבד דרך רשת(

Intel® 64(  64-bit או 
AMD64( מעבד נתמך

Windows Server® 2003Intel® Pentium®III
R2  )הדפסה בלבד דרך 

רשת(
או שווה ערך

Windows Server® 2003Intel® 64(  64-bit 512 MB 1 GB
או AMD64(R2 x64 Edition )הדפסה

מעבד נתמךבלבד דרך רשת(
Windows Server® 2008או Intel® Pentium® 4

bit-64 שווה ערך
)AMD64 או Intel® 64(

מעבד נתמך

 2 GB
 )הדפסה בלבד דרך 

רשת(

Windows Server® 2008או Intel® 64(  64-bit
R2  )הדפסה בלבד דרך 

רשת(
AMD64( מעבד נתמך

MacintoshMac OS X,הדפסה
פקס 

מהמחשב
שליחה 4,

סריקה,
דיסק נשלף7

,3USB
 10/100

 Base-TX
)אתרנט(, 

אלחוטי
802.11b/g/n

PowerPC G4/G5 512 MB 1 GB 80 MB 400 MB
מערכת 
הפעלה

10.5.x ,10.4.11Intel® Core™  מעבד

Mac OS X 10.6.xIntel® Core™  1 מעבד GB 2 GB

תנאים: 
Microsoft® Internet Explorer® 5.5 1 ומעלה.

2  עבור WIA, רזולוציה Brother Scanner Utility .1200  x 1200 )תוכנית 

שירות הסריקה של Brother( מאפשרת להגדיל את הרזולוציה עד 
. 19200 x 19200 dpi לרזולוציה של

3 המכשיר אינו תומך ביציאות USB חיצוניות.

4 התכונה פקס מהמחשב תומכת בשחור-לבן בלבד.

 Windows ,)ומעלה SP3(  Windows® XP תומך PaperPort™12SE  5

.Windows® 7 ומעלה( וכן SP2(  ®Vista
 PaperPort™11SE  6 תומך Microsoft® SP4 ומעלה

עבור Windows® 2000 )זמין מהאינטרנט(.
.PhotoCapture Center™  7 כונן נייד הוא פונקציה של

 להורדת עדכונים עבור מנהלי התקן, בקרו באתר שלנו בכתובת 
.http://solutions.brother.com/

כל הסימנים המסחריים, הסמלים המסחריים ושמות המוצרים הם רכושן של 
החברות המתאימות.

'
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רכיבים אופציונליים

ב

חומרים מתכלים
המכשיר משתמש במחסניות דיו בודדות לצבעים שחור, צהוב, ציאן ומגנטה,דיו

נפרדות מהתקן ראש ההדפסה.
לאחר ההתקנה הראשונה של מחסניות דיו ישתמש המכשיר בכמות דיו הדרושהאורך חיי מחסנית דיו

למילוי צינוריות הולכת הדיו לקבלת הדפסים באיכות גבוהה.
תהליך זה יתבצע פעם אחת בלבד. אחרי השלמת תהליך זה למחסניות שסופקו

עם המכשיר שלכם תהיה תפוקה נמוכה יותר ממחסניות רגילות )65%(.
 באמצעות כל מחסניות הדיו הבאות תוכלו להדפיס את מספר הדפים המצוין.

Super High Yield Black< LC1280XLBK< החלפת חומרים מתכלים

 >Super High Yield Yellow< LC1280XLY
 >Super High Yield Cyan< LC1280XLC

 >Super High Yield Magenta< LC1280XLM
שחור – כ-2,400 דפים1

צהוב, ציאן, מגנטה – כ-1,200 דפים1
 >High Yield Black< LC1240BK

 >High Yield Yellow< LC1240Y
 >High Yield Cyan< LC1240C

 >High Yield Magenta< LC1240M
שחור, צהוב, ציאן, מגנטה – כ-600 דפים1

.ISO/IEC 24711 1   תפוקת מחסניות הדיו המשוערת הינה בהתאם לתקן

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

?Innobella™  מהי
 .Brother היא סדרה של חומרים מתכלים מקוריים שמציעה חברת Innobella™ 

השם " ™Innobella" נגזר מצירוף המילים "Innovation" )חדשנות באנגלית( 
ו-"Bella" )יפה באיטלקית( ומייצג את הטכנולוגיה החדשנית שמספקת תוצאות 

הדפסה יפות שנשארות לאורך זמן.
להדפסת צילומים, חברת Brother ממליצה להשתמש בנייר צילום מבריק מסוג 
 ™Innobella )מהסדרה BP71( לקבלת תוצאות באיכות גבוהה. קל יותר להפיק 

.Innobella™  הדפסות מצוינות בעזרת דיו ונייר מסוג
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)LAN( רשת

LAN ,ניתן לחבר את המכשיר לרשת לצורך הדפסה ברשת, סריקה ברשת

שליחת פקס מהמחשב, קבלת פקס במחשב ) ®Windows בלבד( הגדרה מרחוק

.1PhotoCapture Center™ וגישה לצילומים דרך

למכשיר מצורפת גם התוכנה Brother BRAdmin Light 2 לניהול רשת תוכנה.

WPA-PSK)AES( ,)TKIP/AES(  WPA-PSK  ,WEP 64/128 bit  ,)32 chr(  SSIDאבטחת רשת אלחוטית

  

כןכלי עזר להגדרה   AOSS™ 

כן   WPS

ראו את טבלת הדרישות מהמחשב בעמודים הקודמים.  1

 2  אם אתם זקוקים לניהול מדפסות מתקדם יותר, השתמשו בגרסה העדכנית ביותר של היישום

.http://solutions.brother.com/  הזמינה להורדה מהאתר ,Brother BRAdmin Professional

הערה

לקבלת מידע נוסף אודות מפרט רשת מלא, עיינו במדריך למשתמש ברשת.





 בקרו אותנו באתר האינטרנט
http://www.brother.com

מכשיר זה מאושר לשימוש במדינה שבה הוא נרכש בלבד. חברות Brother המקומיות או 
המשווקים המקומיים יעניקו שירות למוצרים שנרכשו במדינתם בלבד.



מדריך הפעלה מתקדם למשתמש
MFC-J6510DW
MFC-J6710DW

גרסה 0
עברית
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מדריכים למשתמש והיכן למצוא אותם?
היכן הוא נמצא?מה מופיע בו?איזה מדריך?

הוראות בטיחות והצהרות 
משפטיות

קראו מדריך זה תחילה. קראו את הוראות הבטיחות 
לפני שתתקינו את המכשיר שברשותכם. ראו 
המדריך בנושאים הקשורים לסימנים רשומים 

ולנושאים משפטיים.

מודפס / בתוך האריזה

מלאו אחר ההנחיות להתקנת המכשיר שברשותכם מדריך להתקנה מהירה
ולהתקנת מנהלי ההתקן והתוכנה לסוג מערכת 

ההפעלה והחיבור שאתם משתמשים בהם.

מודפס / בתוך האריזה

 למדו את פעולות הפקס, הצילום, הסריקהמדריך בסיסי למשתמש
וה-™PhotoCapture Center הבסיסיות וכיצד להחליף 

מוצרים מתכלים. עיינו בעצות לפתרון בעיות.

מודפס / בתוך האריזה

למדו כיצד להשתמש בפעולות מתקדמות: פקס, מדריך מתקדם למשתמש
צילום מסמכים, מאפייני בטיחות, הדפסת דוחות 

וביצוע פעולות תחזוקה שגרתיות.

/ PDF קובץ
תקליטור תיעוד

מלאו אחר הנחיות אלו לביצוע הדפסה, סריקה, מדריך למשתמש בתוכנה
סריקה ברשת,  ™PhotoCapture Center, התקנה 

 מרחוק, PC-Fax ושימוש בכלי השירות
.Brother ControlCenter

/ PDF קובץ
תקליטור תיעוד

מדריך זה מספק מידע בסיסי לגבי תכונות רשת מילון מונחי רשת
מתקדמות של מכשירי Brother לצד הסברים על 
מונחים כלליים בעבודה ברשת ומונחים נפוצים.

/ PDF קובץ
תקליטור תיעוד

מדריך זה מספק מידע שימושי על ההגדרות לרשת מדריך למשתמש ברשת
קווית או אלחוטית והגדרות אבטחה למכשירי 

Brother. ניתן למצוא מידע על פרוטוקולים נתמכים 
למכשיר שברשותכם ועצות מפורטות לפתרון בעיות.

/ PDF קובץ
תקליטור תיעוד
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I 1 חלק

1

 הגדרות כלליות

שמירה בזיכרון
גם אם יש כשל באספקת החשמל לא תאבדו את 

ההגדרות שבחרתם באמצעות הלחצן Menu )תפריט(, 
מאחר שהן שמורות לצמיתות. כמו כן, לא תאבדו 

 FAX את ההגדות בתפריטים של לחצני המצב
)פקס(, SCAN )סריקה(, COPY )צילום מסמכים( 

ו-PHOTO CAPTURE אם בחרתם באפשרות 
Set New Default )קבע כברירת מחדל חדשה( 

ייתכן שתצטרכו לאפס את התאריך והשעה.

מעבר אוטומטי לשעון קיץ 
או חורף

ניתן להגדיר למכשיר לעבור באופן אוטומטי לשעון קיץ או 
חורף. המכשיר יתכוונן לשעה אחת קדימה באביב ולשעה 

אחת אחורה בסתיו. ודאו שכיוונתם שעה ותאריך נכונים 
בהגדרות Date&Time )תאריך ושעה(.

לחצו על Menu )תפריט(.  1
 General Setup-לחוץ על ▲ או על ▼ כדי לבחור ב  2

 )הגדרות כלליות(.
לחצו על OK )אישור(.

 Auto Daylight לחצו על ▲ או על ▼ כדי לבחור  3
)שעון קיץ אוטומטי(.

 Off לחצו על ► או על ◄ כדי לבחור באפשרות  4
 )מבוטל( )או On )מופעל((. 

לחצו על OK )אישור(.
לחצו על Stop/Exit )עצירה/יציאה(.  7

הערה

במהלך כשל באספקת החשמל המכשיר ישמור 
הודעות בזיכרון למשך כ-24 שעות.
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פרק 1

Sleep Mode )מצב שינה(
מאפשר לכם להגדיר את משך הזמן שבו המכשיר יישאר 

 sleep-במצב אי-פעילות )1 עד 60 דקות( לפני מעבר ל
mode )מצב שינה(. הטיימר יופעל מחדש אחרי ביצוע של 

פעולה כלשהי במכשיר.
לחצו על Menu )תפריט(.  1

 General Setup-לחצו על ▲ או על ▼ כדי לבחור ב  2
 )הגדרות כלליות(.

לחצו על OK )אישור(.
 Sleep Mode לחצו על ▲ או על ▼ כדי לבחור  3

)מצב שינה(.
לחצו על ► או על ◄ כדי לבחור  1Min )דקה(,   4

  2Mins )שתי דקות(,  3Mins )שלוש דקות(, 
  5Mins )5 דקות(,  10Mins )10 דקות(, 

  30Mins )30 דקות( או 60Mins  )60 דקות(.
לחצו על OK )אישור(.

לחצו על Stop/Exit )עצירה/יציאה(.  5

LCD צג

הגדרת טיימר העמעום עבור התאורה 
האחורית

מאפשר להגדיר את משך הזמן שבו התאורה האחורית 
של הצג תמשיך לדלוק לאחר הלחיצה האחרונה על מקש 

כלשהו.
לחצו על Menu )תפריט(.  1

 General Setup-לחצו על ▲ או על ▼ כדי לבחור ב  2
 )הגדרות כלליות(. 

לחצו על OK )אישור(.
 LCD Settings-לחצו על ▲ או על ▼ כדי לבחור ב  3

 )הגדרות הצג(. 
לחצו על OK )אישור(.

 Dim Timer-לחצו על ▲ או על ▼ כדי לבחור ב  4
)'טיימר עמעום'(.

 10Secs  לחצו על ► או על ◄ כדי לבחור  5
 30Secs  ,)20 שניות( 20Secs  ,)10 שניות(

 )30 שניות( או Off )מבוטל(. 
לחצו על OK )אישור(.

לחצו על Stop/Exit )עצירה/יציאה(.  6

קביעת הטפט
ניתן לשנות את הטפט.

לחצו על Menu )תפריט(.  1
 General Setup-לחצו על ▲ או על ▼ כדי לבחור ב  2

 )התקנה כללית(. 
לחצו על OK )אישור(.

 LCD Settings-לחצו על ▲ או על ▼ כדי לבחור ב  3
 )הגדרות הצג(. 

לחצו על OK )אישור(.
לחצו על ▲ או על ▼ כדי לבחור Wallpaper )טפט(.   4 

לחצו על OK )אישור(.
לחצו על ▲ או על ▼ כדי לבחור את הטפט שלכם   5

 מבין ארבע התבניות הזמינות. 
לחצו על OK )אישור(.

לחצו על Stop/Exit )עצירה/יציאה(.  6
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1

 הגדרות כלליות

טיימר מצבים
המכשיר כולל ארבעה לחצני מצב זמניים בלוח הבקרה: 

 FAX )פקס(, SCAN )סריקה(, COPY )צילום(
ו-PHOTO CAPTURE. ניתן לשנות את משך הזמן שדרוש 
למכשיר לחזור למצב פקס אחרי פעולת הסריקה, הצילום 
או ה-PhotoCapture האחרונה. אם בחרתם Off )מבוטל(, 

המכשיר יישאר במצב האחרון שבו השתמשתם.

לחצו על Menu )תפריט(.  1
לחצו על ▲ או על ▼ כדי להציג את  2 

 General Setup (הגדרות כלליות(.
לחצו על OK )אישור(.

 Mode Timer-לחצו על ▲ או על ▼ כדי לבחור ב  3
)טיימר מצבים(.

לחצו על ► או על ◄ כדי לבחור ב-0Sec   )0 שניות(,   4
  2Mins ,)1 דקה(   1Min ,)30   )30 שניותSecs
 )2 דקות(, 5Mins   )5 דקות( או Off )מבוטל(.

לחצו על Stop/Exit )עצירה/יציאה(.  5
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מאפייני אבטחה 2

נעילת פונקציות מאובטחת 2.0 
)Secure Function Lock 2.0(

 )Secure Function Lock( נעילת פונקציות מאובטחת
מאפשרת גישה לפונקציות הבאות של המכשיר:

Fax Tx )שליחת פקס(  ■
Fax Rx )קבלת פקס(  ■

Copy )צילום מסמכים(  ■
Scan )סריקה(  ■

PCC  ■
PC Print )הדפסה ממחשב(  ■

Colour Print )הדפסה בצבע(  ■
Page Limit )הגבלת עמודים(  ■

תכונה זו גם מונעת ממשתמשים לשנות את הגדרות 
ברירת המחדל של המכשיר, על-ידי הגבלת הגישה 

להגדרות התפריט.
לפני שימוש בתכונות האבטחה יש להזין תחילה סיסמת 

מנהל מערכת.
ניתן לאפשר גישה לפעולות מוגבלות על-ידי יצירת 
משתמש מוגבל. משתמשים מוגבלים חייבים להזין 

סיסמת משתמש כדי להשתמש במכשיר.
רשמו את הסיסמה שלכם ושמרו אותה. אם שכחתם את 

הסיסמה, התקשרו למשווק Brother שלכם לקבלת שירות.

לפני שאתם מתחילים להשתמש בנעילת 
 פונקציות מאובטחת 2.0

)Secure Function Lock 2.0(
אתם יכולים לקבוע את הגדרות נעילת הפונקציות 

המאובטחת Secure Function Lock 2.0( 2.0( באמצעות 
דפדפן אינטרנט. לפני קביעת ההגדרות יש צורך לבצע 

את הפעולות הבאות.
הפעילו את דפדפן האינטרנט שלכם.  1

 "http://machine's IP address/" הקלידו  2
אל סרגל הכתובת של הדפדפן שלכם )היכן שכתוב 

"machine's IP address" עליכם להכניס את 
כתובת ה-IP של המכשיר שלכם(.

לדוגמה:  ■ 
http://192.168.1.2/

הקלידו סיסמה בתיבת Login )כניסה(.  3 
)זוהי סיסמה לכניסה לדף האינטרנט של המכשיר, 

זוהי אינה סיסמת מנהל המערכת עבור נעילת 
 )).Secure Function Lock( הפונקציות המאובטחת

. לחצו על  הערה

רק מנהלי מערכת יכולים להגדיר הגבלות ולערוך   •
שינויים לכל משתמש.

אם האפשרות Fax Tx )שליחת פקס( אינה   •
מופעלת, לא ניתן להשתמש בשום פונקציה 

בתפריט Fax )פקס(.
האפשרות Polling Receive )קבלת פקסים לפי   •

 Fax Tx דרישה( מופעלת רק אם האפשרויות
)שליחת פקס( ו-Fax Rx )קבלת פקס( מופעלות.

הערה

את כתובת ה-IP של המכשיר שלכם תוכלו למצוא 
ב-Network Configuration List )רשימת תצורת רשת(. 
)ראו "הדפסת רשימת קונפיגורציית הרשת" במדריך 

למשתמש ברשת.(



5

מאפייני אבטחה

2

קביעת סיסמת מנהל מערכת 
ושינוי הסיסמה

ניתן לקבוע הגדרות אלה באמצעות דפדפן אינטרנט. 
להגדרת עמוד האינטרנט, ראו "לפני שאתם מתחילים 

 Secure( 2.0 להשתמש בנעילת פונקציות מאובטחת
Function Lock 2.0(" בעמודים הקודמים. לאחר מכן פעלו 

בהתאם להוראות להלן.

הגדרה סיסמה למנהל מערכת
הסיסמה המוגדרת בשלבים הבאים היא עבור מנהל 

המערכת. הסיסמה משמשת להגדרת משתמשים 
ולהפעלה או לביטול של הפונקציה נעילת הפונקציות 
המאובטחת )Secure Function Lock(. )ראו "הגדרת 

משתמשים מוגבלים" בעמודים הבאים וכן "הפעלה או 
 Secure Function( ביטול של נעילת פונקציות מאובטחת

Lock(" בעמודים הבאים.(

לחצו על Administrator )מנהל מערכת(.  1
Secure Function Lock לחצו על  2 

)נעילת פונקציות מאובטחת(.
הזינו לתיבת New Password )סיסמה חדשה( מספר   3

בן ארבע ספרות שישמש כסיסמה החדשה.

 Retype password הזינו שוב את הסיסמה בתיבה  4
)הזינו שוב את הסיסמה(.
לחצו על Submit )שלח(.   5

שינוי סיסמת מנהל המערכת
לחצו על Administrator )מנהל מערכת(.  1

Secure Function Lock לחצו על  2 
)נעילת פונקציות מאובטחת(.

הזינו לתיבת New Password )סיסמה חדשה( מספר   3
בן ארבע ספרות, שישמש כסיסמה החדשה.

הזינו שוב את הסיסמה החדשה בתיבה  4 
Retype password )הזינו שוב את הסיסמה(.

לחצו על Submit )שלח(.  5

הגדרת משתמשים מוגבלים
אתם יכולים להגדיר משתמשים בעלי הגבלות וסיסמה. 

ניתן להגדיר עד 10 משתמשים.
ניתן לקבוע הגדרות אלה באמצעות דפדפן אינטרנט.

להגדרת עמוד האינטרנט, ראו "לפני שאתם מתחילים 
 Secure( 2.0 להשתמש בנעילת פונקציות מאובטחת

Function Lock 2.0(" בעמודים הקודמים. לאחר מכן פעלו 
בהתאם להוראות להלן.

לחצו על Administrator )מנהל מערכת(.  1
לחצו על Secure Function Lock )נעילת פונקציות   2

מאובטחת(.
הזינו שם משתמש או שם קבוצה, המורכב מאותיות   3
 ID Number/Name ומספרות )עד 15 תווים( בתיבה

)מספר זיהוי/שם(, ולאחר מכן הזינו סיסמה בת ארבע 
.PIN ספרות בתיבת

הערה

אם אתם משתמשים בדפדפן אינטרנט כדי לקבוע 
את הגדרות המכשיר בפעם הראשונה, הגדירו 

סיסמה.
Please configure the password לחצו על  1 

)נא להגדיר סיסמה(.
הזינו את הסיסמה שבה תרצו להשתמש  2 

)עד 32 תווים(.
הזינו שוב את הסיסמה בתיבה  3 

Confirm new password 
)אישור הסיסמה החדשה(.

לחצו על Submit )שלח(.  4
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בטלו את הסימון של האפשרויות שאליהן ברצונכם   4
להגביל את הגישה בתיבת הסימון Print )הדפסה( 
או בתיבת הסימון Others )אחרים(. אם ברצונכם 

להגדיר את מספר העמודים המרבי, סמנו את 
האפשרות On )מופעל( ב-Page Limit )הגבלת 

 Max. עמודים(, ולאחר מכן הזינו את המספר בתיבה
)מקסימום( ולחצו על Submit )שלח(.

הפעלה וביטול של נעילת פונקציות 
)Secure Function Lock( מאובטחת

 הפעלת נעילת הפונקציות המאובטחת
)Secure Function Lock(
לחצו על Menu )תפריט(.  1

 General Setup-לחצו על ▲ או על ▼ כדי לבחור ב  2
 )הגדרות כלליות(.

לחצו על OK )אישור(.
 Function Lock-לחצו על ▲ או על ▼ כדי לבחור ב  3

 )נעילת פונקציות(.
לחצו על OK )אישור(.

 Lock Off→On-לחצו על ▲ או על ▼ כדי לבחור ב  4
 )נעילה מופעלת/מבוטלת(.

לחצו על OK )אישור(.
הזינו את סיסמת מנהל המערכת בת ארבע הספרות   5

 .LCD-באמצעות הלחצנים על צג ה 
לחצו על OK )אישור(.

 ביטול נעילת הפונקציות המאובטחת
)Secure Function Lock(
לחצו על Menu )תפריט(.  1

 Lock On→Off-לחצו על ▲ או על ▼ כדי לבחור ב  2
 )נעילה מופעלת-מבוטלת(.

לחצו על OK )אישור(.
הזינו את סיסמת מנהל המערכת בת ארבע הספרות.   3 

לחצו על OK )אישור(.

החלפת משתמשים
הגדרה זו מאפשרת למשתמש מוגבל להשתמש במכשיר 

 כאשר נעילת הפונקציות המאובטחת
)Secure Function Lock( מופעלת.

לחצו על Shift תוך כדי לחיצה על *.   1 
לחלופין, לחצו על Menu )תפריט(. לאחר מכן 

 Change User-ללחצו על ▲ או על ▼ כדי לבחור ב
)החלפת משתמש( ולחצו על OK )אישור(.

לחצו על ▲ או על ▼ כדי להציג את שם המשתמש   2
 שלכם.

לחצו על OK )אישור(.
הזינו את סיסמת מנהל המערכת בת ארבע הספרות.  3 

לחצו על OK )אישור(.

מעבר למצב ציבורי

לחצו על Menu )תפריט(.  1
 Go to Public-לחצו על ▲ או על ▼ כדי לבחור ב  2

 )עבור לציבורי(.
לחצו על OK )אישור(.

הערה

לאחר שמשתמש מוגבל סיים להשתמש במכשיר, 
הוא יחזור להגדרה Public )ציבורי( בהתאם לזמן 
 המוגדר באפשרות Mode Timer )טיימר מצבים(.

)ראו "טיימר מצבים" בעמודים הקודמים.(

הערה

לא ניתן להשתמש באותה סיסמה ליותר ממשתמש   •
אחד.

ניתן להגדיר משתמש ציבורי אחד. משתמשים   •
ציבוריים אינם צריכים להקיש סיסמה. למידע נוסף, 

ראו המדריך למשתמש ברשת.

הערה

אם תזינו סיסמה שגויה, תופיע על הצג ההודעה 
Wrong Password )סיסמה שגויה(. הזינו את 

הסיסמה הנכונה.
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3  שליחת פקס

אפשרויות שליחה נוספות

שליחת פקסים באמצעות הגדרות 
מרובות

בשליחת פקס ניתן לבחור כל אחד משילובי ההגדרות 
הבאות: רזולוציה, ניגודיות, גודל סריקה, וכן הלאה.

לחצו על  )FAX( )פקס(.   1 
על הצג יופיע:

לחצו על ▲ או על ▼ כדי להציג את ההגדרה   2
שברצונכם לשנות.

לחצו על ► או על ◄ כדי לבחור אפשרות.   3 
לחצו על OK )אישור(.

חזרו אל 2 כדי לשנות הגדרות נוספות.  4

עצירת הפקס
לעצירת הפקס לחצו על Stop/Exit )עצירה/יציאה(

ניגודיות
אם המסמך שלכם בהיר מאוד או כהה מאוד, ייתכן שכדאי 
לשנות את הניגודיות. עבור רוב המסמכים ניתן להשתמש 

בהגדרת היצרן Auto )אוטומטי(. הגדרה זו בוחרת 
באופן אוטומטי את הניגודיות המתאימה למסמך. בחרו 

באפשרות Light )בהיר( כאשר אתם שולחים מסמך 
בהיר. בחרו באפשרות Dark )כהה( כאשר אתם שולחים 

מסמך כהה.
לחצו על  )FAX( )פקס(.  1

 Contrast-לחצו על ▲ או על ▼ כדי לבחור ב  2
)ניגודיות(.

לחצו על ► או על ◄ כדי לבחור ב-Auto )אוטומטי(,   3
 Light )בהיר( Dark )כהה(.

