
מדריך משולב
MFC-J825W

 

גרסה 0

עברית





 1

MFC-J825DW

עברית גרסה 0

מדריך להתקנה מהירה

התחילו כאן
קראו את הוראות הבטיחות לפני שתתקינו את המכשיר שברשותכם. 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 לפציעות חמורות. אזהרה

הסימון זהירות מצביע על מצב של סכנה פוטנציאלית שעלול להוביל לפציעות קלות עד בינוניות. זהירות

1 פתיחת האריזה ובדיקת תכולתה
הרכיבים הכלולים באריזה עשויים להשתנות בהתאם למדינה שבה אתם נמצאים. ■ 

 מחסניות דיו 
להפעלה ראשונה

שחור
צהוב
ציאן

מגנטה
)כ- 80% ממחסנית חלופית( 

)uu מדריך בסיסי 
למשתמש: חומרים 

מתכלים(

מדריך להתקנה מהירה

מגש התקליטורים

מדריך בסיסי 
כבל טלפוןכבל חשמלתקליטורהוראות בטיחותלמשתמש

אזהרה
אריזת המכשיר מכילה שקיות ניילון. שקיות ניילון אינן צעצועים. יש להרחיק אותן מתינוקות ומילדים על מנת למנוע סכנת 

חנק, ולהשליכן לאשפה בצורה נאותה.

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

(for UK) (for others)עבור בריטניהעבור אחרים

הערה
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א הסירו את הסרט המגן המכסה את המכשיר ואת צג 
.LCD-ה

באמצעות הרמת  הסירו את רכיב ההגנה הכתום 1 ב 
החלק הקדמי של המכשיר ואז משיכת רכיב האריזה 

כלפי מטה. 

הסירו את שקית הניילון 2	  המכילה את מחסניות הדיו 
ממגש הנייר.

ד ודאו שכל הרכיבים נמצאים באריזה.
ה הרימו את מכסה הסורק, הכניסו את מגש התקליטורים 
למקום האחסון שבצד ימין של מכסה הסורק וסגרו את 

מכסה הסורק.

הערה
בזמן השימוש בתכונת ההדפסה על תקליטור יש לוודא 

שישנו מרווח של לפחות 10 ס"מ מאחורי המכשיר.

A4 ודל	יל ב	2 טעינת נייר ר
משכו את מגש הנייר 1א  והוציאו אותו מהמכשיר.

1

. הרימו את מכסה מגש הנייר 1ב 

1

2
1
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בשתי ידיכם, לחצו בעדינות על מכווני רוחב הנייר 1	  
והזיזו אותם כך שיתאימו לרוחב הנייר. לאחר מכן חזרו 

על הפעולה עם מכוון אורך הנייר 2.
ודאו שסימני המשולשים 3 על מכווני רוחב הנייר 1 

ועל מכוון אורך הנייר 2 מיושרים עם הסימן עבור גודל 
הנייר שבו אתם משתמשים.

היתקעות  יש לאוורר היטב את ערימת הנייר כדי למנוע ד 
נייר והזנות נייר לקויות.

הערה
ודאו תמיד שהנייר לא מקופל או מקומט.

ה הכניסו את הנייר בעדינות למגש הנייר כשקצהו העליון 
פונה קדימה והצד המיועד להדפסה פונה כלפי מטה. 

ודאו שהנייר מונח במגש בצורה ישרה.

חשוב
היזהרו שלא לדחוף את הנייר עמוק מדי; הוא עלול 

להתרומם בחלקו האחורי של המ	ש ול	רום לבעיות 
בהזנת הנייר.

לנייר בשתי  התאימו בעדינות את מכווני רוחב הנייר ו 
הידיים. ודאו שמכווני רוחב הנייר נוגעים בקצוות הנייר.

ז סגרו את מכסה מגש הנייר.
. הכניסו את מגש הנייר באטיות לתוך המכשיר עד הסוףח 

1

2

3

3
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משכו את מחזיק  החזיקו את מגש הנייר במקומו, ט 
הנייר 1 החוצה עד שתישמע נקישה, ולאחר מכן הרימו 

את מדף התמיכה 2.

1 
3 חיבור כבל החשמל וקו הטלפון

אזהרה
הארקה. למכשיר צריך להיות מצורף תקע בעל פין 	 

	 מכיוון שהמכשיר מוארק באמצעות שקע החשמל, חיבור 
המכשיר לחשמל לפני חיבורו לכבל הטלפון יכול לה	ן 

עליכם מפני התחשמלות בעת חיבור כבל הטלפון. 
מאותה סיבה, יש לנתק את המכשיר מקו הטלפון לפני 

ניתוקו מהחשמל אם ברצונכם להזיז את המכשיר.

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

.)USB בכבל

א חברו את כבל החשמל.

חברו את כבל הטלפון. הכניסו קצה אחדב  של כבל 
הטלפון לשקע המסומן בכיתוב LINE שבמדפסת, ואת 

הקצה השני לשקע טלפון שבקיר.

חשוב
חובה לחבר את כבל הטלפון לשקע המסומן LINE על 

המכשיר.

1

2

(Example for UK))דוגמה לבריטניה(
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הערה
אם המכשיר חולק קו טלפון עם טלפון חיצוני, חברו אותו 

כמודגם באיור שלהלן.

שלוחת טלפון 1 
טלפון חיצוני 2 

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

הערה
אם המכשיר חולק קו טלפון עם משיבון של טלפון חיצוני, 

חברו אותו כמודגם באיור שלהלן:

הגדירו את מצב קבלת השיחות ל‑External TAD אם יש 
לכם משיבון חיצוני. עיינו בסעיף בחירת מצב קבלת שיחות 

בעמודים הבאים. )מידע מפורט uu מדריך בסיסי למשתמש: 
חיבור משיבון חיצוני(

4 התקנת מחסניות הדיו
זהירות

אם נכנס לכם דיו לעיניים, שטפו אותן מיד  במים והתקשרו 
לרופא אם אתם דואגים באשר למצבכם.

הערה
הקפידו להתקין קודם את מחסניות הדיו שסופקו עם 

המכשיר.

א  ודאו שהמכשיר מופעל. 
.No Ink Cartridge על הצג מופיעה ההודעה

. פתחו את המכסה של תא מחסניות הדיו 1ב 

. הסירו את רכיב המגן הכתום 1	 

הערה
אין לזרוק את רכיב ההגנה הכתום. תזדקקו לו אם תרצו 

לשנע את המכשיר.

1

2

1

1
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ד  הוציאו את מחסניות הדיו מהאריזה. 
סובבו בכיוון השעון את ידית השחרור הירוקה שעל 
אריזת ההגנה הכתומה 1 עד להישמע נקישה, כדי 
לשחרר את אטימת הוואקום. לאחר מכן הסירו את 

אריזת ההגנה הכתומה 1 כמוצג באיור.

חשוב
אין לנער את מחסניות הדיו. אם דיו הכתים את 

הב	דים, שטפו אותם מיד בסבון או בתכשיר ניקוי.

, כפי  בדקו שצבע הידית 1 תואם לצבע המחסנית 2ה 
שמודגם באיור שלהלן.

התקינו כל מחסנית דיו בכיוון החץ שעל התווית.

שעליו הכיתוב  דחפו בעדינות את גב מחסנית הדיו, ו 
"PUSH" עד להישמע נקישה. לאחר התקנת כל 

מחסניות הדיו, סגרו את המכסה של תא מחסניות הדיו.

הערה
המכשיר יכין את מערכת צינוריות הדיו להדפסה. תהליך זה 

יימשך כארבע דקות. אין לכבות את המכשיר.

1

1

1

2
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5 בדיקת איכות ההדפסה
לאחר סיום ההכנות, תופיע בצג ה-LCDא  ההודעה 

.Set Paper and Press Start
.Colour Start לחצו על

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

אם כל הקווים נראים באופן ברור, לחצו על Yes	  כדי 
לסיים את בדיקת האיכות ולעבור לשלב 6.

תקין

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

2 

6 בחירת מצב קבלת שיחות
 , Fax Only :ישנם ארבעה מצבי קבלת שיחות אפשריים

 . External TAD-ו Manual , Fax/Tel 
uu מדריך בסיסי למשתמש: שימוש במצבי קבלה

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

Your machine 
automatically answers 
every call as a fax.

Your machine controls 
the line and 
automatically answers 
every call. If the call is 
not a fax, the telephone 
will ring for you to pick 
up the call.

Your external telephone 
answering device (TAD) 
automatically answers 
every call. Voice 
messages are stored 
on the external TAD. 
Fax messages are 
printed.

You control the 
telephone line and must 
answer every call 
yourself.

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

Manual

Fax Only

Fax/Tel

External TAD

No

Yes

Yes

No

No

Yes

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

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

לאותו קו טלפון כמו המכשיר?

כן לא

לא

כן

לא

כן

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

האם ברצונכם שהמכשיר יענה 
לשיחות טלפון ופקס באופן 

אוטומטי?

המכשיר שלכם עונה 
באופן אוטומטי לכל שיחה 

כפקס.

המכשיר שלכם שולט על 
הקו ועונה באופן אוטומטי 

לכל שיחה. אם השיחה 
אינה פקס, הטלפון יצלצל 

כדי שתוכלו לענות 
לשיחה.

אתם שולטים על קו 
הטלפון ועליכם לענות 

בעצמכם לכל שיחה.

המשיבון הקולי החיצוני 
)TAD( שלכם עונה באופן 

אוטומטי לכל שיחה. 
ההודעות הקוליות 

מאוחסנות במשיבון הקולי 
החיצוני. הודעות פקס 

מודפסות.

. לחצו על Menuא 

sב  כדי לבחור באפשרות  t

d c

s או על  t

d c

לחצו על 
.Initial Setup

.  	Initial Setup לחצו על

. לחצו על Receive Modeד 

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

. לחצו על Stop/Exitו 
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7 ה	דרת התאריך והשעה 
המכשיר מציג את התאריך ואת השעה. אם תגדירו את זיהוי 

תחנה, התאריך והשעה יופיעו על כל פקס שתשלחו.

. לחצו על Menuא 

sב  כדי לבחור באפשרות  t

d c

s או על  t

d c

לחצו על 
.Initial Setup

.  	Initial Setup לחצו על

. לחצו על Date&Timeד 

ה הזינו את שתי הספרות האחרונות של השנה על צג 
.OK המגע, ולאחר מכן לחצו על

)לדוגמה, הזינו   1   2 עבור שנת 2012(.

ו חזרו על התהליך להזנת החודש, היום והשעה בתבנית 
של 24 שעות.

.  3לחצו על Stop/Exitז 

8 הזנת מידע אישי )זיהוי תחנה(
אם אתם רוצים ששמכם ומספר הפקס שלכם יופיעו על כל 

 הפקסים שתשלחו, עליכם לאחסן אותם בזיכרון. 
מידע על הכנסת טקסט uu מדריך בסיסי למשתמש: הזנת 

טקסט

. לחצו על Menuא 

sב  כדי לבחור באפשרות  t

d c

s או על  t

d c

לחצו על 
.Initial Setup

.  	Initial Setup לחצו על

. לחצו על Station IDד 

הזינו את מספר הפקס שלכם )עד 20ה  ספרות( באמצעות 
.OK מסך המגע ולאחר מכן לחצו על

הזינו את שמכם )עד 20ו  תווים( באמצעות מסך המגע 
.OK ולאחר מכן לחצו על

הערה
ותווים   לחצו על  כדי לעבור בין אותיות, ספרות 	 

מיוחדים. )התווים הזמינים עשויים להשתנות ממדינה 
למדינה.(

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

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

. לחצו על 

. לחצו על Stop/Exitז 

הערה
 אם טעיתם וברצונכם להתחיל מההתחלה, לחצו על 

Stop/Exit וחזרו לשלב א.

4 
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9 דוח שידור פקס
מדפסת Brother שברשותכם מצוידת בדוח אימות שידור 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. 
הוראות לשימוש בתכונה זו uu מדריך בסיסי למשתמש: דוח 

 5אימות שידור
מתקפים10 ה	דרת מצב חיו	 צלילים או 

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

. לחצו על Menuא 

לחצו על  או על ב  כדי לבחור באפשרות 
.Initial Setup

.  	Initial Setup לחצו על

. לחצו על  או על  להצגת Tone/Pulseד 

. לחצו על Tone/Pulseה 

.) לחצו על Pulse )או על Toneו 

. לחצו על Stop/Exitז 

11 ה	דרת סו	 קו הטלפון
 PBX אם בכוונתכם לחבר את המכשיר לקו טלפון במערכת מסוג
או ISDN לצורך משלוח וקבלה של פקסים, יש לשנות את סוג קו 

הטלפון בהתאם על-ידי ביצוע הפעולות הבאות:

. לחצו על Menuא 

לחצו על  או על ב  כדי לבחור באפשרות 
.Initial Setup

.  	Initial Setup לחצו על

לחצו על  או על ד  כדי להציג את 
.Phone Line Set

. לחצו על Phone Line Setה 

. לחצו על PBX  ,Normal או על ISDNו 

. לחצו על Stop/Exitז 

מערכות PBX והעברת שיחות
ההגדרה ההתחלתית של המכשיר היא Normal, 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 בהשהיה בחיוג חוזר )TBR( בלבד. השהיית 

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

.Tel/R תלחצו על
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12 ה	דרת תאימות קו הטלפון
אם בכוונתכם לחבר את המכשיר לשירות VoIP )פרוטוקול 

העברת קול באינטרנט(, עליכם לשנות את הגדרת התאימות.

הערה
אם אתם משתמשים בקו טלפון אנלוגי, ניתן לדלג על שלב 

זה.

. לחצו על Menuא 

לחצו על  או על ב  כדי לבחור באפשרות 
.Initial Setup

.  	Initial Setup לחצו על

כדי להציג את  לחצו על  או על ד 
.Compatibility

. לחצו על Compatibilityה 

. לחצו על  Basic(for VoIP )ו 

. לחצו על Stop/Exitז 
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1 
13 בחרו את סו	 החיבור שברשותכם

 Mac OS X-ו ,Windows® 7  ,Windows Vista  ®    ,Windows® XP Home/XP Professional )x32/x64 Edition ( -הוראות ההתקנה מיועדות ל
.)10.6 .x -10.5 ו .x ,10.4.11 גרסאות(

הערה
, תוכלו למצוא את מנהלי ההתקן בעמוד ההורדה של הדגם שבידיכם, בכתובת   	Windows Server®  2003/2008/2008 R2 עבור

.http://solutions.brother.com/ 
	 אם אין במחשב שלכם כונן תקליטורים, תוכלו להוריד את מנהלי ההתקן, המדריכים, וכלי השירות האחרונים של הדגם 

שברשותכם מ‑Brother Solutions Center בכתובת  /http://solutions.brother.com. ייתכן שיישומי תוכנה מסויימים שכלולים 
בתקליטור לא יהיו זמינים להורדה.

USB עבור כבל ממשק
משתמשי  ®Windows, עברו לעמוד 12
משתמשי Macintosh, עברו לעמוד 15

לרשת קווית
משתמשי  ®Windows, עברו לעמוד 18
משתמשי Macintosh, עברו לעמוד 22

עבור רשת אלחוטית
 ,Macintosh וכן משתמשי Windows®  משתמשי 

עברו לעמוד 25
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  Windows® USB

2 
14 לפני ההתקנה

ודאו שהמחשב מופעל ושנכנסתם עם הרשאות מנהל.

חשוב
.  	USB-אין לחבר עדיין את כבל ה

	 אם יש תוכניות שפועלות במחשב, ס	רו אותן.

הערה
למערכת ההפעלה. המסכים עשויים להשתנות בהתאם 	 
  	ScanSoft™  PaperPort™  התקליטור כולל את תוכנת

 SP3(  Windows®  XP Home ‑12. תוכנה זו תומכת בSE
 XP ,)או יותר SP3(  XP Professional ,)או יותר

 Windows ,)או יותר SP2(  Professional x64 Edition
  ®SP2(  Vista או יותר( ו‑Windows®  7. עדכנו 

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

MFL-Pro Suite 15 התקנת
א הכניסו את תקליטור ההקלטה לכונן התקליטורים 

במחשב. אם יופיע מסך בחירת שם הדגם, בחרו את 
המכשיר שלכם. אם יופיע מסך בחירת השפה, בחרו את 

השפה שלכם.

הערה
אם המסך של Brother אינו מופיע באופן אוטומטי, עברו אל 
Computer (  My Computer(  , לחצו לחיצה כפולה על סמל 

.start.exe כונן התקליטורים ולחצו לחיצה כפולה על

התקליטור. לחצו על   יוצג התפריט הראשי של ב 
Install MFL-Pro Suite ולחצו על Yes אם אתם מקבלים 
את תנאי ההסכם לקבלת הרשיון. עקבו אחר ההנחיות 

המתקבלות על המסך.

הערה
ב‑ ®Windows Vista וב‑ Windows®  7, כאשר מופיע המסך 
.Yes או על Allow לחצו על ,User Account Control screen

, ולאחר מכן לחצו על   	Local Connection בחרו באפשרות
Next. תהליך ההתקנה ימשיך.

ד כשיופיע המסך שלהלן, עברו לסעיף הבא.

  USB עבור משתמשי ממשק 
)Windows® 7 /Windows Vista® / XP Professional/ Windows® XP Home(
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USB-15 חיבור כבל ה
א בשתי ידיכם, הרימו את מכסה הסורק בעזרת ידיות 

האחיזה שבשני צדי המכשיר, עד שהמכסה יינעל בבטחה 
במצב פתוח.

שמסומנת בסמל  חברו את כבל ה-USB ליציאת ה-USB ב 
. חיבור ה-USB נמצא במכשיר מצד ימין, כפי שמוצג 

באיור שלהלן.

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

חשוב
ודאו שהכבל אינו מונע את ס	ירת המכסה, אחרת 

עלולות להתרחש ש	יאות.

ד בשתי ידיכם, אחזו במאחזי האצבע שמשני צדי המכשיר 
וסגרו את הסורק בעדינות.

ה  ההתקנה תמשיך באופן אוטומטי. 
מסכי ההתקנה מופיעים בזה אחר זה.

חשוב
אין לבטל אף אחד מהמסכים במהלך ההתקנה. 

הופעתם של המסכים עשויה להימשך מספר שניות.

הערה
ב‑ ®Windows Vista וב‑Windows®  7, כאשר מופיע מסך 

האבטחה של  ®Windows, לחצו על תיבת הסימון, ולחצו על 
Install  כדי להשלים את ההתקנה כהלכה.

