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הסברים קצרים של פעולות שגרתיות
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מדריך מקוון למשתמש
 Brother מדריך הפעלה זה מכיל הוראות ומידע בסיסיים על מכשיר
שלכם.להוראות ומידע מתקדמים יותר, ראה מדריך מקוון למשתמש 

solutions.brother.com/manuals :בכתובת

חברת Brother ממליצה לשמור על מדריך זה בקרבת מכשיר Brother שלכם לעיון קל ומהיר בעת הצורך.



מדריכים למשתמש והיכן ניתן למצוא אותם
היכן ניתן למצוא אותו?מה מצוי בו?איזה מדריך?

קראו מדריך זה תחילה. נא לקרוא את הוראות מדריך בטיחות המוצר
הבטיחות לפני הגדרת במכשיר שלכם. ראה מדריך 

זה לסימנים מסחריים והגבלות משפטיות.

מודפס/בקופסה

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

מודפס/בקופסה

למדו את הפעולות הבסיסיות של הדפסה מהמחשב מדריך הפעלה
האישי, הדפסה ישירה, סריקה, העתקה ופקס 

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

מודפס/בקופסה

מדריך זה כולל תכנים נוספים של מדריך ההפעלה.מדריך מקוון למשתמש
בנוסף למידע על הדפסה מהמחשב האישי, הדפסה 

ישירה, סריקה, העתקה, פקס, שירותי אינטרנט 
 ControlCenter ופונקציות ניידות ופעולות 

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

 מרכז הפתרונות 
 1Brother של

מדריך הדפסה/סריקה 
ניידת באמצעות 

 iPrint&Scan 
  Brother של

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

Wi-Fi® הנייד שלכם במצב של חיבור לרשת

.solutions.brother.com/manuals 1  נא לבקר בכתובת 
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סקירה כללית של לוח הבקרה

 .	 )NFC - Near Field Communication( סמל קורא תקשורת טווח אפס 
 ניתן להשתמש באימות כרטיס באמצעות נגיעה של הכרטיס החכם בסמל קורא תקשורת טווח אפס 

על לוח הבקרה. 
 אם מכשיר האנדרואיד שלכם תומך בתכונת תקשורת טווח אפס, ניתן להדפיס מהמכשיר שלכם 

או לסרוק מסמכים למכשיר שלכם באותה דרך.

2 .LCD מסך מגע צג גבישים נוזליים 
ניתן לגשת לתפריטים ואפשרויות באמצעות לחיצה עליהם על מסך מגע זה.

ניתן להתאים את הזווית של לוח הבקרה על ידי הרמתו.

מידע כללי	 
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לחצני תפריט. 3

)אחורה(
לחצו כדי לשוב לרמת התפריט הקודמת.

)בית(
לחצו כדי לשוב למסך הבית.

)ביטול(
לחצו לביטול פעולה. 

לוח חיוג. 4
לחצו על המספרים של לוח המקשים לחיוג מספרי טלפון ופקס ולהזנת מספר העותקים. 

נורית חווי הספק. 5
נורית החיווי נדלקת על פי מצב ההספק של המכשיר.
כאשר המכשיר במצב שינה, נורית החיווי מהבהבת.

       הפעלה/כיבוי	. 

לחצו על        להפעלת המכשיר.

]Shutting Down[לחצו ממושכות על        לכיבוי המכשיר. על מסך המגע תופיע ההודעה 
במשך מספר שניות לפני הכיבוי. אם חיברתם מכשיר טלפון חיצוני או משיבון, הוא יהיה זמין תמיד. 

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

ההדפסה, על המכשיר להיות מחובר לחשמל בכל עת.
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סקירה כללית של מסך המגע
קיימים שלושה מסכי בית )Home( שניתן לגשת 

 אליהם באמצעות הזזת הצג שמאלה או ימינה 
או לחיצה על ► או ◄.

 ממסכי הבית ניתן לגשת לקיצורי דרך, הגדרת
Wi-Fi, הגדרות ומסכי רמות דיו. 

מסך הבית 	

 מסך זה מציג את הסטאטוס של המכשיר 
 כאשר הוא במצב סרק. מסך הבית נקרא גם 

מסך Ready Mode. כאשר הוא מופיע, פירושו 
שהמכשיר מוכן לפקודה הבאה.

.Ready Mode ניתן לשנות את מסך
למידע נוסף, ראה מדריך מקוון למשתמש: 

."Ready הגדרת מסך"

 ,]Fax[מסך הבית 1 מספק גישה לפעולות פקס
.]Scan[וסריקה]Copy[העתקה

מסך הבית 2

 מסך הבית 2 מספק גישה לתכונות נוספות 
 ]Apps[יישומים]Web[,  כגון אינטרנט

.]USB[ופעולות

מסך הבית 3

 מסך הבית 3 מספק גישה לתכונות נוספות 
 A3 כגון קיצורי דרך להעתקה על דף 

]A3 Copy Shortcuts[ופעולות הורדת 
.]Download Software[תוכנות

תאריך וזמן. 	
מציג את התאריך והזמן שהוגדרו על המכשיר.  

מצב שקט   .2
צלמית זו מופיעה כאשר הגדרת מצב שקט   

.]On[ מוגדרת למצב הפעלה]Quiet Mode[
הגדרת המצב השקט יכולה להפחית את רעש   

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

3.    ]קיצורי דרך[
צרו קיצורי דרך לפעולות המצויות בשימוש    
 נפוץ, כגון שליחת פקס, העתקה, סריקה, 

חיבור לאינטרנט ושירותי יישומים. 

שלוש לשוניות קיצורי דרך זמינות עם 	 
שישה קיצורי דרך על כל לשונית.

 לחצו על צלמית                   המוצגת 	 
בתחתית המסך לגישה למסכי הבית.

4



4.         סטאטוס אלחוטי

כל צלמית בטבלה הבאה מציגה את סטאטוס   
הרשת האלחוטית:

המכשיר שלכם אינו מחובר לנקודת 
הגישה האלחוטית.

לחצו על לחצן זה להגדרת תצורת 
ההגדרות האלחוטיות. למידע נוסף, 

ראה מדריך הגדרות מהיר. 

הרשת האלחוטית מחוברת.

מחוון בן שלוש רמות על מסכי 
הבית מציג את עוצמת האות 

האלחוטי הנוכחית. 

לא ניתן לאתר את נקודת הגישה 
האלחוטית. 

ההגדרה האלחוטית מושבתת.