לחצו על OK )אישור(.

הערה

רוב ההגדרות זמניות והמכשיר חוזר להגדרות   •
ברירת המחדל שלו אחרי שליחת הפקס.

תוכלו לשמור כמה מההגדרות שבהן אתם   •
משתמשים לעתים קרובות באמצעות הפיכתן 

לברירת מחדל. הגדרות אלה יישארו עד שתשנו 
אותן שוב. )ראו "הגדרת השינויים שהכנסתם 
כברירת המחדל החדשה" בעמודים הבאים.(

הערה

גם אם בחרת Light )בהיר( או Dark )כהה(, 
 Auto המכשיר ישלח את הפקס על פי הגדרת

)אוטומטי( בכל אחד מהמקרים הבאים:
כאשר אתם שולחים פקס צבעוני.  •

 Photo כאשר רזולוציית הפקס שבחרתם היא  •
)צילום(.

FAXFAX Fax    Press Start
Enter Number

Fax Resolution Standard
Contrast Auto
Glass ScanSize A4

3
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שינוי רזולוציית הפקס
ניתן לשפר את איכות הפקס על-ידי שינוי רזולוציית פקס.

לחצו על  )FAX( )פקס(.  1
לחצו על ▲ או על ▼ כדי לבחור   2

ב-Fax Resolution )רזולוציית פקס(
לחצו על ► או על ◄ כדי לבחור ברזולוציה הרצויה   3

 לכם.
לחצו על OK )אישור(.

קביעת השינויים שערכת כברירת 
המחדל החדשה

 תוכלו לשמור את הגדרות הפקס שלכם 
 Contrast ,)רזולוציית פקס( Fax Resolution

)ניגודיות(, Glass Scan Size )גודל שטח הסריקה( 
ו-Real Time tx )שידור בזמן אמת( שאתם משתמשים 

בהן לעתים קרובות כהגדרות ברירת מחדל. הגדרות אלה 
יישארו עד שתשנו אותן שוב.

לחצו על  )FAX( )פקס(.  1
לחצו על ► או על ◄ כדי להציג את אפשרות   2

התפריט שברצונכם לשנות. לחצו על ► או על ◄ כדי 
לבחור באפשרות החדשה הרצויה לכם. 

חזרו על שלב זה עבור כל הגדרה שברצונכם לשנות.  
אחרי ביצוע השינוי האחרון לחצו על ▲ או על ▼ כדי   3
לבחור ב-Set New Default )קביעת ברירת מחדל 

חדשה(.
לחצו על 1 כדי לבחור ב-Yes )כן(.  4

לחצו על Stop/Exit )עצירה/יציאה(.  5

שחזור הגדרות הפקס בחזרה 
להגדרות יצרן

אתם יכולים לשחזר את כל הגדרות הפקס בחזרה 
להגדרות היצרן. הגדרות אלה יישארו עד שתשנו אותן 

שוב.
לחצו על  )FAX( )פקס(.  1

 Factory Reset-לחצו על ▲ או על ▼ כדי לבחור ב  2
 )איפוס להגדרות היצרן(.

לחצו על OK )אישור(.
לחצו על 1 כדי לבחור ב-Yes )כן(.  4

לחצו על Stop/Exit )עצירה/יציאה(.  5

הערה

ניתן לבחור ארבע הגדרות רזולוציה שונות לפקסים 
בשחור-לבן ושתי הגדרות לפקסים בצבע.

שחור-לבן
 Standard

)רגילה(
מתאימה לרוב המסמכים המודפסים.

 Fine 
)גבוהה(

מתאימה לדפוס קטן. הפקס משודר 
לאט יותר בהשוואה להגדרה 

Standard )רגילה(.

S. Fine 
)גבוהה מאד(

מתאימה לדפוס קטן או לגרפיקה. 
הפקס משודר לאט יותר בהשוואה 

להגדרה Fine )גבוהה(.

 Photo 
)צילום(

השתמשו בהגדרה זו כשבמסמך 
יש גווני אפור שונים או כשהוא כולל 
תמונות. שליחת מסמך בהגדרה זו 

היא האיטית ביותר.

צבע
 Standard

)רגילה(
מתאימה לרוב המסמכים המודפסים.

 Fine 
)גבוהה(

השתמשו בהגדרה זו כשהמסמך 
הוא צילום. קצב השליחה אטי יותר 

בהשוואה להגדרה Standard )רגילה(.

 אם תבחרו באפשרות S.Fine )גבוהה מאוד(
או Photo )תמונה( ולאחר מכן תלחצו על הלחצן 
Colour Start )התחלה בצבע( כדי לשלוח פקס, 
 Fine המכשיר ישלח את הפקס על פי ההגדרה

)גבוהה(.
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שליחת פקס

3

פעולות שליחה נוספות

שליחת פקס ידנית
שידור ידני מאפשר לשמוע את צליל החיוג, את הצלצול 

ואת צלילי קבלת הפקס בעת שליחת פקס.

לחצו על  )FAX( )פקס(.  1
טענו את המסמך שלכם.  2

הרימו את השפופרת של הטלפון החיצוני כדי להאזין   3
לצליל החיוג.

חייגו את מספר הפקס.  4
לאחר שתשמעו את צלילי הפקס, לחצו על  5 

 Colour Start התחלה בשחור-לבן( או( Mono Start
 )התחלה בצבע(.

אם המסמך מונח מתחת ללוח הזכוכית של הסורק, 
לחצו על 1 כדי לשלוח פקס.

הניחו את השפופרת של הטלפון החיצוני.  6

שליחת פקס בסוף שיחה
אתם יכולים לשלוח פקס לאדם בצדו השני של הקו בסוף 

שיחת טלפון, לפני שאתם מנתקים.
בקשו מהאדם האחר להמתין לצלילי הפקס   1

 Send התחלה( או על( Start ואז לחצו על )צפצופים(
)שליחה( ורק אז נתקו.

לחצו על  )FAX( )פקס(.   2
3 טענו את המסמך שלכם.

לחצו על Mono Start )התחלה בשחור-לבן( או על   4
Colour Start )התחלה בצבע(.

אם אתם משתמשים בזכוכית הסורק, לחצו על 1   ■
כדי לשלוח פקס.

הניחו את השפופרת של הטלפון החיצוני.  5

גישה כפולה )שחור-לבן בלבד(
ניתן לחייג מספר ולהתחיל לסרוק את הפקס לזיכרון – גם 
כאשר המכשיר שולח מהזיכרון, מקבל פקסים או מדפיס 

נתונים מהמחשב. בצג יופיע מספר המשימה החדש 
והזיכרון הפנוי.

מספר הדפים שתוכלו לסרוק לזיכרון ישתנה בהתאם 
לנתונים המודפסים בהם.

הערה

אם ההודעה Out of Memory )נגמר הזיכרון( 
מופיעה, לחצו על Stop/Exit )עצירה/יציאה( כדי 

לבטל או על Mono Start )התחלה בשחור-לבן( כדי 
לשלוח את הדפים שנסרקו עד כה.

הערה

לשליחת פקסים בעלי דפים מרובים יש להשתמש 
במזין המסמכים האוטומטי.
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פרק 3

שידור )שחור-לבן בלבד(
שידור משמעותו שליחת פקס אחד באופן אוטומטי ליותר 
ממספר פקס אחד. ניתן לכלול בשידור אחד מספרים של 
קבוצות, חיוג בלחצן יחיד, חיוג מהיר וכן עד 50 מספרים 

בחיוג ידני.
אחרי סיום השידור יודפס דוח שידור.

לפני שתתחילו בשידור
יש לשמור מספרי חיוג מקוצר וחיוג מהיר בזיכרון המכשיר 

לפני שניתן להשתמש בהם בשידור. )ראו "שמירת 
מספרים לחיוג בלחצן יחיד" וכן "שמירת מספרים לחיוג 

מהיר" בפרק 7 של המדריך הבסיסי למשתמש.(
יש לשמור מספרי קבוצות בזיכרון המכשיר לפני שניתן 
להשתמש בהם בשידור. מספרי קבוצות כוללים מספרי 

 חיוג מקוצר וחיוג מהיר מרובים לצורך חיוג קל יותר.
)ראו "הגדרת קבוצות לשידור" בעמודים הבאים.(

כיצד לשדר פקס
לחצו על  )FAX( )פקס(.   1

טענו את המסמך שלכם.  2
 Broadcasting-לחצו על ▲ או על ▼ כדי לבחור ב  3

 )שידור(.
לחצו על OK )אישור(.

אתם יכולים להוסיף מספרים לשידור בדרכים הבאות:  4
 Add Number-לחצו על ▲ או על ▼ כדי לבחור ב  ■

)הוספת מספר(, והזינו מספר באמצעות לוח 
מקשי החיוג.

לחצו על OK )אישור(.  

הערה

אם הורדתם Internet Fax )פקס אינטרנט(:
אם ברצונכם לשדר באמצעות דואר אלקטרוני, לחצו על 

▲ או על ▼ כדי לבחור Dial Type )סוג חיוג( ולחצו 
 e-Address-על ► או על ◄ כדי לשנות את האופציה ל

)כתובת דוא"ל( ואז הזינו את כתובת הדוא"ל ולחצו על 
OK )אישור(. )ראו "הזנת טקסט" בנספח ג' של המדריך 

הבסיסי למשתמש.(

 Phone לחצו על ▲ או על ▼ כדי לבחור  ■
 OK ספר טלפונים( ולחצו על( Book

)אישור(. לחצו על ▲ או על ▼ כדי לבחור 
Alpahabetic Order )סדר אלפביתי( או 

 OK סדר מספרי( ולחצו על( Numeric Order
)אישור(. לחצו על ▲ או על ▼ כדי לבחור מספר 

ולחצו על OK )אישור(.

הערה

אם בחרתם Numeric Order )סדר מספרי(:
מספרי חיוג מהיר מתחילים ב-#. מספרי חיוג בלחצן 

מהיר מתחילים ב-*.

אחרי שהזנתם את כל מספרי הפקס באמצעות   5
חזרה על שלב 4, לחצו על ▲ או על ▼ כדי לבחור 

 Complete )הושלם(.
לחצו על OK )אישור(.

לחצו על Mono Start )התחלה בשחור-לבן(.  6

הערה

• אם אינכם מנצלים אף אחד מהמספרים לקבוצות, 
אתם יכולים לשדרים פקסים לעד 266 מספרים 

שונים.

• הזיכרון הפנוי ישתנה בהתאם לסוגי המשימות 
בזיכרון ולמספר המיקומים המשמשים לשידור. 

אם אתם משדרים למספר המרבי הזמין, לא תוכלו 
להשתמש בגישה הכפולה ובפקס מושהה.

אם ההודעה Out of Memory•  )נגמר הזיכרון( 
מופיעה, לחצו על Stop/Exit )עצירה/יציאה( כדי 
לבטל או על Mono Start )התחלה בשחור-לבן( 

כדי לשלוח את הדפים שנסרקו עד כה.
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שליחת פקס

3

ביטול שידור במהלך השליחה
לחצו על Menu )תפריט(.  1

לחצו על ▲ או על ▼ כדי לבחור Fax )פקס(.   2 
לחצו על OK )אישור(.

 Remaining Jobs לחצו על ▲ או על ▼ כדי לבחור  3
 )משימות נותרות(.

 לחצו על OK )אישור(.
צג ה-LCD יציג את מספר הפקס שאליו מחייגים ואת 

מספר משימת השידור. 
לחצו על OK )אישור(.  4 

 בצג ה-LCD תופיע השאלה הבאה:
 ?Cancel Job )ביטול משימה( 
 Yes )כן( ← Press 1 )לחצו 1(
No )לא( ← Press 2 )לחצו 2(

לחצו על 1 כדי לבטל את מספר הפקס שאליו מתבצע   5
 החיוג. 

על צג ה-LCD יופיע מספר המשימה המשודרת. 
לחצו על OK )אישור(.  6 

 בצג ה-LCD תופיע השאלה הבאה:
 ?Cancel Job )ביטול משימה( 
 Yes )כן( ← Press 1 )לחצו 1(
No )לא( ← Press 2 )לחצו 2(
כדי לבטל את השידור, לחצו 1.  7

לחצו על Stop/Exit )עצירה/יציאה(.  8

שידור בזמן אמת
כשאתם שולחים פקס, המכשיר יסרוק את המסמכים 

לזיכרון לפני השליחה. לאחר מכן, ברגע שקו הטלפון פנוי, 
המכשיר יתחיל לחייג ולשלוח את הפקס.

ייתכן שתרצו לעתים לשלוח מסמך חשוב מיד, בלי לחכות 
לשידור מהזיכרון. תוכלו לעשות זאת על-ידי הפעלת 

האפשרות Real Time TX )שליחה בזמן אמת(.
לחצו על  )FAX( )פקס(.  1

 Real Time TX-לחצו על ▲ או על ▼ כדי לבחור ב  2
)שליחה בזמן אמת(.

 On לחצו על ► או על ◄ כדי לבחור באפשרות  3
 )מופעל( או Off )מבוטל(. 

לחצו על OK )אישור(.

הערה

• אם הזיכרון מלא ואתם שולחים פקס בשחור-
לבן ממזין המסמכים האוטומטי, המכשיר 

ישלח את המסמך בזמן אמת )גם אם ההגדרה 
Real Time TX )שליחה בזמן אמת( מוגדרת על 
Off )מבוטל((. לא ניתן לשלוח פקסים מזכוכית 

הסורק עד ליצירת מעט מקום פנוי בזיכרון.

• בשליחה בזמן אמת, תכונת החיוג החוזר 
האוטומטי אינה זמינה כשמשתמשים בזכוכית 

הסורק.
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פרק 3

מצב חו"ל
אם בשל בעיות בקו הטלפונים אתם מתקשים לשלוח 

 Overseas פקס לחו"ל, אנו ממליצים לכן להפעיל את מצב
)חו"ל(. אחרי שליחת הפקס באמצעות תוכנה זו, התכונה 

תכבה באופן אוטומטי. 
לחצו על  )FAX( )פקס(.  1

טענו את המסמך שלכם.  2
 Overseas Mode-לחצו על ▲ או על ▼ כדי לבחור ב  3

)מצב חו"ל(.
לחצו על ► או על ◄ כדי לבחור ב-On )מופעל(   4

 )או Off )מבוטל((.
לחצו על OK )אישור(.

פקסים מושהים )שחור-לבן בלבד(
ניתן לשמור עד 50 פקסים בזיכרון, שיישלחו בתוך עשרים 

וארבע שעות. הפקסים האלה יישלחו בשעה שהזנתם 
בשלב 5.

לחצו על  )FAX( )פקס(.  1
טענו את המסמך שלכם.  2

 Delayed Fax-לחצו על ▲ או על ▼ כדי לבחור ב  3
)פקס מושהה(.

לחצו על ► או על ◄ כדי לבחור ב-On )מופעל(.  4 
לחצו על OK )אישור(.

הזינו באמצעות הלחצנים בצג ה-LCD את השעה   5
שבה ברצונכם לשלוח את הפקס )בתבנית של 24 

 שעות(.
 )לדוגמה, הזינו 19:45 לשעה 7:45 בערב.(

לחצו על OK )אישור(.

 שידור מושהה מתוכנת מראש
)שחור-לבן בלבד(

לפני שליחת פקסים מושהים, המכשיר יסייע לכם לחסוך 
בעזרת מיון כל הפקסים בזיכרון לפי יעד ושעה מתוזמנת 

לשליחה. כל הפקסים המושהים המתוזמנים לשליחה 
באותה שעה ולאותו מספר פקס יישלחו כפקס אחד כדי 

לחסוך בזמן שידור.
לחצו על  )FAX( )פקס(.  1

לחצו על ▲ או על ▼ כדי לבחור ב-Batch tx )שידור   2
מתוכנת מראש(.

לחצו על ► או על ◄ כדי לבחור ב-On )מופעל(.  3 
לחצו על OK )אישור(.

לחצו על Stop/Exit )עצירה/יציאה(.  4

בדיקה וביטול של משימות בהמתנה
אתם יכולים לבדוק אילו משימות עדיין ממתינות בזיכרון 
לשליחה או לבטל משימה. )אם אין משימות, יופיע בצג 

No Jobs Waiting )אין משימות ממתינות(.(
לחצו על Menu )תפריט(.  1

לחצו על ▲ או על ▼ כדי לבחור ב-Fax )פקס(.  2 
לחצו על OK )אישור(.

לחצו על ▲ או על ▼ כדי לבחור   3
 ב-Remaining Jobs )משימות נותרות(.

 לחצו על OK )אישור(.
כל המשימות הממתינות יופיעו על הצג.

לחצו על ▲ או על ▼ כדי לעבור בין המשימות, ולחצו   4
 על משימה שאותה ברצונכם לבטל.

לחצו על OK )אישור(.
בצעו אחת מהפעולות הבאות:  5

לחצו על 1 כדי לבחור באפשרות Yes )כן(.  ■
אם ברצונכם לבטל משימה אחרת עברו   

לשלב 4.
 No כדי לצאת בלי לבטל לחצו על 2 כדי לבחור  ■

)לא(.
כשסיימתם לחצו על Stop/Exit )עצירה/יציאה(.  6

הערה

מספר הדפים שתוכלו לסרוק לזיכרון ישתנה בהתאם 
לנתונים המודפסים בכל דף.
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שליחת פקס

3

העברת פקסים לפי דרישה
העברת פקסים על פי דרישה מאפשרות להגדיר את 

המכשיר כך שאנשים אחרים יוכלו לקבל מכם פקסים, אך 
יהיה עליהם לשלם על השיחה. הגדרות אלה מאפשרות 
לכם להתקשר למכשיר פקס אחר ולקבל ממנו פקס כך 

שאתם תשלמו על השיחה. תכונת השליחה והקבלה 
לפי דרישה דורשת הגדרה בשני מכשירי הפקס. לא כל 

מכשירי הפקס תומכים בתכונה זו.

 שידור פקס על פי דרישה
)שחור-לבן בלבד(

שידור פקס על פי דרישה מאפשר להגדיר למכשיר 
שימתין עם מסמך עד שמכשיר פקס אחר יתקשר כדי 

לקבלו.
המסמך יישמר וניתן יהיה למשוך אותו באמצעות כל 
מכשיר פקס אחר עד שתמחקו את הפקס מהזיכרון. 

)ראו "בדיקה וביטול של משימות ממתינות" בעמודים 
הקודמים.(

הגדרות לשידור לפי דרישה
לחצו על  )FAX( )פקס(.  1

טענו את המסמך שלכם.  2
 Polled tx-לחצו על ▲ או על ▼ כדי לבחור ב  3

)שידור על פי דרישה(.
 Standard-לחצו על ► או על ◄ כדי לבחור ב  4

 )רגיל(.
לחצו על OK )אישור(.

לחצו על ▲ או על ▼ כדי לבחור את ההגדרות   5
שברצונכם לשנות, ולחצו על ► או על ◄ כדי לבחור 

 את האפשרות הרצויה ואז לחצו על OK )אישור(. 
אחרי קביעת הגדרה מסוימת תוכלו להמשיך ולשנות 

הגדרות נוספות.
לחצו על Mono Start )התחלה בשחור לבן(.  6

אם אתם משתמשים בזכוכית הסורק, בצג תופיע   7
הודעה המבקשת לבחור באחת מהאפשרויות הבאות:

לחצו על 1 כדי לשלוח דף נוסף. עברו לשלב 8.   ■
לחצו על 2 או על Mono Start )התחלה   ■

בשחור-לבן( כדי לשלוח את המסמך.

הניחו את הדף הבא על זכוכית הסורק.  8 
 לחצו על OK )אישור(.

 חזרו על שלבים 7 ו-8 לכל דף נוסף.
המכשיר ישלח את הפקס באופן אוטומטי.

הגדרות לשידור לפי דרישה עם קוד אבטחה
העברה מאובטחת של פקסים על פי דרישה מאפשרת 

להגביל מי יוכל לקבל את המסמכים שהגדרתם לשידור 
לפי דרישה.

העברה מאובטחת של פקסים על פי דרישה פועלת 
רק עם מכשירי פקס מתוצרת Brother. אם אדם אחר 

מנסה למשוך פקס מהמכשיר, יהיה עליו להזין את קוד 
האבטחה.

לחצו על  )FAX( )פקס(.  1
טענו את המסמך שלכם.  2

 Polled tx לחצו על ▲ או על ▼ כדי לבחור את  3
)שליחה על פי דרישה(.

 Secure לחצו על ► או על ◄ כדי לבחור  4
 )מאובטחת(. 

לחצו על OK )אישור(.
הזינו מספר בן ארבע ספרות.   5 

לחצו על OK )אישור(.
לחצו על ▲ או על ▼ כדי לבחור את ההגדרות   6

שברצונכם לשנות, ולחצו על ► או על ◄ כדי לבחור 
את האפשרות הרצויה ואז לחצו על OK )אישור(. 

אחרי קביעת הגדרה מסוימת תוכלו להמשיך ולשנות 
הגדרות נוספות.

לחצו על Mono Start )התחלה בשחור-לבן(.  7
אם אתם משתמשים בזכוכית הסורק, בצג תופיע   8

הודעה המבקשת לבחור באחת מהאפשרויות שלהלן:
 לחצו על 1 כדי לשלוח דף נוסף.  ■

עברו לשלב 9.
לחצו על 2 או על Mono Start ■ )התחלה 

בשחור-לבן( כדי לשלוח את המסמך.
הניחו את הדף הבא על לוח הזכוכית של הסורק   9

ולחצו על OK )אישור(. חזרו על שלבים 8 ו-9 לכל 
דף נוסף. המכשיר ישלח את הפקס באופן אוטומטי.
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4  קבלת פקס

 העברה לזיכרון 
)שחור-לבן בלבד(

תוכלו לבצע פעולת Memory Receive )העברה לזיכרון( 
אחת בכל פעם:

■ Fax Forwarding )העברת/קידום פקסים(
■ Fax Storage )שמירת פקסים(

■ PC-Fax Receive )קבלת פקסים במחשב האישי(
■ Off )מבוטל(

ניתן לשנות את הבחירה בכל עת. אם הפקסים שהתקבלו 
נמצאים עדיין בזיכרון המכשיר כאשר אתם משנים את 

פעולת Memory Receive )העברה לזיכרון(, תופיע הודעה 
על הצג. )ראו "שינוי פעולות Memory Receive )העברה 

לזיכרון(" בעמודים הבאים.(

קבלה כאשר נגמר הנייר
כשמגש הנייר מתרוקן במהלך קבלת פקס, על הצג תופיע 
ההודעה No Paper Fed )לא הוזן נייר(. הניחו נייר במגש 
הנייר. )ראו "טעינת נייר ומדיות הדפסה אחרות" בפרק 2 

של המדריך הבסיסי למשתמש.(
אם לא תניחו נייר במגש הנייר, המכשיר ימשיך לקבל את 

הפקס כאשר שאר העמודים יישמרו בזיכרון, אם יש די 
זיכרון פנוי.

פקסים נכנסים נוספים יישמרו גם הם בזיכרון עד 
שהזיכרון יתמלא. כדי להדפיס את הפקסים, הניחו נייר 

במגש הנייר. כשהזיכרון מתמלא, המכשיר יפסיק לענות 
לשיחות באופן אוטומטי.

העברת/קידום פקסים
כאשר אתם בוחרים באפשרות Fax Forward )העברת/

קידום פקסים(, המכשיר שלכם שומר בזיכרון את הפקסים 
שהתקבלו. המכשיר יחייג את מספר הפקס שתכנתם 

ויעביר את הודעת הפקס.
לחצו על Menu )תפריט(.  1

לחצו על ▲ או על ▼ כדי לבחור Fax )פקס(.   2 
לחצו על OK )אישור(.

 Setup Receive לחצו על ▲ או על ▼ לבחור  3
 )הגדרת קבלה(. 

לחצו על OK )אישור(.
 Memory Receive לחצו על ▲ או על ▼ לבחור  4

 )העברה לזכרון(. 
לחצו על OK )אישור(.

 Fax Forward לחצו על ▲ או על ▼ כדי לבחור  5
 )העברת/קידום פקסים(. 

לחצו על OK )אישור(.
הזינו את מספר הפקס שיש להעביר אליו את   6

 הפקסים )עד 20 ספרות(. 
לחצו על OK )אישור(.

לחצו על ▲ או על ▼ כדי לבחור   7 
Backup Print: On )הדפסת גיבוי: מופעל( או 
 Backup Print: Off )הדפסת גיבוי: מבוטל(. 

לחצו על OK )אישור(.

לחצו על Stop/Exit )עצירה/יציאה(.  8

חשוב
Backup Print: On אם תבחרו באפשרות 

)הדפסת גיבוי מופעלת(, המכשיר גם ידפיס 
את הפקס כדי שיהיה בידכם עותק. זוהי תכונה 

בטיחותית למקרה של הפסקת חשמל לפני שהפקס 
יועבר או בעיה במכשיר הפקס שאליו יועבר הפקס.
כאשר אתם מקבלים פקס צבעוני המכשיר שלכם 

מדפיס את הפקס הצבעוני, אך הוא אינו שולח את 
הפקס למספר שתכנתם עבור העברת/קידום הפקס.
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שמירת פקסים
כאשר אתם בוחרים באפשרות Fax Storage )שמירת 
פקסים(, המכשיר שלכם שומר בזיכרון את הפקסים 

שהתקבלו. תוכלו למשוך את הודעת הפקס ממקום אחר 
באמצעות פקודות המשיכה מרחוק.