USB
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, בחרו באפשרות  כשיוצג המסך On-Line Registrationו 
הרצויה ובצעו את ההוראות שעל המסך.

ז אם אינכם רוצים להגדיר את המכשיר כמדפסת ברירת 
 Set as Default Printer המחדל, בטלו את סימון התיבה

.Next ולחצו על

הערה
אנו ממליצים שתנסו את האפשרות Trial Photo Print  כדי 
 Brother‑לראות את הרמה הגבוהה של הפלט שמכשיר ה

 שלכם מאפשר. 
מסך ה‑Trial Photo Print מופיע רק פעם אחת לאחר 

ההפעלה מחדש.

17 סיום והפעלה מחדש
 לחצו על Finishא  כדי להפעיל מחדש את המחשב. 

לאחר הפעלת המחשב מחדש, עליכם להיכנס עם 
הרשאות מנהל.

הערה
התקנת התוכנה,  אם מופיעה הודעת שגיעה במהלך 	 

הפעילו את היישום Installation Diagnostics שנמצא 
  Start / All Programs /  Brother/MFC - JXXX‑ב 

)כאשר MFC‑JXXX הוא שם הדגם של מכשירכם(.
	 בהתאם להגדרות האבטחה שלכם, עשוי להופיע חלון 
אבטחה של  ®Windows או של תוכנת אנטי‑וירוס בעת 

שימוש במכשיר או בתוכנה שלו. יש לאפשר את המשך 
הפעולה.

ב יופיע המסך שלהלן:
 ,  	Check for Firmware Updates כאשר מופיע המסך

בחרו את ההגדרה הרצויה של עדכון קושחה ולחצו על 
.OK

  	Brother Product Research & Support כאשר היישום
Program מתחיל לפעול, עקבו אחר ההוראות שעל 

המסך.
כאשר מופיעה מסך ה-Trial Photo Print	  עקבו אחר 

ההוראות שעל המסך כדי להדפיס צילום ניסיון.

הערה
נדרש חיבור לאינטרנט לצורך עדכון הקושחה ולכניסה 

.Brother Product Research & Support Program ליישום

תהליך ההתקנה הושלם.סיום

כעת עברו אל

המשיכו לסעיף "התקנת יישומים אופציונליים" בעמוד 40.

הערה
 XML Paper Specification Printer Driver 

 מנהל המדפסת של XML Paper Specification הוא מנהל 
 Windows®  7‑ו Windows Vista®  ההתקן המתאים ביותר עבור

 בהדפסה מיישומים שעושים שימוש במסמכי 
XML Paper Specification. הורידו את מנהל ההתקן העדכני 

 ביותר ממרכז הפתרונות של Brother בכתובת 
.http://solutions.brother.com/ 
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14 לפני ההתקנה
ודאו שהמכשיר מחובר לחשמל ושמחשב ה-Macintosh מופעל. 

עליכם להיכנס עם הרשאות מנהל.

הערה
 Mac אם אתם משתמשים בגרסאות 10.4.0 עד 10.4.10 של

.Mac OS X 10.6 של .x  ‑  10.4.11 שדרגו לגרסאות ,OS X

USB-15 חיבור כבל ה
חשוב

במקלדת או ברכזת   	 USB אין לחבר את המכשיר ליציאת
USB שאינה מופעלת.

.  	Macintosh-חברו את המכשיר ישירות למחשב ה

א בשתי ידיכם, הרימו את מכסה הסורק בעזרת ידיות 
האחיזה שבשני צדי המכשיר, עד שהמכסה יינעל 

בבטחה במצב פתוח.

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

שמוצג באיור שלהלן.

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

ל-Macintosh שלכם.

חשוב
ודאו שהכבל אינו מונע את ס	ירת המכסה, אחרת 

עלולות להתרחש ש	יאות.

USB

)Mac SO X 10.6 של .x  ,10.5 .x  ,10.4.11 רסאות	(  USB למשתמשים בממשק
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ד בשתי ידיכם, אחזו במאחזי האצבע שמשני צדי המכשיר 
וסגרו את הסורק בעדינות.

3 
MFL-Pro Suite 16 התקנת

א הכניסו את תקליטור ההקלטה לכונן התקליטורים 
במחשב.

ב  כדי להתקין, לחצו לחיצה כפולה על הסמל 
.Start Here OSX

, ולאחר מכן לחצו על   	Local Connection בחרו באפשרות
Next. עקבו אחר ההנחיות המתקבלות על המסך.

ד אנא המתינו לסיום התקנת התוכנה. לאחר ההתקנה, 
 .Brother תבצע חיפוש של התקן Brother התוכנה של

הפעולה תימשך מספר דקות.

. בחרו את המכשיר מהרשימה ולאחר מכן לחצו על OKה 

. כשמופיע המסך שלהלן, לחצו על Nextו 

תיבת דו-שיח תופיע ותציג את השאלה אם ברצונכם 
להוריד את תוכנת הכנת התוויות לתקליטורים 

NewSoft. עקבו אחר ההנחיות המתקבלות על המסך. 
כמו כן תוכלו להתקין את תוכנת הכנת התוויות 

.Brother ממסך התמיכה של NewSoft לתקליטורים

 תהליך ההתקנה של MFL-Pro Suite הסתיים. 
עברו לשלב 17.

4 
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 התקנת תוכנת הכנת תוויות
17 NewSoft לתקליטורים  

              Presto !  PageManager-ו
יישום תוכנת הכנת התוייות לתקליטורים NewSoft הוא יישום 

נוח לשימוש המשמש להדפסה באופן ישיר על תקליטורים 
המתאימים להדפסה. יישום תוכנת הכנת התוויות לתקליטורים 

NewSoft מספק תבניות ליצירת תוויות לתקליטורים וגם עטיפות 
מגן תואמות לתקליטורים, או מספק תווית תקליטור מותאמת 

 אישית משלכם.

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

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

לחצו על סמל ה-NewSoft CD Labelerא  שעל מסך 
 ה-Brother Support, ופעלו לפי ההוראות שעל המסך. 

במסך Brother Support לחצו על הסמל 
Presto! PageManager כדי להגיע לאתר ההורדה של  

Presto! PageManager ועקבו אחר ההוראות שעל 
המסך.

תהליך ההתקנה הושלם.סיום

הערה
כדי להשתמש בפונקציית Image Capture לסריקה באמצעות 

Mac OS X 10.6.x, התקינו בבקשה את מנהל המדפסת 
 Brother Solutions Center‑ניתן להוריד אותו מ .CUPS

.http://solutions.brother.com/  בכתובת
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  Windows® רשת קווית

14 לפני ההתקנה
ודאו שהמחשב מופעל ושנכנסתם עם הרשאות מנהל.

חשוב
אם יש תוכניות שפועלות במחשב, ס	רו אותן.

הערה
למערכת ההפעלה. המסכים עשויים להשתנות בהתאם 	 
  	ScanSoft™  PaperPort™  התקליטור כולל את תוכנת

 SP3(  Windows®  XP Home ‑12. תוכנה זו תומכת בSE
 XP ,)או יותר SP3(  XP Professional ,)או יותר

 Windows ,)או יותר SP2(  Professional x64 Edition
 Service‑עדכנו ל .Windows®  7‑או יותר( ו SP2(  Vista® 

Pack העדכנית ביותר של  ®Windows לפני התקנת 
.MFL‑Pro Suite

15 חברו את כבל הרשת
א  בשתי ידיכם, הרימו את מכסה הסורק בעזרת ידיות 

האחיזה שבשני צדי המכשיר עד שהמכסה יינעל 
בבטחה במצב פתוח.

ב יציאת האתרנט נמצאת בתוך המכשיר מצד שמאל, 
, כמוצג באיור להלן. הסירו  כשהיא מסומנת בסמל 
את כיסוי המגן וחברו את כבל הרשת ליציאת האתרנט.

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

שלכם.

חשוב
ודאו שהכבל אינו מונע את ס	ירת המכסה, אחרת 

עלולות להתרחש ש	יאות.

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

USB

 עבור משתמשי ממשק רשת קווית  
)Windows® 7 /Windows Vista® / XP Professional/ Windows® XP Home(
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המכשיר  אחזו בשתי ידיכם במאחזי האצבע שמשני צדי ד 
וסגרו את הסורק בעדינות. 

הערה
אם הגדרתם בעבר את המכשיר לחיבור רשת אלחוטי וכעת 

אתם רוצים להגדיר אותו לחיבור רשת קווית, עליכם לוודא 
 .Wired LAN‑במכשיר מוגדרת כ Network I/F שההגדרה

ממשק הרשת האלחוטית יהפוך ללא פעיל בהגדרה זו. 
.Menu במכשיר, לחצו על

.Network לחצו על
.Network I/F לחצו על

.Wired LAN לחצו על
.Stop/Exit לחצו על

MFL-Pro Suite 16 התקנת
א הכניסו את תקליטור ההקלטה לכונן התקליטורים 

במחשב. אם יופיע מסך בחירת שם הדגם, בחרו את 
המכשיר שלכם. אם מופיע מסך בחירת שפה, בחרו את 

השפה הרצויה.

הערה
אם המסך של Brother אינו מופיע באופן אוטומטי, עברו אל 
Computer (  My Computer(  , לחצו לחיצה‑ כפולה על סמל 

 .start.exe כונן התקליטורים ולחצו לחיצה כפולה על

יוצג התפריט הראשי של התקליטור. לחצו על Installב  
MFL-Pro Suite ולחצו על Yes אם אתם מקבלים את 

תנאי ההסכם לקבלת הרשיון. עקבו אחר ההנחיות 
המתקבלות על המסך.

הערה
ב‑ ®Windows Vista וב‑ Windows®  7, כאשר מופיע המסך 
.Yes או על Allow לחצו על ,User Account Control screen

  	Wired Network Connection בחרו באפשרות
.Next ולאחר מכן לחצו על ,)Ethernet(



20

  Windows® רשת קווית

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

 settings and continue with the installation.
.Next ולחצו על )Recommended(.

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

עשוי להופיע.

על מנת לקבל מידע אודות אופן ההוספה של יציאות 
הרשת שלהלן, עיינו בהוראות המצורפות לתוכנת חומת 

האש שלכם.
. ■ 54925  UDP כדי לסרוק את הרשת, הוסיפו יציאת
 ■ UDP ברשת, הוסיפו יציאת PC‑Fax כדי לקבל את

.54926 
אם אתם עדיין נתקלים בבעיות עם חיבור הרשת  ■ 

שלכם, הוסיפו יציאות UDP  137 ו- 161.

הערה
הרשת מחובר יותר ממכשיר אחר, בחרו  אם אל 	 

 .Next במכשיר הרצוי מהרשימה ולאחר מכן לחצו על 
חלון זה לא יופיע אם אל הרשת מחובר 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.

ההתקנה של מנהלי ההתקנים של Brotherה  תתחיל 
באופן אוטומטי. מסכי ההתקנה מופיעים בזה אחר זה.

חשוב
אין לבטל אף אחד מהמסכים במהלך ההתקנה. 

הופעתם של המסכים עשויה להימשך מספר שניות.

הערה
ב‑  ®Windows Vista וב‑ Windows®  7, כאשר מופיע המסך 

  Install לחצו על תיבת הסימון, ולחצו על ,Windows®  Security
כדי להשלים את ההתקנה כהלכה.

, בחרו באפשרות  כשיוצג המסך On-Line Registrationו 
הרצויה ובצעו את ההוראות שעל המסך.

ז אם אינכם רוצים להגדיר את המכשיר כמדפסת ברירת 
 Set as Default Printer המחדל, בטלו את סימון התיבה

.Next ולחצו על

הערה
אנו ממליצים שתנסו את האפשרות Trial Photo Print  כדי 
 Brother‑לראות את הרמה הגבוהה של הפלט שמכשיר ה

 שלכם מאפשר. 
מסך ה‑Trial Photo Print מופיע רק פעם אחת לאחר 

 5ההפעלה מחדש.
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17 סיום והפעלה מחדש
לחצו על Finishא  כדי להפעיל מחדש את המחשב. לאחר 

הפעלת המחשב מחדש עליכם להיכנס עם הרשאות 
מנהל.

הערה
התקנת התוכנה,  אם מופיעה הודעת שגיאה במהלך 	 

הפעילו את היישום Installation Diagnostics שנמצא 
ב‑Start / All Programs /  Brother/MFC - JXXX  )כאשר 

MFC‑JXXX הוא שם הדגם של מכשירכם(.

	 בהתאם להגדרות האבטחה שלכם, עשוי להופיע חלון 
של Windows®  Security או של תוכנת אנטי‑וירוס בעת 

שימוש במכשיר או בתוכנה שלו. יש לאפשר את המשך 
הפעולה.

ב יופיע המסך שלהלן:
 ,  	Check for Firmware Updates כאשר מופיע המסך

בחרו את ההגדרה הרצויה של עדכון קושחה ולחצו על 
.OK

  	Brother Product Research & Support כאשר היישום
Program מתחיל לפעול, עקבו אחר ההוראות שעל 

המסך.
כאשר מופיע מסך ה-Trial Photo Print	  עקבו אחר 

ההוראות שעל המסך כדי להדפיס צילום ניסיון.-

הערה
נדרש חיבור לאינטרנט לצורך עדכון הקושחה ולכניסה 

.Brother Product Research & Support Program ליישום

MFL-Pro Suite במחשבים נוספים 18 התקינו את                
               )במקרה הצורך(

אם ברצונכם להשתמש במכשיר שלכם עם כמה מחשבים 
ברשת, התקינו את MFL‑Pro Suite בכל מחשב. עברו לשלב 16 

בעמוד 19. בנוסף, עיינו בשלב 14 בעמוד 18 לפני ההתקנה.

הערה
 )Windows® ( רישיון רשת 

מוצר זה כולל רישיון מחשב עבור שני משתמשים לכל היותר. 
רישיון זה תומך בהתקנה של MFL‑Pro Suite כולל 

ScanSoft™  PaperPort™ 12SE עבור עד שני מחשבים 
ברשת. אם ברצונכם להשתמש ביותר משני מחשבים עם 

 Brother רכשו את החבילה ,ScanSoft™  PaperPort™ 12SE
NL‑5, שהיא חבילת הסכם רישיון עבור חמישה משתמשים 
נוספים לכל היותר. כדי לרכוש את חבילת NL‑5 pack, פנו 
לספק Brother המורשה באזורכם או לשירות הלקוחות של 

.Brother

תהליך ההתקנה הושלם.סיום

המשיכו לסעיף "התקנת יישומים אופציונליים" בעמוד 40.

הערה
 XML Paper Specification Printer Driver 

 מנהל המדפסת של XML Paper Specification הוא מנהל 
 Windows Vista®  ההתקן המתאים ביותר עבור 

ו‑ Windows®  7 בהדפסה מיישומים שעושים שימוש במסמכי 
XML Paper Specification. הורידו את מנהל ההתקן העדכני 

 ביותר ממרכז הפתרונות של Brother בכתובת 
.http://solutions.brother.com/ 

כעת עברו אל
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14 לפני ההתקנה
ודאו שהמכשיר מחובר לחשמל ושמחשב ה-Macintosh מופעל. 

עליכם להיכנס עם הרשאות מנהל.

הערה
אם אתם משתמשים בגרסאות 10.4.0 עד 10.4.10	  של 
 Mac 10.6 של .x  ‑  10.4.11 שדרגו לגרסאות ,Mac OS X

.OS X
	 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.

.Menu במכשיר, לחצו על
.Network לחצו על

.Network I/F לחצו על
.Wired LAN לחצו על

.Stop/Exit לחצו על

15 חברו את כבל הרשת
א בשתי ידיכם, הרימו את מכסה הסורק בעזרת ידיות 

האחיזה שבשני צדי המכשיר, עד שהמכסה יינעל 
בבטחה במצב פתוח.

ב יציאת האתרנט נמצאת בתוך המכשיר מצד שמאל, 
, כמוצג באיור להלן. הסירו  כשהיא מסומנת בסמל 
את כיסוי המגן וחברו את כבל הרשת ליציאת האתרנט.

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

שלכם.

חשוב
ודאו שהכבל אינו מונע את ס	ירת המכסה, אחרת 

עלולות להתרחש ש	יאות.

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

USB

)Mac OS X 10.6  של.x-10.5 ,  ו.x  ,10.4.11 רסאות	למשתמשי ממשק רשת קווית  )
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שמשני צדי המכשיר  אחזו בשתי ידיכם במאחזי האצבע ד 
וסגרו את הסורק בעדינות.

6 
MFL-Pro Suite 16 התקנת

א הכניסו את תקליטור ההקלטה לכונן התקליטורים 
במחשב.

כדי להתקין, לחצו לחיצה כפולה על הסמל Start Hereב  
.OSX

  	Wired Network Connection בחרו באפשרות
)Ethernet(, ולאחר מכן לחצו על Next. עקבו אחר 

ההנחיות המתקבלות על המסך.

ד אנא המתינו לסיום התקנת התוכנה. לאחר ההתקנה, 
 .Brother תבצע חיפוש של התקן Brother התוכנה של

הפעולה תימשך מספר דקות.

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

הערה
	 אם המכשיר שלכם לא זוהה דרך הרשת, בדקו 

שהגדרות הרשת תקינות.

( ואת   	Ethernet כתובת( MAC תוכלו למצוא את כתובת
כתובת IP של המכשיר אם תדפיסו את דוח תצורת 

 הרשת.  
Network User’s Guide  : הדפסת דוח קביעת 

הגדרות הרשת
.  	OK אם מופיע המסך שלהלן, לחצו על

הזינו שם עבור מחשב ה‑Macintosh שלכם בשדה 
Display Name. על השם להיות באורך של עד 15 

תווים.

אם ברצונכם להשתמש במקש ה‑SCAN של 
המכשיר כדי לסרוק את הרשת, יש לסמן את תיבת 

 Register your computer with the הסימון 
Scan To” function on the machine“. לחצו על 

OK . עברו לשלב ו.

השם שתזינו יופיע על מסך ה‑LCD של המכשיר 
כאשר תלחצו על מקש ה‑SCAN ותבחרו באפשרות 

סריקה. ) מדריך למשתמש בתוכנה: סריקה 
ברשת(
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. כשמופיע המסך שלהלן, לחצו על Nextו 

תיבת דו-שיח תופיע ותציג את השאלה האם ברצונכם 
להוריד את תוכנת הכנת התוויות לתקליטורים 

NewSoft. עקבו אחר ההנחיות המתקבלות על המסך. 
כמו כן תוכלו להתקין את תוכנת הכנת התוויות 

.Brother ממסך התמיכה של NewSoft לתקליטורים

תהליך ההתקנה של MFL-Pro Suite הסתיים. 
 7עברו לשלב 17.