ניתן להגדיר את תצורת ההגדרות האלחוטיות 
באמצעות לחיצה על לחצן הסטאטוס האלחוטי 

.)Wireless Status(

5.           ]הגדרות[

.]Settings[לחצו לגישה לתפריט ההגדרות  

6.           ]דיו[

מציג את כמות הדיו הזמינה.    
.]Ink[לחצו לגישה לתפריט הדיו

כאשר מחסנית הדיו מתקרבת לסוף חייה או    
 שיש לה בעיה, צלמית שגיאה מוצגת על צבע 

הדיו הרלוונטי.

7. מצבים:

         ]פקס[	 
לחצו לגישה למצב פקס

        ]העתקה[	 
לחצו לגישה למצב העתקה.

        ]סריקה[	 

לחצו לגישה למצב סריקה.	 

       ]אינטרנט[	 

 לחצו לחיבור מכשיר Brother לשירות אינטרנט.
למידע נוסף, ראה מדריך מקוון למשתמש. 

       ]יישומים[	 
לחצו לחיבור מכשיר Brother לשירות 

.Brother היישומים של 
למידע נוסף, ראה מדריך מקוון למשתמש. 

 	]USB[        
.]USB[לחצו לגישה לתפריט

 	]A3 קיצורי דרך להעתקה[         

לחצו כדי להעתיק על נייר בגודל A3 או 
Ledger באמצעות תפריט מוגדר מראש זה.

         ]הורדת תוכנות[	 

לחצו להצגת מידע על הורדת והתקנת תוכנות 
להתקנים ניידים ומחשבים.

8. ]פקסים שמורים בזיכרון[

צלמית ]פקסים שמורים בזיכרון[ מציגה כמה   
פקסים שהתקבלו שמורים בזיכרון של המכשיר.

לחצו על        להדפסת הפקסים.  
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9. ]פקסים חדשים[

 כאשר תצוגה מקדימה של פקס
]Fax Preview[מופעלת]On[, פקסים 

חדשים]New Faxes[מציג את מספר הפקסים 
החדשים שהתקבלו ונשמרו בזיכרון. 

לחצו על         כדי לצפות בפקסים שלכם על 
מסך המגע. 

אם קיבלתם פקס המכיל דפים בגדלים שונים 
)לדוגמה, נתוני דף A4 ונתוני דף A3(, המכשיר 

עשוי ליצור ולשמור קובץ לכל גודל נייר כך 
שהמסך המגע עשוי להציג כי התקבל יותר 

מפקס אחד. 

0	. צלמית אזהרה 

צלמית האזהרה        מופיעה כאשר קיימת 

שגיאה או הודעת תחזוקה; לחצו על        כדי 

לצפות בפרטים, ואז לחצו על        כדי לשוב 

.Ready למצב

חשוב 
 לא ללחוץ על הצג עם עצם חד כעט או עיפרון. 

הדבר עלול לגרום לנזק למכשיר.

 המוצר מאמץ את הגופן של	 
.ARPHIC TECHNOLOGY CO.,LTD

 לא לגעת בצג מיד לאחר חיבור 	 
 הכבל החשמלי או הפעלת המכשיר. 

הדבר עלול לגרום לשגיאה. 

Brother מידע חדש של
מידע חדש של Brother מופיע בסרגל המידע כאשר 

הגדרות ההודעות כגון:
 ]Message from Brother[

ו-]Firmware Auto Check[ מוגדרות למצב 
.]On[ הפעלה

לחצו על        לצפייה בפרטים.

דרוש חיבור לאינטרנט וזרימת המידע עשויה 
להיות תלויה בקצבי הנתונים.

גישה למשגר יישומים 
 Brother Utilities

)Windows®(
Brother Utilities הוא משגר יישומים המציע גישה 

נוחה לכל יישומי Brother המותקנים על המחשב 
שלכם.

בצעו את אחת הפעולות הבאות:
 	Windows Server® 7-ו Windows Vista® 

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

 	Windows® 8
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 )Brother Utilities(        הקישו או לחצו על
ממסך Start או משולחן העבודה.

 	 Windows® 8.1
הזיזו את העכבר לפינה השמאלית התחתונה 

של מסך Start ולחצו על        )אם אתם 
משתמשים במכשיר מבוסס-מגע, הזיזו את 

.)Apps מלמטה להצגת מסך Start מסך

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

 	 Windows® 10
 לחצו על  

 All apps > Brother > Brother Utilities.

בחרו את המכשיר שלכם. 

בחרו את הפעולה שברצונכם להשתמש בה. 

הסרת התוכנה ומנהלי 
Brother ההתקנים של

)Windows®(   

 הפעילו את משגר יישומים  
)Brother Utilities(

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

 לחצו Tools בסרגל הניווט השמאלי, 
.Uninstall ואז לחצו על

 פעלו על פי ההוראות בתיבת הדו-שיח 
להסרת התוכנה ומנהלי ההתקנים.

2

3

	
2
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טעינת נייר 

מלאו נייר במגש הניירות. 

אווררו היטב את חבילת הניירות.

גודל הנייר קובע את כיוון ההדפסה בעת טעינת נייר במגש הניירות.

כיצד לטעון ניירמגש ניירות מס' 2מגש ניירות מס' 	
A4

Letter

Executive

A4

Letter

)נייר רגיל ונייר 
ממוחזר בלבד(

 

A5

A6

 Photo

 Photo L

Photo 2L

כרטיסיות אינדקס 

מעטפות

-

A3

Ledger

Legal

Folio

 Mexico Legal

India Legal

A3

Ledger

Legal

Folio

Mexico Legal

India Legal

)נייר רגיל ונייר 
ממוחזר בלבד(

שימוש בנייר2 

	

התאימו את מובילי 
הנייר.

כיוון הדפסה לרוחב

התאימו את מובילי 
הנייר.

כיוון הדפסה לאורך

האריכו את מגש 
הניירות באמצעות 

הזחיח הירוק והתאימו 
את מובילי הנייר.

כיוון הדפסה לאורך
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כיצד לטעון ניירמגש רב-תכליתי

A4

Letter

Executive

A3

Ledger

Legal

Folio

 Mexico Legal

 India Legal

 A5

A6

 Photo

 Photo L

 Photo 2L

כרטיסיות אינדקס 

מעטפות

למידע נוסף, ראה מדריך מקוון למשתמש: "טעינת נייר". 

פתחו את כנף התמיכה של הנייר.

שנו את הגדרת גודל הנייר בתפריט המכשיר, בעת הצורך.