אם הפעלתם את אפשרות שמרית פקסים, המכשיר 
ידפיס באופן אוטומטי עותק גיבוי.

1. לחצו על Menu )תפריט(.
לחצו על ▲ או על ▼ כדי לבחור Fax )פקס(.   2 

לחצו על OK )אישור(.
 Setup Receive לחצו על ▲ או על ▼ לבחור  3

 )הגדרת קבלה(. 
לחצו על OK )אישור(.

 Memory Receive לחצו על ▲ או על ▼ לבחור  4
 )העברה לזכרון(. 

לחצו על OK )אישור(.
 Fax Storage לחצו על ▲ או על ▼ כדי לבחור  5

 )שמירת פקסים(. 
לחצו על OK )אישור(.

לחצו על Stop/Exit )עצירה/יציאה(.  6

הדפסת פקס מהזיכרון
אם בחרתם באפשרות Fax Storage )שמירת פקסים(, 
אתם עדיין יכולים להדפיס פקס מהזיכרון כאשר אתם 

נמצאים ליד המכשיר.
לחצו על Menu )תפריט(.  1

לחצו על ▲ או על ▼ כדי לבחור Fax )פקס(.   2 
לחצו על OK )אישור(.

לחצו על ▲ או על ▼ כדי לבחור   3
 ב-Print Document )הדפסת מסמך(. 

לחצו על OK )אישור(.

לחצו על Mono Start )התחלה בשחור-לבן(.  4
לחצו על Stop/Exit )עצירה/יציאה(.  5

 קבלת פקסים במחשב האישי 
) ®Windows בלבד(

אם תפעילו את התכונה של קבלת פקסים במחשב, 
המכשיר ישמור פקסים שהתקבלו וישלח אותם באופן 

אוטומטי למחשב שלכם. ניתן להשתמש במחשב האישי 
כדי לצפות בפקסים אלה ולשמור אותם.

גם אם כיביתם את המחשב שלכם )לדוגמה, בלילה או 
בסוף השבוע(, המכשיר יקבל את הפקסים וישמור אותם 

בזיכרון. מספר הפקסים שהתקבלו ושמורים בזיכרון יופיע 
על צג ה-LCD מצד שמאל למטה.

כשתפעילו את המחשב ותוכנת קבלת הפקסים במחשב 
האישי תופעל, המכשיר יעביר את הפקסים למחשב באופן 

אוטומטי.
כדי להעביר למחשב את הפקסים שהתקבלו, התוכנה 
לקבלת פקסים במחשב האישי חייבת להיות מופעלת 

במחשב. )לפרטים, ראו "קבלת פקסים במחשב האישי" 
במדריך למשתמש בתוכנה.(

אם תבחרו באפשרות Backup Print: On )הדפסת גיבוי 
מופעלת(, המכשיר גם ידפיס את הפקס.

לחצו על Menu )תפריט(.  1
לחצו על ▲ או על ▼ כדי לבחור Fax )פקס(.   2 

לחצו על OK )אישור(.
 Setup Receive לחצו על ▲ או על ▼ לבחור  3

 )הגדרת קבלה(. 
לחצו על OK )אישור(.

 Memory Receive לחצו על ▲ או על ▼ לבחור  4
 )העברה לזכרון(.

לחצו על OK )אישור(.

הערה

לא ניתן לאחסן פקסים צבעוניים בזיכרון המכשיר. 
כאשר אתם מקבלים פקס צבעוני המכשיר ידפיס 

אותו.

הערה

כאשר אתם מדפיסים פקס מהזיכרון, נתוני הפקס 
יימחקו.
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 PC Fax Receive לחצו על ▲ או על ▼ לבחור  5
 )קבלת פקסים במחשב האישי(.

לחצו על OK )אישור(.
צג ה-LCD מציג את ההודעה   6

 Run PC-Fax on your computer
  )הפעל את קבלת הפקסים במחשב שלך(. 

לחצו על OK )אישור(.
לחצו על ▲ או על ▼ כדי לבחור >USB< או במחשב   7

 שבו אתם מעוניינים לקבל פקסים. 
לחצו על OK )אישור(.

לחצו על ▲ או על ▼ כדי לבחור   8 
Backup Print: On  )הדפסת גיבוי: מופעל( או 
 Backup Print: Off )הדפסת גיבוי: מבוטל(. 

לחצו על OK )אישור(.
לחצו על Stop/Exit )עצירה/יציאה(.  9

שינוי מחשב היעד
לחצו על Menu )תפריט(.  1

לחצו על ▲ או על ▼ כדי לבחור Fax )פקס(.   2 
לחצו על OK )אישור(.

 Setup Receive לחצו על ▲ או על ▼ לבחור  3
 )הגדרת קבלה(. 

לחצו על OK )אישור(.
 Memory Receive לחצו על ▲ או על ▼ לבחור  4

 )העברה לזכרון(. 
לחצו על OK )אישור(.

 PC Fax Receive לחצו על ▲ או על ▼ לבחור  5
 )קבלת פקסים במחשב האישי(. 

לחצו על OK )אישור(.
צג ה-LCD מציג את ההודעה   6 

 Run PC-Fax on your computer 
  )הפעל את קבלת הפקסים במחשב שלך(. 

לחצו על OK )אישור(.
לחצו על ▲ או על ▼ כדי לבחור Change )שינוי(.   7 

לחצו על OK )אישור(.
לחצו על ▲ או על ▼ כדי לבחור >USB< או במחשב   8

 שבו אתם מעוניינים לקבל פקסים. 
לחצו על OK )אישור(.

לחצו על ▲ או על ▼ כדי לבחור   9 
Backup Print: On  )הדפסת גיבוי: מופעל( או 
 Backup Print: Off )הדפסת גיבוי: מבוטל(. 

לחצו על OK )אישור(.
לחצו על Stop/Exit )עצירה/יציאה(.  0

הערה

פונקציית PC-Fax Receive )קבלת פקסים במחשב   •
.Mac OS האישי( אינה נתמכת במחשבי

לפני שתוכלו להגדיר קבלת פקסים במחשב   •
 MFL-Pro Suite האישי, עליכם להתקין את תוכנת

במחשב. ודאו שהמחשב מחובר ומופעל. )לפרטים, 
ראו "קבלת פקסים במחשב האישי" במדריך 

למשתמש בתוכנה.(
אם אתם מקבלים הודעת שגיאה והמכשיר אינו   •

יכול להדפיס את הפקסים מהזיכרון, אתם יכולים 
להשתמש בהגדרה זו כדי להעביר את הפקסים 

שלכם למחשב האישי. )לפרטים ראו "העברת 
הפקסים שלכם" או "יומן הפקסים )דוח פעילות(" 

בנספח ב' של המדריך הבסיסי למשתמש.(
כאשר אתם מקבלים פקס צבעוני המכשיר שלכם   •

מדפיס את הפקס הצבעוני, אך הוא אינו שולח את 
הפקס למחשב האישי שלכם.
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כיבוי פעולות העברה לזיכרון
לחצו על Menu )תפריט(.  1

לחצו על ▲ או על ▼ כדי לבחור Fax )פקס(.   2 
לחצו על OK )אישור(.

 Setup Receive לחצו על ▲ או על ▼ לבחור  3
 )הגדרת קבלה(. 

לחצו על OK )אישור(.
 Memory Receive לחצו על ▲ או על ▼ לבחור  4

 )העברה לזכרון(.
לחצו על OK )אישור(.

לחצו על ▲ או על ▼ כדי לבחור Off )מבוטל(. לחצו   5
על OK )אישור(.

לחצו על Stop/Exit )עצירה/יציאה(.  6

שינוי אפשרויות העברה לזיכרון
אם נשארים פקסים בזיכרון המכשיר כאשר את משנים 

את אפשרויות Memory Receive )העברה לזיכרון(, תופיע 
בצג אחת מהשאלות הבאות:

■  ?erase All Doc )למחוק את כל המסמכים?(
Yes )כן( ← Press 1 )לחצו 1(
No )לא( ← Press 2 )לחצו 2(

■  ?Print All Fax )להדפיס את כל הפקסים?(
Yes )כן( ← Press 1 )לחצו 1(
No )לא( ← Press 2 )לחצו 2(

•  אם תלחצו על 1, פקסים בזיכרון יימחקו או יודפסו 
לפני שינוי ההגדרה. אם עותק גיבוי כבר הודפס, הוא 

לא יודפס שוב.
•  אם תלחצו על 2, פקסים בזיכרון לא יימחקו או 

יודפסו, וההגדרה לא תשתנה.
אם פקסים נכנסים נשארים בזיכרון של המכשיר כאשר 

עוברים לפונקצייה PC Fax Receive )קבלת פקסים 
במחשב האישי( מפונקציה אחרת ]העברת/קידום פקסים 
או שמירת פקסים[, לחצו על ▲ או על ▼ כדי לבחור את 

המחשב.
בצג ה-LCD תופיע השאלה הבאה:

■  ?Send Fax to PC )לשלוח את הפקס למחשב?(
Yes )כן( ← Press 1 )לחצו 1(
No )לא( ← Press 2 )לחצו 2(

•  אם תלחצו על 1, פקסים בזיכרון יישלחו למחשב 
לפני שינוי ההגדרה. המכשיר ישאל אתכם אם אתם 

מעוניינים בהדפסת גיבוי. )לקבלת פרטים, עיינו 
בסעיף "קבלת פקסים במחשב האישי )למערכת 

®Windows בלבד(" בעמודים הקודמים.(

•  אם תלחצו על 2, פקסים בזיכרון לא יימחקו או 
יישלחו למחשב האישי לכם, וההגדרות לא ישתנו.

הערה

הצג יציג אפשרויות נוספות אם בזיכרון המכשיר יש 
 Memory עדיין פקסים שהתקבלו. )ראו "שינוי פעולות

Receive )העברה לזיכרון(" בעמודים הבאים.(
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משיכה מרחוק
אתם יכולים להתקשר למכשיר שלכם מכל טלפון או פקס 
הפועל בחיוג צלילים, ולאחר מכן להשתמש בקוד הגישה 
מרחוק ובפקודות הגישה מרחוק כדי למשוך את הפקסים.

הגדרת קוד גישה מרחוק
קוד הגישה מרחוק מאפשר לכם להשתמש בתכונות 

משיכה מרחוק כאשר אתם אינכם ליד המכשיר שלכם. 
לפני שתוכלו להשתמש בתכונות הגישה מרחוק והמשיכה 

מרחוק, עליכם להגדיר קוד משלכם. קוד ברירת המחדל 
בהגדרות היצרן הוא הקוד הלא פעיל ) *---(.

לחצו על Menu )תפריט(.  1
לחצו על ▲ או על ▼ כדי לבחור Fax )פקס(.   2 

לחצו על OK )אישור(.
 Remote Access לחצו על ▲ או על ▼ כדי לבחור  3

)גישה מרחוק(.
הזינו קוד תלת-ספרתי המורכב מהספרות 0 עד 9, *,   4

 או #.
לחצו על OK )אישור(. )לא ניתן לשנות את הסימן 

המתוכנת "*".(

לחצו על Stop/Exit )עצירה/יציאה(.  5

שימוש בקוד הגישה מרחוק
חייגו את מספר הפקס שלכם מטלפון או ממכשיר   1

פקס אחר המשתמש בחיוג צלילים.
כשהמכשיר שלכם עונה, הקישו מיד את קוד הגישה   2

מרחוק )3 ספרות ואחריהן *(.
המכשיר מאותת אם התקבלו פקסים:  3

צפצוף ארוך - הודעות פקס ■
אין צפצופים - אין הודעות ■

כאשר המכשיר משמיע שני צפצופים קצרים, הקישו   4
פקודה. המכשיר ינתק את השיחה אם תמתינו יותר 

 מ- 30 שניות לפני הקשת פקודה.
אם תזינו פקודה לא חוקית, המכשיר יצפצף שלוש 

פעמים.
לחצו 0 9 כדי להפסיק את הגישה מרחוק אחרי   5

שסיימתם.
נתקו את השיחה.  6

הערה

 אל תשתמשו בקוד זהה לקוד ההפעלה מרחוק
)1 5 *( או לקוד ביטול ההפעלה מרחוק )1 5 #(. 

)ראו "הפעלה מטלפון חיצוני או משלוחת טלפון" 
בפרק 6 של המדריך הבסיסי למשתמש.(

הערה

תוכלו בכל עת להחליף את הקוד שלכם בקוד חדש. 
אם תרצו להפוך את הקוד שלכם לבלתי פעיל לחצו 
על Clear )נקה( בשלב 4 כדי לשחזר את הגדרת 

הבלתי פעיל )*---( ולחצו על OK )אישור(.

הערה

אם המכשיר שלכם מוגדר ל-Manual )מצב ידני( 
ואתם רוצים להשתמש בתכונות משיכה מרחוק, 

המתינו כ-100 שניות אחרי שהוא מתחיל לצלצל, ואז 
הקישו את קוד הגישה מרחוק בתוך 30 שניות.
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4

פקודות פקס מרחוק
עקבו אחר הפקודות הבאות כדי לגשת לתכונות כשאינכם נמצאים ליד המכשיר. כשאתם מתקשרים למכשיר ומקישים את 
קוד הגישה מרחוק )3 ספרות ואחריהן כוכבית(, המערכת תשמיע שני צפצופים קצרים ויהיה עליכם להקיש פקודה מרחוק.

פרטי הפעולהפקודות מרחוק
שינוי הגדרות העברת/קידום פקסים או 95

שמירת פקסים
ניתן לבחור Off )מבוטל( לאחר משיכה או מחיקה של כל הפקסים.OFF 1 )מבוטל(

צפצוף אחד ארוך פירושו שהשינוי התקבל. אם אתם שומעים 2 העברת/קידום פקסים
שלושה צפצופים קצרים השינוי לא התקבל מאחר שמשהו לא הוגדר 

)לדוגמה, לא נשמר מספר להעברת/קידום פקסים(. אתם יכולים 
לשמור את המספר שלכם להעברה/קידום של פקסים על-ידי הקשת 

4 )ראו "שינוי המספר להעברה/קידום של פקסים" בעמודים הבאים.( 
לאחר ששמרתם את המספר, העברת/קידום הפקסים תפעל.

4 מספר להעברה/קידום של פקסים

6 שמירת פקסים

משיכת פקס96
 הזינו את המספר של הפקס המרוחק לקבלת הפקסים שנשמרו.2 משיכת כל הפקסים

)ראו "משיכת הודעות פקס" בעמודים הבאים.(

אם תשמעו צפצוף אחד ארוך, סימן שפקסים נמחקו מהזיכרון.3 מחיקת פקסים מהזיכרון

בדיקת מצב קבלת פקסים97
ניתן לבדוק אם המכשיר קיבל פקסים. במקרה שכן, תשמעו צפצוף 1 פקס

ארוך אחד. במקרה שלא, תשמעו שלושה צפצופים קצרים.

שינוי מצב קבלה98
אם תשמעו צפצוף ארוך, השינוי שלכם התקבל.1 משיבון חיצוני

2 פקס/טלפון

3 פקס בלבד

לחיצה על 0 9 מאפשרת לכם לצאת ממצב משיכה מרחוק. המתינו עד יציאה90
שתשמעו צפצוף ארוך, והניחו את השפופרת במקומה.
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משיכת הודעות פקס
אתם יכולים להתקשר למכשיר שלכם מכל טלפון בעל 

חיוג צלילים ולגרום לשליחת הודעות הפקס למכשיר פקס. 
לפני השימוש בתכונה זו עליכם להפעיל את האפשרות 

Fax Storage )שמירת פקסים(.

חייגו את מספר הפקס שלכם.  1
כשהמכשיר שלכם עונה, הקישו מיד את קוד הגישה   2

מרחוק )3 ספרות ואחריהן *(. אם תשמעו צפצוף 
ארוך אחד, יש לכם הודעות.

אם אתם שומעים שני צפצופים קצרים, לחצו 2 6 9.  3
המתינו עד שתשמעו צפצוף ארוך, ואז השתמשו   4
בלוח מקשי החיוג להזנת מספר הפקס המרוחק 

שברצונכם לשלוח אליו את הפקסים, ולאחריו # # 

)עד 20 ספרות(.
נתקו את השיחה כשתשמעו שהמכשיר מצפצף.   5

המכשיר שלכם יתקשר למכשיר האחר, שידפיס את 
הפקסים שלכם.

שינוי המספר להעברה/קידום של פקסים
ניתן לשנות את הגדרת ברירת המחדל של המספר 

להעברה/קידום של פקסים ממכשיר טלפון או מפקס אחר 
המשתמשים בחיוג צלילים.

חייגו את מספר הפקס שלכם.  1
כשהמכשיר שלכם עונה, הקישו מיד את קוד הגישה   2

מרחוק )3 ספרות ואחריהן כוכבית(. אם תשמעו 
צפצוף ארוך אחד, יש לכם הודעות.

אם אתם שומעים שני צפצופים קצרים, לחצו 4 5 9.  3
המתינו לצפצוף הארוך, הקישו באמצעות מקשי החיוג   4
את המספר החדש )עד 20 ספרות( של מכשיר הפקס 
המרוחק שאליו ברצונכם להעביר את הודעות הפקס 

שלכם, ואז הקישו # #.

לחצו 0 9 כדי להפסיק את הגישה מרחוק אחרי   5
שסיימתם.

נתקו את השיחה כשתשמעו שהמכשיר שלכם   6
מצפצף.

הערה

אינכם יכולים להשתמש ב-* ו-# כמספרי חיוג. עם 
זאת, לחצו על # אם ברצונכם ליצור השהיה.

הערה

אינכם יכולים להשתמש ב-* ו-# כמספרי חיוג. עם 
זאת, לחצו על # אם ברצונכם ליצור השהיה.
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פעולות קבלת פקס נוספות

הדפסת פקס שהתקבל בהקטנה
אם בחרתם באפשרות On )מופעל(, המכשיר יקטין באופן 
אוטומטי כל עמוד של פקס נכנס כדי שיתאים לדף בגודל 

Legal , Letter  ,A3 , A4 או Ledger. המכשיר מחשב את 
יחס ההקטנה באמצעות גודל העמוד של הפקס והגדרת 
Paper Size )גודל דף( שלכם. )ראו "גודל הדף" בפרק 2 

של המדריך הבסיסי למשתמש.(
לחצו על Menu )תפריט(.  1

לחצו על ▲ או על ▼ כדי לבחור Fax )פקס(.   2 
לחצו על OK )אישור(.

 Setup Receive לחצו על ▲ או על ▼ לבחור  3
 )הגדרת קבלה(. 

לחצו על OK )אישור(.
 Auto Reduction לחצו על ▲ או על ▼ כדי לבחור  4

)הקטנה אוטומטית(.
 On לחצו על ► או על ◄ כדי לבחור באפשרות  5

 )מופעל( )או Off )מבוטל((. 
לחצו על OK )אישור(.

לחצו על Stop/Exit )עצירה/יציאה(.  6

העברת פקסים על פי דרישה
העברת פקסים על פי דרישה מאפשרות להגדיר את 

המכשיר כך שאנשים אחרים יוכלו לקבל מכם פקסים, אך 
יהיה עליהם לשלם על השיחה. הגדרות אלה מאפשרות 
לכם להתקשר למכשיר פקס אחר ולקבל ממנו פקס כך 

שאתם תשלמו על השיחה. תכונת השליחה והקבלה 
לפי דרישה דורשת הגדרה בשני מכשירי הפקס. לא כל 

מכשירי הפקס תומכים בתכונה זו.

קבלת פקסים לפי דרישה
קבלת פקסים לפי דרישה מאפשרת לכם להתקשר 

למכשיר פקס אחר לקבלת הפקס.

הגדרות לקבלת פקסים על פי דרישה
לחצו על  )FAX( )פקס(.  1

 Polling Rx לחצו על ▲ או על ▼ כדי לבחור  2
)קבלת פקסים על פי דרישה(.

לחצו על ► או על ◄ כדי לבחור Standard )רגילה(   3 
לחצו על OK )אישור(.

הזינו את מספר מכשיר הפקס שאתם מבקשים לקבל   4
ממנו פקס לפי דרישה.

לחצו על Mono Start )התחלה בשחור-לבן( או על   5
Colour Start )התחלה בצבע(.

הגדרות לקבלת פקסים על פי דרישה עם קוד 
אבטחה

העברה מאובטחת של פקסים על פי דרישה מאפשרת 
להגביל מי יוכל לקבל את המסמכים שהגדרתם לשידור 

לפי דרישה.
העברה מאובטחת של פקסים על פי דרישה פועלת רק 

עם מכשירי פקס מתוצרת Brother. אם אדם אחר מנסה 
לקבל פקס ממכשיר מאובטח של Brother, יהיה עליו להזין 

את קוד האבטחה.
לחצו על  )FAX( )פקס(.  1

 Polling Rx לחצו על ▲ או על ▼ כדי לבחור  2
)קבלת פקסים על פי דרישה(.

 Secure לחצו על ► או על ◄ כדי לבחור  3
 )מאובטחת(. 

לחצו על OK )אישור(.
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הזינו קוד אבטחה בן ארבע ספרות. זהו קוד זהה   5
לקוד האבטחה של מכשיר הפקס שאתם מבקשים 

 לקבל ממנו פקסים לפי דרישה. 
לחצו על OK )אישור(.

הזינו את מספר מכשיר הפקס שאתם מבקשים לקבל   5
ממנו פקס לפי דרישה.

לחצו על Mono Start )התחלה בשחור-לבן( או על   6
Colour Start )התחלה בצבע(.

הגדרות לקבלת מושהית של פקסים על פי 
דרישה

קבלה מושהית של פקסים לפי דרישה מאפשרת להגדיר 
למכשיר להתחיל קבלה לפי דרישה במועד מאוחר יותר. 

ניתן להגדיר רק פעולת קבלה מושהית אחת.
לחצו על  )FAX( )פקס(.  1

 Polling Rx לחצו על ▲ או על ▼ כדי לבחור  2
)קבלת פקסים על פי דרישה(.

לחצו על ► או על ◄ כדי לבחור Timer )טיימר(.   3 
לחצו על OK )אישור(.

הזינו את השעה שברצונכם לקבל בה את הפקס   4
 )בתבנית של 24 שעות(.

 לדוגמה, הזינו 21:45 לשעה 9:45 בערב. 
לחצו על OK )אישור(.

הזינו את מספר מכשיר הפקס שאתם מבקשים לקבל   5
ממנו פקס לפי דרישה.

לחצו על Mono Start )התחלה בשחור-לבן( או על   6
 Colour Start )התחלה בצבע(.

המכשיר יבצע את שיחת קבלת הפקס לפי דרישה 
בשעה שתזינו.

העברת פקסים רציפה על פי דרישה 
)שחור-לבן בלבד(

העברת פקסים רציפה לפי דרישה מאפשרת לבקש 
מסמכים מכמה מכשירי פקס בפעולה אחת.

לחצו על  )FAX( )פקס(.  1
 Polling Rx לחצו על ▲ או על ▼ כדי לבחור  2

)קבלת פקסים על פי דרישה(.
לחצו על ► או על ◄ כדי לבחור Standard )רגיל(,   3

Secure )מאובטח( או Timer )טיימר(.

בצעו אחת מהפעולות הבאות:  4
אם בחרתם באפשרות Standard ■ )רגיל(, לחצו 

על OK )אישור(, ועברו לשלב 5.
 ■ OK מאובטח(, לחצו על( Secure אם בחרתם

)אישור( והזינו מספר בן ארבע ספרות. לחצו על 
OK )אישור(, עברו לשלב 5.

 ■ OK טיימר(, לחצו על( Timer אם בחרתם
)אישור( והזינו את השעה )בתבנית של 24 שעות( 

שבה תרצו להתחיל בהפעלת פונקציית קבלת 
פקסים על פי דרישה. לחצו על OK )אישור(, 

עברו לשלב 5.
 Broadcasting לחצו על ▲ או על ▼ כדי לבחור  5

 )שידור(. 
לחצו על OK )אישור(.

בצעו אחת מהפעולות הבאות:  6
 ■ Add Number לחצו על ▲ או על ▼ כדי לבחור

)הוספת מספר( והזינו את המספר באמצעות לוח 
 מקשי החיוג.

לחצו על OK )אישור(.
 ■ Phone Book לחצו על ▲ או על ▼ כדי לבחור

 )ספר טלפונים( ולחצו על OK )אישור(. 
 לחצו על ▲ או על ▼ כדי לבחור 

Alpahabetic Order )סדר אלפביתי( או 
 Numeric Order )סדר מספרי( 

 ולחצו על OK )אישור(. 
 לחצו על ▲ או על ▼ כדי לבחור מספר 

ולחצו על OK )אישור(.

אחרי שהזנתם את כל מספרי הפקס באמצעות    7
חזרה על שלב 6, לחצו על ▲ או על ▼ כדי לבחור 

 Complete )הושלם(. 
לחצו על OK )אישור(.

לחצו על Mono Start )התחלה בשחור-לבן(.  8 
המכשיר מתקשר לכל מספר או קבוצה כדי לדרוש את 

המסמכים.
 Stop/Exit לביטול קבלת פקס לפי דרישה, לחצו על

)עצירה/יציאה( בזמן שהמכשיר מחייג.
לביטול כל המשימות של העברת פקסים רציפה על 

פי דרישה, ראו "בדיקה וביטול של משימות ממתינות" 
בעמודים הקודמים.