 התקנת תוכנת הכנת תוויות 
17 NewSoft לתקליטורים               

Presto !  PageManager-ו              
יישום תוכנת הכנת התוייות לתקליטורים NewSoft הוא יישום 

נוח לשימוש המשמש להדפסה באופן ישיר על תקליטורים 
המתאימים להדפסה. יישום תוכנת הכנת התוויות לתקליטורים 

NewSoft מספק תבניות ליצירת תוויות לתקליטורים וגם עטיפות 
מגן תואמות לתקליטורים, או מספק תווית תקליטור מותאמת 

 אישית משלכם.

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

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

לחצו על סמל ה-NewSoft CD Labelerא  שעל מסך 
ה-Brother Support, ופעלו על-פי ההוראות שעל 

 המסך. 
במסך Brother Support לחצו על הסמל 

Presto! PageManager כדי להגיע לאתר ההורדה של 
Presto! PageManager ועקבו אחר ההוראות שעל 

המסך.

8 

MFL-Pro Suite התקינו את 
                  במחשבים נוספים 18

                )במקרה הצורך(
אם ברצונכם להשתמש במכשיר שלכם עם כמה מחשבים 

ברשת, התקינו את MFL‑Pro Suite בכל מחשב. עברו לשלב 16 
בעמודים הקודמים. בנוסף, עיינו בשלב 14 בעמוד 22 לפני 

ההתקנה.

תהליך ההתקנה הושלם.סיום

הערה
כדי להשתמש בפונקציית Image Capture לסריקה באמצעות 

Mac OS X 10.6.x, התקינו בבקשה את מנהל המדפסת 
 Brother Solutions Center‑ניתן להוריד אותו מ .CUPS

.http://solutions.brother.com/  בכתובת
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 9עבור משתמשים בממשק רשת אלחוטית
14 לפני שתתחילו

תחילה, עליכם לקבוע את הגדרות הרשת האלחוטית של המכשיר שברשותכם לקיום תקשורת עם נקודת הגישה/הנתב של הרשת 
שלכם. 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 שלהלן 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, כמו גם הפרעות שמקורן במכשירי חשמל 
אחרים, עשויים להשפיע על קצב העברת הנתונים של המסמכים שלכם.

כתוצאה מגורמים אלה, ייתכן שהחיבור האלחוטי לא יהיה אידאלי לכל סוגי המסמכים והיישומים. אם אתם מדפיסים קבצים גדולים, כגון 
מסמכים מרובי-עמודים המכילים טקסט מעורב ופרטי גרפיקה גדולים, כדאי להשתמש בחיבור אתרנט קווי שיאפשר קצב העברת 

נתונים מהיר יותר או בחיבור USB, אשר יאפשר מהירות העברה מיטבית.

אף על פי שניתן להשתמש ב-Brother MFC‑J825DW גם עם רשת קווית וגם עם רשת אלחוטית, ניתן להשתמש רק בשיטת חיבור אחת 
בכל עת.

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

 הגדרות האלחוט. 
 .Network לחצו על .Menu במכשיר, לחצו על 

 .Network Reset ולחצו על ,Network Reset כדי להציג את האפשרות  או על  לחצו על 
לחצו על Yes כדי לקבל. לחצו על Yes למשך 2 שניות כדי לאשר.

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 התומך בחיבור אלחוטי אשר מחובר לנקודת הגישה/לנתב 4 

ודאו שה	דרות הרשת האלחוטית של המכשיר תואמות לנקודת ה	ישה/נתב.

הערה
 Network‑ניתן למצוא הוראות להתקנת המכשיר במצב אד‑הוק )חיבור למחשב התומך בחיבור אלחוטי ללא נקודת גישה/נתב( ב

User’s Guide שבתקליטור.
תוכל לצפות ב‑Network User’s Guide לפי ההוראות שלהלן.

הפעילו את המחשב. הכניסו את התקליטור לכונן התקליטורים במחשב. 1 
:Windows ® עבור

בחרו את הדגם שלכם ואת השפה. יוצג התפריט הראשי של התקליטור. 2 
. העמוד העליון יופיע. 3 PDF documents ואז לחצו על ,Documentation לחצו על

 4 .Network User’s Guide לחצו על
:Macintosh עבור

, ואז לחצו לחיצה כפולה על תיקיית השפות. 5 Documentation לחצו לחיצה כפולה על
. 6 Network User’s Guide ואז לחצו על ,top.pdf לחצו לחיצה כפולה על

1

2

3

4
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15 בחרו את שיטת ההתקנה האלחוטית שלכם
במסגרת ההוראות שלהלן מוצעות שלוש שיטות להתקנת המכשיר של Brother בסביבת רשת אלחוטית.

קביעת הה	דרות על-ידי שימוש בתוכנת ההפעלה שעל 	בי התקליטור ובכבל Windows® (  USBא  בלבד(
עליכם להשתמש באופן זמני בכבל USB	  במהלך קביעת ההגדרות )הכבל לא כלול(.

מומלץ שימוש במחשב שמחובר באופן אלחוטי לרשת שלכם בשביל השיטה הזו.

אם אתם משתמשים ב-Windows®  XP	  או משתמשים כר	ע במחשב שמחובר לנקודת 	ישה/נתב באמצעות כבל 
רשת, תצטרכו לדעת את ה	דרות הרשת האלחוטית שלכם. אנא רשמו את ה	דרות הרשת האלחוטי שלכם 

באיזור למטה.
אין לפנות לשירות הלקוחות של Brother	  לקבלת עזרה ללא פרטי האבטחה של הרשת האלחוטית. לא נוכל 

לעזור באיתור ה	דרות האבטחה של הרשת שלכם.

רשמו את הה	דרות הנוכחיות של הרשת האלחוטיתפריט

SSID )שם הרשת(

מפתח רשת

ייתכן שמפתח הרשת יכונה Password )סיסמה(, Security Key )מפתח אבטחה( או Encryption Key	  )מפתח הצפנה(.

הערה
אם מידע זה )SSID ו-Network Key( אינו ידוע לכם, לא תוכלו להמשיך בהגדרת הרשת האלחוטית.

איך ניתן למצוא מידע זה?
עיינו בתיעוד המצורף לנקודת הגישה האלחוטית/הנתב האלחוטי שלכם.  )1

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

עמוד 28כעת עברו אל



27

למשתמשים ברשת אלחוטית
ית

וט
לח

 א
שת

ר

 התקנת ה	דרות ידניות מלוח הבקרה ) ®Windows ו-Macintosh(ב 
 ,AOSS™ -או ב )Wi‑Fi Protected Setup(  WPS-אם נקודת הגישה האלחוטית/נתב אלחוטי שברשותכם אינם תומכים ב
רשמו את ה	דרות הרשת האלחוטית של נקודת הגישה האלחוטית/הנתב האלחוטי שלכם במקום המיועד לכך להלן.

אין לפנות לשירות הלקוחות של Brother לקבלת עזרה ללא פרטי האבטחה של הרשת האלחוטית. לא נוכל לעזור 
באיתור ה	דרות האבטחה של הרשת שלכם.

רשמו את הה	דרות הנוכחיות של הרשת האלחוטיתפריט

SSID )שם הרשת(

מפתח רשת

ייתכן שמפתח הרשת יכונה Password )סיסמה(, Security Key )מפתח אבטחה( או Encryption Key	  )מפתח הצפנה(.

הערה
אם מידע זה )SSID ו-Network Key( אינו ידוע לכם, לא תוכלו להמשיך בהגדרת הרשת האלחוטית.

איך ניתן למצוא מידע זה?
עיינו בתיעוד המצורף לנקודת הגישה האלחוטית/הנתב האלחוטי שלכם.  )1

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

עמוד 31כעת עברו אל

 	 )Macintosh-ו Windows® (  AOSS™  או WPS -דרה בלחיצה אחת בשימוש ב	קביעת ה 
אם נקודת הגישה האלחוטית/הנתב האלחוטי שלכם תומכים בהגדרת אלחוט אוטומטית )בלחיצה אחת( )WPS או 

)AOSS™ 

עמוד 32כעת עברו אל
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 קביעת הה	דרות על-ידי שימוש
                 בתוכנת ההפעלה שעל 	בי 15

 USB התקליטור ובכבל                 
                 ) ®Windows בלבד(

עליכם להשתמש באופן זמני בכבל USB במהלך קביעת 
הה	דרות )הכבל לא כלול(.

א הכניסו את תקליטור ההקלטה לכונן התקליטורים 
במחשב. אם יופיע מסך בחירת שם הדגם, בחרו את 

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

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

Computer(  My Computer(, לחצו לחיצה כפולה על סמל כונן 
.start.exe התקליטורים ולחצו לחיצה כפולה על

ב  יוצג התפריט הראשי של התקליטור. לחצו על
Install MFL-Pro Suite ולחצו על Yes אם אתם מקבלים 
את תנאי ההסכם לקבלת הרשיון. עקבו אחר ההנחיות 

המתקבלות על המסך.

הערה
 ב‑ ®Windows Vista וב‑ Windows®  7, כאשר מופיע המסך 
.Yes או על Allow לחצו על ,User Account Control screen

, ולאחר   	Wireless Network Connection בחרו באפשרות
.Next מכן לחצו על

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

.Next ולחצו על

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

להופיע.

על מנת לקבל מידע אודות אופן ההוספה של יציאות 
הרשת שלהלן, עיינו בהוראות המצורפות לתוכנת חומת 

האש שלכם.
. ■ 54925  UDP כדי לסרוק את הרשת, הוסיפו יציאת
 ■ UDP ברשת, הוסיפו יציאת PC‑Fax כדי לקבל את

.54926 
אם אתם עדיין נתקלים בבעיות עם חיבור הרשת  ■ 

שלכם, הוסיפו יציאות UDP  137 ו- 161.

בחרו ב-Use your computer or the control panel directly.ה  
.Next לאחר מכן, לחצו על
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בחרו ב-Temporarily use a USB cableו  
.Next ולחצו על )Recommended( 

הערה
אם מסך זה מופיע, קראו את ה‑Important Notice. בדקו את 

התיבה לאחר שאישרתם את ה‑SSID ומקש הרשת, ולחצו 
.Next על

חברו באופן זמני את כבל ה-USBז  )לא כלול( ישירות 
למחשב ולמכשיר.

אם מסך האישור מופיע, בדקו את התיבה ולחצו על 
 Next. עברו לשלב ח. 
אחרת, עברו לשלב ט

כאשר מופיע המסך הבא, סמנו Yesח  אם ברצונכם 
להתחבר ל-SSID שברשימה. לחצו על Next ועברו 

לשלב יא.

כאשר מופיע המסך הבא, האשף ט  יחפש את הרשתות 
 SSID-האלחוטיות הזמינות למכשירכם. בחרו את ה

שרשמתם בשביל הרשת שלכם בשלב 15 -א בעמוד 26, 
.Next ולחצו על

הערה
אם הרשימה ריקה, בדקו שנקודת הגישה	  פועלת 

ומשדרת את ה‑SSID, ולאחר מכן בדקו אם המכשיר 
ונקודת הגישה נמצאים בטווח המתאים לתקשורת 

.Refresh אלחוטית. לאחר מכן לחצו על
 ,  	SSID‑אם נקודת הגישה שלכם מכוונת לכיבוי שידור ה

תוכלו באופן ידני להוסיף אותו על‑ידי לחיצה על לחצן 
Advanced. עקבו אחר ההוראות שעל המסך על מנת 

.Next ואז לחצו על ,Name )SSID( ‑להיכנס ל
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הקישו את ה-Network Key שרשמתם בשלב  15 -אי  
בעמודים הקודמים, הקישו את הסיסמה שוב 

.Next ואז הקישו על ,Confirm Network Key-ב

הערה
אם הרשת שלכם אינה מוגדרת עבור אימות והצפנה, המסך 
הבא יופיע. על מנת להמשיך את תהליך ההגדרה, לחצו על 

OK ועברו לשלב יא.

. ההגדרות יישלחו למכשיר שברשותכם. לחצו על Nextיא 

הערה
.  	Cancel ההגדרות יישארו ללא שינוי אם תלחצו על

	 אם ברצונכם להכניס באופן ידני את הגדרות כתובת 
 Change IP של המכשיר שברשותכם, לחצו על IP‑ה

Address והכניסו את הגדרות כתובת ה‑IP לרשת 
שלכם.

אם מסך כישלון ההגדרה מופיע, לחצו על Retry	  ונסו 
להתחיל משלב ט שוב.

נתקו את כבל ה-USBיב  בין המחשב ובין המכשיר 
שברשותכם.

. לחצו על Next כדי להמשיך את התקנת MFL‑Pro Suiteי	 

 

תהליך ה	דרת הרשת האלחוטית הסתיים. מחוון 
 LCD-בעל ארבע רמות בצד הימני העליון של מסך ה

של המכשיר שבידיכם יצי	 את עוצמת האות 
האלחוטי של נקודת ה	ישה/הנתב שברשותכם.

כדי להתקין את MFL-Pro Suite, המשיכו לשלב 
18 -ה בעמוד 36.

כעת עברו אל

עמוד 36 
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                 מלוח הבקרה ) ®Windows 16 קביעת ה	דרות באופן ידני
)Macintosh-ו                

 .  במכשיר, לחצו על Menuא 
 .Network לחצו על 

 .WLAN לחצו על 
 .Setup Wizard לחצו על 

 כאשר מוצגת השאלה 
 ,Switch Network interface to wireless? 

 לחצו על Yes כדי לאשר. 
פעולה זו תגרום להפעלת אשף הגדרת הרשת 

 האלחוטית. 
.No כדי לבטל, לחצו על

המכשיר יערוך חיפוש לאיתור מזהי SSIDב  זמינים. 
יידרשו מספר שניות לפתיחת הרשימה של מזהי הרשת 

 )SSID( הזמינים. 
אם רשימה של SSID מופיעה, לחצו על  או על  כדי 
לבחור את ה-SSID שרשמתם בשלב 15 -ב בעמוד 27. 

 בחרו את ה-SSID שאתו תרצו להתקשר. 

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

 ב-WPS, עברו לשלב 	. 
 אם המכשיר מבקש להזין מפתח רשת, עברו לשלב ד. 

אחרת, עברו לשלב ה.

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

הגישה ונסו להתחיל שוב משלב א.
	 אם נקודת הגישה שלכם מוגדרת כך שלא תשדר את 
ה‑SSID, יהיה עליכם להוסיף את שם ה‑SSID באופן 
.Network User’s Guide‑ידני. לקבלת פרטים, עיינו ב

 .  	WPS כדי לחבר את המכשיר באמצעות Yes לחצו על
)אם בחרתם ב-No כדי להמשיך בהגדרה ידנית, עברו 

לשלב ד כדי להזין מפתח רשת.(
כאשר בצג מופיע הודעת Start WPS, לחצו על לחצן 
WPS בנקודת הגישה האלחוטית/הנתב שלכם, ולאחר 

מכן לחצו על Next כדי להמשיך.
עברו לשלב ה.

הזינו את סיסמת הרשת שרשמתם בשלב 15 -בד  
בעמוד 27 באמצעות צג המגע.

האותיות מופיעות בסדר כדלקמן: אותיות קטנות ולאחר 
מכן אותיות רישיות. לחצו על  כדי לעבור בין אותיות, 

ספרות ותווים מיוחדים. )התווים הזמינים עשויים 
להשתנות ממדינה למדינה.( כדי להזיז את הסמן 

. או על  שמאלה או ימינה, לחצו על
)כדי לקבל מידע נוסף, עיינו בסעיף הזנת טקסט עבור 

 הגדרות רשת אלחוטית בעמוד 41(. 

לחצו על OK לאחר שהזנתם את כל התווים, ואז לחצו 
על Yes כדי להחיל את ההגדרות שבחרתם.

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

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

אם החיבור נכשל, בדקו את קוד השגיאה בדוח המודפס 
ועיינו בסעיף איתור בעיות ופתרונן בעמוד 33.

 

תהליך ה	דרת הרשת האלחוטית הסתיים. מחוון 
 LCD-בעל ארבע רמות בצד הימני העליון של מסך ה

של המכשיר שבידיכם יצי	 את עוצמת האות 
האלחוטי של נקודת ה	ישה/הנתב שברשותכם.

כדי להתקין את MFL-Pro Suite, המשיכו לשלב 17.

:Windows®  עבור משתמשי

כעת עברו אל

עמוד 35 

:Macintosh עבור משתמשי

כעת עברו אל

עמוד 38 
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קביעת ה	דרה בלחיצה אחת 
  AOSS™  או WPS-בשימוש ב

)Macintosh-ו Windows® (

א ודאו שבנקודת הגישה האלחוטית/הנתב האלחוטי 
שברשותכם קיים הסמל של WPS או  ™AOSS, כמוצג 

להלן.

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

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

 .  	Menu במכשיר, לחצו על 
 .Network לחצו על 

 .WLAN לחצו על 
 .WPS/AOSS לחצו על 

 כאשר מוצגת השאלה 
 Switch Network interface to

  ?wireless, לחצו על Yes כדי לאשר. 
פעולה זו תגרום להפעלת אשף הגדרת הרשת 

 האלחוטית. 
.No כדי לבטל, לחצו על

הערה
אם נקודת הגישה/הנתב שברשותכם תומכת ב‑WPS )שיטת 
ה‑PIN(, תוכלו לקבוע את הגדרות המכשיר באמצעות שיטת 

 :Network User’s Guide   .)מספר זיהוי אישי( PIN‑ה
 קביעת הגדרות באמצעות שימוש בשיטת ה-PIN של 

Wi‑Fi Protected Setup -ה

, לחצו  כאשר מופיע על הצג Start WPS or AOSSד 
על לחצן WPS או  ™AOSS בנקודת הגישה האלחוטית/

הנתב שלכם. עיינו במדריך למשתמש עבור קבלת 
הוראות לנקודת הגישה האלחוטית/הנתב האלחוטי 

שברשותכם.

לאחר מכן לחצו על OK. כעת המכשיר יאתר באופן 
אוטומטי באיזו שיטה )WPS או  ™AOSS( משתמשים 

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

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

אם החיבור נכשל, בדקו את קוד השגיאה בדוח המודפס 
ועיינו בסעיף איתור בעיות ופתרונן בעמוד 33.