התאימו את מובילי הנייר 
של המגש הרב-תכליתי. 

כיוון הדפסה לרוחב

התאימו את מובילי הנייר 
של המגש הרב-תכליתי. 

כיוון הדפסה לאורך

2

3
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טעינת מסמכים
טעינת מסמכים במזין 

המסמכים האוטומטי

אווררו את הדפים היטב.

 התאימו בזהירות את מובילי הנייר )1( 
לגודל המסמך. 

שימו את המסמך שלכם כשהוא פונה כלפי 
מעלה במזין המסמכים האוטומטי, כפי שניתן 

לראות באיור, עד שתחושו כי המסמך נוגע 
בגלגלי ההזנה והמכשיר מצפצף.

טעינת מסמכים על זכוכית 
הסורק

הרימו את מכסה המסמכים.

שימו את המסמך כשהוא פונה כלפי מטה 
 בפינה השמאלית העליונה של זכוכית 

הסורק כפי שניתן לראות באיור. 

סגרו את מכסה המסמכים.

	

	

2

2

3

3
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הדפסה מהמחשב שלכם
לפני שתנסו כל פעולת הדפסה, נא לוודא כי:

התקנתם את התוכנה ומנהלי ההתקנים של	 
.Brother

למשתמשי USB או כבל רשת: בדקו שכבל 	 
הממשק מחובר כהלכה.

)Windows®( הדפסת מסמך

בחרו את פקודת ההדפסה ביישום שלכם.

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

.Print לחצו על

סיימו את פעולת ההדפסה שלכם.

הדפסת מסמך )מקינטוש(

ביישום כגון Apple TextEdit לחצו על תפריט 
.Print ולאחר מכן בחרו File

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

.Print לחצו על

סיימו את פעולת ההדפסה שלכם.

הדפסות שונות
כדי להשתמש בתכונות הדפסה שונות, לחצו על 

לחצן תכונות או העדפות ההדפסה לשינוי הגדרת 
ההדפסה.

הדפסה אוטומטית משני צידי הדף 

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

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

למקינטוש:
 למידע נוסף, ראה מדריך מקוון למשתמש:

"הדפסה מהמחשבה שלכם )מקינטוש(".

הדפסה3 

	

	

2

2

3

3

4

4
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 הדפסת תצלומים ישירות 
USB מכונן הבזק

תצוגה מקדימה והדפסת 
USB תצלומים מכונן הבזק

צפו בתצלומים שלכם על הצג לפני הדפסתם.  
.USB הדפיסו תמונות השמורות בכונן הבזק

.USB לחריץ USB הכניסו כונן הבזק

לחצו על
 ]JPEG Print[ > ]Select Files[.

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

ולחצו עליה. 

 להדפסת כל התצלומים, לחצו על
]Print All[ ואז לחצו על]Yes[ לאישור.

לחצו על           להצגת המקלדת על מסך 
 המגע, ואז הזינו את מספר העותקים 

 .]OK[באמצעות מקלדת מסך המגע. לחצו על

 ניתן גם ללחוץ על]-[או]+[על מסך המגע, 
או להשתמש במספרי לוח המקשים.

 .]OK[לחצו על

חזרו על שלושת השלבים האחרונים עד 
לבחירת כל התמונות שברצונכם להדפיס.

 .]OK[לחצו על

קראו ואשרו את רשימת האפשרויות המוצגת.

 לשינוי הגדרות ההדפסה, לחצו על
.]Print Settings[

.]OK[לאחר שסיימתם, לחצו על

.]Start[לחצו על

סקירה כללית של הגדרות 
הדפסה

הגדרות ההדפסה ששיניתם הם זמניות לתדפיס 
הנוכחי שלכם.  המכשיר שב להגדרות ברירת 

המחדל לאחר תום ההדפסה. 

ניתן לשמור את הגדרות ההדפסה המצויות 
אצלכם בשימוש נפוץ על ידי הגדרתן כברירת 

המחדל.

למידע נוסף, ראה מדריך מקוון למשתמש. 
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 PDF הדפסת קובץ 
USB ישירות מכונן הבזק

.USB ישירות מכונן הבזק PDF ניתן להדפיס קובץ

קבצי PDF בגודל של 2 ג"ב או יותר אינם 
ניתנים להדפסה.

.USB לחריץ USB הכניסו כונן הבזק

.]PDF Print[לחצו על

הזיזו את המסך למעלה או למטה, או לחצו 
על ▲ או ▼ להצגת קובץ PDF שברצונכם 

להדפיס, ואז הדפיסו אותו.

 לחצו על           להצגת המקלדת על 
 מסך המגע, ואז הזינו את מספר העותקים 

 .]OK[באמצעות מקלדת מסך המגע. לחצו על

 ניתן גם ללחוץ על]-[או]+[על מסך המגע, 
או להשתמש במספרי לוח המקשים.

קראו ואשרו את רשימת האפשרויות המוצגת.

 לשינוי הגדרות ההדפסה, לחצו על
.]Print Settings[

.]OK[לאחר שסיימתם, לחצו על

 ]Mono Start[לחצו על 
.]Colour Start[או
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העתקת מסמך
נא לוודא שטענתם נייר בגודל הנכון במגש 

הניירות.

טענו את המסמך שלכם.

.]Copy[       לחצו על

מסך המגע מציג: 

שנו את הגדרות ההדפסה לפי הצורך. 

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

ו-]Paper Type[על ידי לחיצה על לחצן 
.]Options[

          )מס' עותקים(	 

לחצו על           להצגת המקלדת על מסך 
 המגע, ואז הזינו את מספר העותקים 

 .]OK[באמצעות מקלדת מסך המגע. לחצו על

 ניתן גם ללחוץ על]-[או]+[על מסך המגע, 
או להשתמש במספרי לוח המקשים.

]אפשרויות[	 
לחצו על               לשינוי הגדרות ההעתקה 

לעותק הבא בלבד.  

.]OK[כאשר סיימתם לשנות הגדרות, לחצו על

 לאחר שסיימתם לבחור אפשרויות חדשות, 
 ניתן לשמור אותן על ידי לחיצה על לחצן

.]Save as Shortcut[

]Mono Start[לחצו על 
.]Colour Start[או

להפסקת העתקה, לחצו על        .

אפשרויות העתקה אחרות
ניתן להשתמש בתכונות העתקה שונות על ידי שינוי 

.]Options[הגדרות ההעתקה. לחצו על לחצן

הגדלה או הקטנה של תמונות מועתקות

העתקה דו-צדדית

למידע נוסף, ראה מדריך מקוון למשתמש: "העתקה".