הערה

 אם בחרתם Numeric Order )סדר מספרי(: 
 מספרי חיוג מהיר מתחילים ב-#.

מספרי חיוג בלחצן אחד מתחילים ב-*.
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5  חיוג ושמירה של מספרים

פעולות קוליות
ניתן לבצע שיחות קוליות באמצעות שלוחת טלפון או 

באמצעות טלפון חיצוני, על ידי חיוג ידני או מספרי החיוג 
המהיר.

זיהוי אות BT )בריטניה בלבד(
תכונה זו של המכשיר מאפשרת לכם להשתמש בשירות 
המנויים זיהוי אות BT, המספק לכם לפחות שני מספרי 
טלפון נפרדים על קו טלפון אחד. לכל מספר טלפון יש 

תבנית צלצול נפרדת משלו, כך שתוכלו לדעת איזה 
מהמספרים מצלצל. זוהי אחד הדרכים שבו יוכלו להיות 

לכם מספרי טלפון נפרדים עבור המכשיר שלכם.
המכשיר שלכם ישנה הפונקציה המתאימה לצלצול נפרד 

עבור אות זיהוי BT, וכך הוא מאפשר לכם לייעד מספר 
טלפון שני )על אותו קו הטלפון( לקבלת פקסים בלבד.

 BT הגדרת המכשיר כך שיעבוד עם זיהוי אות
)עם הטלפון החיצוני שלכם בלבד(

לחצו על Menu )תפריט(.  1
לחצו על ▲ או על ▼ כדי לבחור Fax )פקס(.   2 

לחצו על OK )אישור(.
לחצו על ▲ או על ▼ כדי להציג את   3

 Miscellaneous )שונות(. 
לחצו על OK )אישור(.

 BT Call Sign לחצו על ▲ או על ▼ כדי להציג את  4
.)BT זיהוי אות(

 On לחצו על ► או על ◄ כדי לבחור באפשרות  5
 )מופעל( )או Off )מבוטל((. 

לחצו על OK )אישור(.
לחצו על Stop/Exit )עצירה/יציאה(.  6

הערה

 BT אתם יכולים לבטל באופן זמני את זיהוי אות  •
ואחר כך להפעילו מחדש. כאשר אתם מקבלים 

מספר פקס חדש, הקפידו לאפס פונקציה זו. 
מכשיר זה יענה באופן אוטומטי לשיחות נכנסות 

המשתמשות במספר הפקס החדש שלכם.
כשמגדירים את התכונה BT Call Sign )זיהוי   •
אות BT( ל-ON )מופעל(, מצב הקבלה מוגדר 

 Manual ידני( באופן אוטומטי. מצב( Manual-ל
)ידני( לא יגיב לשיחות טלפון נכנסות, משום 

שהמספר שאתם משתמשים בו לשיחות טלפון 
ישתמש בתבנית צלצול רגילה.

הערה

 BT Call Sign אם אתם מבטלים את פונקציית
)אות זיהוי BT(, מצב הקבלה יישאר Manual )ידני(. 

תצטרכו להגדיר מחדש את מצב הקבלה. )ראו 
"בחירת מצב קבלה" בפרק 5 של המדריך הבסיסי 

למשתמש.(

5
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פרק 5

פעולות חיוג נוספות

שילוב מספרי חיוג מהיר
ייתכן שלעתים תרצו לבחור מבין ספקי טלפון שונים כאשר 
אתם שולחים פקס. התעריפים עשויים להשתנות בהתאם 
לשעה ביום וליעד. כדי לנצל תעריפים נמוכים אתם יכולים 

לשמור בזיכרון המכשיר קידומות גישה של ספקי שירות 
חיוג בין-עירוני ומספרי כרטיס אשראי, בצורת מספרי חיוג 

בלחצן יחיד ומספרי חיוג מהיר. אתם יכולים לשמור את 
רצפי החיוג הארוכים האלה על ידי כך שתחלקו אותם 
ותגדירו אותם כמספרי חיוג בלחצן יחיד ומספרי חיוג 
מהיר נפרדים, בכל שילוב שתרצו. אתם יכולים אפילו 

לכלול חיוג ידני באמצעות לוח מקשי החיוג. )ראו "שמירת 
מספרים לחיוג בלחצן יחיד" וכן "שמירת מספרים לחיוג 

מהיר" בפרק 7 של המדריך הבסיסי למשתמש.(
לדוגמה, ייתכן ששמרתם "555" בפונקציה "חיוג מהיר": 

03 ו-"7000" בחיוג בלחצן יחיד: 02. אתם יכולים להשתמש 
בשניהם כדי לחייג "555-7000" אם תלחצו על הלחצנים 

הבאים:
לחצו על  )Phone Book( )ספר טלפונים(.  1

לחצו על ▲ או על ▼ כדי לבחור Search )חיפוש(.   2 
לחצו על OK )אישור(.

 Numeric Order לחצו על ▲ או על ▼ כדי לבחור  3
 )סדר מספרי(. 

לחצו על OK )אישור(.
לחצו על ▲ או על ▼ כדי לבחור #03.   4 

לחצו על OK )אישור(.

 Send a Fax אישור( כדי לבחור( OK לחצו על  5
)שליחת פקס(.

לחצו על ▲ או על ▼ כדי לבחור Phone Book )ספר   6
 טלפונים(. 

לחצו על OK )אישור(.

לחצו על ▲ או על ▼ כדי לבחור Search )חיפוש(.   7 
לחצו על OK )אישור(.

 Numeric Order לחצו על ▲ או על ▼ כדי לבחור  8
 )סדר מספרי(. 

לחצו על OK )אישור(.
לחצו על ▲ או על ▼ כדי לבחור 0 2 *.   9 

לחצו על OK )אישור(.
 Send a Fax אישור( כדי לבחור( OK 0 לחצו על 

)שליחת פקס(.
לחצו על Mono Start )התחלה בשחור-לבן( או על   Q

 Colour Start )התחלה בצבע(.
כך תחייגו "555-7000".

כדי לשנות את המספר באופן זמני אתם יכולים להחליף 
חלק מהמספר בחיוג ידני, על ידי שימוש בלוח מקשי 

החיוג. למשל, כדי לשנות את המספר ל-555-7001 ניתן 
ללחוץ על  )Phone Book( )ספר טלפונים(, בחרו 

Search )חיפוש(, לחצו על 03 ולחצו על 7001 באמצעות 
לוח מקשי החיוג.

הערה

 מספרי חיוג מהיר מתחילים ב-#.
מספרי חיוג בלחצן מהיר מתחילים ב-*.

הערה

אם עליכם להמתין לצליל חיוג אחר או לאות מסוים 
בכל שלב של הליך החיוג, צרו השהיה במספר 

על-ידי לחיצה על Redial/Pause )חיוג חוזר/השהיה(. 
כל לחיצה על הלחצן מוסיפה השהיה של 3.5 שניות.



25

  חיוג ושמירה של מספרים

5

דרכים נוספות לשמירת 
מספרים

שמירת מספרים משיחות יוצאות לחיוג 
בלחצן יחיד

אתם יכולים לשמור לחיוג בלחצן יחיד מספרים 
מהיסטוריית השיחות היוצאות.

לחצו על Redial/Pause )חיוג חוזר/השהיה(.  1 
ניתן גם לבחור Outgoing Call )שיחה יוצאת( גם 

על ידי לחיצה על  )FAX( )פקס(.
לחצו על ▲ או על ▼כדי לבחור את השם או את   2

 המספר שברצונכם לשמור. 
לחצו על OK )אישור(.

 Add to Phone לחצו על ▲ או על ▼ כדי לבחור  3
 Book )הוספה לספר טלפונים(.

לחצו על OK )אישור(.
לחצו על ▲ או על ▼ כדי לבחור את מספר החיוג   4

 בלחצן יחיד שאותו יש לשמור. 
לחצו על OK )אישור(.

הערה

מספרי חיוג בלחצן יחיד מתחילים ב-* 
)לדוגמא, 0 2 *(

בצעו אחת מהפעולות הבאות:  5
הזינו את השם באמצעות לוח מקשי החיוג  ■ 

)עד 16 תווים(.
לחצו על OK )אישור(.

)לעזרה בהזנת אותיות ראו "הזנת טקסט" בנספח 
ג' של המדריך הבסיסי למשתמש.(

לשמירת המספר ללא שם, לחצו על OK )אישור(. ■
לחצו על OK )אישור( כדי לאשר את מספר הטלפון או   6

הפקס המוצג.
לחוץ על ▲ או על ▼ כדי לבחור   7

 ב-Complete )הושלם(. 
לחצו על OK )אישור(.

לחצו על Stop/Exit )עצירה/יציאה(.  8

שמירת מספרים מהיסטוריית השיחות 
המזוהות לחיוג בלחצן יחיד

אם אתם מנויים לשירות שיחה מזוהה בחברת הטלפונים 
שלכם, אתם יכולים לשמור לחיוג בלחצן יחיד מספרי 
שיחות נכנסות מהיסטוריית השיחות המזוהות. )ראו 

"שיחה מזוהה )בריטניה ואירלנד בלבד(" בפרק 6 של 
המדריך הבסיסי למשתמש.(

לחצו על  )FAX( )פקס(.  1
  Caller ID hist . לחצו על ▲ או על ▼ כדי לבחור  2

 )היסטוריית שיחות מזוהות(.
לחצו על OK )אישור(.

לחצו על ▲ או על ▼ כדי לבחור במספר שברצונכם   3
 לשמור. 

לחצו על OK )אישור(.
 Add to Phone לחצו על ▲ או על ▼ כדי לבחור  4

 Book )הוספה לספר טלפונים(.
לחצו על OK )אישור(.

לחצו על ▲ או על ▼ כדי לבחור את המיקום הדו-  5
ספרתי של חיוג בלחצן יחיד שבו אתם מעוניינים 

 לשמור את המספר. 
לחצו על OK )אישור(.

הערה

מספרי חיוג בלחצן יחיד מתחילים ב-* 
)לדוגמא, 0 2 *(

בצעו אחת מהפעולות הבאות:  6
הזינו את השם באמצעות לוח מקשי החיוג  ■ 

 )עד  16 תווים(.
לחצו על OK )אישור(.

)לעזרה בהזנת אותיות ראו "הזנת טקסט" בנספח 
ג' של המדריך הבסיסי למשתמש.(

לשמירת המספר ללא שם, לחצו על OK )אישור(. ■
לחצו על OK )אישור( כדי לאשר את מספר הטלפון או   7

הפקס המוצג.
 Complete-לחוץ על ▲ או על ▼ כדי לבחור ב  8

 )הושלם(. 
לחצו על OK )אישור(.

לחצו על Stop/Exit )עצירה/יציאה(.  9
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פרק 5

שמירת מספרים משיחות יוצאות 
לחיוג מהיר

אתם יכולים לשמור לחיוג המהיר מספרים מהיסטוריית 
השיחות היוצאות.

לחצו על Redial/Pause )חיוג חוזר/השהיה(.  1 
ניתן גם לבחור Outgoing Call )שיחה יוצאת( גם 

על ידי לחיצה על  )FAX( )פקס(.
לחצו על ▲ או על ▼כדי לבחור את השם או את   2

 המספר שברצונכם לשמור. 
לחצו על OK )אישור(.

 Add to Phone לחצו על ▲ או על ▼ כדי לבחור  3
 Book )הוספה לספר טלפונים(.

לחצו על OK )אישור(.
לחצו על ▲ או על ▼ כדי לבחור את המיקום הדו-  4

ספרתי לחיוג המהיר שבו אתם מעוניינים לשמור את 
 המספר. 

לחצו על OK )אישור(.

הערה

מספרי חיוג מהיר מתחילים ב-# )לדוגמא, 0 2 #(

בצעו אחת מהפעולות הבאות:  5
הזינו את השם באמצעות לוח מקשי החיוג  ■ 

 )עד  16 תווים(.
לחצו על OK )אישור(.

)לעזרה בהזנת אותיות ראו "הזנת טקסט" בנספח 
ג' של המדריך הבסיסי למשתמש.(

לשמירת המספר ללא שם, לחצו על OK )אישור(. ■
לחצו על OK )אישור( כדי לאשר את מספר הטלפון או   6

הפקס המוצג.
בצעו אחת מהפעולות הבאות:  7

הזינו את מספר הפקס או הטלפון השני  ■ 
)עד 20 ספרות(.

לחצו על OK )אישור(.
אם אינכם רוצים לשמור מספר נוסף,  ■ 

לחצו על OK )אישור(.

 Complete-לחצו על ▲ או על ▼ כדי לבחור ב  8
 )הושלם(. 

לחצו על OK )אישור(.
לחצו על Stop/Exit )עצירה/יציאה(.  9

שמירת מספרים מהיסטוריית השיחות 
המזוהות לחיוג המהיר

אם אתם מנויים לשירות שיחה מזוהה בחברת הטלפונים 
שלכם, אתם יכולים לשמור לחיוג המהיר מספרי שיחות 

נכנסות מהיסטוריית השיחות המזוהות. )ראו "שיחה 
מזוהה )בריטניה ואירלנד בלבד(" בפרק 6 של המדריך 

הבסיסי למשתמש.(
לחצו על Redial/Pause )חיוג חוזר/השהיה(   1

 ולחצו על *. 
 Caller ID hist.  באפשרותכם גם לבחור באפשרות

)היסטוריית שיחות מזוהות( על-ידי לחיצה על 
 )FAX( )פקס(.

לחצו על ▲ או על ▼ כדי לבחור במספר שברצונכם   2
 לשמור. 

לחצו על OK )אישור(.
 Add to Phone לחצו על ▲ או על ▼ כדי לבחור  3

 Book )הוספה לספר טלפונים(.
לחצו על OK )אישור(.

לחצו על ▲ או על ▼ כדי לבחור את המיקום הדו-  4
ספרתי לחיוג המהיר שבו אתם מעוניינים לשמור את 

 המספר. 
לחצו על OK )אישור(.

הערה

מספרי חיוג מהיר מתחילים ב-# )לדוגמא, 0 2 #(

בצעו אחת מהפעולות הבאות:  5
הזינו את השם באמצעות לוח מקשי החיוג  ■ 

)עד  16 תווים(.
לחצו על OK )אישור(.

)לעזרה בהזנת אותיות ראו "הזנת טקסט" 
בנספח ג' של המדריך הבסיסי למשתמש.(

לשמירת המספר ללא שם, לחצו על OK )אישור(. ■
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5

לחצו על OK )אישור( כדי לאשר את מספר הטלפון או   6
הפקס המוצג.

בצעו אחת מהפעולות הבאות:  7
הזינו את מספר הפקס או הטלפון השני  ■ 

)עד 20 ספרות(.
לחצו על OK )אישור(.

 ■ OK אם אינכם רוצים לשמור מספר נוסף, לחצו על
)אישור(.

 Complete-לחוץ על ▲ או על ▼ כדי לבחור ב  8
 )הושלם(. 

לחצו על OK )אישור(.
לחצו על Stop/Exit )עצירה/יציאה(.  9

הגדרת קבוצות לשידור
קבוצות, שאותם ניתן לשמור ללחצני חיוג בלחצן יחיד או 

לחיוג מהיר, מאפשרות לכם לשלוח את אותה הודעת 
הפקס למספרי פקס רבים בלחיצה על לחצן חיוג בלחצן 

יחיד או על  )Phone Book( )ספר טלפונים(, על 
Search )חיפוש(, על OK )אישור( על מיקום השמירה 

הדו-ספרתי, ועל Mono Start )התחלה בשחור-לבן(.
ראשית, תצטרכו לשמור כל מספר פקס לזיכרון של החיוג 

בלחצן מהיר או של החיוג המהיר. אחר כך תוכלו לכלול 
אותם כמספרים בקבוצה. כל קבוצה משתמשת במיקום 
אחד של חיוג בלחצן יחיד או של חיוג מהיר. ניתן לשמור 

עד 6 קבוצות או להקצות עד 215 מספרים לקבוצה גדולה.
)ראו "שידור )בשחור-לבן בלבד(" בעמודים הקודמים ואת 

הסעיף "שמירת מספרים לחיוג מהיר" במדריך הבסיסי 
למשתמש(.

לחצו על  )Phone Book( )ספר טלפונים(.  1
 Setup Groups לחצו על ▲ או על ▼ כדי לבחור  2

 )הגדרת קבוצות(. 
לחצו על OK )אישור(.

לחצו על ▲ או על ▼ כדי לבחור GROUP1 )קבוצה 1(,   3
 GROUP4 ,)3 קבוצה( GROUP3 ,)2 קבוצה( GROUP2

 GROUP6 קבוצה 5( או( GROUP5 ,)4 קבוצה(
)קבוצה 6( עבור שם הקבוצה שבו ברצונכם לשמור 

 את מספרי הפקס.
לחצו על OK )אישור(.

לחצו על ▲ או על ▼ כדי לבחור את המיקום   4
הדו-ספרתי לחיוג בלחצן יחיד או לחיוג מהיר שבו 

 אתם מעוניינים לשמור את הקבוצה. 
לחצו על OK )אישור(.

הערה

 מספרי חיוג מהיר מתחילים ב-#.
מספרי חיוג בלחצן אחד מתחילים ב-*.

 Add Number לחצו על ▲ או על ▼ כדי לבחור  5
 )הוספת מספר(.

לחצו על OK )אישור(.
להוספת מספרים לקבוצה לחצו על ▲ או על ▼ כדי   6

לבחור Alphabetic Order )סדר אלפביתי( או
Numeric Order )סדר מספרי( ולחצו על OK. לחצו 

 OK על ▲ או על ▼ כדי לבחור מספר ולחצו על
)אישור(.

בצעו אחת מהפעולות הבאות:  7
להוספת מספר נוסף לקבוצה חזרו על שלבים 5 ■ 

עד 6.
אם סיימתם להוסיף מספרים לקבוצה, לחצו על  ■ 

 ▲ או על ▼ כדי לבחור Complete )הושלם(.
לחצו על OK )אישור(.

בצעו אחת מהפעולות הבאות:  8
לשמירת קבוצה אחרת לשידור, חזרו על שלבים  ■ 

3 עד 7.
 ■ Stop/Exit לסיום שמירת קבוצות לשידור, לחצו על

)עצירה/יציאה(.

הערה

אתם יכולים להדפיס רשימה של כל מספרי החיוג 
בלחצן יחיד ומספרי החיוג המהיר. מספרי קבוצות 

יסומנו בעמודת GROUP )קבוצה(. )ראו "דוחות" 
בעמודים הבאים.(
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פרק 5

שינוי שם הקבוצה

לחצו על  )Phone Book( )ספר טלפונים(.  1
 Setup Groups לחצו על ▲ או על ▼ כדי לבחור  2

 )הגדרת קבוצות(. 
לחצו על OK )אישור(.

לחצו על ▲ או על ▼ כדי להציג את אפשרות   3
 התפריט שברצונכם לשנות. 

לחצו על OK )אישור(.
 Change Group לחצו על ▲ או על ▼ כדי לבחור  4

 Name )שינוי שם קבוצה(. 
לחצו על OK )אישור(.

הערה

שינוי שמות או מספרים שמורים:
אם ברצונכם לשנות תו, לחצו על ► או על ◄ כדי 

למקם את הסמן מתחת לתו שברצונכם לשנות, 
ולאחר מכן לחצו על Clear )נקה(. הזינו תו אחר.

הזינו את השם החדש באמצעות לוח מקשי החיוג   5
 )עד  16 תווים(. 

 לחצו על OK )אישור(.
)ראו "הזנת טקסט" בנספח ג' של המדריך הבסיסי 

).NEW CLIENTS למשתמש.( לדוגמה, הקלידו
 Complete-לחצו על ▲ או על ▼ כדי לבחור ב  6

 )הושלם(. 
לחצו על OK )אישור(.

לחצו על Stop/Exit )עצירה/יציאה(.  7

מחיקת קבוצה

לחצו על  )Phone Book( )ספר טלפונים(.  1
 Setup Groups לחצו על ▲ או על ▼ כדי לבחור  2

 )הגדרת קבוצות(. 
לחצו על OK )אישור(.

לחצו על ▲ או על ▼ כדי לבחור בקבוצה שאותה   3
 ברצונכם למחוק. 

לחצו על OK )אישור(.
לחצו על ▲ או על ▼ כדי לבחור Delete )מחיקה(.   4 

 לחצו על OK )אישור(.
לחצו על 1 לאישור.

לחצו על Stop/Exit )עצירה/יציאה(.  5

מחיקת מספר מקבוצה

לחצו על  )Phone Book( )ספר טלפונים(.  1
 Setup Groups לחצו על ▲ או על ▼ כדי לבחור  2

 )הגדרת קבוצות(. 
לחצו על OK )אישור(.

לחצו על ▲ או על ▼ כדי לבחור בקבוצה שאותה   3
 ברצונכם לשנות. 

לחצו על OK )אישור(.
לחצו על ▲ או על ▼ כדי לבחור במספר שאותו   4

 ברצונכם למחוק.
 לחצו על OK )אישור(.

לחצו על 1 לאישור.
 Complete-לחוץ על ▲ או על ▼ כדי לבחור ב  5

 )הושלם(. 
לחצו על OK )אישור(.

לחצו על Stop/Exit )עצירה/יציאה(.  6
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6  הדפסת דוחות

דוחות פקס
 Transmission( יש צורך להגדיר את דוח אימות השידור
 )Journal Period( ואת תקופת היומן )Verification Report

באמצעות מקשי Menu )תפריט(

 Transmission( דוח אימות שידור
)Verification Report

 Transmission( ניתן להשתמש בדוח אימות שידור
Verification Report( כהוכחה לשליחת פקס.  )לפרטים 

כיצד להגדיר את סוג הדוח הרצוי, ראו "דוח אימות שידור 
)Transmission Verification Report(" בפרק 4 במדריך 

ההפעלה הבסיסי למשתמש.(

יומן פקסים )דוח פעילות(
ניתן להגדיר למכשיר להדפיס יומן במרווחים קבועים )כל 

50 פקסים, כל 6, 12 או 24 שעות, כל 2 או 7 ימים(. גם 
אם הגדרתם את אפשרות המרווחים למצב Off )מבוטל(, 

תוכלו להדפיס את הדוח כמתואר בשלבים שבסעיף 
"כיצד להדפיס דוח" בעמודים הבאים. הגדרות היצרן הם 

every 50 Faxes )"כל 50 פקסים"(

לחצו על Menu )תפריט(.  1
לחצו על ▲ או על ▼ כדי לבחור Fax )פקס(.   2 

לחצו על OK )אישור(.
לחצו על ▲ או על ▼ כדי להציג את   3
 Report Settings )הגדרות הדוח(.

לחצו על OK )אישור(.
 Journal Period לחצו על ▲ או על ▼ כדי לבחור  4

)תקופת יומן(. 

לחצו על ► או על ◄ כדי לבחור מרווח.   5 
 לחצו על OK )אישור(.

 אם בחרתם every 50 Faxes )כל 50 פקסים(, 
עברו לשלב 8.

 ■  6, 12, 24 hours, 2 or 7 days 
) 6, 12, 24 שעות, 2 או 7 ימים(

המכשיר ידפיס את הדוח בשעה שנבחרה ולאחר 
מכן ימחק את כל המשימות מהזיכרון. אם זיכרון 

המכשיר יתמלא ב- 200 משימות לפני שהזמן 
שנבחר הגיע, המכשיר ידפיס את היומן מוקדם 

יותר ולאחר מכן ימחק את כל המשימות מהזיכרון. 
אם ברצונכם לקבל דוח נוסף לפני מועד הדפסת 

הדוח, ניתן להדפיס את הדוח בלי למחוק את 
המשימות מהזיכרון.

Every 50 Faxes )כל 50 פקסים( ■

המכשיר ידפיס את היומן כאשר נשמרו אצלו 
בזיכרון 50 פקסים.

הזינו בתבנית של 24 שעות את השעה שברצונכם   6
 להתחיל בה את ההדפסה.

 לחצו על OK )אישור(.
)לדוגמה: הזינו 19:45 לשעה 7:45 בערב.(

אם ברצונכם לבחור every 7 Days )כל 7 ימים( לחצו   7
על ▲ או על ▼ כדי לבחור :Day )יום(, ואז לחצו 

על ► או על ◄ כדי לבחור את היום הראשון עבור 
התחלת הספירה של 7 ימים.

לחצו על Stop/Exit )עצירה/יציאה(.  8

6
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פרק 6

דוחות
הדוחות הבאים זמינים:

XMIT Verify )אימות העברה( ■

 Transmission( הדפסת דוח אימות שידור
Verification Report( לשידור שלך.

Help List )רשימת עזרה( ■

הצגת עזרה כיצד לתכנת את המכשיר שלכם.
Quick Dial )חיוג מהיר( ■

הצגת רשימת השמות והמספרים שנשמרו בלחצני 
החיוג בלחצן יחיד והחיוג המהיר, בסדר אלפביתי 

או בסדר מספרי.
Fax Journal )יומן פקסים( ■

מציג מידע לגבי 200 הפקסים הנכנסים והיוצאים 
האחרונים.

)TX: שליחה(. )RX: קבלה.(
User Settings ■ )הגדרות משתמש(

הצגת רשימה של הגדרות המשתמש.
Network Config )תצורת רשת( ■

הצגת רשימת הגדרות הרשת שלכם.
■ )WLAN דוח( WLAN Report

.WLAN הדפסת דוח חיבור
 .Caller ID hist )היסטוריית שיחות מזוהות( ■

הצגת רשימה של המידע הזמין על השימות 
המזוהות. המידע מכסה את 30 שיחות הטלפונים 

והפקסים האחרונים שהתקבלו.