 

תהליך ה	דרת הרשת האלחוטית הסתיים. מחוון 
 LCD-בעל ארבע רמות בצד הימני העליון של מסך ה

של המכשיר שבידיכם יצי	 את עוצמת האות 
האלחוטי של נקודת ה	ישה/הנתב שברשותכם.

כדי להתקין את MFL-Pro Suite, המשיכו לשלב 17.

:Windows®  עבור משתמשי

כעת עברו אל

עמוד 35 

:Macintosh עבור משתמשי

כעת עברו אל

עמוד 38

16
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איתור בעיות ופתרונן
אין לפנות לשירות הלקוחות של Brother לקבלת עזרה ללא פרטי האבטחה של הרשת האלחוטית. לא נוכל לעזור באיתור 

ה	דרות האבטחה של הרשת שלכם.

כיצד ניתן למצוא את פרטי האבטחה של הרשת )SSID ומפתח רשת(

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

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

ייתכן שמפתח הרשת יכונה Password )סיסמה(, Security Key )מפתח אבטחה( או Encryption Key	  )מפתח הצפנה(.

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

פתרונות מומלציםקוד ש	יאה

TS‑01

.ON-הגדרת הרשת האלחוטית אינה מופעלת. העבירו את המצב של הגדרת האלחוט ל

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

.Menu במכשיר, לחצו על
.Network לחצו על

.Network I/F לחצו על
.WLAN לחצו על

.Stop/Exit לחצו על

TS‑02

לא ניתן לאתר את נקודת הגישה האלחוטית/הנתב האלחוטי.

בדקו את 4. 1 הנקודות שלהלן:

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

‑ באופן זמני, מקמו את המכשיר במרחק שאינו עולה על מטר אחד מנקודת הגישה האלחוטית בעת קביעת 
הגדרות הרשת האלחוטית.

, ודאו   ‑MAC אם נקודת הגישה האלחוטית/הנתב האלחוטי שברשותכם עושים שימוש במסנן כתובות מסוג
.Brother של המכשיר של MAC-שהמסנן מאשר את כתובת ה

/שיטת אימות/שיטת הצפנה/מפתח רשת(, ייתכן  2 .SSID( ופרטי אבטחה SSID-אם הזנתם באופן ידני את ה
 שהמידע שגוי. 

ודאו שה-SSID ופרטי האבטחה נכונים, והזינו אותם שוב במקרה הצורך.

כדי לאמת, עיינו בסעיף כיצד ניתן למצוא את פרטי האבטחה של הרשת )SSID ומפתח רשת( בעמוד זה.
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TS‑04

המכשיר אינו תומך בשיטות האימות/ההצפנה המשמשות את נקודת הגישה האלחוטית/הנתב האלחוטי 
שנבחרו.

על מנת לעבור 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

Open
WEP

ללא )ללא הצפנה(
WEPמפתח משותף

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

כדי לאמת, עיינו בסעיף כיצד ניתן למצוא את פרטי האבטחה של הרשת )SSID ומפתח רשת( בעמוד 33.

כדי לעבור 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 )SSID/מפתח רשת( שגויים.
בדקו את ה-SSID ואת פרטי האבטחה )מפתח רשת(.

 אם הנתב עושה שימוש בהצפנת WEP, הזינו את המפתח המשמש בתור מפתח ה-WEP הראשון. 
המכשיר של Brother תומך בשימוש במפתח ה-WEP הראשון בלבד.

כדי לאמת, עיינו בסעיף כיצד ניתן למצוא את פרטי האבטחה של הרשת )SSID ומפתח רשת( בעמוד 33.

TS‑06

פרטי אבטחת האלחוט )שיטת האימות/שיטת ההצפנה/מפתח הרשת( שגויים.
.TS‑04 בדקו את פרטי אבטחת האלחוט )שיטת האימות/שיטת ההצפנה/מפתח הרשת( בטבלה עבור

 אם הנתב עושה שימוש בהצפנת WEP, הזינו את המפתח המשמש בתור מפתח ה-WEP הראשון. 
המכשיר של Brother תומך בשימוש במפתח ה-WEP הראשון בלבד.

כדי לאמת, עיינו בסעיף כיצד ניתן למצוא את פרטי האבטחה של הרשת )SSID ומפתח רשת( בעמוד 33.

TS‑07

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

אם ברצונכם לקבוע את הגדרות הרשת האלחוטית שלכם בעזרת WPS או  ™AOSS, עליכם 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.

TS‑08

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

ודאו שבנקודת גישה אלחוטית אחת/נתב אלחוטי אחד מופעלת שיטת WPS או  ™AOSS‑  ונסו שוב.
‑ נסו שוב לאחר מספר דקות כדי להימנע מהפרעות של נקודות גישה אחרות.
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10 
 לפני ההתקנה

ודאו שהמחשב מופעל ושנכנסתם עם הרשאות מנהל.

חשוב
 אם יש תוכניות שפועלות במחשב, ס	רו אותן.

הערה
למערכת ההפעלה. המסכים עשויים להשתנות בהתאם 	 
  	ScanSoft™  PaperPort™  התקליטור כולל את תוכנת

 SP3(  Windows®  XP Home ‑12. תוכנה זו תומכת בSE
 XP ,)או יותר SP3(  XP Professional ,)או יותר

 Windows ,)או יותר SP2(  Professional x64 Edition
 Service‑עדכנו ל .Windows®  7‑או יותר( ו SP2(  Vista® 

Pack העדכנית ביותר של  ®Windows לפני התקנת 
.MFL‑Pro Suite

MFL-Pro Suite התקנת 

א הכניסו את תקליטור ההקלטה לכונן התקליטורים 
במחשב. אם יופיע מסך בחירת שם הדגם, בחרו את 

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

הערה
אם המסך של Brother אינו מופיע באופן אוטומטי, עברו אל 
  ) My Computer  )Computer, לחצו לחיצה כפולה על סמל 

 .start.exe כונן התקליטורים ולחצו לחיצה כפולה על

יוצג התפריט הראשי של התקליטור. לחצו על Installב  
MFL-Pro Suite ולחצו על Yes אם אתם מקבלים את 

תנאי ההסכם לקבלת הרשיון. עקבו אחר ההנחיות 
המתקבלות על המסך.

הערה
ב‑ ®Windows Vista וב‑ Windows®  7, כאשר מופיע המסך 
.Yes או על Allow לחצו על ,User Account Control screen

 ,  	Wireless Network Connection בחרו באפשרות
.Next ולאחר מכן לחצו על

 התקינו את מנהלי ההתקן ואת התוכנה 
)Windows®  7 / XP Professional/Windows Vista®  / Windows®  XP Home(

17

18
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כאשר מופיע מסך זה, בחרו באפשרות  Change theד  
 Firewall port settings to enable network

 connection and continue with the installation
.Next ולחצו על  )Recommended(. 

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

עשוי להופיע.

על מנת לקבל מידע אודות אופן ההוספה של יציאות 
הרשת שלהלן, עיינו בהוראות המצורפות לתוכנת חומת 

האש שלכם.
. ■ 54925  UDP כדי לסרוק את הרשת, הוסיפו יציאת
 ■ UDP ברשת, הוסיפו יציאת PC‑Fax כדי לקבל את

.54926 
אם אתם עדיין נתקלים בבעיות עם חיבור הרשת  ■ 

שלכם, הוסיפו יציאות UDP  137 ו- 161.

. בחרו את המכשיר מהרשימה ולאחר מכן לחצו על Nextה 

הערה
 Connected ועל הצג כתוב WEP‑אם אתם משתמשים ב

אך לא מצאתם את מכשירכם ברשת, ודאו שהזנתם את 
מפתח ה‑WEP כראוי. מפתח ה‑WEP הוא תלוי רישיות.

ההתקנה של מנהלי ההתקנים של Brotherו  תתחיל 
באופן אוטומטי. מסכי ההתקנה מופיעים בזה אחר זה.

חשוב
אין ללחוץ על ביטול באף אחד מהמסכים במהלך 

ההתקנה. הופעתם של המסכים עשויה להימשך מספר 
שניות.

הערה
ב‑ ®Windows Vista וב‑Windows® 7, כאשר מופיע מסך 

האבטחה של Windows®, סמנו את תיבת הסימון ולחצו על 
Install  כדי להשלים את ההתקנה כהלכה.

, בחרו באפשרות  כשיוצג המסך On-Line Registrationז 
הרצויה ובצעו את ההוראות שעל המסך.

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

.Next ולחצו על

הערה
אנו ממליצים שתנסו את האפשרות Trial Photo Print כדי 
 Brother‑לראות את הרמה הגבוהה של הפלט שמכשיר ה

 שלכם מאפשר. 
מסך ה‑Trial Photo Print מופיע רק פעם אחת לאחר 

ההפעלה מחדש.
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11 
19 סיום והפעלה מחדש

לחצו על Finishא  כדי להפעיל מחדש את המחשב. לאחר 
הפעלת המחשב מחדש עליכם להיכנס עם הרשאות 

מנהל.

הערה
	 אם מופיעה הודעת שגיאה במהלך התקנת התוכנה, 

הפעילו את היישום Installation Diagnostics שנמצא 
ב‑Start/All Programs/Brother/MFC-JXXX )כאשר 

MFC‑JXXX הוא שם הדגם של מכשירכם(.

	 בהתאם להגדרות האבטחה שלכם, עשוי להופיע חלון 
אבטחה של  ®Windows או של תוכנת אנטי‑וירוס בעת 

שימוש במכשיר או בתוכנה שלו. יש לאפשר את המשך 
הפעולה.

ב יופיע המסך שלהלן:
 ,  	Check for Firmware Updates כאשר מופיע המסך

בחרו את ההגדרה הרצויה של עדכון קושחה ולחצו על 
.OK

  	Brother Product Research & כאשר היישום
Support Program מתחיל לפעול, עקבו אחר ההוראות 

שעל המסך.
כאשר מופיעה מסך ה-Trial Photo Print	  עקבו אחר 

ההוראות שעל המסך כדי להדפיס צילום ניסיון.-

הערה
נדרש חיבור לאינטרנט לצורך עדכון הקושחה ולכניסה 

.Brother Product Research & Support Program ליישום

 MFL-Pro Suite במחשבים נוספים 20 התקינו את 
)במקרה הצורך(

אם ברצונכם להשתמש במכשיר שלכם עם כמה מחשבים ברשת, 
התקינו את MFL‑Pro Suite בכל מחשב. עברו לשלב 17 

בעמוד 35.

הערה
 )Windows® ( רישיון רשת 

מוצר זה כולל רישיון מחשב עבור שני משתמשים לכל היותר. 
 ScanSoft™  כולל MFL‑Pro Suite רישיון זה תומך בהתקנה של
PaperPort™ 12SE עבור עד שני מחשבים ברשת. אם ברצונכם 

להשתמש ביותר משני מחשבים עם 
 Brother רכשו את החבילה ,ScanSoft™  PaperPort™ 12SE
NL‑5, שהיא חבילת הסכם רישיון עבור חמישה משתמשים 
נוספים לכל היותר. כדי לרכוש את חבילת NL‑5 pack, פנו 
לספק Brother המורשה באזורכם או לשירות הלקוחות של 

.Brother

תהליך ההתקנה הושלם.סיום

כעת עברו אל

המשיכו לסעיף "התקנת יישומים אופציונליים" בעמוד 40.

הערה
 XML Paper Specification Printer Driver 

 מנהל המדפסת של XML Paper Specification הוא מנהל 
 Windows®  7 ‑ו Windows Vista®  ההתקן המתאים ביותר עבור

 XML Paper בהדפסה מיישומים שעושים שימוש במסמכי
Specification. הורידו את מנהל ההתקן העדכני ביותר ממרכז 
.http://solutions.brother.com/  בכתובת Brother הפתרונות של
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12 
 לפני ההתקנה

ודאו שהמכשיר מחובר לחשמל ושמחשב ה-Macintosh מופעל. 
עליכם להיכנס עם הרשאות מנהל.

הערה
 Mac אם אתם משתמשים בגרסאות 10.4.0 עד 10.4.10 של

.10.6 .x  ‑  10.4.11 שדרגו לגרסאות ,OS X

MFL-Pro Suite התקנת 

א הכניסו את תקליטור ההקלטה לכונן התקליטורים 
במחשב.

כדי להתקין, לחצו לחיצה כפולה על הסמל Start Hereב  
.OSX

 

 ,  	Wireless Network Connection בחרו באפשרות
.Next ולאחר מכן לחצו על

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

עבור הרשת שלכם, בחרו את המכשיר שברצונכם 
.Next להתקין ולאחר מכן לחצו על

הערה
במקרה של כישלון בהגדרות הרשת האלחוטית שלכם, יופיע 

המסך Wireless Device Setup Wizard. עקבו אחר 
ההוראות על המסך כדי להשלים את קביעת ההגדרה 

האלחוטית.

ה אנא המתינו לסיום התקנת התוכנה. לאחר ההתקנה, 
יופיע חלון זה.

.OK בחרו את המכשיר מהרשימה ולאחר מכן לחצו על

 )Mac OS X 10.6  של.x-10.5 ,  ו.x  ,10.4.11 רסאות	התקנת מנהלי ההתקן והתוכנה )

17

18
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הערה

( ואת   	Ethernet כתובת( MAC תוכלו למצוא את כתובת
 כתובת ה‑IP של המכשיר אם תדפיסו את 

.Network Configuration Report‑ה 
 Network User’s Guide  : הדפסת דוח קביעת 

הגדרות הרשת
.  	OK אם מופיע המסך שלהלן, לחצו על

הזינו שם עבור מחשב ה‑Macintosh שלכם בשדה 
Display Name. על השם להיות באורך של עד 15 

תווים.
 

אם ברצונכם להשתמש במקש ה‑SCAN של המדפסת 
כדי לסרוק את הרשת, יש לסמן את תיבת הסימון 
 Register your computer with the “Scan To”

function on the machine. לחצו על OK . עברו לשלב ו.

השם שתזינו יופיע על מסך ה‑LCD של המכשיר כאשר 
תלחצו על מקש ה‑SCAN ותבחרו באפשרות סריקה. 

)  מדריך למשתמש בתוכנה: סריקה ברשת(

. כשמופיע המסך שלהלן, לחצו על Nextו 

תיבת דו-שיח תופיע ותציג את השאלה האם ברצונכם 
להוריד את תוכנת הכנת התוויות לתקליטורים 

NewSoft. עקבו אחר ההנחיות המתקבלות על המסך. 
כמו כן תוכלו להתקין את תוכנת הכנת התוויות 

.Brother ממסך התמיכה של NewSoft לתקליטורים

 תהליך ההתקנה של MFL-Pro Suite הסתיים.
עברו לשלב 19.

                לתקליטורים NewSoft 19 התקנת תוכנת הכנת תוויות
Presto !  PageManager-ו               

יישום תוכנת הכנת התוייות לתקליטורים NewSoft הוא יישום 
נוח לשימוש המשמש להדפסה באופן ישיר על תקליטורים 

המתאימים להדפסה. יישום תוכנת הכנת התוויות לתקליטורים 
NewSoft מספק תבניות ליצירת תוויות לתקליטורים וגם עטיפות 

מגן תואמות לתקליטורים, או מספק תווית תקליטור מותאמת 
 אישית משלכם.

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

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

לחצו על סמל ה-NewSoft CD Labelerא  שעל מסך 
ה-Brother Support, ופעלו על-פי ההוראות שעל 

 המסך. 
במסך Brother Support לחצו על הסמל 

Presto! PageManager כדי להגיע לאתר ההורדה של 
Presto! PageManager ועקבו אחר ההוראות שעל 

המסך.

13 
 MFL-Pro Suite התקינו את 

                 במחשבים נוספים 20
                )במקרה הצורך(

אם ברצונכם להשתמש במכשיר שלכם עם כמה מחשבים 
ברשת, התקינו את MFL‑Pro Suite בכל מחשב. עברו לשלב 17 

בעמוד 38.

תהליך ההתקנה הושלם.סיום

הערה
כדי להשתמש בפונקציית Image Capture לסריקה באמצעות 
Mac OS X 10.6.x, התקינו את מנהל המדפסת CUPS. ניתן 
להוריד אותו מ‑Brother Solutions Center )מרכז הפתרונות 

.http://solutions.brother com/  בכתובת )Brother של
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  Windows® התקנת יישומים אופציונליים

1 
1 התקנת יישומים אופציונליים

 Whiteboard Suite-ו BookScan/ FaceFilter Studio
Reallusion, Inc נתמכים על-ידי

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

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

התוכנה Whiteboard Enhancer מנקה טקסט ותמונות 
בצילומים של לוח הציור ומשפרת את איכותם.

 NewSoft תוכנת הכנת התוויות לתקליטורים
1 NewSoft  נתמכת על-ידי

יישום תוכנת הכנת התוויות לתקליטורים NewSoft הוא יישום 
נוח לשימוש המשמש להדפסה באופן ישיר על תקליטורים 

המתאימים להדפסה.

 היישום Homepage Print 2 נתמך על-ידי 
1 Corpus 

Homepage Print 2 הוא יישום שמסייע לכם ללכוד ולערוך דפי 
אינטרנט כך שתוכלו להדפיס רק את המידע הנחוץ לכם.

עיינו במדריך למשתמש בתוכנה לפרטים.  1

הערה
למחשב. המכשיר צריך להיות מופעל ומחובר 	 

	 לחלק מהיישומים נדרשת גישה לאינטרנט.
	 ודאו שאתם מחוברים עם הרשאות מנהל.

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

א פתחו שוב את התפריט הראשי על-ידי הוצאת 
התקליטור והכנסתו מחדש או על-ידי לחיצה כפולה על 

התוכנית start.exe בתיקיית הבסיס.

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

ג לחצו על הלחצן של היישום שברצונכם להתקין.

ד  כדי להתקין יישומים נוספים, חזרו למסך
.Additional Applications2 

                2FaceFilter Studio התקנת העזרה של 

כדי לקבל הוראות שימוש עבור FaceFilter Studio, הורידו 
.FaceFilter Studio Help  והתקינו את

, עברו אל  כדי להפעיל את FaceFilter Studioא 
Start / All Programs / Reallusion /  

FaceFilter Studio במחשב.

על  לחצו על Check for updates על המסך, או לחצו ב 
הלחצן  בפינה הימנית העליונה במסך, כדי להגיע 

.Reallusion לדף העדכון של

תיקייה שבה ברצונכם  לחצו על הלחצן Download ובחרו ג 
לשמור את הקובץ.

סגרו את FaceFilter Studioד  לפני הפעלת תוכנית 
 .FaceFilter Studio Help ההתקנה של 

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

ההתקנה.