העתקה4 
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לפני הסריקה
לפני הסריקה, נא לוודא כי:

 התקנתם את התוכנה ומנהלי ההתקנים 	 
.Brother של

 למשתמשי USB או כבל רשת: 	 
בדקו שכבל הממשק מחובר כהלכה.

סריקה מהמחשב שלכם
קיימות מספר דרכים להשתמש במחשב לסריקת 

תצלומים ומסמכים על מכשיר Brother שלכם. 
השתמשו ביישומי התוכנה המסופקים על ידי 
Brother, או ביישום הסריקה המועדף עליכם.

למידע נוסף, ראה מדריך מקוון למשתמש: "סרקו 
מהמחשב שלכם )®Windows(" או "סרקו מהמחשב 

שלכם )מקינטוש(".

 סריקה באמצעות לחצן 
הסריקה על המכשיר

השתמשו בלחצן הסריקה על המכשיר לביצוע 
שינויים זמניים בהגדרות הסריקה. לביצוע שינויים 
קבועים, השתמשו בתוכנת ControlCenter של 

.Brother

טענו את המסמך שלכם.

.]Scan[       לחצו על

הזיזו שמאלה או ימינה או לחצו על ► או ◄ 
להצגת        ]למחשב האישי[

הצלמית זזה למרכז מסך המגע ומוארת בכחול.

לחצו על         ]למחשב האישי[.

.]to File[לחצו על

אם המכשיר מחובר לרשת, הזיזו את המסך 
למעה או למטה או לחצו על ▲ או ▼ להצגת 
המחשב שברצונכם לשלוח את הנתונים, ואז 

לחצו על שם המחשב.

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

.]OK[ולחצו על

בצעו את אחת הפעולות הבאות:
 	]Options[לשינוי ההגדרות, לחצו על

והמשיכו לשלב הבא.
לחצו על]Start[כדי להתחיל בסריקה 	 

מבלי לשנות הגדרות נוספות.
המכשיר מתחיל לסרוק. אם הנכם 

משתמשים בזכוכית הסורק של המכשיר, 
פעלו על פי ההוראות שעל הצג להשלמת 

עבודת הסריקה.

 לסריקת שני צידי המסמך, לחצו על
]sided Scan-2[, ואז בחרו את סוג 

המסמך.

שנו את הגדרות הסריקה שברצונכם לשנות, 
כגון סוג הסריקה, רזולוציה, סוג קובץ וגודל 
מסמך בעת הצורך.  לאחר שסיימתם, לחצו 

.]OK[ על

.]Start[לחצו על

המכשיר מתחיל לסרוק. אם הנכם משתמשים 
בזכוכית הסורק של המכשיר, פעלו על פי 

ההוראות שעל הצג להשלמת עבודת הסריקה.

סריקה5 
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לפני שליחת פקס

VoIP/שיבושי קו טלפון
אם אתם נתקלים בבעיות בשליחת או קבלת פקסים 
בגלל שיבושים אפשריים על קו הטלפון, או אם אתם 

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

 לחצו על 
]Settings[>]All Settings[> 
]Initial Setup[>]Compatibility[.

לחצו על האפשרות הרצויה לכם.
 	 ]Basic(for VoIP([ הגדרת

מקטינה את מהירות המודם ל-9,600 
סל"ש ומשביתה את קבלת פקסים צבעוניים 

ו-ECM, מלבד שליחת פקסים צבעוניים. 
אלא אם השיבושים הם בעיה חוזרת ונשנית 

 על קו הטלפון שלכם, רצוי להשתמש בכך 
רק בעת הצורך.

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

 ]Basic(for VoIP([ התאימות להגדרת
הגדרת]Normal[מגדירה את מהירות 	 

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

המודם ל-33,600 סל"ש.

לחצו על       . 

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

בקו הטלפון המסורתי.

מידע קשור 
ראה "הודעות שגיאה ותחזוקה" בע"מ 22	 

שליחת פקס
שימו את המסמך במזין המסמכים האוטומטי 

או על זכוכית הסורק.

לחצו על        )פקס(.

 אם תצוגה מקדימה של פקס
 ,]On[מופעלת]Fax Preview[
 לחצו על]Fax[    ולאחר מכן על

.]Sending Faxes[ 

מסך המגע מציג: 

הזינו את מספר הפקס באחת הדרכים באות:
לוח החיוג )הזינו את מספר הפקס ידנית(.	 

לחצו על כל הספרות של מספר הפקס על 
לוח החיוג.

]Redial[)חיוג חוזר של המספר האחרון 	 
שחייגתם(.

לחצו על
]Call History[>]Redial[.

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

לחצו על 
]Call History[>]Outgoing Call[

פקס6 
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בחרו את המספר הרצוי לכם, ואז לחצו על 
.]Apply[

]Caller ID history[ )בחרו מספר 	 
מהיסטוריית השיחות המזוהות(.

 לחצו על
]Call History[ > ]Caller ID 
history[.

בחרו את המספר הרצוי לכם, ואז לחצו על 
.]Apply[

]Address Book[ )בחרו מספר מפנקס 	 
הכתובות(.

.]Address Book[ לחצו על

בצעו את אחת הפעולות הבאות:
בחרו את המספר הרצוי לכם, ואז לחצו על - 

.]Apply[

לחצו על        , ואז הזינו את האות - 
 .]OK[הראשונה של השם ולחצו על 
לחצו על השם שברצונכם לחייג. אם 

למספר שני מספרים, לחצו על המספר 
.]Apply[הרצוי לכם. לחצו על

אם חיפוש LDAP זמין, התוצאה תוצג על מסך 
המגע עם         .

.]Document Size[     לחצו על

בחרו באפשרות גודל המסמך הרצויה לכם.

לשינוי הגדרות שליחת הפקס, לחצו על 
.]Options[

 .]OK[לאחר שסיימתם, לחצו על

.]Fax Start[לחצו על

בצעו את אחת הפעולות הבאות:
אם אתם משתמשים במזין המסמכים 	 

 האוטומטי, המכשיר מתחיל לסרוק ולשלוח 
את המסמך.

אם אתם משתמשים בזכוכית הסורק ובחרתם 	 
 ,]Colour Setting[בתוך]Mono[ 

המכשיר מתחיל לסרוק את העמוד הראשון. 
המשיכו לשלב הבא.