כיצד להדפיס דוח
לחצו על Menu )תפריט(.  1

 Print Reports-לחצו על ▲ או על ▼ כדי לבחור ב  2
 )הדפסת דוחות(. 

לחצו על OK )אישור(.
לחצו על ▲ או על ▼ כדי לבחור בדוח הרצוי.  3 

לחצו על OK )אישור(.
)רק עבור חיוג מהיר( לחצו על ▲ או על ▼ כדי   4

לבחור Alphabetic Order )סדר אלפביתי( או 
 Numeric Order )סדר מספרי(. 

לחצו על OK )אישור(.
לחצו על Mono Start )התחלה בשחור-לבן(.  5

לחצו על Stop/Exit )עצירה/יציאה(.  6
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7  צילום מסמכים

הגדרות צילום מסמכים
אתם יכולים לשנות את הגדרות צילום המסמכים באופן 

זמני לעותקים מרובים.
המכשיר יחזור להגדרות ברירת המחדל שלו לאחר דקה 

אחת או אם טיימר המצב מחזיר את המכשיר למצב פקס. 
)ראו "טיימר מצבים" בעמודים הקודמים.(

כדי לשנות הגדרה לחצו על COPY )צילום מסמכים( 
ואז לחצו על ▲ או על ▼ כדי לעבור בין הגדרות צילום 
המסמכים. כשקביעת ההגדרות הרצויה מסומנת, לחץ 

על ► או על ◄ כדי לבחור את האפשרות הזאת, 
.OK ולחץ על

 Mono אחרי שסיימתם לבחור את ההגדרות, לחצו על
Start )התחלה בשחור-לבן( או על Colour Start )התחלה 

בצבע(.

עצירת צילום מסמכים
 Stop/Exit לעצירת צילום המסמכים לחצו על

)עצירה/יציאה(.

שינוי מהירות הצילום ואיכות הצילום
אתם יכולים לבחור ממגוון אל מהירויות ואיכויות. הגדרת 

היצרן היא Normal )רגילה(.
Fast )מהירה( ■

מהירות צילום גבוהה וכמות הדיו הנמוכה ביותר. 
השתמשו באפשרות זו כדי לחסוך זמן בהדפסת 

מסמכים להגהה, מסמכים גדולים או העתקים 
רבים.

Normal )רגילה( ■
Normal )רגילה( זהו המצב המומלץ להדפסות 
רגילות. הגדרה זו מספקת איכות צילום טובה 

במהירות טובה.
Best )טובה ביותר( ■

השתמשו במצב Best )טובה ביותר( כדי לצלם 
בדייקנות, לדוגמה, כדי לצלם תמונות. הגדרה 
זו מספקת את הרזולוציה הגבוהה ביותר והיא 

האיטית ביותר.
לחצו על  )COPY( )צילום(.  1

טענו את המסמך שלכם.  2
הזינו את מספר העותקים הרצוי.  3

 Quality לחצו על ▲ או על ▼ כדי לבחור  4
)"איכות"(.

 Fast לחצו על ► או על ◄ כדי לבחור באפשרות  5
 )מהירה(, Normal )רגילה( או Best )טובה ביותר(. 

לחצו על OK )אישור(.
אם אינכם רוצים לשנות הגדרות נוספות, לחצו   6

על Mono Start )התחלה בשחור-לבן( או על 
Colour Start )התחלה בצבע(.

הערה

תוכלו לשמור כמה מההגדרות שבהן אתם   •
משתמשים לעתים קרובות באמצעות הפיכתן 

לברירת מחדל. הגדרות אלה יישארו עד שתשנו 
אותן שוב. )ראו "הגדרת המועדפים שלכם" 

בעמודים הבאים.(
התכונות Ink Save Mode )מצב חיסכון   •

בדיו(, Thin Paper Copy )צילום נייר דק(, 
 Watermark-צילום ספר( ו( Book Copy

Copy )צילום סימן מים( נתמכים 
 .Reallusion, Inc. באמצעות טכנולוגיה של

7
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פרק 7

הגדלה או הקטנה של המסמך המצולם
אתם יכולים לבחור יחס הגדלה או הקטנה. אם בחרתם 

באפשרות Fit to Page )התאמה לדף(, המכשיר שלכם 
יתאים את גודל ההדפסה באופן אוטומטי לגודל הדף 

המוגדר.
לחצו על  )COPY( )צילום(.  1

טענו את המסמך שלכם.  2
הזינו את מספר העותקים הרצוי.  3

 enlarge/Reduce לחצו על ▲ או על ▼ כדי לבחור  4
)הגדלה/הקטנה(.

לחצו על ► או על ◄ כדי לבחור 100%,   5
enlarge )הגדלה(, Reduce )הקטנה(, 

 Custom התאמה לדף( או( Fit to Page
(25-400%) )מותאם אישית )25 עד 400 אחוזים((.

בצעו אחת מהפעולות הבאות:  6
 ■ Reduce הגדלה( או( enlarge אם בחרתם

)הקטנה(, לחצו על OK ולחצו על ► או על ◄ כדי 
 לבחור את יחס ההגדלה או ההקטנה הרצוי.

לחצו על OK )אישור(.
 ■ Custom (25-400%) אם הבחירה שלכם היא
)מותאם אישית )25 עד 400 אחוזים((, לחצו על 

OK )אישור( והזינו את יחס ההגדלה או ההקטנה, 
 בין 25% ל-400%. 

לחצו על OK )אישור(.
 ■ Fit to Page אם בחרתם 100% או

)התאמה לדף( עברו לשלב 7.

i
i

i i

i
i
i

i i
i

אם אינכם רוצים לשנות הגדרות נוספות, לחצו   7
על Mono Start )התחלה בשחור-לבן( או על 

Colour Start )התחלה בצבע(.

הערה

האפשרות Page Layout )פריסת דף( אינה   •
זמינה עם enlarge/Reduce )הגדלה/הקטנה(.

Page Layout )פריסת דף(, Book Copy )צילום   •
ספר(, Sort )מיון(, Thin Paper Copy )צילום 
נייר דק( ו-Watermark Copy )צילום סימן מים( 

אינן זמינות עם Fit to Page )התאמה לדף(
Fit to Page )התאמה לדף( אינה עובדת   •

כאשר המסמך מוטה באלכסון על זכוכית הסורק 
בזווית גדולה מ-3 מעלות. באמצעות סימוני 

מיקום המסמך שבצד שמאל ובחלקו העליון של 
המכשיר, הניחו את המסמך בצמוד לפינה העליונה 

השמאלית של זכוכית הסורק כך שהצד הכתוב 
פונה כלפי מטה.

Fit to Page )התאמה לדף( אינה זמינה   •
.Legal למסמכים בגודל

 ,Ledger או A3 כאשר אתם משתמשים בנייר בגודל  •
האפשרות Duplex Copy )העתקה דו-צדדית( 
אינה זמינה במצב enlarge/Reduce )הגדלה/

הקטנה(.
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צילום מסמכים

7

צילום N מסמכים לדף אחד או לפוסטר 
)פריסת עמוד(

אפשרות צילום N מסמכים לדף אחד יכולה לעזור לכם 
לחסוך נייר בכך שהיא מאפשרת לכם לצלם שניים עד 

ארבעה דפים לעמוד מודפס אחד.
 Ledger או A3 התכונה 1 ל-2 מצלמת עמוד אחד בגודל

על לשני דפים בגודל A4 או Letter. אם אתם משתמשים 
בהגדרה זו, השתמשו בזכוכית הסורק.

אתם יכולים גם ליצור פוסטר. כאשר אתם משתמשים 
בתכונת הפוסטר המכשיר שלכם מחלק את המסמך 

לחלקים, ולאחר מכן מגדיל את החלקים כך שתוכלו לחבר 
אותם לפוסטר. אם אתם רוצים להדפיס פוסטר, השתמשו 

בזכוכית הסורק.

חשוב
Ledger או Letter  ,A3  ,A4-ודאו שגודל הנייר מכוון ל •

• אם אתם מדפיסים עותקי צבע מרובים, אפשרות 
העתקת N מסמכים לדף אחד אינה זמינה.

• )P( פירושו הדפסה לאורך ו-)L( פירושו הדפסה 
לרוחב.

• אתם יכולים ליצור רק העתק פוסטר אחד בלבד 
והעתק אחד בלבד במצב 1 ל-2 בכל פעם.

• לא ניתן ליצור העתק פוסטר כאשר מצלמים על 
שקפים.

הערה

האפשרויות Watermark Copy )צילום סימן    •
מים(, Book Copy )צילום ספר(, Sort )מיון(, 

 Thin Paper Copy )צילום נייר דק(, 
Ink Save Mode )מצב חיסכון בדיו( 

ו-enlarge/Reduce )הגדלה/הקטנה( אינן זמינות 
עם Page Layout )פריסת דף(.

האפשרות Skew Adjustment )כיוון הטיה( אינה    •
זמינה עם פוסטר וצילום 1 ל-2.

האפשרות Duplex Copy )צילום דו-צדדי( אינה    •
זמינה עם צילום פוסטר.

לחצו על  )COPY( )צילום(.  1
טענו את המסמך שלכם.  2

הזינו את מספר העותקים הרצוי.  3

 Page Layout לחצו על ▲ או על ▼ כדי לבחור  4
)פריסת עמוד(.

לחצו על ► או על ◄ כדי לבחור מבטל   5
 ,2 in 1 (L) , 2 in 1 (P) ,Off(1 in 1)

 ,Poster(2 x 1) ,1 to 2 ,4 in 1 (L) , 4 in 1 (P)
.12 in 1 (ID) או Poster(3 x 3) ,Poster(2 x 2) 

לחצו על OK )אישור(.
לפרטים אודות )ID( in 1  2  )2 ל-1 )תעודת זהות((, ראו "צילום   1

שני מסמכים לדף אחד )תעודת זהות(" בעמודים הבאים.

 Poster(2 x 2)  2  )2 ל-1( או in 1 אם בחרתם
)פוסטר( עם נייר בגודל A3 או Ledger, עברו לשלב 6 

 כדי לבחור את גודל הנייר של המסמך שלכם.
אם בחרתם הגדרה אחרת עברו לשלב 7.

בצעו אחת מהפעולות הבאות:  6
אם בחרתם in 1 ( P) 2  או in 1  (L) 2  ■ לחצו 
 Layout Format על ▲ או על ▼ כדי לבחור

)תבנית פריסה(. לחצו על ► או על ◄ כדי 
 ,LTRx2 → LGRx1 ,LGRx2 → LGRx1 לבחור

.A4x2 → A3x1 או A3x2 → A3x1

 אם בחרתם Poster(2 x 2) ■ לחצו על ▲ 
 Layout Format או על ▼ כדי לבחור

)תבנית פריסה(. לחצו על ► או על ◄ כדי 
 ,LTRx1 → LGRx4 ,LGRx1 → LGRx4 לבחור

.A4x1 → A3x4 או A3x1 → A3x4

אם אינכם רוצים לשנות הגדרות נוספות לחצו   7
על Mono Start )התחלה בשחור-לבן( או על 

Colour Start )התחלה בצבע( כדי לסרוק את העמוד. 
אם הנחתם מסמך במזין המסמכים האוטומטי או 

שאתם יוצרים פוסטר, המכשיר יסרוק את המסמך 
ויתחיל להדפיס.

אם אתם משתמשים בזכוכית הסורק, עברו 
לשלב 8.

לאחר שהמכשיר יסרוק את העמוד, לחצו על 1 כדי   8
לסרוק את העמוד הבא.

הניחו את הדף הבא על זכוכית הסורק.  9 
לחצו על OK )אישור(.
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חזרו על שלבים 8 ו-9 לכל עמוד בפריסה.
לאחר סיום סריקת כל העמודים לחצו על 2 כדי   0

להשלים את הפעולה.

הערה

אם סוג הנייר שבחרתם עבור צילום N מסמכים לדף 
אחד הוא נייר צילום, המכשיר ידפיס את הצילומים 

כאילו בחרתם נייר רגיל.

אם אתם מצלמים ממזין המסמכים האוטומטי, הכניסו את 
המסמך כך שהצד המודפס פונה מעלה, ובכיוון המוצג להלן:

■  )in 1 (P 2  )2 ל-1 )אורך((

■  )in 1 (L 2  )2 ל-1 )רוחב((

■  )in 1 (P 4  )4 ל-1 )אורך((

■  )in 1(L 4  )4 ל-1 )רוחב((

אם אתם מצלמים מזכוכית הסורק, הניחו את המסמך כך 
שהצד המודפס פונה מטה ,ובכיוון המוצג להלן:

■  )in 1(P 2  )2 ל-1 )אורך((

■  )in 1(L 2  )2 ל-1 )רוחב((

■  )in 1 (P 4  )4 ל-1 )אורך((

■  )in 1 (L 4  )4 ל-1 )רוחב((

■ to 2 1  )1 ל-2(

■  )Poster(2 x 1 )2 ל-1 פוסטר(
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■  )Poster(2 x 2 )פוסטר(

■  )Poster(3 x 3 )פוסטר(

צילום שני מסמכים לדף אחד – תעודת 
זהות

ניתן לצלם שני צדדים של תעודת זהות על דף אחד, תוך 
שמירה על גודל התעודה המקורי. ודאו שגודל הנייר מכוון 

.Letter או A4-ל

לחצו על  )COPY( )צילום(.  1

הניחו את תעודת הזהות כשהצד המודפס פונה   2
בפינה השמאלית של זכוכית הסורק.

3 מ"מ או יותר )שמאל, למעלה(  1

הזינו את מספר העותקים הרצוי.  3
 Page Layout לחצו על ▲ או על ▼ כדי לבחור  4

)פריסת עמוד(.
לחצו על ► או על ◄ כדי לבחור באפשרות   5

 in 1 (ID) 2  )2 ל-1 )תעודת זהות(( 
לחצו על OK )אישור(.

לחצו על Mono Start )התחלה בשחור-לבן( או על   6
 Colour Start )התחלה בצבע(.

המכשיר יתחיל לסרוק את העמוד הראשון.
לאחר שהמכשיר מצלם צד אחד, לחצו על 1 הפכו את   7

תעודת הזהות ולחצו על OK )אישור( כדי לסרוק את 
הצד השני.

1

הערה

ניתן לצלם תעודת זהות במידה שהדבר מותר לפי 
החוק. ראו "שימוש לא חוקי בציוד לצילום מסמכים" 

בחוברת הוראות בטיחות והצהרות משפטיות.

הערה

האפשרויות Watermark Copy )צילום סימן מים(,   •
 Duplex ,)מיון( Sort ,)צילום ספר( Book Copy

 Thin Paper Copy ,)צילום דו-צדדי( Copy
)צילום נייר דק(, Ink Save Mode )מצב חיסכון 

בדיו( ו-enlarge/Reduce )הגדלה/הקטנה( אינן 
זמינות עם in 1 (ID) 2.  )2 ל-1 )תעודת זהות((

אם אתם מדפיסים עותקי צבע מרובים, אפשרות 2   •
ל-1 )תעודת זהות( אינה זמינה.
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מיון עותקים במזין המסמכים האוטומטי
ניתן למיין עותקים מרובים. הדפים ייערמו בסדר 321, 

321, 321 וכן הלאה.

לחצו על  )COPY( )צילום(.  1
טענו את המסמך שלכם.  2

הזינו את מספר העותקים הרצוי.  3
 Stack/Sort לחצו על ▲ או על ▼ כדי להציג את  4

)ערימה/מיון(.
לחצו על ► או על ◄ כדי לבחור באפשרות   5

 Sort )מיון(. 
לחצו על OK )אישור(.

אם אינכם רוצים לשנות הגדרות נוספות, לחצו   6
על Mono Start )התחלה בשחור-לבן( או על 

Colour Start )התחלה בצבע(.

התאמת הצפיפות
ניתן לכוון את צפיפות הצילומים כדי שהעותקים יהיו כהים 

או בהירים יותר.
לחצו על  )COPY( )צילום(.  1

טענו את המסמך שלכם.  2
הזינו את מספר העותקים הרצוי.  3

לחצו על ▲ או על ▼ כדי לבחור Density )צפיפות(.  4
לחצו על ► או על ◄ כדי להכהות או להבהיר את   5

 הצילום.
לחצו על OK )אישור(.

אם אינכם רוצים לשנות הגדרות נוספות, לחצו   6
על Mono Start )התחלה בשחור-לבן( או על 

Colour Start )התחלה בצבע(.

מצב חיסכון בדיו
Ink Save Mode )מצב חיסכון בדיו( יכול לעזור לכם 

לחסוך בדיו. המכשיר מדפיס את הצבעים בגוון בהיר יותר 
ומדגיש את קווי המתאר של התוכן, כמוצג להלן:

כמות הדיו הנחסכת משתנה בהתאם למסמך.
Ink Save Mode: Off )מצב חיסכון בדיו: מבוטל(

Ink Save Mode: On )מצב חיסכון בדיו: מופעל(

לחצו על  )COPY( )צילום(.  1
טענו את המסמך שלכם.  2

הזינו את מספר העותקים הרצוי.  3
לחצו על ▲ או על ▼ כדי לבחור   4

 Advanced Settings )הגדרות מתקדמות(. 
לחצו על OK )אישור(.

 Ink Save Mode-לחצו על ▲ או על ▼ כדי לבחור ב  5
)מצב חיסכון בדיו(.

לחצו על OK )אישור(.  6

הערה

 Page Layout ,)התאמה לדף( Fit to Page
)פריסת דף( וכן Book Copy )צילום ספר( אינם 

זמינים עם Sort )מיון(.
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אם אינכם רוצים לשנות הגדרות נוספות, לחצו   7
על Mono Start )התחלה בשחור-לבן( או על 

Colour Start )התחלה בצבע(.

צילום נייר דק
אם המסמך שלכם הוא עותק דו-צדדי על נייר דק, בחרו 

באפשרות Thin Paper Copy )צילום נייר דק( כדי 
שהחומר המודפס על הצד השני לא "ידלוף" לצילום.

לחצו על  )COPY( )צילום(.  1
טענו את המסמך שלכם.  2

הזינו את מספר העותקים הרצוי.  3
לחצו על ▲ או על ▼ כדי לבחור   4

 Advanced Settings )הגדרות מתקדמות(.
לחצו על OK )אישור(.

לחצו על ▲ או על ▼ כדי להציג את   5
 Thin Paper Copy )צילום נייר דק(

לחצו על OK )אישור(.
לחצו על Mono Start )התחלה בשחור-לבן( או על   6

Colour Start )התחלה בצבע(.

כיוון הטיה
אם העותק שסרקתם מונח באלכסון, המכשיר מסוגל 

לתקן את הנתונים באופן אוטומטי. הגדרה זו זמינה רק 
כאשר אתם משתמשים בזכוכית הסורק.

לחצו על  )COPY( )צילום(.  1
טענו את המסמך שלכם.  2

הזינו את מספר העותקים הרצוי.  3
 Skew Adjustment לחצו על ▲ או על ▼ כדי לבחור  4

)כיוון הטיה(. 
 Auto 5  לחצו על ► או על ◄ כדי לבחור באפשרות

 )אוטומטי( )או Off )מבוטל((. 
לחצו על OK )אישור(.

אם אינכם רוצים לשנות הגדרות נוספות, לחצו   6
על Mono Start )התחלה בשחור-לבן( או על 

Colour Start )התחלה בצבע(.

הערה

האפשרויות Watermark Copy )צילום סימן מים(,   •
 Skew Adjustment ,)צילום ספר( Book Copy

)כיוון הטיה(, Thin Paper Copy )צילום נייר דק( 
 Ink פריסת דף( אינן זמינות עם( Page Layout-ו

Save Mode )מצב חיסכון בדיו(.
Ink Save Mode )מצב חיסכון בדיו( עשוי לגרום   •

להדפסות שלכם להיראות שונות מהמסמך 
המקורי.

הערה

 Page Layout ,)התאמה לדף( Fit to Page
 )פריסת דף(, Skew Adjustment )כיוון הטיה(,

 Book Copy ,)מצב חיסכון בדיו( Ink Save Mode
)צילום ספר( ו-Watermark Copy )צילום סימן 

 Thin Paper Copy מים( אינם זמינים עם
)צילום נייר דק(.

הערה

האפשרויות to 2 1  )1 ל-2(, Poster )פוסטר(,   •
 Ink Save Mode )מצב חיסכון בדיו(,
 Thin Paper Copy )צילום נייר דק(,

 Watermark-צילום ספר(, ו( Book Copy
Copy )צילום סימן מים( אינן זמינות עם 

Skew Adjustment )כיוון הטיה(.
אינכם יכולים להשתמש בהגדרה זו עם נייר בגודל   •

A3  ,Ledger או עם נייר קטן מ-64 מ"מ x  91 מ"מ.

הגדרה זו זמינה רק עבור נייר מרובע או ריבועי.  •
כיוון ההטיה זמין רק אם המסמך מוטה בזווית   •

קטנה מ-3 מעלות.
ייתכן ש-Skew Adjustment )כיוון ההטיה( לא   •

יעבוד אם המסמך שלכם עבה מדי.
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צילום ספר
אפשרות צילום ספר מתקנת שוליים כהים והטיה בזמן 
צילום מזכוכית הסורק. המכשיר שלכם יכול לתקן את 

הנתונים באופן אוטומטי או שאתם יכולים לקבוע תיקונים 
מסוימים.

לחצו על  )COPY( )צילום(.  1
טענו את המסמך שלכם.  2

הזינו את מספר העותקים הרצוי.  3
לחצו על ▲ או על ▼ כדי לבחור   4

 Advanced Settings )הגדרות מתקדמות(.
לחצו על OK )אישור(.

 Book Copy לחצו על ▲ או על ▼ כדי לבחור  5
)צילום ספר(.

לחצו על OK )אישור(.  6
 Mono Start אחרי שסיימתם לבצע תיקונים, לחצו על  7
)התחלה בשחור-לבן( או על Colour Start )התחלה 

בצבע(.

צילום סימן מים
אתם יכולים להוסיף לוגו או טקסט לתוך המסמך שלכם 

כסימן מים. אתם יכולים לבחור אחת מתבניות סימני 
המים, נתונים מכרטיס הזיכרון שלכם או מכונן זיכרון 

ההבזק מסוג USB או נתונים סרוקים.

שימוש בתבנית
לחצו על  )COPY( )צילום(.  1

טענו את המסמך שלכם.  2
הזינו את מספר העותקים הרצוי.  3
לחצו על ▲ או על ▼ כדי לבחור   4

 Advanced Settings )הגדרות מתקדמות(.
לחצו על OK )אישור(.

 Watermark Copy לחצו על ▲ או על ▼ כדי לבחור  5
 )צילום סימן מים(.

לחצו על OK )אישור(.
 Template לחצו על ▲ או על ▼ כדי לבחור  6

 )תבנית(. 
לחצו על OK )אישור(.

במקרה הצורך שנו את ההגדרות מבין האפשרויות   7
.LCD-המופיעות על צג ה

אם אינכם רוצים לשנות הגדרות נוספות, לחצו   8
על Mono Start )התחלה בשחור-לבן( או על 

Colour Start )התחלה בצבע(.

הערה

 Duplex ,)מיון( Sort ,)פריסת דף( Page Layout
 Skew Adjustment ,)העתקה דו-צדדית( Copy

)כיוון הטיה(, Ink Save Mode )מצב חיסכון בדיו(, 
 Thin Paper ,)התאמה לדף( Fit to Page

 Watermark Copy-צילום נייר דק( ו( Copy
 Book Copy צילום סימן מים( אינם זמינים עם(

)צילום ספר(.

הערה

 Page Layout ,)התאמה לדף( Fit to Page
)פריסת דף(, Thin Paper Copy )צילום 

נייר דק(, Skew Adjustment )כיוון הטיה(, 
 Book Copy-מצב חיסכון בדיו( ו( Ink Save Mode

 Watermark Copy צילום ספר( אינם זמינים עם(
)צילום סימן מים(.
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שימוש בנתונים מכרטיסי זיכרון או מכונן זיכרון 
USB הבזק מסוג

לחצו על  )COPY( )צילום(.  1
טענו את המסמך שלכם.  2

הזינו את מספר העותקים הרצוי.  3
 Advanced לחצו על ▲ או על ▼ כדי לבחור  4

 Settings )הגדרות מתקדמות(.
לחצו על OK )אישור(.

 Watermark Copy לחצו על ▲ או על ▼ כדי לבחור  5
 )צילום סימן מים(.

לחצו על OK )אישור(.
 .USB הכניסו כרטיס זיכרון או כונן זיכרון הבזק מסוג  6

לחצו על ▲ או על ▼ כדי לבחור Media )מדיה(.
לחצו על OK )אישור( ואז על ► או על ◄ כדי לבחור   7
הנתונים שבהם ברצונכם להשתמש עבור סימן המים. 

לחצו על OK )אישור( ושנו הגדרות נוספות כרצונכם   8
.LCD-מבין האפשרויות המופיעות על צג ה

אם אינכם רוצים לשנות הגדרות נוספות, לחצו   9
על Mono Start )התחלה בשחור-לבן( או על 

Colour Start )התחלה בצבע(.