הערה
 ,FaceFilter Studio Help כדי להציג את העזרה המלאה של

/Start/All Programs/Reallusion‑בחרו ב 
FaceFilter Studio/FaceFilter Studio Help במחשב.
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למשתמשים ברשת

איפוס ה	דרות הרשת לה	דרות היצרן המקוריות
כדי לאפס את כל הגדרות הרשת של שרת ההדפסה/סריקה הפנימי בחזרה להגדרות ברירת המחדל של היצרן, פעלו לפי השלבים 

שלהלן:

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

. לחצו על Networkג 

. לחצו על a או על b כדי להציג את Network Reset, ולאחר מכן לחצו על Network Resetד 

. לחצו על Yesה 

לחצו על Yes למשך 2ו  שניות כדי לאשר.

ז -המדפסת תופעל מחדש. בתום ההפעלה יש לחבר שוב את הכבלים.

הזנת טקסט עבור ה	דרות רשת אלחוטית
לכל מקש-אות בצג המגע משויכים עד ארבעה תווים. בעזרת לחיצות חוזרות על המקש המתאים, ניתן להגיע לתו הרצוי.

לחצו על  כדי לעבור בין אותיות, ספרות ותווים מיוחדים. )התווים הזמינים עשויים להשתנות ממדינה למדינה.(

הזנת רווחים
. להזנת רווח, לחצו  ולאחר מכן לחצו על מקש הרווח  או 

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

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

חזרה על תווים
אם עליכם להזין תו שנמצא באותו מקש כמו התו הקודם, לחצו על  כדי להזיז את הסמן ימינה, ולאחר מכן לחצו שוב על המקש.



חומרים מתכלים

חומרים מתכלים חלופיים
כשיגיע הזמן להחליף את מחסניות הדיו, תופיע הודעת שגיאה על צג ה-LCD. כדי לקבל מידע נוסף אודות מחסניות הדיו המתאימות 

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

מחסנית דיו
מגנטהציאןצהובשחור

LC1220BK )רגילה(
LC1240BK )תפוקה גבוהה(

LC1220Y )רגילה(
LC1240Y )תפוקה גבוהה(

LC1220C )רגילה(
LC1240C )תפוקה גבוהה(

LC1220M )רגילה(
LC1240M )תפוקה גבוהה(

    

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

השם  ™Innobella   נובע 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 הלוגו של

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

Windows ו-  Windows Server הם סימנים מסחריים רשומים של Microsoft Corporation בארה"ב ו/או במדינות אחרות.
Macintosh ו-Mac OS הם סימנים מסחריים של  .Apple Inc הרשומים בארה"ב ובמדינות אחרות.

Nuance, הסמל 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 אחרות.

.Reallusion, Inc.  הוא סימן מסחרי של FaceFilter Studio
.Buffalo Inc.  הוא סימן מסחרי של AOSS

WPA2 , WPA ו-Wi‑Fi Protected Setup הם סימנים מסחריים או סימנים מסחריים רשומים של Wi‑Fi Alliance בארצות הברית ו/או במדינות אחרות.
לכל חברה שתוכנות הנמצאות בבעלותה מוזכרות במדריך זה יש הסכם רישיון תוכנה ספציפי לתוכניות בבעלותה.

 Brother ובכל חומר אחר של Brother במסמכים נלווים של ,Brother כל שמות 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 2011©    . 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

 Brother CreativeCenter לחצו לחיצה כפולה על הסמל של ,  Windows® -בואו לקבל השראה. אם אתם משתמשים ב
בשולחן העבודה כדי לגשת לאתר אינטרנט ללא תשלום המכיל מגוון רעיונות ומשאבים לשימוש אישי ומקצועי.

http://www.brother.com/creativecenter/  :בכתובת הבאה Brother CreativeCenter-יכולים להיכנס ל Mac משתמשי

LX8425004

עברית
הודפס בישראל



מדריך הפעלה בסיסי למשתמש
MFC-J825DW

 

גרסה 0

עברית



אם עליכם ליצור קשר עם שירות הלקוחות של החברה
מלאו את הפרטים שלהלן לצורך עיון עתידי:

  MFC-J825DW:מספר דגם

מספר סידורי: 1                                                                      

תאריך רכישה:                                                                    

מקום הרכישה:                                                                  

המספר הסידורי של המוצר מופיע על גב המכשיר. שמרו את  1 

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

האחריות.

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

 

 © 2011 Brother Industries, Ltd. 
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מדריכים למשתמש והיכן למצוא אותם

היכן הוא נמצא?מה מופיע בו?איזה מדריך?

קראו מדריך זה תחילה. קראו את הוראות הבטיחות מדריך בטיחות למשתמש
לפני שתתקינו את המכשיר שברשותכם. ראו מדריך 

זה 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 לאיתור בעיות ופתרונן.

מודפס / בתוך האריזה

למדו כיצד להשתמש בפעולות מתקדמות: פקס, צילום, מדריך מתקדם למשתמש
מאפייני בטיחות, דוחות הדפסה וביצוע פעולות תחזוקה 

שוטפת.

PDF/CD-ROM קובצי

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

PC-Fax, הדפסה על תקליטורים, שירותי רשת (סריקה), 
.Brother של ControlCenter ולשימוש בתכנית השירות

PDF/CD-ROM קובצי

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/CD-ROM קובצי

מדריך זה מספק מידע שימושי על ההגדרות לרשת מדריך למשתמש ברשת
 .Brother קווית או אלחוטית והגדרות אבטחה למכשיר

ניתן למצוא מידע על פרוטוקולים נתמכים למכשיר 
שברשותכם ועצות מפורטות לאיתור בעיות ופתרונן.

PDF/CD-ROM קובצי

מדריך להדפסה/סריקה ממכשירים 
ניידים

מדריך זה מספק מידע שימושי על אודות הדפסת נתונים 
 Brother מהטלפון הנייד ושידור נתונים שנסרקו במכשיר

אל הטלפון הנייד.

קובץ PDF  / מרכז 
1  Brother הפתרונות של

.http://solutions.brother.com/  בקרו באתר שלנו בכתובת  1
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שימוש במדריך
תודה שרכשתם מוצר של חברת Brother! קריאת 

המדריך תסייע להפיק את המרב מהמכשיר. 

שבהם נעשה  סמלים ומוסכמות 1
שימוש במדריך זה

לאורך המדריך נעשה שימוש בסמלים ובמוסכמות 
שלהלן.

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

טקסט בגופן  Courier New מייצג 
הודעות אשר יופיעו על מסך 

ה-LCD של 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 לא 
נמנעים 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.

גישה למדריך המתקדם 
למשתמש, למדריך 

למשתמש בתוכנה, למדריך 
למשתמש ברשת ולמילון 

מונחי רשת
המדריך הבסיסי למשתמש אינו כולל את כל 

המידע אודות המכשיר, כגון אופן השימוש בתכונות 
 PhotoCapture ,המתקדמות עבור פקס, צילום

 ™ Center, מדפסת, סורק, PC-Fax, ורשת. כאשר 
אתם מוכנים לקבל מידע מפורט לגבי פעולות אילו, 

אנא קראו את המדריך המתקדם למשתמש, 
המדריך למשתמש בתוכנה, המדריך למשתמש 

ברשת, ואת המדריך למונחי הרשת הנמצאים 
בתקליטור.

הצגת המסמכים

 הצגת המסמכים 
(Windows®)

 , Brother את Start כדי להציג מסמכים, בחרו מתפריט
MFC-XXXX  (XXXX הוא מספר הדגם שברשותכם) 

.User’s Guides-מתוך רשימת התוכנות, ואז בחרו ב

אם לא התקנתם את התוכנה, תוכלו למצוא את 
המסמכים על התקליטור על-ידי ביצוע ההוראות 

שלהלן:

הפעילו את המחשב. הכניסו את התקליטור של  1 
Brother לכונן התקליטורים במחשב.

מידע כללי
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הערה
אם המסך של Brother אינו מופיע באופן אוטומטי, 

עברו אל My Computer  (Computer), לחצו 
פעמיים על סמל כונן התקליטורים ולחצו פעמיים 

.start.exeעל
 

על שם הדגם  אם מסך שם הדגם מופיע, לחצו  2
שלכם.

אם יופיע מסך בחירת השפה, לחצו על השפה  3 
שלכם. יוצג התפריט הראשי של התקליטור.

 

. 4 Documentation לחצו על

. אם יופיע מסך  5 PDF documents לחצו על
בחירת המדינה, בחרו את המדינה שלכם. 

לאחר הופעת רשימת המדריכים למשתמש, 
בחרו במדריך שבו תרצו לקרוא.

 הצגת מסמכים 
(Macintosh)

הפעילו את מחשב ה-Macintosh 1 שלכם. הכניסו 
את התקליטור של Brother לכונן התקליטורים 

במחשב. יופיע החלון הבא:
 

. 2 Documentation לחצו לחיצה כפולה על הסמל

לחצו לחיצה כפולה על תיקיית השפה. 3 
. אם יופיע מסך  4 top.pdf לחצו לחיצה כפולה על

בחירת המדינה, בחרו את המדינה שלכם.

לאחר הופעת רשימת המדריכים למשתמש,  5 
בחרו במדריך שבו תרצו לקרוא.

כיצד למצוא הוראות עבור סריקה
קיימות מספר דרכים לסריקת מסמכים. ניתן למצוא 

את ההוראות כדלקמן:

מדריך למשתמש בתוכנה
סריקה �
� ControlCenter

סריקה ברשת �
מדריכי ScanSoft™ PaperPort™ 12SE עם יכולת 

 (OCR) של זיהוי תווים אופטי 
(  Windows®  משתמשי)

ניתן לראות את המדריכים המלאים של  � 
ScanSoft™ PaperPort™12SE עם יכולת של 

זיהוי תווים אופטי (OCR) באזור ה-Help של 
.ScanSoft™ PaperPort™12SE היישום

     PageManager הכרחי 
(Macintosh משתמשי)

הערה
הכרחי  ש-Presto!PageManager יותקן לפני 

השימוש. כדי לקבל הוראות נוספות, עיינו 
   (Macintosh)  Brother בסעיף גישה לתמיכה של

�� בעמודים הבאים.
 

ניתן להציג את המדריך המלא למשתמש של  � 
Presto!  PageManager מתפריט Help (עזרה) 

.PageManager יישום Presto!  ביישום

כיצד למצוא הוראות להתקנת רשת
ניתן לחבר את המכשיר לרשת אלחוטית או קווית.

 הוראות התקנה בסיסיות 
�� מדריך להתקנה מהירה

אם נקודת הגישה האלחוטית, או הנתב האלחוטי 
 WiFi Protected Setup-שלכם, תומכים ב 

  AOSS™ -או ב (מוגנת Wi-Fi התקנת) 
�� מדריך להתקנה מהירה

התקנה ברשת �� מדריך למשתמש ברשת
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 Brother גישה לתמיכה של
(Windows® ) 

תוכלו למצוא את כל הדרכים ליצירת קשר הדרושות 
 Brother Solutions) לכם, כגון עם התמיכה באינטרנט

Center) בתקליטור.

לחצו על Brother Support 1 בתפריט הראשי. 
יופיע המסך שלהלן:

 

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

.Brother Home Page

לקבלת החדשות האחרונות ומידע בנושא תמיכה  � 
במוצרים ( /http://solutions.brother.com), לחצו על 

Brother Solutions Center

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

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

� Brother CreativeCenter-כדי לגשת ל 
 ( /http://www.brother.com/creativecenter) להורדת 

תוכן הניתן להדפסה ותמונות ללא תשלום, לחצו 
.Brother CreativeCenter על

 . � Back כדי לחזור לתפריט הראשי, לחצו על
.Exit לחלופין, אם סיימתם, לחצו על

 Brother גישה לתמיכה של
(Macintosh) 

תוכלו למצוא את כל הדרכים ליצירת קשר הדרושות 
 Brother Solutions) לכם, כגון עם התמיכה באינטרנט

Center) בתקליטור.

 . � Brother Support לחצו לחיצה כפולה על הסמל
יופיע המסך שלהלן:

 

כדי להוריד את תוכנת הכנת התוויות  � 
NewSoft  וכדי להתקין אותה, לחצו על 

.NewSoft CD Labeler

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

 � Brother Product Register לרישום המכשיר מהדף
( /http://www.brother.com/registration), לחצו על 

.On-Line Registration

לקבלת החדשות האחרונות ומידע בנושא תמיכה  � 
במוצרים ( /http://solutions.brother.com), לחצו על 

Brother Solutions Center

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

( /http://www.brother.com/original), לחצו על 
.Supplies Information
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לחצני המצב: 1 
� FAX 

מאפשר גישה למצב פקס.

� SCAN 

מאפשר גישה למצב סריקה.

� COPY 

מאפשר גישה למצב צילום.

� PHOTO 

מאפשר גישה למצב PHOTO (תמונה).

� 

מאפשר חזרה למצב Ready (מוכן).

מקשי הטלפון: 2 
�  Redial/Pause

מאפשר חיוג חוזר ל- 30 המספרים האחרונים 
שחויגו. בנוסף, מקש זה מכניס השהיות כאשר 

מחייגים.
�    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.

לחצני הפעלה: 3 
 התחלה בשחור-לבן �

מאפשר שליחת פקסים או ביצוע צילומים 
בשחור-לבן. בנוסף, הלחצן מאפשר ביצוע 

פעולת סריקה (בצבע או בשחור-לבן, בהתאם 
.(ControlCenter להגדרת הסריקה בתוכנה

 התחלה בצבע �

מאפשר שליחת פקסים או ביצוע צילומים בצבע 
מלא. בנוסף, הלחצן מאפשר ביצוע פעולת 

סריקה (בצבע או בשחור-לבן, בהתאם להגדרת 
.(ControlCenter הסריקה בתוכנה

 

סקירה כללית של לוח הבקרה
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4 Stop/Exit 

משמש להפסקת פעולה או ליציאה מהתפריט.
לוח מקשי החיוג 5 

השתמשו בלחצנים אלה כדי לחייג מספרי טלפון 
ופקס וכן כמקלדת להזנת מידע במכשיר.

LCD 6 (צג גבישי נוזלי)
זהו צג מגע LCD. ניתן לגשת לתפריטים 

ולאפשרויות על-ידי לחיצה על לחצנים המוצגים על 
המסך.

 LCD-כמו כן, ניתן לכוונן את הזווית של מסך ה
על-ידי הרמתו.

7 

להפעלה ולכיבוי של המכשיר.

לחצו על  כדי להפעיל את המכשיר.

לחצו על הלחצן  והחזיקו אותו לחוץ כדי 
לכבות את המכשיר. על מסך ה-LCD תוצג 

ההודעה Shutting Down ולאחר מספר שניות 
המכשיר יכבה.

אם חיברתם מכשיר טלפון או משיבון חיצוני, הוא 
תמיד יישאר זמין.

אם תכבו את המכשיר באמצעות הכפתור   
עדיין יתבצע מעת לעת ניקוי של ראש ההדפסה 

על מנת לשמור על איכות ההדפסה. להארכת 
חיי ראש ההדפסה, לחיסכון מרבי במחסניות 

דיו ולשמירה על איכות ההדפסה, על המכשיר 
להישאר מחובר תמיד לאספקת חשמל.

5 4

2 3
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LCD-מחווני צג ה
מצב המכשיר מוצג על צג ה-LCD כאשר המכשיר אינו 

נמצא בשימוש.
 

מצב קבלה נוכחי 1 
מציג את מצב הקבלה הנוכחי.

Fax � (פקס בלבד)

F/T � (פקס/טלפון)
TAD � (משיבון חיצוני)

Mnl � (ידני) 

Fax Preview  2
מאפשר לצפות בפקסים שהתקבלו.

פקסים בזיכרון 3 
מציג את מספר הפקסים שהתקבלו השמורים 

בזיכרון המכשיר.
היסטוריית שיחות 4 

מאפשר לכם לצפות ברשימת השיחות היוצאות 
ובהיסטוריית השיחות המזוהות.

כמו כן, הוא מאפשר לכם לשלוח הודעת פקס 
למספר שבחרתם מהרשימות.

חיוג מהיר 5 

מאפשר לכם להגדיר חיוג מהיר ומספרי קבוצות.
כמו כן, תוכלו לחפש את המספר שאותו תרצו 

לחייג.
מחוון דיו 6 

מראה את כמות הדיו הזמינה.
.Ink בנוסף לכך, מאפשר גישה לתפריט

מצב אלחוט 7 
מחוון בעל ארבע רמות מראה את עוצמת האות 

האלחוטי הנוכחית, אם נעשה שימוש בחיבור 
אלחוטי. 

מקס'0
Menu  8

מאפשר גישה לתפריט הראשי.
Disc  9

  ,CD-R/RW ניתן להדפיס על מדיה מתאימה, כגון
 .Blu-ray ™  ותקליטור DVD-R/RW 

(�� מדריך למשתמש בתוכנה: הדפסה על 
תקליטור)

10 New Fax(es) 
כאשר Fax Preview מוגדר למצב On, תוכלו 

לראות כמה הודעות פקס חדשות קיבלתם.

סמל האזהרה  מופיע בעת קבלת הודעת 
תחזוקה או שגיאה. לקבלת פרטים, ראו סעיף 

הודעות שגיאה ותחזוקה בעמודים הבאים.

נורית מצב
כאשר אתם מדליקים את המכשיר, נורית המצב 

 נדלקת. 
כאשר קוראים או כותבים לתוך כרטיס הזיכרון, או 
לתוך כונן זיכרון ההבזק מסוג USB, נורית המצב 

מהבהבת.

כאשר המכשיר במצב שינה, נורית המצב תהיה 
כבויה.

 

21 43 5

710

6
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1

פעולות בסיסיות

כדי לתפעל את מסך המגע, השתמשו באצבעכם כדי 
ללחוץ על מקש ה-Menu או מקש האפשרויות ישירות 
על מסך המגע. לתצוגה ולגישה לכל מסכי התפריטים 

 b  a או על d  c או האפשרויות בהגדרה, לחצו על
לדפדוף ביניהם.

השלבים שלהלן מראים כיצד לשנות הגדרות במכשיר: 
 Fax Only-בדוגמה הגדרות מצב הקבלה משתנות מ

.Fax/Tel-ל

. 1 Menu לחצו על

לחצו על a או על b 2 כדי לבחור באפשרות 
.Initial Setup

 

. 3 Initial Setup לחצו על

לחצו על a או על b 4 כדי להציג את 
.Receive Mode

 

. 5 Receive Mode לחצו על

. 6 Fax/Tel לחצו על
 

הערה
לחצו על  כדי לחזור לרמה הקודמת, במקרה 

הצורך.
 