אם אתם משתמשים בזכוכית הסורק ובחרתם 	 
 ,]Colour Setting[בתוך ]Colour[
מסך המגע ישאל אתכם אם ברצונכם לשלוח 

פקס צבעוני.
](Yes(Colour Fax[לחצו על

לאישור.  המכשיר מתחיל לחייג ולשלוח 
את המסמך.

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

לחצו על]No[לאחר סיום סריקת הדפים. 	 
המכשיר מתחיל לשלוח את המסמך.

לחצו על]Yes[לסריקת דף נוסף. שימו 	 
את הדף הבא על זכוכית הסורק, לחצו על 
]OK[. המכשיר מתחיל לסרוק את הדף.

חזרו על שלב זה לכל דף נוסף.
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בחירת מצב הקבלה הנכון
עליכם לבחור מצב קבלה על פי המכשירים החיצוניים ושירותי הטלפון המותקנים על הקו שלכם.

 כברירת מחדל, המכשיר מקבל אוטומטית את כל הפקסים הנשלחים אליו. 
התרשים למטה יסייע לכם לבחור את המצב הנכון. 

 

לחצו על         
]Settings[ > ]All Settings[ > ]Fax[ > ]Setup Receive[ >  
]Receive Mode[. 

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

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

לחצו על       . 3
2

18

כן

כן

לא

האם ברצונכם שהמכשיר יענה לשיחות 
לאפקס וטלפון באופן אוטומטי? 

ידני

משיבון חיצוני

פקס/טלפון

 האם ברצונכם להשתמש בתכונות הטלפון של המכשיר שלכם )אם זמינות( 
או בטלפון חיצוני או במשיבון חיצוני המחובר לאותו הקו של המכשיר? 

האם אתם משתמשים בפונקצית ההודעה 
הקולית של משיבון חיצוני?

לאכן

פקס בלבד

	



בדיקת איכות ההדפסה
אם מופיעים צבעים וטקסט דהויים או מפוספסים, 
או אם חסר טקסט בתדפיסים שלכם, יתכן כי חלק 

מפיות ראש ההדפסה חסומות. הדפיסו את דף 
בדיקת איכות ההדפסה ובדקו את ראשי ההדפסה.

לחצו על 
]Ink[ > ]Improve Print Quality[  
> ]Check Print Quality[.

ניתן גם ללחוץ על
]Settings[ > ]Maintenance[ > 
]Improve Print Quality[ >  
]Check Print Quality[.

.]Start[ לחצו על

המכשיר מדפיס את דף בדיקת איכות 
ההדפסה.

בדקו את איכות ארבעת גושי הצבעים על הדף.

מסך המגע שואל על איכות ההדפסה.  
בצעו את אחת הפעולות הבאות:

 	 ,]No[אם כל הקווים ברורים לעין, לחצו על
ואז לחצו על        כדי לסיים את בדיקת 

איכות ההדפסה.
אם הקווים חסרים )ראה איכות הדפסה 	 

.]Yes[גרועה למטה(, לחצו על

איכות הדפסה תקינה

איכות הדפסה גרועה

מסך המגע מבקש מכם לבדוק את איכות 
ההדפסה של כל צבע. לחצו על מספר הדוגמה 

)1-4( המתאימה ביותר לתוצאות ההדפסה.

בצעו את אחת הפעולות הבאות:
 אם יש צורך בניקוי ראש ההדפסה, לחצו 	 

על]Start[כדי להתחיל בהליך הניקוי.
אם אין צורך בניקוי ראש ההדפסה, מסך 	 

 התחזוקה מופיע שנית על הצג. 
לחצו על        .

 לאחר שהליך הניקוי הסתיים, מסך המגע 
שואל אם ברצונכם להדפיס את דף בדיקת 
איכות ההדפסה שנית. לחצו על]Yes[ואז 

.]start[לחצו על

 המכשיר מדפיס את דף בדיקת איכות 
ההדפסה שנית.  בדקו את איכות ארבעת 

גושי הצבעים על הדף שנית.

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

 מקורית חדשה של Brother לכל צבע בעייתי. 
נסו לנקות את ראש ההדפסה שנית. אם ההדפסה 

 Brother לא השתפרה פנו לשירות הלקוחות של 
או למפיץ Brother המקומי שלכם.

תחזוקה שוטפתא 
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חשוב 
אל תגעו בראש ההדפסה. נגיעה בראש ההדפסה 

עלולה לגרום לנזק בלתי הפיך ולביטול תוקף 
האחריות לראש ההדפסה.

 כאשר פיית ראש ההדפסה חסומה, 
דוגמת ההדפסה נראית כך.

 לאחר ניקוי פיית ראש ההדפסה, 
הקווים לא יופיעו עוד.

בדיקת יישור ההדפסה 
ממכשיר Brother שלכם

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

התאימו את יישור ההדפסה. 

לחצו על
]Ink[ > ]Improve Print Quality[  
> ]Alignment[.

ניתן גם ללחוץ על
]Settings[ > ]Maintenance[> 
]Improve Print Quality[ > 
]Alignment[.

.]Next[לחצו על

הזיזו את המסך למעלה או למטה או לחצו על 
▲ או ▼ להצגת גודל הדף הזקוק להתאמת 

יישור הדפסה, ואז לחצו עליו.

לחצו על ]Basic alignment[או 
 .]Advanced alignment[

טענו את הנייר בגודל שנבחר במגש הניירות 
 .]Start[ולחצו על

המכשיר מתחיל להדפיס את דף בדיקת 
היישור.

לצורה  "A" הזיזו את המסך למעלה או למטה 
או לחצו על ▲ או ▼ להצגת המספר של 

הדפסת הניסיון עם הכי פחות פסים אנכיים 
נראים לעין )1-9( ואז לחצו עליו )בדוגמה, 

מספר 6 הוא אפשרות הבחירה הטובה ביותר(. 
 .]OK[לחצו על

חזרו על שלב זה לשאר דפוסי ההדפסה.

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

 לאחר שיישור ההדפסה בוצע כהלכה, 
הטקסט נראה כך. 

לחצו על       .
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 נא לעיין בסעיף זה לפתרון בעיות כלשהן שהנכם עשויים להיתקל בהם במהלך השימוש במכשיר
Brother שלכם.

זיהוי הבעיה
גם אם נראה שקיימת בעיה במכשיר שלכם, הרי שאת רוב הבעיות אתם יכולים לתקן בעצמכם.