שימוש במסמך נייר סרוק כסימן המים שלכם
לחצו על  )COPY( )צילום(.  1

הזינו את מספר העותקים הרצוי.  2
לחצו על ▲ או על ▼ כדי לבחור   3

 Advanced Settings )הגדרות מתקדמות(.
לחצו על OK )אישור(.

 Watermark Copy לחצו על ▲ או על ▼ כדי לבחור  4
 )צילום סימן מים(.

לחצו על OK )אישור(.
לחצו על ▲ או על ▼ כדי לבחור Scan )סריקה(.   5

לחצו OK )אישור( והניחו על זכוכית הסורק את הדף 
שבו תרצו להשתמש כסימן מים.

לחצו על Mono Start )התחלה בשחור-לבן( או על   6
Colour Start )התחלה בצבע(.

הוציאו את מסמך סימן המים שסרקתם וטענו את   7
המסמך שאותו תרצו לצלם.

לחצו על ► או על ◄ כדי לשנות את   8
 ה-Transparency )שקיפות( של סימן המים. 

לחצו על OK )אישור(.
אם אינכם רוצים לשנות הגדרות נוספות, לחצו   9

על Mono Start )התחלה בשחור-לבן( או על 
Colour Start )התחלה בצבע(.

הערה

לא ניתן להגדיל או להקטין סימן מים סרוק.

חשוב
אין להוציא את כרטיס הזיכרון או את כונן זיכרון 

 PHOTO CAPTURE כאשר USB ההבזק מסוג
מהבהב, כדי למנוע גרימת נזק לכרטיס הזיכרון, 

לכונן זיכרון ההבזק מסוג USB או לנתונים השמורים 
עליהם.
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צילום משני הצדדים
אתם יכולים להקטין את כמות הנייר המשמש לצילום, על 

ידי צילום משני צדי הנייר.
אנו ממליצים להזין את המסמך שלכם באמצעות מזין 
המסמכים האוטומטי לשם ביצוע צילום דו-צדדי. בעת 

צילום מסמכים דו-צדדיים ולספרים יש להשתמש 
בזכוכית הסורק.

)Long edge flip )היפוך שוליים ארוכים((
לאורך

לרוחב

)short edge flip )היפוך שוליים קצרים((
לאורך

לרוחב

הערה

 in 1 (ID) 2    )2 ל-1•  )תעודת זהות((, 
Poster )פוסטר( ו-Book Copy )צילום ספר( 

ו-Fit to Page )התאמה לדף( אינן זמינות 
עם Duplex Copy )העתקה דו-צדדית(.

  ,  •A5  ,A4 ניתן להשתמש בניירות רגילים בגדלים
Legal  ,Letter  ,A3 או Ledger בלבד.

, האפשרות   •Ledger או A3 בעת שימוש בגודלי נייר
enlarge/Reduce )הגדלה/הקטנה( אינה זמינה 

עם Duplex Copy )העתקה דו-צדדית(. 
( פירושו הדפסה   •L(-פירושו להדפסה לאורך ו )P(

לרוחב.

לחצו על Duplex Copy )צילום דו-צדדי( בלוח הבקרה   1
של המכשיר.

לחצו על ► או על ◄ כדי לבחור On )מופעל( כדי   2
להפעיל את הגדרות ההעתקה הדו-צדדית.

 Flip Type לחצו על ▲ או על ▼ כדי לבחור  3
 )סוג ההיפוך(. 

לחצו על OK )אישור(.
לחצו על ▲ או על ▼ כדי לבחור   4

Longedge Flip(P) )היפוך שוליים ארוכים לאורך(, 
Longedge Flip(L) )היפוך שוליים אורכים לרוחב(, 
Shortedge Flip(P) )היפוך שוליים קצרים לאורך( או 
 Shortedge Flip(L) )היפוך שוליים קצרים לרוחב(. 

לחצו על OK )אישור(.
בצעו אחת מהפעולות הבאות:  5

 ■ Ledger או A3 אם אתם מצלמים מסמכים בגודל
עברו לשלב 6.

 ■ Letter  ,A5  ,A4 אם אתם מצלמים מסמכים בגודל
או Legal עברו לשלב 8.

לחצו על ▲ או על ▼ כדי לבחור הגדרות   6
.A3/LGR DX Setting 

לחצו על OK )אישור(.

הערה

אפשרות העתקת N מסמכים לדף אחד אינה זמינה 
.A3/LGR DX Setting עם

 Fit to Page לחצו על ▲ או על ▼ לבחירת  7
)התאמה לדף( או keep Scale )שמירה על קנה 

מידה(. לחצו על OK )אישור(.

הערה

אם בחרתם באפשרות Fit to Page )התאמה 
לדף(, המכשיר יקטין את גודל המסמך באופן 

אוטומטי כך שיתאים לאזור הניתן להדפסה. אם 
בחרתם באפשרות keep Scale )שמירה על 

קנה מידה(, המכשיר לא ישנה את גודל המסמך. 
ייתכן שהחלק העליון והתחתון ייחתכו, בהתאם 

לגודל המסמך.

לחצו על ▲ או על ▼ כדי לבחור exit )יציאה(.   8 
לחצו על OK )אישור(.

טענו את המסמך שלכם.   9 
לחצו על OK )אישור(.
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צילום מסמכים

7

הזינו את מספר העותקים הרצוי.  0
לחצו על Mono Start )התחלה בשחור-לבן( או על   Q

 Colour Start )התחלה בצבע(.
אם הנחתם את המסמך במזין המסמכים האוטומטי, 

 המכשיר יסרוק את העמודים ויתחיל בהדפסה.
.W אם אתם משתמשים בזכוכית הסורק, עברו לשלב

בצעו אחת מהפעולות הבאות:  W
 ■ הניחו את הדף הבא על זכוכית הסורק.

.E לחצו על 1. עברו לשלב
לאחר סיום סריקת כל העמודים לחצו על 2. ■

לחצו על OK )אישור(.  E 
המכשיר יתחיל בסריקת המסמך ובהדפסתו.

אל תגעו בעמודים המודפסים עד שהם מוצאים מהמכשיר 
בפעם השנייה. המכשיר ידפיס ויוציא את הדף בפעם 

הראשונה, ואז ימשוך אותו בחזרה כדי להדפיס על 
הצד השני.

הערה

• אם המסמך שלכם גורם להיתקעות נייר, נסו 
להשתמש באחת מההגדרות המיוחדות להעתקה 

דו-צדדית. לחצו על ▲ או על ▼ כדי לבחור 
Advanced )מתקדם( ואז לחצו על OK )אישור( 

לאחר שלב 5. לחצו על ▲ או על ▼ כדי לבחור 
.DX2 או DX1 

DX1 עוזרת למנוע היתקעות נייר בעת הצילום, על 
ידי כך שהיא מותירה זמן רב יותר לדיו להתייבש. 

DX2 מותירה זמן רב יותר לדיו להתייבש וגם 
צורכת כמות קטנה יותר של דיו.

.  •Ledger או A3 אינה זמינה לנייר בגודל DX1

קביעת השינויים שערכתם כברירת 
המחדל החדשה

תוכלו לשמור את הגדרות הצילום שלכם עבור 
Quality )איכות(, Tray Select )בחירת מגש( 

)WD0176J-CFM(, enlarge/Reduce )הגדלה/הקטנה(, 
Density )צפיפות(, Page Layout )פריסת עמוד(, 
 Ink Save Mode ,)כיוון הטיה( Skew Adjustment

)מצב חיסכון דיו(, Thin Paper Copy )צילום נייר דק( 
ו-Duplex Copy )צילום דו-צדדי( שבהן אתם משתמשים 

הכי הרבה, על ידי הגדרתן כהגדרות ברירת המחדל. 
הגדרות אלה יישארו עד שתשנו אותן שוב.
לחצו על  )COPY( )צילום(.  1

לחצו על ▲ או על ▼ כדי לבחור את ההגדרות   2
 החדשות שלכם. 

 לחצו על OK )אישור(.
חזרו על שלב זה עבור כל הגדרה שברצונכם לשנות.

אחרי סיום שינוי ההגדרה האחרונה, לחצו על   3
 Set New Default או על ▼ כדי לבחור את ▲

 )קביעת כברירת מחדל חדשה(. 
לחצו על OK )אישור(.

לחצו על 1 כדי לבחור Yes )כן(.  4
לחצו על Stop/Exit )עצירה/יציאה(.  5

שחזור כל ההגדרות בחזרה 
להגדרות יצרן

ניתן לשחזר את הגדרות הצילום
עבור Quality )איכות(, Tray Select )בחירת מגש(

)WD0176J-CFM( enlarge/Reduce )הגדלה/הקטנה(, 
Density )צפיפות(, Page Layout )פריסת עמוד(, 
 Ink Save Mode ,)כיוון הטיה( Skew Adjustment

)מצב חיסכון דיו(, Thin Paper Copy )צילום נייר דק( 
ו-Duplex Copy )צילום דו-צדדי( שאותן שיניתם, בחזרה 

להגדרות היצרן.
לחצו על  )COPY( )צילום(.  1

 Factory Reset לחצו על ▲ או על ▼ כדי לבחור  2
 )איפוס להגדרות יצרן(.
לחצו על OK )אישור(.

לחצו על 1 כדי לבחור Yes )כן(.  3
לחצו על Stop/Exit )עצירה/יציאה(.  4
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הדפסת תמונות מכרטיס זיכרון או 
USB מכונן זיכרון הבזק מסוג 8

 PhotoCapture-פעולות ה
Center™ 

כרטיסי זיכרון, כונן זיכרון הבזק מסוג 
USB ומבנה תיקיות

המכשיר שלכם מתוכנן כך שיוכל לקרוא קובצי תמונות של 
מצלמות דיגיטליות מודרניות, כרטיסי זיכרון וכונני זיכרון 
הבזק מסוג USB. עם זאת, קראו בבקשה את הנקודות 

להלן, כדי למנוע טעויות:
 . ■ JPG הסיומת של קובץ התמונה חייבת להיות

  ,.JPEG המכשיר לא יזהה סיומות קבצים אחרות, כגון(
GIF  ,.TIF. וכן הלאה(.

הדפסה ישירה של  ™PhotoCapture Center ■ חייבת 
 PhotoCapture Center™  להתבצע בנפרד מפעולות

באמצעות המחשב. )לא ניתן לבצע כמה פעולות 
במקביל.(

המכשיר מסוגל לקרוא עד 999 ■ קבצים על כרטיס זיכרון 
.USB או כונן זיכרון הבזק מסוג

קובץ DPOF ■ על כרטיסי זיכרון חייב להיות בפורמט 
DPOF חוקי. )ראו "הדפסת DPOF"  בעמודים הבאים.(

שימו לב בבקשה לנושאים הבאים:
כאשר אתם מדפיסים אינדקס או תמונה,  ■ 

 ™PhotoCapture Center ידפיס את כל התמונות 
החוקיות, גם אם תמונה אחת או יותר נפגמו. תמונות 

פגומות לא יודפסו.
)למשתמשים בכרטיס זיכרון( ■

המכשיר שלכם תוכנן כך שיוכל לקרוא כרטיסי זיכרון 
שפורמטו על ידי מצלמה דיגיטלית.

כאשר מצלמה דיגיטלית מפרמטת כרטיס זיכרון היא 
יוצרת תיקייה מיוחדת שאליה היא מעתיקה את נתוני 
התמונה. אם אתם צריכים לשנות באמצעות המחשב 
האישי שלכם את נתוני התמונה השמורים על כרטיס 

הזיכרון, אנו ממליצים שלא לשנות את מבנה התיקיות 
שהמצלמה יצרה. כאשר אתם שומרים לכרטיס 

הזיכרון קובצי תמונות חדשים או קבצים ששונו, אנו 
ממליצים להשתמש באותה התיקייה שבה משתמשת 

המצלמה הדיגיטלית שלכם. אם הנתונים אינם 
נשמרים לאותה התיקייה, ייתכן שהמכשיר לא יצליח 

לקרוא את הקובץ או להדפיס את התמונה.
■ )USB למשתמשי כונן זיכרון הבזק מסוג(

 USB המכשיר תומך בכונני זיכרון הבזק מסוג
.Windows® שפורמטו על-ידי
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USB הדפסת תמונות מכרטיס זיכרון או מכונן זיכרון הבזק מסוג

8

הדפסת סרטים
ניתן להדפיס תמונות בודדות מקובצי סרטים השמורים על 

.USB כרטיס זיכרון או על כונן זיכרון הבזק מסוג
קובצי סרטים מפוצלים באופן אוטומטי ל-9 חלקים, 

ונשמרים ב-3 שורות, כך שתוכלו לראות את הסצנות 
ולהדפיס אותן.

הדפסת תמונות

אינדקס הדפסה )תמונות ממוזערות(
™PhotoCapture Center נותן מספרים לתמונות )כגון 

No.3  ,No.2  ,No.1 וכן הלאה(.

™The PhotoCapture Center משתמש במספרים אלה כדי 
לזהות כל תמונה ותמונה. אתם יכולים להדפיס עמוד של 
תמונות ממוזערות, כדי להציג את כל התמונות השמורות 

.USB על כרטיס הזיכרון או על כונן ההבזק מסוג

הקפידו להכניס את כרטיס הזיכרון או את כונן זיכרון   1
 ההבזק מסוג USB לחריץ המתאים.

.)PHOTO CAPTURE(  לחצו על

 Print Index-לחצו על ▲ או על ▼ כדי לבחור ב  2
 )הדפסת אינדקס(. 

לחצו על OK )אישור(.

הערה

לא ניתן לבחור סצנת סרט מסוימת.  •
 MOV או AVI ניתן להשתמש בסרטים בתבניות  •

 )Motion JPEG בלבד(. עם זאת, המכשיר לא 
יכול להדפיס מקובצי AVI הגדולים מ-GB  1 )משך 

הסרטה של כ-30 דקות( או מקובצי MOV הגדולים 
מ-GB  2 )משך הסרטה של כ-60 דקות(.

הערה

רק שמות קבצים בעלי 8 תווים או פחות יודפסו באופן 
תקין בדף האינדקס.
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פרק 8

 Layout לחצו על ▲ או על ▼ כדי לבחור  3
Format )תבנית פריסה(. לחצו על ► או על ◄ 

כדי לבחור Images/Line 6 ) 6 תמונות/שורה( או 
 Images/Line 5 ) 5 תמונות/שורה(. 

לחצו על OK )אישור(.

משך ההדפסה של Images/Line 5   )5 תמונות/
 , 6 Images/Line שורה( יהיה ארוך יותר מאשר
 )6 תמונות/שורה(, אולם איכות ההדפסה תהיה 

טובה יותר.
בצעו אחת מהפעולות הבאות:  4

 ■ Paper Type לחצו על ▲ או על ▼ כדי לבחור
)סוג נייר( ולחצו על ► או על ◄ כדי לבחור בסוג 

הנייר שבו אתם משתמשים Plain Paper )רגיל(, 
 Brother ,)נייר הזרקת דיו( Inkjet Paper

BP71, Brother BP61 או Other Glossy )נייר 
מבריק אחר(.

לחצו על OK )אישור(.
 ■ Paper Size לחצו על ▲ או על ▼ כדי לבחור 

)גודל נייר( ולחצו על ► או על ◄ כדי לבחור את 
.Letter או A4 ,גודל הנייר שבו את משתמשים

לחצו על OK )אישור(.
אם אינכם רוצים לשנות את הגדרות הנייר עברו  ■ 

לשלב 5.
לחצו על Colour Start )התחלה בצבע( כדי להדפיס.  5

הדפסת תמונות
לפני שתוכלו להדפיס תמונה בודדת עליכם לדעת את 

מספר התמונה.
הקפידו להכניס את כרטיס הזיכרון או את כונן זיכרון   1

 ההבזק מסוג USB לחריץ המתאים.
.)PHOTO CAPTURE(  לחצו על

הדפיסו את האינדקס. )ראו "הדפסת אינדקס )תמונות   2
ממוזערות(" בעמודים הקודמים.(

 Print Photos-לחצו על ▲ או על ▼ כדי לבחור ב  3
 )הדפסת תמונות(. 

לחצו על OK )אישור(.
הקישו את מספר התמונה שברצונכם להדפיס מתוך   4
 התמונות הממוזערות המודפסות על דף האינדקס. 

לחצו על OK )אישור(.
חזרו על שלב 4 עד שתסיימו להזין את כל מספרי   5

התמונות שברצונכם להדפיס.

הערה

• אתם יכולים להזין כמה מספרים ביחד, על ידי 
שימוש ב-* כפסיק או בסימן # בתור מקף. לדוגמה, 

הקישו 1, *, 3, *, 6 כדי להדפיס את תמונות מס' 
1, מס' 3 ומס' 6. הקישו 1, #, 5 כדי להדפיס את 

תמונות מס' 1 עד מס' 5.

ניתן להזין עד 12•  תווים )כולל פסיקים( עבור מספרי 
התמונות שברצונכם להדפיס.

 OK אחרי שבחרתם את מספרי התמונות לחצו על  6
)אישור( שוב.

באמצעות מקשי החיוג, הזינו את מספר העותקים   7
הרצוי.

בצעו אחת מהפעולות הבאות:  8
"הגדרות  לשינוי הגדרות ההדפסה. )עיינו בפרק  ■

הדפסה ב- ™PhotoCapture Center" בעמודים 
הבאים(.

אם אינכם רוצים לשנות הגדרות כלשהן, לחצו על  ■ 
Colour Start )התחלה בצבע( כדי להדפיס.

6 Images/Line 
 )6 תמונות/שורה( 

5 Images/Line 
 )5 תמונות/שורה(
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USB הדפסת תמונות מכרטיס זיכרון או מכונן זיכרון הבזק מסוג

8

הדפסת כל התמונות
תוכלו להדפיס את כל התמונות השמורות בכרטיס זיכרון 

.USB או בכונן זיכרון הבזק מסוג
הקפידו להכניס את כרטיס הזיכרון או את כונן זיכרון   1

 ההבזק מסוג USB לחריץ המתאים.
.)PHOTO CAPTURE(  לחצו על

לחצו על ▲ או על ▼ כדי לבחור   2
 ב-Print All Photos )הדפסת כל התמונות(. 

לחצו על OK )אישור(.
באמצעות מקשי החיוג, הזינו את מספר העותקים   3

הרצוי.
בצעו אחת מהפעולות הבאות:  4

"הגדרות  לשינוי הגדרות ההדפסה. )עיינו בפרק  ■
הדפסה ב- ™PhotoCapture Center" בעמודים 

הבאים(.
אם אינכם רוצים לשנות הגדרות כלשהן, לחצו על  ■ 

Colour Start )התחלה בצבע( כדי להדפיס.

שיפור תמונות
אתם יכולים לערוך את התמונות שלכם ולהוסיף להן 
אפקטים, ואז לצפות בהן בצג ה-LCD לפני ההדפסה.

הערה

• אחרי הוספת אפקט מסוים אתם יכולים להגדיל 
את תצוגת התמונה, על ידי לחיצה על *. לחצו שוב 

על * כדי לחזור לגודל התמונה המקורי.

התכונה enhance Photo•  )שיפור תמונה( 
 .Reallusion, Inc. מתאפשרת בעזרת טכנולוגיה של 

Auto Correct )תיקון אוטומטי(
הפונקציה Auto Correct )תיקון אוטומטי( זמינה עבור 

רוב התמונות. המכשיר יחליט על אפקט מתאים לצילום 
שלכם.

הקפידו להכניס את כרטיס הזיכרון או את כונן זיכרון   1
 ההבזק מסוג USB לחריץ המתאים.

.)PHOTO CAPTURE(  לחצו על

לחצו על ▲ או על ▼ כדי לבחור   2
 ב-enhance Photos )שיפור תמונות(.

לחצו על OK )אישור(.
לחצו על ► או על ◄ כדי לבחור את התמונה.   3 

לחצו על OK )אישור(.
 Auto Correct לחצו על ▲ או על ▼ כדי לבחור  4

 )תיקון אוטומטי(. 
לחצו על OK )אישור(.

הערה

אם ההודעה Remove Red-eye•  )הסירו עין-אדומה( 
מופיעה על הצג, לחצו על # כדי לנסות להסיר את 

העין האדומה מהתמונה שלכם.

לחצו על Clear•  )ניקוי( כדי לבטל את האפקט. 

לחצו על OK והזינו את מספר העותקים הרצוי   5
באמצעות לוח מקשי החיוג. 

בצעו אחת מהפעולות הבאות:  6
לחצו על אישור ושנו את הגדרות  ■ 

ההדפסה. )עיינו בפרק "הגדרות הדפסה 
ב- ™PhotoCapture Center" בעמודים הבאים(.

אם אינכם רוצים לשנות הגדרות כלשהן, לחצו על  ■ 
Colour Start )התחלה בצבע( כדי להדפיס.

שיפור גוון עור
פונקציית Enhance Skin-Tone )שיפור גוון עור( היא 

הפונקציה הטובה ביותר עבור שינויים לתמונות אורך. 
היא מזהה צבע עור של אדם בתמונות שלכם ומשנה את 

התמונה. 
הקפידו להכניס את כרטיס הזיכרון או את כונן זיכרון   1

 ההבזק מסוג USB לחריץ המתאים.
.)PHOTO CAPTURE(  לחצו על

לחצו על ▲ או על ▼ כדי לבחור   2
 ב-enhance Photos )שיפור תמונות(. 

לחצו על OK )אישור(.
לחצו על ► או על ◄ כדי לבחור את התמונה.   3 

לחצו על OK )אישור(.
 enhance Skin-לחצו על ▲ או על ▼ כדי לבחור ב  4

 )שיפור צבע עור(. 
לחצו על OK )אישור(.
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בצעו אחת מהפעולות הבאות:  5
לחצו על OK אם אינכם רוצים לשנות כל הגדרה. ■

לחצו על ▲ או על ▼ כדי להתאים את רמת  ■ 
האפקט באופן ידני.

לחצו על OK )אישור( בסיום התהליך.
באמצעות מקשי החיוג, הזינו את מספר העותקים   6

הרצוי.
בצעו אחת מהפעולות הבאות:  7

לחצו על אישור ושנו את הגדרות ההדפסה.  ■ 
 "PhotoCapture-עיינו בפרק "הגדרות הדפסה ב(

 ™Center בעמודים הבאים(.

אם אינכם רוצים לשנות הגדרות כלשהן, לחצו על  ■ 
Colour Start )התחלה בצבע( כדי להדפיס.

Enhance Scenery )הדגשת הנוף(
פונקציית Enhance Scenery )שיפור נוף( היא הפונקציה 

הטובה ביותר עבור שינויים לתמונות רוחב. היא מדגישה 
אזורים ירוקים וכחולים בתמונות, והנוף נראה יותר 

צלול וחד.
הקפידו להכניס את כרטיס הזיכרון או את כונן זיכרון   1

 ההבזק מסוג USB לחריץ המתאים.
.)PHOTO CAPTURE(  לחצו על

לחצו על ▲ או על ▼ כדי לבחור   2
 ב-enhance Photos )שיפור תמונות(.

לחצו על OK )אישור(.
לחצו על ► או על ◄ כדי לבחור את התמונה.   3 

לחצו על OK )אישור(.
לחצו על ▲ או על ▼ כדי לבחור   4

 ב-enhance Scenery )שיפור נוף(.
לחצו על OK )אישור(.

בצעו אחת מהפעולות הבאות:  5
לחצו על OK אם אינכם רוצים לשנות כל הגדרה. ■

לחצו על ▲ או על ▼ כדי להתאים את רמת  ■ 
האפקט באופן ידני.

לחצו על OK )אישור( בסיום התהליך.

באמצעות מקשי החיוג, הזינו את מספר העותקים   6
הרצוי.

בצעו אחת מהפעולות הבאות:  7
לחצו על אישור ושנו את הגדרות ההדפסה.  ■ 

 "PhotoCapture-עיינו בפרק "הגדרות הדפסה ב(
 ™Center בעמודים הבאים(.

אם אינכם רוצים לשנות הגדרות כלשהן, לחצו על  ■ 
Colour Start )התחלה בצבע( כדי להדפיס.

)Remove Red-Eye( )הסרת עין אדומה(
המכשיר זהה את העיניים בתמונות וינסה להסיר את העין 

האדומה מהתמונות.

הערה

במקרים מסוימים הוא לא יסיר את העין האדומה.

כאשר הפנים בתמונה קטנים מדי.• 

• כאשר הפנים מוטים יותר מדי למעלה, למטה, 
שמאלה או ימינה.

הקפידו להכניס את כרטיס הזיכרון או את כונן זיכרון   1
 ההבזק מסוג USB לחריץ המתאים.

.)PHOTO CAPTURE(  לחצו על
לחצו על ▲ או על ▼ כדי לבחור   2

 ב-enhance Photos )שיפור תמונות(.
לחצו על OK )אישור(.

לחצו על ► או על ◄ כדי לבחור את התמונה.   3 
לחצו על OK )אישור(.

 Remove Red-eye לחצו על ▲ או על ▼ כדי לבחור  4
 )הסרת עין אדומה(. 

לחצו על OK )אישור(.
כאשר הסרת העין האדומה מסתיימת בהצלחה,  ■ 
התמונה מוצגת עם האפקט. החלק ששונה מוצג 

בתוך מסגרת אדומה.
כאשר פעולת Remove Red-eye ■ )הסרת עין 

 האדומה( נכשלת, מוצגת ההודעה
Unable to Detect )לא היה ניתן לזהות(. 