. 7 Stop/Exit לחצו על
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הגדרות עוצמת קול

עוצמת הצלצול

ניתן לבחור מבין מגוון עוצמות דיבור, מ-High ועד 
Off. המכשיר ישמור את הגדרת ברירת המחדל 

שלכם עד שתשנו אותה.

הגדרת עוצמת הצלצול דרך התפריט

. 1 Menu לחצו על

לחצו על a או על b 2 כדי להציג את 
.Initial Setup

. 3 General Setup לחצו על

. 4 Volume כדי להציג את b או על a לחצו על

. 5 Volume לחצו על

. 6 Ring לחצו על

. 7 Off או על High  ,Med  ,Low לחצו על

. 8 Stop/Exit לחצו על

עוצמת צפצוף

כאשר פונקציית הצפצוף מופעלת, המכשיר ישמיע 
צפצוף בעת לחיצה על לחצן, ביצוע טעות או לאחר 

שליחה או קבלה של פקס.

ניתן לבחור מבין מגוון של רמות צלצול, מ-High ועד 
.Off-ל

. 1 Menu לחצו על

לחצו על a או על b 2 כדי להציג את 
.Initial Setup

. 3 General Setup לחצו על

. 4 Volume כדי להציג את b או על a לחצו על

. 5 Volume לחצו על

. 6 Beeper לחצו על

. 7 Off או על High  ,Med  ,Low לחצו על

. 8 Stop/Exit לחצו על
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1

עוצמת הקול של הרמקולים
ניתן לבחור מבין מגוון עוצמות דיבור, מ-High ועד 

.Off

. 1 Menu לחצו על

לחצו על a או על b 2 כדי להציג את 
.Initial Setup

. 3 General Setup לחצו על

. 4 Volume כדי להציג את b או על a לחצו על

. 5 Volume לחצו על

. 6 Speaker לחצו על

. 7 Off או על High  ,Med  ,Low לחצו על

. 8 Stop/Exit לחצו על

LCD תצוגת

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

לשנות את הגדרת הבהירות.

. 1 Menu לחצו על

לחצו על a או על b 2 כדי להציג את 
.Initial Setup

. 3 General Setup לחצו על

. 4 LCD Settings להצגת b או על a לחצו על

. 5 LCD Settings לחצו על

. 6 Backlight לחצו על

. 7 Dark או על Med  ,Light לחצו על

. 8 Stop/Exit לחצו על
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טעינת נייר וחומרי הדפסה 

אחרים
הערה

כדי להדפיס על נייר Photo  (x15 10 ס"מ) או על 
נייר Photo L  (89x127  מ"מ), יש להשתמש במגש 

יציאת נייר הצילום. (עיינו בסעיף טעינת נייר צילום 
�� בעמודים הבאים.)

 

הכניסו למגש הנייר נייר בגודל אחד בלבד ומסוג אחד 
בלבד בכל פעם.

משכו את מגש הנייר והוציאו אותו לגמרי  1 
מהמכשיר.

 

הערה
אם מדף התמיכה לנייר (1) פתוח, סגרו אותו, 

ולאחר מכן סגרו את מדף התמיכה (2).
 

 

.( הרימו את מכסה מגש הפלט (1 2
 

מכווני רוחב  לחצו בעדינות בשתי ידיכם על  3
הנייר (1) והזיזו אותם כך שיתאימו לרוחב 

הנייר. לאחר מכן חזרו על הפעולה עם מכוון 
 אורך הנייר (2). 

ודאו שסימני המשולשים (3) על מכווני רוחב 
הנייר (1) ועל מכוון אורך הנייר (2) מיושרים עם 
הסימנים עבור גודל הנייר שבו אתם משתמשים.

 

2

1

1

3

1

2

3

טעינת נייר
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2

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

 

הערה
ודאו תמיד שהנייר לא מקופל או מקומט.

 

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

כלפי מטה. ודאו שהנייר מונח במגש בצורה 
ישרה.

 

חשוב
היזהרו לא לדחוף את הנייר עמוק מדי; הוא עלול 

להתרומם בחלקו האחורי של המגש ולגרום 
לבעיות בהזנת הנייר.

 

הערה
כאשר נותרו רק מספר דפים במגש הנייר, הזנת 
הדפים למכשיר עלולה להשתבש.  הזינו לפחות 

10 דפי נייר לתוך מגש הנייר.
 

 ( התאימו בעדינות את מכווני רוחב הנייר (1 6
לנייר בשתי הידיים.

ודאו שמכווני רוחב הנייר נוגעים בצדי הנייר.
 

סגרו את מכסה מגש הנייר. 7 
 

1
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הכניסו את מגש הנייר באטיות 8 לתוך המכשיר 
עד הסוף.

 

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

ולאחר מכן הרימו את מדף התמיכה (2).
 

טעינת מעטפות וגלויות

על אודות מעטפות
השתמשו במעטפות ששוקלות בין 80 � גר'/מ"ר לבין 

95 גר'/מ"ר.

יש לקבוע הגדרות שוליים על מנת להגדיר  � 
מעטפות מסוימות ביישום. לפני שתדפיסו 

מעטפות רבות, הקפידו לבצע תחילה בדיקת 
הדפסה.

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
  

מעת לעת ייתכן שתיתקלו בבעיות בהזנת נייר 
הנובעות מהעובי, מהגודל ומצורת הלשונית של 

המעטפות שבהן אתם משתמשים.

 

1

2
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טעינת מעטפות וגלויות

ובצדי המעטפות על  לפני הטעינה, לחצו בפינות  1
מנת שהן יהיו שטוחות ככל הניתן.

חשוב
אם אתם נתקלים בהזנה כפולה של מעטפות 
וגלויות, הניחו במגש הנייר מעטפה או גלויה 

בודדת בכל פעם.

 

 

 

 

הנייר  הניחו את המעטפות או הגלויות במגש  2
כאשר צד הכתובת פונה מטה והקצה המוביל 

(החלק העליון של המעטפה) נכנס ראשון, כפי 
שמוצג באיור. בשתי ידיכם, לחצו בעדינות 

והחליקו את מוליכי הרוחב של הנייר (1) ולאחר 
מכן את מוליך אורך הנייר (2) כך שהם יתאימו 

לגודל המעטפות או הגלויות.
 

1

2
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אם אתם נתקלים בבעיות בזמן הדפסה על מעטפות 
כאשר הלשונית בצדה הקצר של המעטפה, מלאו 

אחר ההוראות הבאות:

פתחו את לשונית המעטפה. 1 
הניחו את המעטפה במגש הנייר כאשר צד  2 

הכתובת פונה כלפי מטה והלשונית ממוקמת 
כמודגם באיור.

 

הדו-שיח של  בחרו ב-Reverse Print בתיבת  3
מנהל התקן המדפסת ואז כוונו את הגודל 

והשוליים במדפסת בעזרת היישום.
�� מדריך למשתמש בתוכנה:  הדפסה 

  (Windows® ) 
�� מדריך למשתמש בתוכנה: הדפסה ושליחה 

(Macintosh) או קבלה של פקס

טעינת נייר צילום
השתמשו במגש נייר הצילום המורכב בחלקו העליון 

של מכסה מגש יציאת הנייר, על מנת להדפיס 
   Photo L -ו (15 ס"מ x 10)   Photo  על נייר בגודל

(x 89 127 מ"מ). בזמן השימוש במגש נייר הצילום, 
אינכם צריכים להוציא את הנייר שנמצא במגש 

שמתחתיו. (כדי לברר על מספר כרטיסי הצילום 
המרבי שניתן לטעון, עיינו בסעיף משקל, עובי וקיבולת 

נייר �� בעמודים הבאים.)

לחצו על לחצן השחרור הכחול של מגש נייר  1 
הצילום (1) באמצעות האצבע והאגודל ביד 

ימין שלכם ודחפו את מגש נייר הצילום קדימה 
עד שהוא יינעל בקול נקישה במצב הדפסת 

צילומים (2).
 

2

1
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 ( לחצו והחליקו את מכווני הרוחב של הנייר (1 2
ולאחר מכן את מכוון אורך הנייר (2) כך שהם 

יתאימו לגודל הנייר.
 

הניחו את נייר הצילום בתוך מגש נייר הצילום 3 
וכוונו בעדינות את מובילי רוחב הנייר בהתאמה 

לגודל הנייר.
ודאו שמכווני רוחב הנייר נוגעים בצדי הנייר.

ודאו שהנייר מונח במגש בצורה ישרה.

הערה
ודאו תמיד שהנייר לא מקופל או מקומט.   •

מחון התמונה מאשר שמגש נייר הצילום נמצא    •
במצב הדפסת צילומים. מחון ה-A4/LTR מאשר 

שמגש נייר הצילום נמצא במצב הדפסה רגיל.
 

 

2

1
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, החזירו  כשסיימתם להדפיס את הצילומים 4
את מגש נייר הצילום למצב הדפסה רגיל. 
אם לא תעשו זאת, תקבלו הודעת שגיאה 
 No Paper Fed כאשר תשתמשו בנייר 

.A4 בגודל 
 

לחצו על לחצן השחרור הכחול של מגש נייר 
הצילום (1) באמצעות האצבע והאגודל ביד ימין 
שלכם ודחפו את מגש הצילום לאחור עד שהוא 

יינעל בקול נקישה (2).
 

חשוב
אם לא תחזירו את מגש נייר הצילום למצב 

הדפסה רגיל לאחר הדפסת תמונות, תקבלו 
שגיאה מסוג No Paper Fed כאשר תשתמשו 

בדף נייר חתוך.
 

מגש נייר צילום במצב הדפסה רגיל
 

מגש נייר צילום במצב הדפסת תמונות

 

2

1
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האזור הניתן להדפסה

האזור הניתן להדפסה תלוי בהגדרות היישום שבו אתם משתמשים. האיורים שלהלן מציגים את האזורים שאינם 
ניתנים להדפסה בגיליונות חתוכים ובמעטפות. המכשיר יכול להדפיס באזורים האפורים של הגיליונות החתוכים 

 כאשר תכונת ההדפסה ללא שוליים זמינה ומופעלת.
  (Windows ®) מדריך למשתמש בתוכנה: הדפסה �� 

(Macintosh) מדריך למשתמש בתוכנה: הדפסה ושליחה או קבלה של פקס ��

מעטפותדף נייר חתוך
  

ימין (4)שמאל (3)חלק תחתון (2)עליון (1)
3 מ"מ3 מ"מ3 מ"מ3 מ"מגיליון חתוך

3 מ"מ3 מ"מ22 מ"מ22 מ"ממעטפות

הערה
תכונת ההדפסה ללא שוליים אינה זמינה עבור מעטפות והדפסה דו-צדדית.

 

3 4
1

2

3 4
1

2
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הגדרות נייר

סוג הנייר
כדי להשיג את איכות ההדפסה הטובה ביותר 

להגדרות שבחרתם, התאימו את המכשיר לסוג הנייר 
שבו אתם משתמשים.

. 1 Menu לחצו על

לחצו על a או על b 2 כדי להציג את 
.Initial Setup

. 3 General Setup לחצו על

לחצו על a או על b 4 כדי להציג את 
.Paper Type

. 5 Paper Type לחצו על

  , 6 Inkjet Paper  ,Plain Paper לחצו על
  ,Brother BP61  ,Brother BP71

.Transparency או על Other Glossy

. 7 Stop/Exit לחצו על

הערה
הנייר המודפס ייצא מהמכשיר ויונח על מגש הנייר 

שבצדו הקדמי, כאשר הצד המודפס פונה כלפי 
מעלה. כאשר אתם מדפיסים על שקפים או על 

נייר מבריק, הוציאו את הנייר המודפס באופן מיידי 
על מנת למנוע מריחת צבע וחסימות.

 

גודל הנייר
ניתן להשתמש בארבעה גדלים של נייר לצורך 

הדפסת העתקים: Letter , A5  ,A4  ו- x 10 15 ס"מ 
ובשני גדלים להדפסת פקסים: A4 ו-Letter. 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.

. 1 Menu לחצו על

לחצו על a או על b 2 כדי להציג את 
.Initial Setup

. 3 General Setup לחצו על

לחצו על a או על b 4 כדי להציג את 
.Paper Size

. 5 Paper Size לחצו על

. 6 Letter 10 או עלx15cm  ,A5  ,A4 לחצו על

. 7 Stop/Exit לחצו על
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1נייר וחומרי הדפסה 

המתאימים לשימוש
סוג הנייר שאתם משתמשים בו עשוי להשפיע על 

איכות ההדפסה.

על מנת ליהנות מאיכות הדפסה מיטבית עבור 
ההגדרות שבחרתם, התאימו תמיד את הגדרות סוג 

הנייר לסוג הנייר שנטען לתוך המגש.

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 למדפסות דיו (נייר  � 
מצופה), שקפים ונייר צילום, הקפידו לבחור 

 "Basic" את חומר ההדפסה המתאים בלשונית
 שבמנהל המדפסת או בהגדרת

  Paper Type  שבתפריט. (עיינו בסעיף Paper Type
��  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, הטעינו גיליון  � 
נוסף במגש הנייר.

כאשר אתם מדפיסים על שקפים או על נייר צילום,  � 
הוציאו את הנייר המודפס באופן מיידי על מנת 

למנוע מריחת צבע וחסימות.

הימנעו מלגעת בצד המודפס של הנייר מיד לאחר  � 
ההדפסה. ייתכן שהמשטח לא יהיה יבש לחלוטין, 

והוא עלול להכתים את האצבעות שלכם.

חומרי הדפסה מומלצים
להשגת איכות ההדפסה הטובה ביותר, מומלץ 

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.

בעת הדפסה על שקפים, מומלץ להשתמש בשקפים 
."3M Transparency Film" מסוג

Brother נייר מתוצרת
פריטסוג הנייר

A4BP60PA רגיל

A4BP71GA4 נייר צילום מבריק

A4BP60MA הזרקת דיו (מט)

10 נייר צילום 10x15 ס"מ 
מבריק

BP71GP
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טיפול ושימוש בחומרי הדפסה
שמרו את הנייר באריזה המקורית שלו � ושמרו 

אותה סגורה. שמרו את הנייר במצב מיושר 
והרחיקו אותו מלחות, משמש ישירה ומחום.

הימנעו מלגעת בצד המבריק (המצופה) של נייר  � 
הצילום. טענו את נייר הצילום כשהצד המבריק 

פונה כלפי מטה.

הימנעו מלגעת בצדי 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.

חשוב
אין להשתמש בסוגי הנייר הבאים:

נייר פגום, נייר מקופל, נייר מקומט או נייר     •
בעל צורה חריגה

 

קיפול בגודל של 2 1 מ"מ או יותר עלול 
לגרום לחסימות.

נייר מבריק במיוחד או בעל מרקם עשיר   •
נייר שלא ניתן לערום אותו בצורה מסודרת   •

נייר אורז   •

 

קיבולת הנייר של מכסה מגש הנייר
עד 50 גיליונות נייר מסוג A4 במשקל 80 גר'/מ"ר.

בעת שימוש בשקפים או בנייר צילום, יש להוציא  � 
מיד כל גיליון ממגש יציאת הנייר כדי למנוע 

מריחות.

1

1
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בחירת חומרי ההדפסה המתאימים

סוג הנייר וגודל הנייר המתאים לכל פעולה

שימושPaper Sizeסוג הנייר
צילום פקס

מסמכים
לכידת 
תמונה

מדפסת

כןכןכןכןx 210 297 מ"מ  A4גיליון חתוך

 Letter  279.4 מ"מ x 215.9כןכןכןכן

Executive  267 מ"מ x 184–––כן

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  כרטיסים

כן–––x 89 127 מ"מ  

כןכן––x 13 18 ס"מ  

כן–––x 127 203 מ"מ  

מוגדר על-ידי –––x 100 148 מ"מ  גלויה 1
המשתמש

 גלויה 2  
(כפולה)

מוגדר על-ידי –––x 148 200 מ"מ  
המשתמש

כן–––x 162 229 מ"מ  מעטפת C5מעטפות

DL 220 מ"מ  מעטפת x 110–––כן

COM-10  241 מ"מ x 105–––כן

Monarch  191 מ"מ x 98–––כן

Y4 235 מ"מ  מעטפת x 105––– מוגדר על-ידי
המשתמש

כן–כן–x 210 297 מ"מ  A4שקפים

Letter  279.4 מ"מ x 215.9–כן–כן

A5  210 מ"מ x 148–כן–כן
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2משקל, עובי וקיבולת נייר

מספר עובימשקלסוג הנייר
דפים

100 0.081 עד 0.15 מ"מ64 עד 120 גר'/מ"רנייר רגילגיליון חתוך

Inkjet Paper0.0820 עד 0.25 מ"מ64 עד 200 גר'/מ"ר

20 2 3עד 0.25 מ"מעד   220 גר'/מ"ר נייר מבריק

20 2 3עד 0.25 מ"מעד    220 גר'/מ"ר כרטיס צילוםכרטיסים

30עד 0.15 מ"מעד   120  גר'/מ"ר כרטיס אינדקס

30עד 0.25 מ"מעד  200  גר'/מ"ר גלויה

10עד 0.52 מ"מ75 עד 95 גר'/מ"רמעטפות

10––שקפים

עד 100 גיליונות נייר במשקל 80 גר'/מ"ר.  1

להדפסה על נייר Photo בגודל 10x15 ס"מ  או על נייר Photo L בגודל x 89 127 מ"מ, יש להשתמש במגש נייר הצילום.   2 
(עיינו בסעיף טעינת נייר צילום �� בעמודים הקודמים).

.Brother ( 260 גר'/מ"ר ) מותאם במיוחד למדפסות הזרקת דיו מתוצרת  BP71 נייר מסוג  3
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כיצד להזין מסמכים
 ADF-תוכלו לשלוח פקס, ליצור העתקים ולסרוק מה

(מזין המסמכים האוטומטי) ומזכוכית הסורק.