ראשית, בדקו כי:
הכבל החשמלי של המכשיר מחובר כהלכה ומתג ההפעלה של המכשיר מופעל. 	 
כל החלקים המגנים הכתומים של המכשיר הוסרו.	 
מחסניות הדיו מותקנות כהלכה.	 
מכסה הסורק ומכסה שחרור תקיעות הנייר סגורים לחלוטין.	 
הנייר מוכנס כהלכה במגש הניירות.	 
כבלי הממשק מחוברים כהלכה למכשיר ולמחשב, או שהחיבור האלחוטי הוגדר במכשיר ובמחשב שלכם 	 

כאחד. 
)לדגמי רשת( נקודת הגישה לנתב )אלחוטי(, או רכזת, מופעלת ולחצן הקישור שלה מהבהב. 	 
 	 Status Monitor למציאת השגיאה והפתרון, בדקו את הצג או הסטאטוס של המכשיר בתוך 

במחשב שלכם.

שימוש ב-Status Monitorשימוש בצג
פעלו על פי ההוראות שעל הצג. . 1

 ראה הוראות בטבלת הודעות השגיאה . 2
והתחזוקה הבאה.

 אם אינכם יכולים לפתור את השגיאה, . 3
 נא לעיין במדריך המקוון למשתמש:

 “הודעות שגיאה ותחזוקה”.

לחצו פעמיים על צלמית       במגש המטלות.	 

כל צבע של הצלמית מעיד על הסטאטוס של 	 
המכשיר.

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

אבחון ותיקון תקלותב 
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הודעות שגיאה ותחזוקה
הודעות השגיאה והתחזוקה הנפוצות ביותר מוצגות בטבלה. למידע נוסף, ראה מדריך מקוון למשתמש. 

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

.support.brother.com בכתובת Brother

אם על מסך המגע מופיעות הודעות שגיאה ומכשיר האנדרואיד שלכם תומך בתכונת תקשורת טווח 
 אפס, געו במכשיר שלכם בלוגו NFC על לוח הבקרה לגישה למרכז הפתרונות של Brother ועיינו 

בש"ש האחרונות למכשיר שלכם. )תעריפי ההודעות והעברת הנתונים של ספק הטלפון הנייד שלכם 
עשויים לחול(.

נא לוודא כי הגדרת תקשורת טווח אפס של מכשיר Brother והאנדרואיד שלכם מוגדרת למצב הפעלה 
.)On(

פעולההודעת שגיאה
Black and White 
Print Only 
Replace ink.

אחת ממחסניות הדיו הצבעוניות או יותר הגיעה לסוף חייה.

החליפו את מחסניות הדיו.

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

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

אם ניתקתם את המכשיר או הוצאתם את מחסנית הדיו.	 

 	 Slow Drying Paper אם בחרתם באפשרות נייר המתייבש באיטיות
במכשיר או במנהל התקן המדפסת.

BT Call Sign On.לא ניתן לשנות את מצב הקבלה מידני למצב אחר .)ON( מופעל BT Call Sign

.)Off( ככבוי BT Call Sign הגדירו את

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

Cannot Detect הוציאו את מחסנית הדיו החדשה והתקינו אותה מחדש באיטיות והכניסו 
אותה היטב למקומה.

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

הסירו את מחסנית הדיו המשומשת והתקינו מחסנית דיו חדשה.

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

המקומי שלכם.

 הפכו באיטיות את מחסנית הדיו כך שפתח אספקת הדיו פונה כלפי מטה, 
ואז התקינו אותה מחדש.
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פעולההודעת שגיאה
Cannot Detect.בדקו את המק"טים של מחסניות הדיו והתקינו את מחסניות הדיו הנכונות

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

Cannot Detect 
Ink Volume

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

המקומי שלכם.
Data Remaining 
in Memory

 לחצו על       . המכשיר יבטל את עבודת ההדפסה ויימחק אותה מהזיכרון. 
נסו להדפיס שנית.

Disconnected.נסו לשלוח או לקבל שנית

אם שיחות נקטעות שוב ושוב ואתם משתמשים במערכת VoIP )קול בפרוטוקול 
.Basic )for VoIP( נסו לשנות את התאימות להגדרת .)אינטרנט

ראה מידע קשור: "שיבושי קו טלפון/VoIP“ בסוף סעיף זה.
Document  
Jam/too Long

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

למידע נוסף, ראה מדריך מקוון למשתמש: “תקיעות מסמכים”
High 
Temperature

 לאחר הנמכת טמפרטורת החדר, תנו למכשיר להצטנן לטמפרטורת החדר.
נסו שנית כאשר המכשיר הצטנן.

Hub is 
Unusable.

 רכזות, לרבות כונני הבזק USB עם רכזת מובנית, אינם נתמכים. 
 .USB נתקו את ההתקן מממשק ישיר

Ink Absorber 
NearFull

 יש להחליף את תיבת סופג הדיו או העודפים בקרוב. 
פנו אל שירות הלקוחות של Brother או מפיץ Brother המקומי שלכם.

Ink Absorber 
Pad Full

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

סיבות נוספות לניקוי הן: 
 המכשיר מנקה את עצמו אוטומטית לאחר ניתוק הכבל החשמלי . 1

וחיבורו שנית.
 לאחר שחרור תקיעת נייר, המכשיר מתנקה אוטומטית לפני הדפסת . 2

הדף הנכנס הבא.
 המכשיר מתנקה אוטומטית לאחר אי שימוש במשך מעל 30 יום . 3

)שימוש בלתי תכוף(.
 המכשיר מתנקה אוטומטית לאחר שמחסניות דיו מאותו צבע הוחלפו. 4

12 פעמים.
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פעולההודעת שגיאה
Ink Low.אחת ממחסניות הדיו או יותר מתקרבת לסוף חייה

הזמינו מחסנית דיו חדשה. ניתן להמשיך ולהדפיס עד שעל מסך המגע תופיע 
.Replace Ink ההודעה

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

עדיין ניתן לסרוק גם אם הדיו אוזל או מצריך החלפה.	 

Install Ink הוציאו את מחסנית הדיו החדשה והתקינו אותה מחדש באיטיות והכניסו אותה
היטב למקומה.

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

Jam Front/Rear
Jam Front
Jam Rear
Jam MP Tray
Jam Front/MP 
Tray
Jam Tray 2
Repeat Jam XX

הוציאו את הנייר התקוע.

למידע נוסף, ראה מדריך מקוון למשתמש: “תקיעת מדפסת או תקיעת נייר”.

במקרה של תקיעת נייר חוזרת ונשנית, נסו פעולת שחרור תקיעת נייר אחרת.