לחצו על OK )אישור( כדי לחזור לרמה הקודמת.
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הערה

 Remove Red-eye לחצו על # כדי להפעיל את
)הסרת עין אדומה(. 

לחצו על OK והזינו את מספר העותקים הרצוי   5
באמצעות לוח מקשי החיוג. 

בצעו אחת מהפעולות הבאות:  6
לחצו על אישור ושנו את הגדרות ההדפסה.  ■ 

 PhotoCapture-עיינו בפרק "הגדרות הדפסה ב(
 ™Center" בעמודים הבאים(.

אם אינכם רוצים לשנות הגדרות כלשהן, לחצו על  ■ 
Colour Start )התחלה בצבע( כדי להדפיס.

Night Scene )מצב לילה(
מצב לילה היא האפשרות הטובה ביותר להתאמת תמונות 

שצולמו בלילה, כך שייראו חיוניות יותר.
הקפידו להכניס את כרטיס הזיכרון או את כונן זיכרון   1

 ההבזק מסוג USB לחריץ המתאים.
.)PHOTO CAPTURE(  לחצו על

לחצו על ▲ או על ▼ כדי לבחור   2
 ב-enhance Photos )שיפור תמונות(.

לחצו על OK )אישור(.
לחצו על ► או על ◄ כדי לבחור את התמונה.   3 

לחצו על OK )אישור(.
 Night Scene לחצו על ▲ או על ▼ כדי לבחור  4

 )מצב לילה(. 
לחצו על OK )אישור(.

הערה

ניתן גם לשנות את רמת האפקט באופן ידני, באמצעות 
לחיצה על ▲ או על ▼. 

לחצו על OK והזינו את מספר העותקים הרצוי   5
באמצעות לוח מקשי החיוג. 

בצעו אחת מהפעולות הבאות:  6
לחצו על אישור ושנו את הגדרות ההדפסה.  ■ 

 PhotoCapture-עיינו בפרק "הגדרות הדפסה ב(
 ™Center" בעמודים הבאים(.

אם אינכם רוצים לשנות הגדרות כלשהן, לחצו על  ■ 
Colour Start )התחלה בצבע( כדי להדפיס.

)Fill Light( )השלמת אור(
אפשרות השלמת אור טובה יותר לשיפור תמונות שצולמו 

מול האור.
הקפידו להכניס את כרטיס הזיכרון או את כונן זיכרון   1

 ההבזק מסוג USB לחריץ המתאים.
.)PHOTO CAPTURE(  לחצו על

לחצו על ▲ או על ▼ כדי לבחור   2
 ב-enhance Photos )שיפור תמונות(.

לחצו על OK )אישור(.
לחצו על ► או על ◄ כדי לבחור את התמונה.   3 

לחצו על OK )אישור(.
 Fill Light לחצו על ▲ או על ▼ כדי לבחור  4

 )השלמת אור(. 
לחצו על OK )אישור(.

הערה

ניתן גם לשנות את רמת האפקט באופן ידני, 
באמצעות לחיצה על ▲ או על ▼. 

לחצו על OK והזינו את מספר העותקים הרצוי   5
באמצעות לוח מקשי החיוג. 

בצעו אחת מהפעולות הבאות:  6
לחצו על אישור ושנו את הגדרות ההדפסה.  ■ 

 PhotoCapture-עיינו בפרק "הגדרות הדפסה ב(
 ™Center" בעמודים הבאים(.

אם אינכם רוצים לשנות הגדרות כלשהן, לחצו על  ■ 
Colour Start )התחלה בצבע( כדי להדפיס.

Whiteboard )לוח לבן(
לוח לבן היא אפשרות טובה ביותר לשיפור צילומים. היא 
מזהה אותיות על לוח לבן בתמונה שלכם, והופכת אותן 

לקריאות יותר.
הקפידו להכניס את כרטיס הזיכרון או את כונן זיכרון   1

 ההבזק מסוג USB לחריץ המתאים.
.)PHOTO CAPTURE(  לחצו על

 enhance -לחצו על ▲ או על ▼ כדי לבחור ב  2
 Photos )שיפור תמונות(.

לחצו על OK )אישור(.
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לחצו על ► או על ◄ כדי לבחור את התמונה.   3 
לחצו על OK )אישור(.

לחצו על ▲ או על ▼ כדי לבחור באפשרות   4
 Whiteboard )לוח לבן(. 

לחצו על OK )אישור(.
לחצו על OK והזינו את מספר העותקים הרצוי   5

באמצעות לוח מקשי החיוג. 
בצעו אחת מהפעולות הבאות:  6

לחצו על אישור ושנו את הגדרות ההדפסה.  ■ 
 PhotoCapture-עיינו בפרק "הגדרות הדפסה ב(

 ™Center" בעמודים הבאים(.

אם אינכם רוצים לשנות הגדרות כלשהן, לחצו על  ■ 
Colour Start )התחלה בצבע( כדי להדפיס.

שחור-לבן
מאפשרת לכם להמיר את התמונה שלכם לשחור-לבן.

הקפידו להכניס את כרטיס הזיכרון או את כונן זיכרון   1
 ההבזק מסוג USB לחריץ המתאים.

.)PHOTO CAPTURE(  לחצו על
לחצו על ▲ או על ▼ כדי לבחור   2

 ב-enhance Photos )שיפור תמונות(.
לחצו על OK )אישור(.

לחצו על ► או על ◄ כדי לבחור את התמונה.   3 
לחצו על OK )אישור(.

 Monochrome לחצו על ▲ או על ▼ כדי לבחור  4
 )שחור-לבן(. 

לחצו על OK )אישור(.
לחצו על OK והזינו את מספר העותקים הרצוי   5

באמצעות לוח מקשי החיוג. 
בצעו אחת מהפעולות הבאות:  6

לחצו על אישור ושנו את הגדרות  ■ 
ההדפסה. )עיינו בפרק "הגדרות הדפסה 

ב- ™PhotoCapture Center" בעמודים הבאים(.
אם אינכם רוצים לשנות הגדרות כלשהן, לחצו על  ■ 

Colour Start )התחלה בצבע( כדי להדפיס.

Sepia )גווני חום(
מאפשרת לכם להמיר את הצילום שלכם לגוונים של חום.
הקפידו להכניס את כרטיס הזיכרון או את כונן זיכרון   1

 ההבזק מסוג USB לחריץ המתאים.
.)PHOTO CAPTURE(  לחצו על

לחצו על ▲ או על ▼ כדי לבחור   2
 ב-enhance Photos )שיפור תמונות(.

לחצו על OK )אישור(.
לחצו על ► או על ◄ כדי לבחור את התמונה.   3 

לחצו על OK )אישור(.
 Sepia לחצו על ▲ או על ▼ כדי לבחור באפשרות  4

 )גוני חום(. 
לחצו על OK )אישור(.

לחצו על OK )אישור( והזינו את מספר העותקים   5
הרצוי באמצעות לוח מקשי החיוג.

בצעו אחת מהפעולות הבאות:  6
לחצו על אישור ושנו את הגדרות ההדפסה.  ■ 

 PhotoCapture-עיינו בפרק "הגדרות הדפסה ב(
 ™Center" בעמודים הבאים(.

אם אינכם רוצים לשנות הגדרות כלשהן, לחצו על  ■ 
Colour Start )התחלה בצבע( כדי להדפיס.
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Search by Date )חיפוש לפי תאריך(
ניתן לאתר את התמונות שלכם על פי התאריך.

הקפידו להכניס את כרטיס הזיכרון או את כונן זיכרון   1
 ההבזק מסוג USB לחריץ המתאים.

.)PHOTO CAPTURE(  לחצו על
 Search by Date לחצו על ▲ או על ▼ כדי לבחור  2

 )חיפוש לפי תאריך(. 
לחצו על OK )אישור(.

לחצו על ▲ או על ▼ כדי לבחור בתאריך שלגביו   3
 אתם מעוניינים לחפש. 
לחצו על OK )אישור(.

לחצו על ▲ או על ▼ כדי לבחור את התמונה.   4

הערה

ניתן לצפות בתמונות מתאריך אחר על ידי לחיצה 
על ► או על ◄ באופן רציף. לחצו על ◄ כדי לצפות 

בתמונה ישנה יותר ועל ► כדי לצפות בתמונה 
יותר עדכנית. 

באמצעות מקשי החיוג, הזינו את מספר העותקים   5
הרצוי.

חזרו על השלב 4 ועל השלב 5 עד לבחירת כל   6
התמונות.

לאחר שבחרתם את כל התמונות, בצעו אחת   7
מהפעולות שלהלן:

לחצו על אישור ושנו את הגדרות ההדפסה.  ■ 
 PhotoCapture-עיינו בפרק "הגדרות הדפסה ב(

 ™Center" בעמודים הבאים(.

אם אינכם רוצים לשנות הגדרות כלשהן, לחצו על  ■ 
Colour Start )התחלה בצבע( כדי להדפיס.

מצגת שקופיות
ניתן לצפות בכל התמונות על צג ה-LCD באמצעות 

פונקציית ה-Slide Show )מצגת שקופיות( ניתן גם 
לבחור תמונה בזמן הפעולה. 

הקפידו להכניס את כרטיס הזיכרון או את כונן זיכרון   1
 ההבזק מסוג USB לחריץ המתאים.

.)PHOTO CAPTURE(  לחצו על
 Slide Show לחצו על ▲ או על ▼ כדי לבחור  2

 )מצגת שקופיות( 
לחצו על OK )אישור(.

לחצו על Stop/Exit )עצירה/יציאה( כדי להפסיק את   3
הצגת מצגת השקופיות.

הדפסת תמונה בזמן הצגת מצגת שקופיות 
הקפידו להכניס את כרטיס הזיכרון או את כונן זיכרון   1

 ההבזק מסוג USB לחריץ המתאים.
.)PHOTO CAPTURE(  לחצו על

 Slide Show לחצו על ▲ או על ▼ כדי לבחור  2
 )מצגת שקופיות( 

לחצו על OK )אישור(.
לחצו על OK כדי לעצור בתמונה מסויימת בזמן הצגת   3

מצגת שקופיות.
באמצעות מקשי החיוג, הזינו את מספר העותקים   4

הרצוי.
בצעו אחת מהפעולות הבאות:  5

לחצו על אישור ושנו את הגדרות ההדפסה.  ■ 
 PhotoCapture-עיינו בפרק "הגדרות הדפסה ב(

 ™Center" בעמודים הבאים(.

אם אינכם רוצים לשנות הגדרות כלשהן, לחצו על  ■ 
Colour Start )התחלה בצבע( כדי להדפיס.
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Trimming )חיתוך(

באפשרותכם לחתוך את התמונות שלכם ולהדפיס חלק 
מתמונה.

הערה

אם הצילום שלכם קטן מאוד או בפרופורציות לא נפוצות, 
ייתכן שלא תצליחו לחתוך את הצילום. צג ה-LCD יציג 

הודעה Image Too Small )תמונה קטנה מדי( או 
Image Too Long )תמונה ארוכה מדי(. 

הקפידו להכניס את כרטיס הזיכרון או את כונן זיכרון   1
 ההבזק מסוג USB לחריץ המתאים.

.)PHOTO CAPTURE(  לחצו על
לחצו על ▲ או על ▼ כדי לבחור Trimming )חיתוך(.   2 

לחצו על OK )אישור(.
לחצו על ► או על ◄ כדי לבחור את התמונה.   3 

לחצו על OK )אישור(.
התאמת המסגרת האדומה מסביב לצילום שלכם.   4

החלק שבתוך המסגרת האדומה יודפס.
לחצו על * ■ או על # כדי להגדיל או להקטין את 

המסגרת.
לחצו על מקשי החיצים כדי להזיז את המיקום של  ■ 

המסגרת. 
לחצו על 0 כדי לסובב את המסגרת. ■

לחצו על OK ■ )אישור( כאשר סיימתם לשנות את 
הגדרות המסגרת.

באמצעות מקשי החיוג, הזינו את מספר העותקים   5
הרצוי.

בצעו אחת מהפעולות הבאות:  6
לחצו על אישור ושנו את הגדרות ההדפסה.  ■ 

 PhotoCapture-עיינו בפרק "הגדרות הדפסה ב(
 ™Center" בעמודים הבאים(.

אם אינכם רוצים לשנות הגדרות כלשהן, לחצו על  ■ 
Colour Start )התחלה בצבע( כדי להדפיס.

DPOF הדפסת
DPOF מציין Digital Print Order Format )תבנית סדר 

הדפסה דיגיטלית(.
  ,Canon Inc.( יצרני המצלמות הדיגיטליות הגדולים

  ,FUJIFILM Corporation  ,Eastman Kodak Company
Panasonic Corporation ו-Sony Corporation(  יצרו 

את התקן הזה כדי להקל על הדפסת תמונות 
ממצלמה דיגיטלית.

 ,DPOF אם המצלמה הדיגיטלית שלכם תומכת בהדפסת
תוכלו לבחור בצג של המצלמה הדיגיטלית את התמונות 

ואת מספר העותקים שברצונכם להדפיס.
כאשר תכניסו למכשיר שלכם כרטיס זיכרון המכיל מידע 

DPOF, תוכלו להדפיס בקלות את התמונות שנבחרו.

ודאו שהכנסתם את כרטיס הזיכרון לחריץ הנכון.  1 
.)PHOTO CAPTURE(  לחצו על 

המכשיר ישאל אתכם אם אתם רוצים להשתמש 
.DPOF בהגדרות

לחצו על 1 כדי לבחור Yes )כן(.  2
בצעו אחת מהפעולות הבאות:  3

"הגדרות  לשינוי הגדרות ההדפסה. )עיינו בפרק  ■
הדפסה ב- ™PhotoCapture Center" בעמודים 

הבאים(.
אם אינכם רוצים לשנות הגדרות כלשהן, לחצו על  ■ 

Colour Start )התחלה בצבע( כדי להדפיס.

הערה

שגיאת קובץ DPOF עלולה להתרחש אם סדר 
ההדפסה שנוצר במצלמה נפגם. מחקו את סדר 
ההדפסה וצרו אותו מחדש באמצעות המצלמה 

שלכם כדי לפתור בעיה זו. להוראות כיצד 
למחוק או ליצור מחדש סדר הדפסה, פנו לאתר 
התמיכה של יצרן המצלמה הדיגיטלית שלכם או 

למסמכים המצורפים.
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8

הגדרות הדפסה 
PhotoCapture Center™ -ב

ניתן לשנות את הגדרות ההדפסה באופן זמני.
המכשיר יחזור להגדרות ברירת המחדל שלו לאחר 3 

דקות או אם טיימר המצב מחזיר את המכשיר למצב פקס. 
)ראו "טיימר מצבים" בעמודים הקודמים.(

הערה

ניתן לשמור את הגדרות ההדפסה שבהן אתם 
משתמשים לעתים קרובות על ידי קביעתן כברירת 
מחדל. )ראו "הגדרת השינויים שהכנסתם כברירת 

המחדל החדשה" בעמודים הבאים.(

0001
Print    Press Start

Print Quality Photo
Paper Type Other Glossy

10x15cmPaper Size

Print SettingPrint Setting
1

מספר ההדפסות  1 
 )להצגת תמונות, חיפוש לפי תאריך, מצגת שקופיות(

תוכלו לצפות במספר התמונות הכולל אשר יודפסו.
)להדפסת כל התמונות, הדפסת תמונות, שיפור 

תמונות, חיתוך(
ניתן לצפות במספר העותקים של כל תמונה שתודפס.

)להדפסת DPOF( לא מופיע.

איכות ההדפסה
 Print Quality-לחצו על ▲ או על ▼ כדי לבחור ב  1

)איכות הדפסה(.
לחצו על ► או על ◄ כדי לבחור Normal )רגיל( או   2

 Photo )תמונה(
לחצו על OK )אישור(.

אם אינכם רוצים לשנות הגדרות כלשהן, לחצו על   3
Colour Start )התחלה בצבע( כדי להדפיס.

אפשרויות נייר
סוג הנייר

 Paper Type לחצו על ▲ או על ▼ כדי להציג את  1
)סוג הנייר(.

לחצו על ► או על ◄ כדי לבחור את סוג הנייר   2
שבו אתם משתמשים, Plain Paper )נייר 

רגיל(, Inkjet Paper )נייר הזרקת דיו(, 
 Other או   Brother BP61 ,Brother BP71

 Glossy )נייר מבריק אחר(. 
לחצו על OK )אישור(.

אם אינכם רוצים לשנות הגדרות כלשהן, לחצו על   3
Colour Start )התחלה בצבע( כדי להדפיס.

גודל נייר וגודל הדפסה
 Paper Size לחצו על ▲ או על ▼ כדי להציג את  1

)גודל הנייר(.
לחצו על ► או על ◄ כדי לבחור את גודל הנייר שבו   2

 , A3 ,A4  ,13x18cm  ,10x15cm ,אתם משתמשים
 .Ledger או  Letter  
לחצו על OK )אישור(.

אם אתם משתמשים ב- A4 או Letter, לחצו על ▼.   3
 Print Size ואז לחצו על ► או ◄ כדי לבחור

 )גודל הדפסה(.
לחצו על OK )אישור(.

A4 דוגמה: מיקום ההדפסה בנייר

1

8 x 10cm

2

9 x 13cm

3

10 x 15cm

   

4

13 x 18cm

5

15 x 20cm

6

Max. Size 
)גודל מרבי(

     

אם אינכם רוצים לשנות הגדרות כלשהן, לחצו על   4
Colour Start )התחלה בצבע( כדי להדפיס.
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שינוי הבהירות, הניגודיות והצבע

Brightness )בהירות(
 Brightness לחצו על ▲ או על ▼ כדי לבחור  1

)בהירות(.
לחצו על ► או על ◄ כדי להכהות או להבהיר את   2

 ההדפסה.
לחצו על OK )אישור(.

אם אינכם רוצים לשנות הגדרות כלשהן, לחצו על   3
Colour Start )התחלה בצבע( כדי להדפיס.

ניגודיות
באפשרותכם לכוונן את הניגודיות. הגברת הניגודיות 

תגרום לתמונה להיראות חדה יותר וחיונית יותר.
 Contrast לחצו על ▲ או על ▼ כדי לבחור  1

)ניגודיות(.
לחצו על ► או על ◄ כדי לשנות את הניגודיות.   2 

לחצו על OK )אישור(.
אם אינכם רוצים לשנות הגדרות כלשהן, לחצו על   3

Colour Start )התחלה בצבע( כדי להדפיס.

שיפור הצבע
ניתן להפעיל את אפשרות שיפור הצבע כדי להדפיס 

תמונות חיוניות יותר. משך ההדפסה יהיה ארוך יותר.
 Color enhance-לחצו על ▲ או על ▼ כדי לבחור ב  1

 )שיפור צבע(. 
לחצו על OK )אישור(.

בצעו אחת מהפעולות הבאות:  2
אם ברצונכם להתאים באופן אישי את  ■ 

 Sharpness ,)איזון לובן( White Balance-ה
)חדות( או את Color Density )דחיסות צבע(, 

לחצו על ► או על ◄ כדי לבחור On )מופעל( ואז 
עברו לשלב 3. 

אם אינכם מעוניינים להתאים באופן אישי, לחצו  ■ 
 על ► או על ◄ כדי לבחור Off )מבוטל(.

לחצו על OK )אישור(, ועברו לשלב 6.

 White Balance לחצו על ▲ או על ▼ כדי לבחור  3
 Color חדות(, או( Sharpness ,)איזון לובן(

Density )דחיסות צבע(. 
לחצו על ▲ או על ▼ כדי לשנות את מידת ההגדרה.   4 

לחצו על OK )אישור(.
בצעו אחת מהפעולות הבאות:  5

אם ברצונכם להתאים אישית עוד שיפור צבע,  ■ 
לחצו על ▲ או על ▼ לבחירת אפשרות אחרת. 

אם ברצונכם לשנות עוד הגדרות, לחצו על  ■ 
▲ או על ▼ כדי לבחור exit )יציאה(, ולחצו על 

OK )אישור(. 

אם אינכם רוצים לשנות הגדרות כלשהן, לחצו על   6
Colour Start )התחלה בצבע( כדי להדפיס.

הערה

White Balance )איזון לובן(• 

הגדרה זו משנה את הגוון של האזורים הלבנים 
בתמונה. התאורה, הגדרות המצלמה וגורמים 

אחרים ישפיעו על מראה הלבן. האזורים הלבנים 
בתמונה עשויים להיות ורודים מעט, צהבהבים 

או בצבע אחר. על ידי השימוש בהגדרה זו אתם 
יכולים לתקן את הבעיות האלה ולהחזיר את 

האזורים הלבנים להיות לבנים לגמרי.

Sharpness )חדות(• 

הגדרה זו משפרת את מראה הפרטים בתמונה, 
בדומה לכוונון הפוקוס העדין במצלמה. אם 
התמונה אינה בפוקוס מלא ואינכם יכולים 

לראות את הפרטים העדינים בתמונה, שנו את 
הגדרת החדות.

Colour Density )דחיסות צבע(• 

הגדרה זו מכוונת את כמות הצבע הכוללת 
בתמונה. אתם יכולים להגדיל או להקטין את 

כמות הצבע בתמונה כדי לשפר תמונות דהויות 
או חלשות.
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8

Cropping )חיתוך(

אם התמונה שלכם ארוכה מדי או רחבה מדי מכדי 
להתאים למקום הפנוי בפריסת הדף שבחרתם, חלק 

מהתמונה ייחתך באופן אוטומטי.

על פי הגדרת היצרן אפשרות זו במצב On )מופעל(. 
אם ברצונכם להדפיס את כל התמונה, שנו אפשרות 

זו למצב Off )מבוטל(. כאשר האפשרות של 
Cropping )חיתוך( נקבעת על Off )מבוטל(, יש 

לקבוע את Borderless )הדפסה ללא שוליים( על 
Off )מכובה(. )ראו "הדפסה ללא שוליים" בהמשך.(
לחצו על ▲ או על ▼ כדי לבחור Cropping )חיתוך(.  1

 Off לחצו על ► או על ◄ כדי לבחור באפשרות  2
 )מבוטל( )או On )מופעל((. 

לחצו על OK )אישור(.
אם אינכם רוצים לשנות הגדרות כלשהן, לחצו על   3

Colour Start )התחלה בצבע( כדי להדפיס.

Cropping: On )חיתוך: מופעל(

Cropping: Off )חיתוך: מבוטל(

הדפסה ללא שוליים
אפשרות זה מגדילה את האזור הניתן להדפסה עד לקצה 

הדף. משך ההדפסה יהיה מעט ארוך יותר.
 Borderless לחצו על ▲ או על ▼ כדי לבחור  1

)הדפסה ללא שוליים(.
 Off לחצו על ► או על ◄ כדי לבחור באפשרות  2

 )מבוטל( )או On )מופעל((. 
לחצו על OK )אישור(.

אם אינכם רוצים לשנות הגדרות כלשהן, לחצו על   3
Colour Start )התחלה בצבע( כדי להדפיס.

הדפסת תאריך
ניתן להדפיס את התאריך אם הוא כבר שמור עם נתוני 

התמונה שלכם. התאריך יודפס בפינה הימנית התחתונה. 
אם הנתונים אינם מכילים מידע על התאריך, לא ניתן 

להשתמש בפונקציה זו.
 Date Print-לחצו על ▲ או על ▼ כדי לבחור ב  1

)הדפסת תאריך(.
 On לחצו על ► או על ◄ כדי לבחור באפשרות  2

 )מופעל( )או Off )מבוטל((. 
לחצו על OK )אישור(.

אם אינכם רוצים לשנות הגדרות כלשהן, לחצו על   3
Colour Start )התחלה בצבע( כדי להדפיס.

הערה

הגדרות ה-DPOF במצלמה שלכם חייבות להיות 
 Date מבוטלות כדי שניתן יהיה להשתמש בתכונת

Print )הדפסת תאריך(.
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קביעת השינויים שערכתם כברירת 
המחדל החדשה

אתם יכולים לשמור את הגדרות ההדפסה שבהן אתם 
משתמשים לעתים קרובות על ידי קביעתן כהגדרות 

ברירת מחדל. הגדרות אלה יישארו עד שתשנו אותן שוב.
לחצו על ▲ או על ▼ כדי לבחור את ההגדרות   1

 החדשות שלכם. 
 לחצו על OK )אישור(.

חזרו על שלב זה עבור כל הגדרה שברצונכם לשנות.
אחרי סיום שינוי ההגדרה האחרונה, לחצו על   2

 Set New Default או על ▼ כדי לבחור את ▲
 )קביעת כברירת מחדל חדשה(. 

לחצו על OK )אישור(.
לחצו על 1 כדי לבחור Yes )כן(.  3

לחצו על Stop/Exit )עצירה/יציאה(.  4

שחזור כל ההגדרות בחזרה להגדרות יצרן
.PhotoCapture ניתן לשחזר את הגדרות

 Paper Type ,)איכות הדפסה( Print Quality עבור
 Brightness ,)גודל נייר( Paper Size ,)סוג נייר(
 Color enhance ,)ניגודיות( Contrast ,)בהירות(

 Borderless ,)חיתוך( Cropping ,)שיפור צבע(
)הדפסה ללא שוליים( ו-Date Print )הדפסת תאריך(, 

ששיניתם בחזרה להגדרות היצרן.
 Factory Reset לחצו על ▲ או על ▼ כדי לבחור  1

 )איפוס להגדרות יצרן(.
לחצו על OK )אישור(.