שימוש במזין המסמכים האוטומטי
 מזין המסמכים האוטומטי מסוגל להכיל עד 15 
ניירות 1 ולהזין כל נייר בנפרד. השתמשו בנייר 

סטנדרטי במשקל של 90 גר'/מ"ר ותמיד נערו את 
קצות העמודים חבילת הניירות לפני הנחתם על גבי 

מזין המסמכים האוטומטי.
מזין המסמכים האוטומטי מסוגל להחזיק עד ל- 20 דפים, אם   1

תסדרו את הדפים ותעמדו בתנאים הבאים:
 26°C - 20°C :טמפרטורה
לחות: 40%  - 50% בלי עיבוי

נייר: XEROX4200 75 גר'/מ"ר

גודל ומשקל של מסמכים

148 מ"מ עד 355.6 מ"מאורך:

148 מ"מ עד 215.9 מ"מרוחב:

64 עד 90 גר'/מ"ר משקל:

כיצד להזין מסמכים

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.    •

 

יש לוודא שמסמכים שנכתבו בדיו או ששונו עם טיפקס 
יבשים לחלוטין.

פתחו את מחזיק המסמכים של המזין  1 
האוטומטי (1) ואת מדף התמיכה של המזין (2).

 

נערו את חבילת הדפים היטב. 2 
) כך שיתאימו לרוחב  כווננו את מובילי הדפים (1 3

המסמכים.
 

2

1

1

טעינת מסמכים
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הניחו את המסמכים שלכם במזין המסמכים  4 
האוטומטי מתחת למובילי הדפים, עם הפנים 
כלפי מטה והקצה העליון פונה למכשיר, עד 
 שאתם מרגישים שהם נוגעים בגלילי ההזנה. 

.ADF Ready על הצג תופיעה ההודעה

חשוב
אין להשאיר מסמכים עבים על לוח הזכוכית של 

הסורק. אם תעשו זאת, מזין המסמכים האוטומטי 
עלול להיתקע.

 

לאחר השימוש במזין המסמכים האוטומטי,  5 
סגרו את מדף התמיכה של מזין המסמכים 

האוטומטי, ואז סגרו את מחזיק המסמכים של 
המזין. לאחר מכן דחפו את החלק השמאלי 

שבצדו העליון של מחזיק המסמכים של המזין 
האוטומטי על מנת לסגור אותו עד הסוף.

 

שימוש בלוח הזכוכית של הסורק
באפשרותכם להשתמש בזכוכית הסורק על מנת 

לשלוח פקסים, להעתיק או לסרוק דפים מספר או דף 
אחר דף.

גודלי המסמכים הנתמכים

עד 297 מ"מאורך: 

עד 215.9 מ"מרוחב:

עד 2 ק"גמשקל:

כיצד להזין מסמכים

הערה
כדי להשתמש בלוח הזכוכית של הסורק, יש לוודא 

קודם לכן שאין נייר במזין המסמכים האוטומטי.
 

הרימו את מכסה הדפים. 1 
באמצעות מובילי 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 הדפים. 3 
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חשוב
אם אתם סורקים ספר או מסמך עבה, אל תטרקו 

את המכסה ואל תלחצו עליו.

 

אזור שאינו ניתן לסריקה
האזור הניתן לסריקה תלוי בהגדרות היישום שבו אתם 

משתמשים. האיורים שלהלן מציגים את האזורים 
שאינם ניתנים לסריקה.

 

גודל שימוש
המסמך

עליון (1)

חלק תחתון (2)

שמאל (3)

ימין (4)
3 מ"מ 31 מ"מA4פקס

Letter4 מ"מ

Legal

צילום 
מסמכים

כל גדלי 
הנייר

3 מ"מ

Scan

האזור שאינו ניתן לסריקה בעת שימוש במזין המסמכים   1
האוטומטי הוא 1 מ"מ.

3 4
1

2
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4
אופן שליחת פקס

להלן הנחיות לשליחת פקס:

כאשר ברצונכם לשלוח פקס או לשנות את  1 
הגדרות שליחת הפקסים או את קבלתם, לחצו 

על  (FAX) כדי להאיר אותו באור כחול.
 

על הצג יופיע: � 
 

יש לבצע את אחת מהפעולות הבאות על מנת  2 
לטעון את המסמך:

כשצדו המודפס פונה  הניחו את המסמך  �
כלפי מטה במזין המסמכים האוטומטי. 

(עיינו בפרק שימוש במזין המסמכים 
האוטומטי �� בעמודים הקודמים).

הניחו את המסמך על גבי זכוכית הסורק  � 
כשהוא פונה כלפי מטה. (עיינו בפרק שימוש 

בזכוכית הסורק �� בעמודים הקודמים).

הערה
• כדי לשלוח פקסים צבעוניים בעלי דפים 
מרובים, יש להשתמש במזין המסמכים 

האוטומטי.
• אם אתם שולחים פקס בשחור-לבן ממזין 
המסמכים האוטומטי כאשר הזיכרון מלא, 

יישלח הפקס בזמן אמת.
• באפשרותכם להשתמש בזכוכית הפקס כדי 

לשלוח עמודים של ספר בפקס בזה אחר זה. 
.Letter או A4 ניתן להגדיר את מסמכים לגודל
• היות שניתן לסרוק עמוד אחד בכל פעם, קל 
יותר להשתמש במזין המסמכים האוטומטי 

לשליחה של מסמך מרובה דפים.
 

שליחת פקס
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ניתן לשנות את הגדרות 3 שליחת הפקס הבאות. 
לחצו על FAX ולאחר מכן לחצו על d או על c כדי 

לעיין בהגדרות הפקס. כאשר ההגדרה שאתם 
רוצים לשנות מוצגת, לחצו עליה ובחרו את 

האפשרות שלכם.
(מדריך בסיסי למשתמש)

לקבלת פרטים אודות שינוי ההגדרות הבאות 
לשליחת פקס, עיינו בעמודים הבאים.

� Glass ScanSize

שליחת פקס צבעוני � 

תצוגה מקדימה של פקס יוצא � 

  � Transmission Verification Report 
(דוח אימות השידור) (הגדרה)

(מדריך הפעלה מתקדם למשתמש)

לפעולות שליחת פקס ולהגדרות פקס 
 מתקדמות, עיינו ב-"שליחת פקס" 

�� מדריך מתקדם למשתמש: שליחת פקס 
(MFC-J825DW בלבד)

ניגודיות � 

רזולוציית פקס � 

קביעת הגדרות ברירת מחדל חדשות � 

איפוס להגדרות יצרן � 

שליחת פקס בסיום השיחה � 

שידור � 

שידור בזמן אמת � 

מצב חו"ל � 

פקס מושהה � 

שידור מתוכנת מראש � 

ביטול משימות ממתינות � 

פקס לפי דרישה � 

הזינו את מספר הפקס. 4 
שימוש בלוח מקשי החיוג

שימוש בחיוג מהיר
� Speed Dial

שימוש בהיסטוריית השיחות
 � Outgoing Call

� Caller ID hist. 

הערה
 ניתן לצפות בהודעת הפקס לפני השליחה 
על-ידי הגדרת Preview למצב On. (עיינו 

בסעיף "כיצד לצפות צפייה מקדימה בפקס יוצא" 
�� בעמודים הבאים.)

 

. 5 Colour Start או על Mono Start לחצו על
 

שליחת פקס ממזין המסמכים האוטומטי
המכשיר יתחיל לסרוק את המסמך שעומד  � 

להישלח.

שליחת פקס הנמצא מתחת ללוח הזכוכית של 
הסורק

אם תלחצו על Mono Start � המכשיר יתחיל 
לסרוק את הדף הראשון. עברו לשלב 6.

 � LCD-צג ה ,Colour Start אם תלחצו על
יציג את השאלה אם ברצונכם לשלוח פקס 
צבעוני. לחצו על Yes כדי לאשר. המכשיר 

יתחיל בסריקת המסמך ובהדפסתו.

כאשר על צג ה-LCD 6 מופיעה השאלה 
 ?Next Page, עשו אחד מהדברים הבאים:

 ( � Mono Start או לחצו שוב על) No לחצו על
כדי לשלוח עמוד בודד.

המכשיר יתחיל בשליחת המסמך.

 � Yes לשליחה של יותר מעמוד אחד, לחצו על
ועברו לשלב 7.

הניחו את הדף הבא על זכוכית הסורק. 7 
.Colour Start או על Mono Start לחצו על

המכשיר יתחיל בסריקת הדף. (חזרו על שלבים 
6 ו- 7 כדי לשלוח דף נוסף.)
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עצירת הפקס

.Stop/Exit כדי לעצור את הפקס לחצו על

הגדרת גודל זכוכית הסורק לשליחת 
פקסים

כאשר המסמך הוא בגודל Letter, עליכם להגדיר את 
האפשרות Scan Size ל-Letter. אם הגדרה זו לא 

תבוצע, השוליים הצדדיים של הפקס ייחתכו.

.( 1 FAX)  לחצו על

לחצו על d או על c 2 כדי להציג את 
.Advanced Settings

. 3 Advanced Settings לחצו על

לחצו על a או על b 4 כדי להציג את 
.Glass ScanSize

. 5 Glass ScanSize לחצו על

. 6 Letter או על A4 לחצו על

. לחצו על  7

הערה
• באפשרותכם לשמור את ההגדרות שבהן 

אתם משתמשים לעתים קרובות באמצעות 
 הפיכתן לברירת מחדל. 

(�� מדריך מתקדם למשתמש: קביעת 
השינויים שערכתם כברירת המחדל החדשה)

• הגדרה זו זמינה רק עבור שליחת מסמכים 
מזכוכית הסורק.

 

שליחת פקס צבעוני
המכשיר יכול לשלוח  פקסים צבעוניים למכשירים 

התומכים במאפיין זה.

לא ניתן לאחסן פקסים צבעוניים בזיכרון המכשיר. 
כאשר אתם שולחים פקסים צבעוניים, המכשיר ישלח 
 Real Time TX  אותם בזמן אמת (גם אם המאפיין

 .(Off-מוגדר ל

ביטול פקס במהלך השליחה
אם ברצונכם לבטל פקס במהלך ביצוע סריקה, חיוג או 

.Stop/Exit שליחה, לחצו על הלחצן

כיצד לבצע צפייה מקדימה בפקס 
יוצא

ניתן לצפות בהודעת פקס לפני שליחתה. עליכם 
 Real Time Transmission להעביר את האפשרויות

ו-Polling RX למצב Off לפני שאתם משתמשים 
בתכונה זו.

.( 1 FAX)  לחצו על

לחצו על d או על c 2 כדי להציג את 
.Advanced Settings

. 3 Advanced Settings לחצו על

. 4 Preview כדי להציג את b או על a לחצו על

. 5 Preview לחצו על

. 6 On לחצו על

הזינו את המסמך. 7 
. לחצו על  8

הזינו את מספר הפקס באמצעות לוח מקשי  9 
החיוג או באמצעות החיוג המהיר.

.Mono Start לחצו על  0
המכשיר מתחיל לסרוק את המסמך והפקס 

היוצא מופיע על הצג.
לאחר שהפקס מוצג, לחצו על Menu. הלחצנים 

להלן, שיופיעו על צג ה-LCD, מסוגלים לבצע את 
הפעולות הבאות.

תיאורלחצן

הגדלת הפקס.

הקטנת הפקס.

עיון לאורך. או 

עיון לרוחב. או  

סיבוב הפקס עם כיוון השעון.

חזרה לעמוד הקודם.

מעבר לעמוד הבא.

סגירת לוח התצוגה המקדימה.
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הערה
אין להשתמש ב-Fax Preview  בשליחת פקסים 

צבעוניים.
 

.Mono Start לחצו על  Q
הערה

הודעת הפקס שמאוחסנת בזיכרון תישלח ואז 
.Mono Start תימחק כאשר תלחצו על

 

דוח אימות שידור
באפשרותכם להשתמש בדוח אימות שידור כהוכחה 

לכך ששלחתם פקס. דוח זה מציין את שם השולח 
או את מספר הפקס שלו, את השעה השליחה ואת 

תאריך השליחה, את משך זמן השליחה, את מספר 
הדפים שנשלחו ואם השליחה בוצעה בהצלחה או לא.

קיימות כמה הגדרות עבור דוח אימות השידור.

On: �  הדפסת דוח לאחר שליחת כל פקס.

On+Image: �  הדפסת דוח לאחר שליחת כל פקס. 
חלק מהעמוד הראשון של הפקס יופיע בדוח.

Off: �  הדפסת דוח כאשר שליחת הפקס נכשלה 
עקב שגיאה בשידור. Off היא הגדרת ברירת 

המחדל.

Off+Image: �  הדפסת דוח כאשר שליחת הפקס 
נכשלה עקב שגיאה בשידור. חלק מהעמוד 

הראשון של הפקס יופיע בדוח.

. 1 Menu לחצו על

. 2 Fax כדי להציג את b או על a לחצו על

. 3 Fax לחצו על

לחצו על a או על b 4 כדי להציג את 
.Report Setting

. 5 Report Setting לחצו על

. 6 XMIT Report לחצו על

לחצו על Off  ,On+Image  ,On 7 או על 
.Off+Image

. 8 Stop/Exit לחצו על

הערה
אם אתם בוחרים באפשרות On+Image•  או 

Off+Image התמונה תוצג בדוח אימות 
השידור אם הגדרת שידור בזמן אמת הוגדרה 
ל-Off. (�� מדריך מתקדם למשתמש: שידור 

בזמן אמת)
" תופיע ליד   •OK" אם השידור הצליח, ההודעה
"RESULT" בדוח אימות השידור. אם השידור 

לא הצליח, המילה "ERROR" תופיע ליד המילה 
."RESULT"
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מצבי קבלה

עליכם לבחור במצב קבלה בהתאם להתקנים החיצוניים ולשירותים הטלפוניים של קו הטלפון שברשותכם.

בחירת מצב קבלה
כברירת מחדל, המכשיר יקבל כל פקס שיישלח אליו. התרשים שלהלן יעזור לכם לבחור את המצב המתאים.

לקבלת מידע מפורט על מצבי קבלת פקסים, עיינו בסעיף שימוש במצבי קבלה �� בעמודים הבאים.

 

כדי להגדיר מצב קבלה, פעלו בהתאם להנחיות הבאות:

. 1 Menu לחצו על

. 2 Initial Setup כדי להציג את b או על a לחצו על

. 3 Initial Setup לחצו על

. 4 Receive Mode כדי להציג את b או על a לחצו על

. 5 Receive Mode לחצו על

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

. 7 Stop/Exit לחצו על
על צג ה-LCD יופיע מצב הקבלה הנוכחי.

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

Yes

Fax Only

No

No

No
Manual

Yes
External TAD

Fax/Tel

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

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

 

Yes

 האם ברצונכם להשתמש בתכונות הטלפון של המכשיר שלכם (אם הן קיימות), או בטלפון חיצוני 
או משיבון חיצוני המחוברים לאותו קו אליו מחובר המכשיר?

האם אתם משתמשים בפונקציית ההודעה הקולית 
של משיבון חיצוני כלשהו?

 האם אתם מעוניינים שהמכשיר יענה באופן 
אוטומטי על פקסים ועל שיחות טלפון?

לא

לא

לא

כן

כן

כן

Fax Only

Manual

Fax/Tel

External TAD

קבלת פקס
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1שימוש במצבי קבלה

חלק ממצבי קבלת הפקסים גורמים למענה אוטומטי 
(Fax Only ו-Fax/Tel). ייתכן שתרצו לשנות את 
השהיית הצלצול טרם השימוש במצבים אלו. (עיינו 

בסעיף השהיית צלצול �� בעמודים הבאים.)

Fax Only

מצב Fax Only יענה באופן אוטומטי לכל שיחה כשיחת 
פקס.

Fax/Tel

מצב Fax/Tel יסייע לכם באופן אוטומטי לנהל שיחות 
נכנסות באמצעות זיהוי השיחה כשיחת פקס או 

כשיחה קולית וטיפול בהן באחת מהדרכים הבאות:

פקסים יתקבלו באופן אוטומטי. � 

שיחות קוליות יפעילו את צלצול הפקס/טלפון כדי  � 
להורות לכם לקבל את השיחה. צלצול הפקס/

טלפון הוא צלצול מהיר וכפול- שהמכשיר ישמיע. 

 (עיינו גם בסעיף זמן צלצול פקס/טלפון 
(מצב פקס/טלפון בלבד) ובסעיף השהיית צלצול 

�� בעמודים הבאים.)

Manual

מצב Manual מכבה באופן אוטומטי את כל פונקציות 
 המענה אלא אם כן אתם משתמשים במאפיין

.BT Call Sign

כדי לקבל פקס במצב ידני, הרימו את השפופרת 
של מכשיר טלפון חיצוני. כאשר אתם שומעים צלילי 

פקס (צפצוף קצר חוזר), לחצו על Mono Start או 
על Colour Start ובחרו באפשרות Receive. ניתן 

להשתמש גם במאפיין Fax Detect כדי לקבל פקסים 
באמצעות הרמת שפופרת של מכשיר טלפון המחובר 

לאותו קו כמו הפקס.

(עיינו גם בסעיף זיהוי פקסים �� בעמודים הבאים).

External TAD

מצב External TAD מאפשר למשיבון חיצוני לנהל את 
השיחות הנכנסות. הטיפול בשיחות נכנסות ייעשה 

באחת מהדרכים הבאות:

פקסים יתקבלו באופן אוטומטי. � 

מתקשרים יוכלו להשאיר הודעה במשיבון החיצוני. � 

(לקבלת מידע נוסף, עיינו בסעיף חיבור משיבון חיצוני 
�� בעמודים הבאים).
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הגדרות מצב קבלה

Ring Delay

השהיית הצלצול קובעת את מספר הפעמים 
שהמכשיר יצלצל לפני שהוא עונה במצבים 

Fax Only או Fax/Tel. אם ברשותכם מכשירי 
טלפון חיצוניים או שלוחות טלפון באותו קו שאליו 
מחובר המכשיר, בחרו במספר הצלצולים המרבי.

(עיינו בסעיף הפעלה משלוחות טלפון וממכשירי טלפון 
חיצוניים  ובסעיף זיהוי פקסים �� בעמודים הבאים.)

. 1 Menu לחצו על

. 2 Fax כדי להציג את b או על a לחצו על

. 3 Fax לחצו על

לחצו על a או על b 4 כדי להציג את 
.Setup Receive

. 5 Setup Receive לחצו על

לחצו על a או על b 6 כדי להציג את 
.Ring Delay

. 7 Ring Delay לחצו על

לחצו  כדי לבחור את מספר הצלצולים של  8 
המכשיר לפני שהמשיבון ייכנס לפעולה.

אם בחרתם ב-0, הקו לא יצלצל כלל.

. 9 Stop/Exit לחצו על

 זמן צלצול פקס/טלפון 
(במצב טלפון/פקס בלבד)

כאשר מישהו מתקשר למכשירכם, המתקשר ואתם 
תשמעו את צליל הצלצול הרגיל. 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. אם אתם שומעים צלצול 
פקס/טלפון, פירושו של דבר שנכנסה שיחה קולית.