למידע נוסף, ראה מדריך מקוון למשתמש: “הוצאות פיסות נייר תקועות”.

וודאו שמובילי הנייר מותאמים לגודל הנייר הנכון.

בדקו כי מגש הניירות מוכנס בשלמותו לתוך המכשיר. 

 למידע נוסף, ראה מדריך מקוון למשתמש: “נייר תקוע בחלקו האחורי 
של המכשיר”.

נקו את גלגלי איסוף הנייר.

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

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

Media is Full. רק אם הוא USB המכשיר שלכם יכול לשמור בכרטיס הזיכרון או בכונן הבזק
מכיל פחות מ-999 קבצים. מחקו קבצים שאינם בשימוש ונסו שנית.

 מחקו קבצים שאינם בשימוש מכרטיס הזיכרון או כונן הבזק USB שלכם 
כדי לפנות שטח ונסו שנית.

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

אם ברצונכם להשתמש בתכונת השיחה המזוהה, פנו לחברת הטלפונים שלכם.

למידע נוסף, ראה מדריך מקוון למשתמש: “שיחה מזוהה”
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פעולההודעת שגיאה
No Paper Fed
No Paper Fed 
]Tray #1[
No Paper Fed 
]MP Tray[
No Paper Fed 
]Tray #2[

בצעו את אחת הפעולות הבאות:

מלאו מחדש נייר במגש הניירות ופעלו על פי ההוראות על המסך.	 
הוציאו וטענו מחדש נייר במגש הניירות ופעלו על פי ההוראות על המסך.	 

הנייר לא הוכנס למרכז מגש הנייר הרב-תכליתי.

 הוציאו את הנייר והכניסו אותו מחדש במרכז מגש הנייר הרב-תכליתי, 
ואז פעלו על פי ההוראות על המסך. 

למידע נוסף, ראה מדריך מקוון למשתמש: “טעינת נייר במגש הרב-תכליתי”.

מכסה שחרור תקיעת הנייר אינו סגור כהלכה
Out of Fax 
Memory

בצעו את אחת הפעולות הבאות:
מחקו את הנתונים בזיכרון. לזיכרון נוסף, ניתן להשבית את זיכרון הקבלה.	 

 למידע נוסף, ראה מדריך מקוון למשתמש: "השבתת זיכרון הקבלה".

הדפסת פקסים נכנסים השמורים בזיכרון.	 

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

Out of Memory:אם פעולת שליחת פקס או העתקה הנה בתהליך
לחצו על       , Quit או Close והמתינו עד ששאר הפעולות בתהליך 	 

יסתיימו, ואז נסו שנית.

לחצו על Send Now לשליחת הדפים שנסרקו עד כה. 	 

לחצו על Partial Print להעתקת הדפים שנסרקו עד כה. 	 

מחקו את הנתונים בזיכרון. לזיכרון נוסף, ניתן להשבית את זיכרון הקבלה.	 

למידע נוסף, ראה מדריך מקוון למשתמש: "השבתת זיכרון הקבלה".

הדפסת פקסים נכנסים השמורים בזיכרון.	 

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

Paper Low  
Tray #1 
Paper Low  
Tray #2

מלאו מחדש נייר במגש הניירות המצוין על המסך.
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פעולההודעת שגיאה
Paper Size 
Mismatch
Paper Size 
Mismatch  
]Tray #1[
Paper Size 
Mismatch 
]MP Tray[
Paper Size 
Mismatch 
]Tray #2[

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

 למידע נוסף, ראה מדריך מקוון למשתמש: "שינוי גודל נייר וסוג נייר".

וודאו כי טענתם את הנייר בכיוון הנכון והציבו את מובילי הנייר במקומות . 2
המסומנים לגודל הנייר שלכם.

 למידע נוסף, ראה מדריך מקוון למשתמש: "טעינת נייר".

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

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

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

Paper Tray #1 
not detected
Paper Tray #2 
not detected

דחפו באיטיות את מגש הניירות עד שיכנס בשלמותו לתוך המכשיר.

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

 משכו את מגש הניירות החוצה מהמכשיר והוציאו את הנייר או הגוף 
 הזר התקוע. אם אינכם יכולים למצוא או להוציא את הנייר התקוע, 

ראה מדריך מקוון למשתמש: “תקיעת מדפסת או תקיעת נייר”.
Repetitive No 
Paper Fed

נקו את גלגלי איסוף הנייר.

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

הוציאו עצמים זרים ופיסות נייר כלשהם המצויים בתוך המכשיר.

למידע נוסף, ראה מדריך מקוון למשתמש: “הוצאות פיסות נייר תקועות”.

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

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

עדיין ניתן לסרוק גם אם הדיו אוזל או מצריך החלפה.	 

Touchscreen
Initialisation
Failed

מסך המגע נלחץ לפני סיום תהליך ההפעלה. 

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

פסולת עשויה להיות תקועה בין החלק התחתון של מסך המגע לבין מסגרתו.

 הכניסו פיסת נייר קשיח בין החלק התחתון של מסך המגע לבין מסגרתו 
והחליקו אותו אחורה וקדימה כדי לדחוף החוצה את הפסולת.
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פעולההודעת שגיאה
Tray #1 
Settings  
Tray #2  
MP Tray Settings

הודעה זו מוצגת כאשר הגדרת אישור סוג וגודל הנייר מופעלת.

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

למידע נוסף, ראה מדריך מקוון למשתמש: “שינוי הגדרת בדיקת גודל נייר”.

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

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

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

מהחשמל למשך מספר דקות ואז חברו אותו שנית.

ניתן לנסות פעולות נוספות לשחרור תקיעות נייר. 

למידע נוסף, ראה מדריך מקוון למשתמש: "הוצאות פיסות נייר תקועות".

 אם אינכם יכולים להדפיס פקסים שהתקבלו, העבירו אותם למכשיר פקס 
אחר או למחשב שלכם.

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

Unable to Scan 
XX

נתקו את המכשיר מהחשמל למשך מספר דקות ואז חברו אותו שנית.

אם אינכם יכולים להדפיס פקסים שהתקבלו, העבירו אותם למכשיר פקס אחר 
או למחשב שלכם.

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

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

התקן שבור מחובר לממשק USB ישיר. 

נתקו את המכשיר מממשק ישיר USB ואז לחצו על        כדי לכבות את 
המכשיר ולהפעילו שנית.

Unusable Device
Please 
disconnect USB 
device.