לחצו על 1 כדי לבחור Yes )כן(.  2
לחצו על Stop/Exit )עצירה/יציאה(.  3

סריקה לכרטיס זיכרון או לכונן 
USB זיכרון הבזק מסוג

גודל שטח הסריקה
כדי שתוכלו לסרוק דף בגודל Ledger  ,Legal  ,Letter או 
A3 עליכם לשנות את ההגדרה עבור גודל שטח סריקה 

.A4 הגדרת ברירת המחדל היא
לחצו על  )SCAN( )סריקה(.  1

 Scan to Media לחצו על ▲ או על ▼ כדי לבחור  2
 )סריקה למדיה(. 

לחצו על OK )אישור(.
 Glass-לחצו על ▲ או על ▼ כדי לבחור ב  3

ScanSize )גודל שטח סריקה(.
  ,Letter   ,A3  ,A4-לחצו על ► או על ◄ כדי לבחור ב  4

 .Ledger או Legal 
לחצו על OK )אישור(.

הערה

• באפשרותכם לשמור את ההגדרות שבהן אתם 
משתמשים לעתים קרובות באמצעות הפיכתן 

לברירת מחדל. )ראו "הגדרת השינויים שהכנסתם 
כברירת המחדל החדשה" בעמודים הבאים.(

• הגדרה זו זמינה רק עבור סריקת מסמכים מזכוכית 
הסורק.
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USB הדפסת תמונות מכרטיס זיכרון או מכונן זיכרון הבזק מסוג

8

חיתוך אוטומטי
ניתן לסרוק מסמכים מרובים המונחים על זכוכית הסורק. 

ניתן לצפות במסמך בודד על צג ה-LCD לפני שמירתו. 
אם בחרתם באפשרות Auto Crop )חיתוך אוטומטי(, 
המכשיר יסרוק את המסמכים אחד אחד וישמור אותם 

בקבצים נפרדים. לדוגמה, אם הנחתם שלושה מסמכים 
על זכוכית הסורק, המכשיר יסרוק אותם ויצור שלושה 

קבצים נפרדים. אם ברצונכם ליצור קובץ בן שלושה 
 File Type עבור השדה TIFF או PDF עמודים, בחרו

)סוג קובץ(. 
)אם בחרתם JPeG, כל מסמך נוצר בתור שלושה קבצים 

נפרדים.(

1

2

3 1
2

3

1

2
10 מ"מ או יותר )למעלה, שמאל, ימין(  1

20 מ"מ או יותר )למטה(  2

הערה

פונקציית Auto Crop )חיתוך אוטומטי( עובדת   •
היטב עבור כל הגדרות Glass ScanSize )גודל 

שטח הסריקה(.
הפונקציה Auto Crop )חיתוך אוטומטי(   •

 .Reallusion, Inc. מתאפשרת בעזרת טכנולוגיה של

הקפידו להכניס את כרטיס הזיכרון או את כונן זיכרון   1
ההבזק מסוג USB לחריץ המתאים.

טענו את המסמך שלכם.  2
לחצו על  )SCAN( )סריקה(.  3

 Scan to Media לחצו על ▲ או על ▼ כדי לבחור  4
 )סריקה למדיה(. 

לחצו על OK )אישור(.
 Auto Crop לחצו על ▲ או על ▼ כדי לבחור  5

)חיתוך אוטומטי(.
 On לחצו על ► או על ◄ כדי לבחור באפשרות  6

 )מופעל(. 
לחצו על OK )אישור(.

אם אינכם רוצים לשנות הגדרות נוספות, לחצו   7
על Mono Start )התחלה בשחור-לבן( או על 

Colour Start )התחלה בצבע( כדי להתחיל בסריקה. 

 .LCD-מספר המסמכים הסרוקים יופיע על צג ה  8 
לחצו על OK )אישור(.

לחצו על ► או על ◄ כדי לצפות בנתונים של כל   9
מסמך

לחצו על OK  כדי לשמור את הנתונים.  0

הערה

פונקציית Auto Crop•  )חיתוך אוטומטי( אפשרית 
רק לנייר בזוויות חיתוך ישרות של 90 מעלות 

בכל ארבע הפינות. אם אחת הזוויות אינה ישרה, 
פונקציית Auto Crop )חיתוך אוטומטי( לא תוכל 

לזהות את המסמך.

• אם המסמך שלכם ארוך מדי או רחב מדי, פונקציה 
זו לא תפעל כראוי.

• עליכם למקם את המסמכים במרחק מסוים מקצוות 
זכוכית הסורק, כמוצג באיור.

השאירו מרווח של 10 מ"מ לפחות בין המסמכים.• 

• הפונקציה חיתוך אוטומטי מכוונת את הנטייה של 
המסמך על זכוכית הסורק, אבל אם המסמך ייטה 

מעבר ל-10 מעלות, ההגדרות לא יפעלו כראוי.

• מזין המסמכים האוטומטי חייב להיות ריק כדי 
שניתן יהיה להשתמש ב-Auto Crop )חיתוך 

אוטומטי(.

פונקציית Auto Crop•  )חיתוך אוטומטי( זמינה לעד 
16 מסמכים, בהתאם לגודל המסמכים.
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פרק 8

כיצד להגדיר ברירת מחדל חדשה
אתם יכולים לשמור את הגדרות Scan to Media )שמירה 

למדיה( )Quality )איכות(, File Type )סוג הקובץ(, 
 Auto Crop-גודל שטח הסריקה( ו( Glass ScanSize

)חיתוך אוטומטי(( בהן אתם משתמשים לעתים קרובות, 
כהגדרות ברירת מחדל. הגדרות אלה יישארו עד שתשנו 

אותן שוב.
לחצו על  )SCAN( )סריקה(.  1

 Scan to Media לחצו על ▲ או על ▼ כדי לבחור  2
 )סריקה למדיה(. 

לחצו על OK )אישור(.
לחצו על ▲ או על ▼ כדי להציג את   3

Set New Default )קביעת ברירת מחדל חדשה(. 
לחצו על OK ועל 1 כדי לבחור באפשרות Yes )כן(.

לחצו על Stop/Exit )עצירה/יציאה(.  4

כיצד לאפס בחזרה להגדרות יצרן
 Scan to Media אתם יכולים לשחזר את כל הגדרות

)שמירה למדיה( )Quality )איכות(, File Type )סוג 
הקובץ(, Glass ScanSize )גודל שטח הסריקה( 

ו-Auto Crop )חיתוך אוטומטי((, ששיניתם בחזרה 
להגדרות היצרן.

לחצו על  )SCAN( )סריקה(.  1
 Scan to Media לחצו על ▲ או על ▼ כדי לבחור  2

 )סריקה למדיה(. 
לחצו על OK )אישור(.

 Factory Reset לחצו על ▲ או על ▼ כדי לבחור  3
)איפוס להגדרות יצרן(. לחצו על OK ועל 1 כדי לבחור 

Yes )כן(. 
לחצו על Stop/Exit )עצירה/יציאה(.  4

חשוב
אין להוציא את כרטיס הזיכרון או את כונן זיכרון 

 PHOTO CAPTURE כאשר USB ההבזק מסוג
מהבהב, כדי למנוע גרימת נזק לכרטיס הזיכרון, 

לכונן הזיכרון ההבזק מסוג USB או לנתונים 
השמורים עליהם.
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9  הדפסת תמונות מהמצלמה

הדפסת תמונות ישר 
PictBridge ממצלמת

מכשיר Brother שלכם תומך תקן PictBridge, המאפשר 
 PictBridge לכם להתחבר לכל מצלמה דיגיטלית תומכת

ולהדפיס ישירות ממנה תמונות.
אם המצלמה שלכם משתמשת בהתקן אחסון בנפח גדול 

מסוג USB, אתם יכולים להדפיס תמונות ישירות ממצלמה 
דיגיטלית גם ללא PictBridge. )ראו "הדפסת תמונות ישר 
ממצלמה דיגיטלית )ללא PictBridge("  בעמודים הבאים(.

PictBridge דרישות
למניעת טעויות, זכרו את הנושאים הבאים:

המכשיר והמצלמה הדיגיטלית חייבים להיות  ■ 
מחוברים באמצעות כבל USB מתאים.

 . ■ JPG הסיומת של קובץ התמונה חייבת להיות
)המכשיר לא יזהה סיומות קבצים אחרות, כגון 

GIF  ,.TIF  ,.JPEG. וכן הלאה(.

פעולות ™PhotoCapture Center ■ אינן זמינות בעת 
.PictBridge שימוש בתכונה

הגדרת המצלמה הדיגיטלית שלכם
ודאו שהמצלמה נמצאת במצב PictBridge. הגדרות 

PictBridge הבאות יהיו בוודאי זמינות מצג ה-LCD של 
.PictBridge המצלמה שלכם, התואמת

ייתכן שחלק מהגדרות אלה לא יהיו זמינות, בהתאם 
למצלמה שלכם.

סעיפי 
התפריטים 

במצלמה

אפשרויות

x 10  ,Letter  ,Ledger  ,A3  ,A4  15 גודל הנייר
ס"מ, הגדרות מדפסת )הגדרות 

ברירת מחדל( 2
Plain Paper )נייר רגיל(, סוג הנייר

Glossy Paper )נייר מבריק(, 
Inkjet Paper )נייר הזרקת דיו(, 

 Printer Settings )הגדרות מדפסת( 
)הגדרת ברירת מחדל( 2

 הדפסה ללא שוליים: מופעל, פריסה
הדפסה ללא שוליים: מבוטל, 

 הגדרות מדפסת 
)הגדרת ברירת מחדל( 2

1  DPOF הגדרות-
רגילה, גבוהה, הגדרות מדפסת איכות ההדפסה

)הגדרת ברירת מחדל( 2
 On )מופעל(, Off )מבוטל(, שיפור צבע

 הגדרות מדפסת 
)הגדרת ברירת מחדל( 2

 On )מופעל(, Off )מבוטל(, הדפסת תאריך
 הגדרות מדפסת 

)הגדרת ברירת מחדל( 2
ראו "הדפסת DPOF" בעמודים הבאים לקבלת פרטים נוספים.  1
אם המצלמה שלכם מכוונת להגדרות מדפסת )הגדרת ברירת   2

המחדל(, המכשיר ידפיס את התמונה שלכם על פי ההגדרות 
הבאות.

9
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פרק 9

אפשרויותהגדרות
x 15 10   ס"מגודל הנייר

נייר מבריקסוג הנייר
הדפסה ללא שוליים: פריסה

מופעל
גבוההאיכות ההדפסה

מבוטלשיפור הצבע
מבוטלהדפסת תאריך

המכשיר ישתמש בהגדרות אלה גם כאשר למצלמה  ■ 
שלכם אין כל תפריטי בחירה.

השם והזמינות של כל אחת מההגדרות האלה תלוי  ■ 
במפרט המצלמה שלכם.

 PictBridge לקבלת מידע מפורט יותר אודות שינוי הגדרות
ראו בבקשה את המסמכים המצורפים למצלמה שלכם.

הדפסת תמונות

הערה

הוציאו את כל כרטיסי הזיכרון או את כונן זיכרון 
ההבזק מסוג USB לפני שאתם מחברים מצלמה 

דיגיטלית.

ודאו שהמצלמה כבויה. חברו את המצלמה שלכם   1
לממשק ה-USB הישיר  )1( במכשיר באמצעות כבל 

.USB

ממשק USB ישיר  1

הפעילו את המצלמה.  2 
כאשר המכשיר מזהה את המצלמה, מופיע בצג 

הכיתוב Camera Connected )המצלמה מחוברת(.
בחרו את הצילום שברצונכם להדפיס על פי ההוראות   3

 מהמצלמה שלכם.
כאשר המכשיר מתחיל להדפיס תמונה, יופיע בצג 

הכיתוב Printing )מדפיס(.

DPOF הדפסת
DPOF מציין Digital Print Order Format )תבנית סדר 

הדפסה דיגיטלית(.
  ,Canon Inc.( יצרני המצלמות הדיגיטליות הגדולים

  ,FUJIFILM Corporation  ,Eastman Kodak Company
Panasonic Corporation ו-Sony Corporation(  יצרו את 

התקן הזה כדי להקל על הדפסת תמונות ממצלמה 
דיגיטלית.

 ,DPOF אם המצלמה הדיגיטלית שלכם תומכת בהדפסת
תוכלו לבחור בצג של המצלמה הדיגיטלית את התמונות 

ואת מספר העותקים שברצונכם להדפיס.

חשוב
כדי למנוע נזק למכשיר, אין לחבר התקן שאינו 

מצלמה דיגיטלית או כונן זיכרון הבזק USB לממשק 
USB הישיר.

הערה

שגיאת קובץ DPOF עלולה להתרחש אם סדר 
ההדפסה שנוצר במצלמה נפגם. מחקו את סדר 
ההדפסה וצרו אותו מחדש באמצעות המצלמה 

שלכם כדי לפתור בעיה זו. להוראות כיצד למחוק 
או ליצור מחדש סדר הדפסה, פנו לאתר התמיכה 
של יצרן המצלמה הדיגיטלית שלכם או למסמכים 

המצורפים.

1
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הדפסת תמונות מהמצלמה

9

הדפסת תמונות ישר ממצלמה 
דיגיטלית )בלי שימוש 

)PictBridge-ב
אם המצלמה שלכם תומכת בתקן אחסון בנפח גדול מסוג 

USB תוכלו לחבר את המצלמה שלכם במצב אחסון. זה 
מאפשר לכם להדפיס תמונות ישר מהמצלמה.

)אם אתם רוצים להדפיס תמונות במצב PictBridge ראו 
"הדפסת תמונות ישר ממצלמת PictBridge"  בעמודים 

הקודמים.(

הדפסת תמונות

ודאו שהמצלמה כבויה. חברו את המצלמה שלכם   1
לממשק ה-USB הישיר  )1( במכשיר באמצעות כבל 

.USB

1

ממשק USB ישיר  1
הפעילו את המצלמה.  2

פעלו בהתאם לשלבים המתוארים בסעיף "הדפסת   3
תמונות" בעמודים הקודמים.

הערה

השם, הזמינות והפעולה משתנים ממצלמה דיגיטלית 
אחת לאחרת. למידע מפורט, כגון כיצד לעבור ממצב 
PictBridge למצב אחסון בנפח גדול מסוג USB, ראו 

בבקשה את התיעוד המצורף למצלמה שלכם.

הערה

הוציאו את כל כרטיסי הזיכרון או את כונן זיכרון 
ההבזק מסוג USB לפני שאתם מחברים מצלמה 

דיגיטלית.

חשוב
כדי למנוע נזק למכשיר, אין לחבר התקן שאינו 

מצלמה דיגיטלית או כונן זיכרון הבזק USB לממשק 
USB הישיר.
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א  תחזוקה שגרתית

ניקוי ובדיקה של המכשיר

ניקוי המכשיר מבחוץ

נקו את המכשיר מבחוץ באופן הבא:
הוציאו את מגשי הנייר )1( לגמרי מתוך המכשיר.  1

1

1

נקו את המכשיר מבחוץ בעזרת מטלית רכה ויבשה   2
שאינה משירה סיבים להסרת אבק.

1

1

הרימו את מכסה מגש הפלט והסירו כל דבר שנתקע   3
בתוך מגש הנייר.

נקו אבק ממגש הנייר באמצעות מטלית רכה ויבשה,   4
שאינה משירה סיבים.

1

1

סגרו את מכסה מגש הפלט ודחפו את המגש היטב   5
אל תוך המכשיר.

חשוב
השתמשו בחומרי ניקוי נייטרלים. ניקוי בעזרת   •

נוזלים נדיפים, כגון מדלל או בנזין, יגרום נזק לפני 
השטח של המכשיר.

אין להשתמש בחומרי ניקוי המכילים אמוניה.  •
אין להשתמש באיזופרופיל אלכוהול כדי להסיר   •

לכלוך מלוח הבקרה. החומר עלול לסדוק את 
הלוח.
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פעולות תחזוקה שגרתיות

א

ניקוי משטח ההדפסה של המכשיר

אחזו בשתי ידיכם בשקעי האחיזה שבשני צדי   1
המכשיר כדי להרים את מכסה הסורק )1( למצב 

פתוח.
נקו את משטח ההדפסה של המכשיר )1( ואת האזור   2
סביבו, נגבו הצטברויות דיו. השתמשו במטלית רכה 

ויבשה, שאינה משירה סיבים.

1 3

2

1

ניקוי גלילי הזנת הנייר
אם גלילי הזנת הנייר מוכתמים בדיו, הדבר עלול לגרום 

בעיות בהזנת הנייר.
נתקו את המכשיר משקע החשמל. הוציאו את מגש   1

הנייר החוצה לגמרי מהמכשיר.

1 3

2

1

הערה

אם מדף תמיכת הנייר פתוח, סגרו אותו, ולאחר מכן 
סגרו את מחזיק הנייר.

נקו את צדם הקדמי של גלילי הזנת הנייר )1(   2
באמצעות מטלית רכה ולחה ממים שאינה משירה 

 סיבים ונגבו בתנועות מצד לצד.
אחרי הניקוי נגבו את הגלילים במטלית רכה ויבשה, 

שאינה משירה סיבים, כדי להסיר את כל הלחות.

1 3

2

1

זהירות
הקפידו לנתק את המכשיר משקע החשמל לפני ניקוי 

משטח ההדפסה.

חשוב
אין לגעת במשטח ההדפסה )2( ובידית )3(. הדבר 

עלול לגרום נזק למכשיר.
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הרימו את מכסה שחרור הנייר התקוע )2( ואז נקו   3
את צדם האחורי של גלילי הזנת הנייר )1( באמצעות 
מטלית רכה, שאינה משירה סיבים, לחה ממעט מים. 
אחרי הניקוי נגבו את הגלילים במטלית רכה ויבשה, 

שאינה משירה סיבים, כדי להסיר את כל הלחות.

1
2

1
החזירו את מגש הנייר היטב לתוך המכשיר.  4

חברו מחדש את כבל החשמל.  5

ניקוי גלילי איסוף הנייר
נתקו את המכשיר משקע החשמל.  1

הוציאו את מגש הנייר לגמרי מתוך המכשיר.  2

הערה

אם המכשיר מתחיל להזין כמה ניירות בבת אחת 
כאשר נותרים דפים בודדים במגש, נקו את רפידות 
הבסיס )1( באמצעות מטלית רכה, שאינה משירה 

סיבים, לחה ממעט מים.
אחרי הניקוי נגבו את רפידות הבסיס במטלית רכה 

ויבשה, שאינה משירה סיבים, כדי להסיר את כל 
הלחות.

1
2

1

הערה

אין להשתמש במכשיר לפני שהגלילים יבשים. 
שימוש במכשיר לפני שהגלילים יבשים עלול לגרום 

לבעיות בהזנת הנייר.
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פעולות תחזוקה שגרתיות

א

פתחו את מכסה שחרור הנייר התקוע )1( שבחלקו   3
האחורי של המכשיר.

1

1

נקו את גלילי איסוף הנייר )1( באמצעות מטלית רכה 1  4
 שאינה משירה סיבים, לחה ממעט מים.

 סובבו באיטיות את הגלילים כדי לנקות את כל שטחם.
אחרי הניקוי נגבו את הגלילים במטלית רכה ויבשה, 

שאינה משירה סיבים, כדי להסיר את כל הלחות.

1

1

1

נקו את גלילי הזנת הנייר האחוריים )1( באמצעות   5
 מטלית רכה שאינה משירה סיבים, לחה ממעט מים.

 סובבו באיטיות את הגלילים כדי לנקות את כל שטחם.
אחרי הניקוי נגבו את הגלילים במטלית רכה ויבשה, 

שאינה משירה סיבים, כדי להסיר את כל הלחות.

1

1

1

הערה

אין לגעת במוט המתכת.

סגרו את מכסה שחרור הנייר התקוע. ודאו שהמכסה   6
סגור לגמרי.

החזירו את מגש הנייר היטב לתוך המכשיר.  7
חברו מחדש את כבל החשמל.  8
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ניקוי גלילי איסוף הנייר עבור 
מגש מספר 2 )עבור דגם 

MFC-J6710DW בלבד(

נתקו את המכשיר משקע החשמל. הוציאו את מגש   1
הנייר מספר 2 החוצה לגמרי מהמכשיר.

הערה

אם מדף תמיכת הנייר פתוח, סגרו אותו, ולאחר מכן 
סגרו את מחזיק הנייר.

נקו את גלילי איסוף הנייר של מגש מספר 2 )1(   2
באמצעות מטלית רכה שאינה משירה סיבים, לחה 

 ממעט מים.
 סובבו באיטיות את הגלילים כדי לנקות את כל שטחם.

אחרי הניקוי נגבו את הגלילים במטלית רכה ויבשה, 
שאינה משירה סיבים, כדי להסיר את כל הלחות.

1

החזירו את מגש מספר 2 בחוזקה לתוך המכשיר.  3
חברו מחדש את כבל החשמל.  4

בדיקת כמות הדיו
אף על פי שסמל כמות הדיו מופיע על צג ה-LCD, ניתן 

להשתמש במקש Menu )תפריט( כדי לראות תרשים גדול 
המציג את כמות הדיו שנותרה בכל מחסנית.

לחצו על Menu )תפריט(.  1
לחוץ על ▲ או על ▼ כדי לבחור   2
 ב-Ink Management )ניהול דיו(. 

לחצו על OK )אישור(.
 Ink Volume לחצו על ▲ או על ▼ כדי להציג את  3

 )כמות הדיו(. 
 לחצו על OK )אישור(.

בצג ה-LCD תופיעה כמות הדיו.
לחצו על Stop/Exit )עצירה/יציאה(.  4

הערה

תוכלו לבדוק את כמות הדיו גם מהמחשב האישי. 
)עיינו בסעיף "הדפסה עבור  ®Windows" או "הדפסה 

ושליחה וקבלה של פקסים עבור Macintosh" במדריך 
למשתמש בתוכנה(.
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פעולות תחזוקה שגרתיות

א

אריזת המכשיר והובלתו
כאשר בכוונתכם להוביל את המכשיר השתמשו בחומרי 

האריזה שהגיעו עם המכשיר. פעלו בהתאם להוראות 
להלן בעת אריזת המכשיר. נזק שייגרם למכשיר שלך 

בעת השינוע שלו לא יכוסה על ידי על ידי האחריות.

נתקו את המכשיר משקע הטלפון ואת כבל הטלפון   1
מהמכשיר.

נתקו את המכשיר משקע החשמל.  2
אחזו בשתי ידיכם בשקעי האחיזה שבשני צדי   3

המכשיר כדי להרים את מכסה הסורק למצב פתוח. 
נתקו את כבל הממשק מהמכשיר, אם הוא מחובר.
הסירו את רכיב ההגנה הכתום מהפינה הפנימית   4

ימנית של המכשיר.

סגרו בעדינות את מכסה הסורק באמצעות שקעי   5
האחיזה בשני הצדדים.

פתחו את המכסה של מחסניות הדיו.  6
הסירו את כל ארבע מחסניות הדיו. לחצו על ידית   7

השחרור של כל מחסנית דיו כדי לשחרר אותה. )ראו 
"החלפת מחסניות הדיו" בנספח א' של המדריך 

הבסיסי למשתמש.(
הרכיבו את רכיב ההגנה הכתום, ואז סגרו את מכסה   8

מחסניות הדיו.

חשוב
חשוב לאפשר למכשיר "להחנות" את ראש ההדפסה 
אחרי סיום משימת הדפסה. האזינו בקפידה למכשיר 
לפני ניתוקו משקע החשמל, כדי לוודא שכל הרעשים 

המכנים נפסקו. אם המכשיר לא יספיק לסיים את 
תהליך "החנייה", עלולות להיווצר בעיות בהדפסה 

ועלול להיגרם נזק לראש ההדפסה.

זהירות
היזהרו לבל ייתפסו אצבעותיכם מתחת למכסה 

 הסורק.
בכל פתיחה או סגירה של מכסה הסורק השתמשו 

תמיד בשקעי האחיזה הממוקמים בשני צדיו.
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עטפו את המכשיר בשקית.  9

DDD
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A A

B

B

2

1
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4

5

76

9

10

ארזו את המכשיר ואת החומרים האחרים בקרטון   0
המקורי שלהם באמצעות חומרי האריזה המקוריים, 

כמוצג להלן. אין לארוז את מחסניות הדיו המשומשות 
בקרטון.

DDD

C

C

A A

B

B

2

1

83

4

5

76

9

10

סגרו את קופסת הקרטון ואטמו בעזרת סרט הדבקה.  Q

חשוב
ודאו שזיז הפלסטיק בצדו הימני של רכיב ההגנה   •

הכתום )1( ננעל בצליל נקישה במקומו )2(.

אם אינכם מצליחים למצוא את רכיב ההגנה הכתום   •
אל תסירו את מחסניות הדיו לפני השילוח. חשוב 

מאוד ששילוח המכשיר יתבצע או כאשר רכיב 
ההגנה הכתוב מורכב או כאשר מחסניות הדיו 
במקומן. שילוח המכשיר בלעדיהם יגרום נזק 

למכשיר שלכם ועלול לגרום לפקיעת האחריות.





 בקרו אותנו באתר האינטרנט
http://www.brother.com

מכשיר זה מאושר לשימוש במדינה שבה הוא נרכש בלבד. חברות Brother המקומיות או 
המשווקים המקומיים יעניקו שירות למוצרים שנרכשו במדינתם בלבד.