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

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

Wrong Document 
Size Settings

בחרו את אפשרות גודל המסמך הנכונה, ולחצו על Fax Start שנית.

Wrong Ink 
Cartridge

המק"ט של מחסנית הדיוק אינו תואם למכשיר שלכם.

וודאו כי המק"ט של מחסנית הדיו פועל עם המכשיר שלכם.

ראה מידע קשור: “מפרטי מוצרים מתכלים” בסוף סעיף זה.
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פעולההודעת שגיאה
Wrong Ink 
Colour

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

Wrong Tray 
Settings

פעלו על פי ההוראות על מסך המגע ונסו להדפיס שנית.

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

מידע קשור 
שיבושי קו טלפון/VoIP בע"מ 16	 
מפרטי מוצרים מתכלים בע"מ 31	 
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אבחון ותיקון תקלות להגדרת רשת מקומית אלחוטית

קודי שגיאות של דוח רשת מקומית אלחוטית
 אם דוח הרשת המקומית האלחוטית מראה כי החיבור נכשל, בדקו את קוד השגיאה על הדוח המודפס

ועיינו בהוראות המתאימות בטבלה: 

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

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

TS-02 לא ניתן לאתר את נקודת הגישה/נתב האלחוטיים. בצעו את אחת הפעולות
הבאות:

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

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

בדקו שאתם בוחרים את SSID )שם רשת( הנכון ומזינים את מפתח הרשת 	 
הנכון. 

TS-03 יתכן שהגדרת הרשת האלחוטית והאבטחה שהזנתם שגויה. אשרו מחדש 
את הגדרות הרשת האלחוטית. 

אם אינכם יודעים מידע זה, שאלו את מנהל הרשת שלכם.

TS-04 שיטת אימות/הצפנה לא נתמכת אותרה על נקודת הגישה/נתב האלחוטיים
שלכם. 

 נקודת הגישה/נתב האלחוטיים שלכם עושה שימוש שיטת אימות/הצפנה 
שאינה נתמכת על ידי המכשיר. בדקו שבחרתם את SSID )שם רשת( הנכון.

TS-05 .ומפתח הרשת שצוינו אינם נכונים SSID

בדקו שאתם בוחרים את SSID )שם רשת( הנכון ומזינים את מפתח הרשת 
הנכון. 

TS-06.פרטי האבטחה האלחוטית המצוינים אינם נכונים

בדקו את שיטת האימות/הצפנה שבחרתם וודאו שהנכם מזינים את מפתח 
הרשת הנכון.

TS-07.מאופשר WPS המכשיר אינו יכול לאתר נקודת גישה/נתב עם

 ,WPS להגדרת תצורת ההגדרות האלחוטיות שלכם באמצעות 
וודאו כי נקודת הגישה/נתב האלחוטיים שלכם תומכי WPS ונסו שנית.

TS-08 .מאופשר WPS אותרו שתי נקודות גישה או יותר עם

 נסו להתחיל שנית לאחר מספר דקות כדי להימנע משיבושים מנקודות 
גישה אחרות.
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הזנת טקסט במכשיר 
Brother שלכם

התווים הזמינים עשויים להשתנות מארץ לארץ. 	 
מבנה המקלדת עשוי להשתנות על פי הפונקציה 	 

שאתם מגדירים.

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

לחצו על               למעבר בין אותיות, מספרים 	 
ותווים מיוחדים.

לחצו על              למעבר בין אותיות גדולות 	 
לקטנות.

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

הכנסת רווחים
 	 .]Space[להכנסת רווח, לחצו על 

או שניתן ללחוץ על ◄ להזזת הסמן.

ביצוע תיקונים
אם הזנתם תו לא נכון וברצונכם לשנותו, לחצו 	 

על ► או ◄ להדגשת התו הלא נכון. לחצו על         
ואז הזינו מחדש את התו הנכון.

נספחג 

להכנסת תו, לחצו על ► או ◄ להזזת הסמן 	 
למקום הנכון, ואז הזינו את התו.

לחצו על         לכל תו שברצונכם למחוק, או לחצו 	 

ממושכות על        למחיקת כל התווים. 

 מידע על תאימות לתקנת 
הנציבות 3	20/	80

צריכת חשמל 
מחובר לרשת במצב המתנה1

MFC-J6935DW

כ-2.3 וואט

1  כל יציאות הרשת מופעלות ומחוברות

כיצד להפעיל/להשבית רשת מקומית אלחוטית

 להפעלת או השבתת חיבור הרשת האלחוטית, 
לחצו על 

]Settings[ > ]All Settings[ > 
]Network[ > Network I/F[ > ]WLAN[

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

ראש ההדפסה.

משך השימוש 
במחסנית דיו

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

לאחר תום התהליך למחסניות המצורפות למכשיר תהיה כמות דיו קטנה מכמות הדיו 
של מחסניות LC3219XL )כ-80% לדיו שחור ו-65% לדיו צבעוני(. עם כל מחסניות 

הדיו הבאות ניתן להדפיס את מספר הדפים המצוין.

אביזרים 
מתכלים 
חלופיים

LC3219XLBK >מחסנית דיו שחור גדולה מאוד<

LC3219XLY >מחסנית דיו צהוב גדולה מאוד<

LC3219XLC >מחסנית דיו כחול גדולה מאוד<

LC3219XLM >מחסנית דיו אדום גדולה מאוד<
שחור - כ-3000 דפים1

צהוב, כחול ואדום - כ-1500 דפים1

 LC3217BK >מחסנית דיו שחור גדולה<

 LC3217Y >מחסנית דיו צהוב גדולה<

 LC3217C >מחסנית דיו כחול גדולה<

LC3217M >מחסנית דיו אדום גדולה<
צהוב, כחול ואדום - כ-550 דפים1

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

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

אם הנכם משתמשים במערכת ההפעלה ®Windows, נא ללחוץ פעמיים על צלמית        שעל שולחן 
העבודה שלכם לגישה אל האתר חינם שלנו שנועד לסייע לכם ליצור ולהדפיס בקלות חומרים מותאמים 

אישית לשימוש עסקי וביתי עם תצלומים, טקסט ועיצוב יצירתי.
 משתמשי מקינטוש יכולים לגשת אל CreativeCenter של Brother בכתובת הבאה:

brother.com/creativecenter

מידע קשור 
ראה "הודעות שגיאה ותחזוקה" בע"מ 22	 
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 נא לבקר אותנו באינטרנט בכתובת
 www.brother.com

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

D00JBZ001-00

בריטניה

גרסה 0