היות וצלצול הפקס/טלפון מושמע על-ידי המכשיר, 
שלוחות טלפון ומכשירי טלפון חיצוניים לא ישמיעו 
צלצול. עם זאת, באפשרתוכם לענות לשיחה מכל 

טלפון על-ידי שימוש בקוד להפעלה מרחוק.  (לקבלת 
מידע נוסף, עיינו בסעיף שימוש בקודי הפעלה מרחוק  

�� בעמודים הבאים.)

. 1 Menu לחצו על

. 2 Fax כדי להציג את b או על a לחצו על

. 3 Fax לחצו על

לחצו על a או על b 4 כדי להציג את 
.Setup Receive

. 5 Setup Receive לחצו על

לחצו על a או על b 6 כדי להציג את 
.F/T Ring Time

. 7 F/T Ring Time לחצו על

לחצו  כדי להגדיר את משך הזמן שהמכשיר  8 
יצלצל כדי להתריע על שיחה קולית (20, 30, 40 

או 70 שניות).

. 9 Stop/Exit לחצו על

הערה
גם אם המתקשר מנתק את השיחה באמצע  
הצלצול הקצר הכפול, המכשיר ימשיך לצלצל 

במשך הזמן שהוגדר.
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Fax Detect

:On-מוגדר ל Fax Detect אם
המכשיר יקבל שיחות פקס באופן אוטומטי, גם אם 

אתם עונים לשיחה. כאשר אתם רואים את ההודעה 
Receiving על צג ה-LCD או כאתר אתם שומעים 
צפצופים קצרים ומהירים בשפופרת הטלפון, פשוט 

הניחו את השפופרת חזרה במקומה. המכשיר יעשה 
את כל השאר. 

: 2Off-מוגדר ל Fax Detect אם
אם אתם ליד המכשיר ועונים לפקס נכנס באמצעות 
הרמת שפופרת הטלפון, לחצו על Mono Start, או 

על Colour Start, ולאחר מכן לחצו על Receive כדי 
לקבל את הפקס.

אם עניתם לשיחה באמצעות שלוחת טלפון, לחצו 
על * 5 1. (עיינו בסעיף הפעלה משלוחות טלפון 
וממכשירי טלפון חיצוניים �� בעמודים הבאים). 

הערה
, אך המכשיר   •On אם מאפיין זה מוגדר למצב
לא מחבר שיחות פקס כאשר אתם מרימים 

שפופרת של טלפון חיצוני או של שלוחה, 
הקישו את קוד ההפעלה מרחוק * 5 1. 

• אם אתם שולחים פקס ממחשב באמצעות אותו 
קו הטלפון והמכשיר קוטע את תהליך השליחה, 

.Off-ל Fax Detect הגדירו את המאפיין
 

. 1 Menu לחצו על

. 2 Fax כדי להציג את b או על a לחצו על

. 3 Fax לחצו על

לחצו על a או על b 4 כדי להציג את 
.Setup Receive

. 5 Setup Receive לחצו על

לחצו על a או על b 6 כדי להציג את 
.Fax Detect

. 7 Fax Detect לחצו על

.( 8 Off או על) On לחצו על

. 9 Stop/Exit לחצו על

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 שעל הצג. כאשר 

המכשיר במצב Ready, תופיע הודעה מוקפצת על צג 
ה-LCD המודיעה על פקסים חדשים.

הגדרת Fax Preview (תצוגה מקדימה של 
פקסים)

. 1 Menu לחצו על

. 2 Fax כדי להציג את b או על a לחצו על

. 3 Fax לחצו על

לחצו על a או על b 4 כדי להציג את 
.Setup Receive

. 5 Setup Receive לחצו על

לחצו על a או על b 6 כדי להציג את 
.Fax Preview

. 7 Fax Preview לחצו על

.( 8 Off או על) On לחצו על

. 9 Yes לחצו על

על צג ה-LCD תופיע הודעה שלפיה פקסים   0
שיתקבלו בעתיד לא יודפסו בעת קבלתם.

.Yes לחצו על

.Stop/Exit לחצו על  Q
הערה

כאשר האפשרות Fax Preview מופעלת, לא 
יודפס עותק גיבוי של הפקסים בעת שימוש 

 ,PC-Fax Receiving-ו Fax Forwarding בפעולות
 Backup Print גם אם תגדירו את האפשרות

.On למצב
 



פרק 5

34

שימוש ב-3Fax Preview (תצוגה מקדימה של 
פקסים)

כאשר אתם מקבלים פקס תראו הודעה מוקפצת על 
 צג ה-LCD. (לדוגמה:

(New Fax:01 Press [Fax Preview] 

. 1 Fax Preview לחצו על
צג ה-LCD יציג את רשימת הפקסים החדשים.

הערה
כמו כן תוכלו לראות את רשימת הפקסים הישנים 

על-ידי לחיצה על הכרטיסייה Old Fax בצג 
ה-LCD. לחצו על הכרטיסייה New Fax כדי לחזור 

לרשימת הפקסים החדשים.
 

לחצו על a או על b 2 כדי להציג את מספר 
הפקסים  שאותו תרצו לראות.

לחצו על הפקס שבו תרצו לצפות. 3 

הערה
  •LCD-אם הפקס גדול ייתכן שהצגתו בצג ה

תתעכב מעט.

על צג ה-LCD•  יופיע מספר העמוד הנוכחי 
ומספר העמודים הכולל של הודעת הפקס. אם 

הודעת הפקס מכילה יותר מ- 99 עמודים, מספר 
."XX" העמודים הכולל שיוצג על הצג יהיה

 

הלחצנים יופיעו על צג ה-LCD ותוכלו לבצע את 
הפעולות הבאות.

תיאורהלחצן

הגדלת הפקס.

הקטנת הפקס.

עיון לאורך. או 

עיון לרוחב. או 

סיבוב הפקס עם כיוון השעון.

מחיקת הפקס.

לחצו על Yes כדי לאשר.

חזרה לעמוד הקודם.

מעבר לעמוד הבא.

חזרה לרשימת הפקסים.

הדפסת הפקס.

בצעו את אחת מהפעולות הבאות:

 � Print All Pages לחצו על
כדי להדפיס את הודעת הפקס 

כולה.

 �לחצו על 
Print Displayed Only כדי 
להדפיס את העמוד המוצג בלבד.

 �לחצו על 
Print From Displayed כדי 

להדפיס החל מהעמוד המוצג ועד 
העמוד האחרון.

סגירת לוח התצוגה המקדימה. כדי 
 ,LCD-להגיע שוב ללחצנים שעל צג ה

.More לחצו על

. 4 Stop/Exit לחצו על
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כיצד להדפיס פקס 

. 1 Fax Preview לחצו על

לחצו על הפקס שבו תרצו לצפות. 2 
לחצו על הלחצן  3 (הדפסה).

 � אם הפקס מכיל יותר מעמוד אחד, 
עברו לשלב 4.

 � אם הפקס מכיל עמוד אחד בלבד, 
ההדפסה תתחיל. עברו לשלב 5.

בצעו את אחת מהפעולות הבאות: 4 
לחצו על Print All Pages � כדי להדפיס 

את כל דפי הפקס. עברו לשלב 5.

לחצו על Print Displayed Only � כדי 
 להדפיס את העמוד המוצג בלבד. 

עברו לשלב 6.

לחצו על Print From Displayed � כדי 
להדפיס החל מהעמוד המוצג ועד העמוד 

האחרון. עברו לשלב 6.

בצעו את אחת מהפעולות הבאות: 5 
לחצו על Yes � כדי למחוק את הפקס.

לחצו על No � כדי לשמור את הפקס בזיכרון.

. 6 Stop/Exit לחצו על

כיצד למחוק את כל הפקסים מהרשימה

. 1 Fax Preview לחצו על

. 2 More לחצו על

. 3 Print All לחצו על

. 4 Stop/Exit לחצו על

כיצד למחוק את כל הפקסים מהרשימה

. 1 Fax Preview לחצו על

. 2 More לחצו על

. 3 Delete All לחצו על
לחצו על Yes כדי לאשר.

. 4 Stop/Exit לחצו על

ביטול תצוגה מקדימה של פקסים

. 1 Fax Preview לחצו על

. 2 More לחצו על

. 3 Turn Off Fax Preview לחצו על

לחצו על Yes 4 כדי לאשר.

אם ישנם פקסים השמורים בזיכרון, בצעו אחת  5 
מהפעולות הבאות:

אם אינכם רוצים להדפיס את הפקסים  � 
 .Continue השמורים, לחצו על 

המכשיר יבקש מכם לאשר את מחיקת 
הפקסים השמורים.

לחצו על Yes כדי לאשר. הפקסים יימחקו.

אם תרצו להדפיס את כל הפקסים  � 
.Print all faxes השמורים, לחצו על

אם אינכם רוצים לבטל את מצב התצוגה  � 
.Cancel המקדימה של הפקס, לחצו על

.Stop/Exit לחצו על
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פעולות קוליות

Fax/Tel mode

כשהמכשיר נמצא במצב פקס/טלפון, הוא ישתמש 
בצלצול פקס/טלפון (צלצול מהיר-כפול) על מנת 

להתריע שעליכם לענות לשיחה הקולית.

אם אתם ליד טלפון חיצוני, הרימו את שפופרת הטלפון 
החיצוני, ולחצו על Tel/R כדי לענות לשיחה.

אם אתם משתמשים בשלוחת טלפון, עליכם להרים 
את השפופרת במהלך צלצול הפקס/טלפון, ולאחר 

מכן ללחוץ על # 5  1 בין הצלצולים המהירים הכפולים. 
אם אין אף אחד על הקו או שמישהו רוצה לשלוח לכם 

פקס, שלחו את השיחה בחזרה למכשיר על-ידי לחיצה 
על * 5 1.

 שיחה מזוהה 
(זמין 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 השם, אם הוא זמין, של המתקשר בזמן שהטלפון 

מצלצל.

לאחר מספר צלצולים, מספר הטלפון של המתקשר 
יופיע על גבי הצג (וגם שמו, אם הוא זמין). מיד 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 
על מנת לשלוח פקס, להוסיף אותו כמספר לחיוג מהיר 
או למחוק אותו מההיסטוריה. (עיינו בסעיף היסטוריית 

שיחות מזוהות �� בעמודים הבאים.)

הודעת ID Unknown � 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. (�� מדריך מתקדם למשתמש: 

כיצד להדפיס דוח)

הערה
שירות השיחה המזוהה משתנה בהתאם לספק 

התקשורת. פנו לחברת הטלפון המקומית לבירור 
אודות סוג השירות הזמין באזורכם.

 

הפעלת שיחה מזוהה
אם קיים שירות שיחה מזוהה בקו הטלפון שלכם, 

עליכם לכוון פונקציה זו למצב On לשם הצגת מספר 
הטלפון של המתקשר על צג ה-LCD כאשר הטלפון 

מצלצל.

. 1 Menu לחצו על

. 2 Fax כדי להציג את b או על a לחצו על

. 3 Fax לחצו על

לחצו על a או על b 4 כדי לבחור באפשרות 
.Miscellaneous

. 5 Miscellaneous לחצו על

. 6 Caller ID לחצו על

.( 7 Off או על) On לחצו על

. 8 Stop/Exit לחצו על

טלפונים והתקנים חיצוניים
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שירותי טלפון
המכשיר שברשותכם תומך בשירות שיחה מזוהה 

המוצע על-ידי מספר חברות טלפון.

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.

הערה
תכונת השיחה המזוהה זמינה בבריטניה 

ובאירלנד בלבד.
 

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.

. 1 Menu לחצו על

לחצו על a או על b 2 כדי לבחור באפשרות 
.Initial Setup

. 3 Initial Setup לחצו על

לחצו על a או על b 4 כדי להציג את 
.Phone Line Set

. 5 Phone Line Set לחצו על

.( 6 Normal או על)  ISDN  ,PBX לחצו על

. 7 Stop/Exit לחצו על

מערכות PBX והעברת שיחות
ההגדרה ההתחלתית של המכשיר היא Normal, והיא 

מאפשרת חיבור לקו טלפון רגיל (PSTN). עם זאת, 
 .PBX עסקים רבים משתמשים במרכזייה או במערכת

 .PBX-ניתן לחבר את המכשיר לרוב סוגי מערכות ה
מאפיין החיוג של המכשיר תומך בהשהיה בחיוג 

(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 מקש Tel/R בלוח 

הבקרה.

הערה
באפשרותכם לתכנת לחיצה על מקש R כחלק 

ממספר השמור כמספר לחיוג מהיר. בזמן שאתם 
מתכנתים מספר לחיוג מהיר, לחצו תחילה על 
R (הסימן "!" יופיע על גבי צג ה-LCD) ולאחר 

מכן הזינו את מספר הטלפון. אם תעשו זאת, לא 
תצטרכו ללחוץ על Tel/R בכל פעם לפני שתחייגו 

באמצעות מספר לחיוג מהיר. (עיינו בסעיף 
שמירת מספרים �� בעמודים הבאים.) עם זאת, 

אם סוג קו הטלפון שלכם לא מוגדר כ-PBX על 
המכשיר, לא תוכלו להשתמש בחיוג המהיר 

 .R-שלתוכו מתוכנת ה
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חיבור משיבון חיצוני
ייתכן שתרצו לחבר התקן משיבון חיצוני. אולם, כאשר 

משיבון חיצוני (TAD) מחובר לאותו קו שאליו מחובר 
המכשיר, המשיבון עונה לשיחות והמכשיר "מקשיב" 
ומנסה לאתר צלילי התקשרות של פקס (CNG). אם 

המכשיר מזהה אותם, הוא משתלט על השיחה ומקבל 
את הפקס. אם המכשיר לא מזהה צלילי CNG, הוא 

יניח למשיבון להשמיע את הודעת הפתיחה שלכם על 
מנת 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, ובמשך 

ארבעה צלצולים נשארות רק 8 עד 10 שניות של צלילי 
התקשרות של פקס עבור תהליך "לחיצת היד" של 

הפקס. מלאו בקפדנות אחר ההוראות שבמדריך 
זה על מנת להקליט את הודעת הפתיחה שלכם. 

 Toll Saver אנו ממליצים להימנע מהשימוש בתכונה
במשיבון החיצוני שלכם אם קיימת חריגה מחמישה 

צלצולים.

הערה
אם אינכם מקבלים את כל הפקסים שלכם, קצרו 

את השהיית הצלצול של המשיבון החיצוני.
 

 

משיבון 1 

 Telephone כשהמשיבון עונה לשיחה, ההודעה
מוצגת על גבי הצג.

חשוב
אין לחבר משיבון במיקום אחר על אותו קו טלפון 

שאליו מחובר המכשיר.

 

הגדרות החיבור
עליכם לחבר את המשיבון החיצוני בהתאם לאיור 

שלעיל.

כוונו את המשיבון החיצוני שלכם כך שישמיע  1 
צלצול אחד או שניים. (הגדרת השהיית הצלצול 

של המכשיר שלכם אינה ישימה).

הקליטו את הודעת הפתיחה במשיבון החיצוני  2 
שלכם.

הגדירו את המשיבון כך שיענה לשיחות נכנסות. 3 
כוונו את "מצב הקבלה" למצב   4 

External TAD. (עיינו בסעיף "בחירת מצב 
קבלת שיחות" �� בעמודים 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
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.

 

1

1
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(PBX) חיבור רב קווי
מומלץ לבקש מהחברה אשר התקינה עבורכם את 
ה-PBX 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 מרכזייה, מומלץ לכוון את מצב הקבלה 
.Manual-ל

אין אנו ערבים לכך שהמכשיר יפעל כהלכה בכל 
התנאים כאשר הוא מחובר ל-PBX. על כל קושי 
בשליחה או בקבלה של פקסים יש לדווח בראש 

ובראשונה לחברה המטפלת ב-PBX שלכם.

הערה
ודאו שקו הטלפון מוגדר כ-PBX. (עיינו בסעיף 

הגדרת סוג קו הטלפון �� בעמודים הקודמים).
 

טלפונים חיצוניים ושלוחות 
טלפון

חיבור טלפון חיצוני או שלוחת טלפון
באפשרותכם לחבר טלפון נפרד למכשיר שלכם כמוצג 

באיור שלהלן.
 

שלוחת טלפון 1 
טלפון חיצוני 2 

כשאתם משתמשים בטלפון על אותו קו טלפון, 
ההודעה Telephone מוצגת על גבי הצג.

הערה
ודאו שאורך הכבל של הטלפון החיצוני שבו אתם 

משתמשים אינו עולה על 3 מטרים.
 

1

2
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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"קוד להפעלה 
 מרחוק". כאשר תקישו את קוד ההפעלה מרחוק

* 5 1, יתחיל המכשיר בתהליך קבלת הפקס.
 אם המכשיר עונה לשיחה קולית ומשמיע צלצול 
 מהיר-כפול כדי שתענו לשיחה, השתמשו בקוד 
לביטול הפעלה מרחוק # 1 5 כדי לענות לשיחה 

באמצעות שלוחת טלפון. (עיינו בסעיף זמן 
צלצול פקס/טלפון (במצב פקס/טלפון בלבד) 

�� בעמודים הקודמים).

אם אתם עונים לשיחה נכנסת ואין אף אחד על 
הקו:

עליכם להניח שאתם מקבלים פקס ידני.

לחצו על * 5 1 והמתינו לצליל צפצוף או להצגת 
ההודעה Receiving על גבי הצג, ולאחר מכן נתקו 

את השיחה.

הערה
ניתן להשתמש גם בתכונה Fax Detect כדי לגרום 

 למכשיר לקבל את השיחה באופן אוטומטי.
(עיינו בסעיף זיהוי פקס �� בעמודים הקודמים).

 

 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, אך למרות זאת 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 עשויה להתרחש בזמן שאדם כלשהו 
מרים את השפופרת בשלוחת הטלפון ולגרום לסתירה 

בין שתי הפעולות.

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. 
תצורה זו ידועה כ"זיהוי טלפון תפוס".

התצורה שאינה מומלצת מוצגת באיור 1, והתצורה 
המומלצת של אדון/עבד מוצגת באיור 2.

תצורת חיבור חדשה זו ניתן לקבל אם פונים לאיש 
התחזוקה של המרכזייה או לחברה מוסמכת להתקנת 
טלפונים. במילים פשוטות: המעגל של שלוחת הטלפון 
 ,(BT 431A בסגנון) חייב להסתיים בתקע מודולרי רגיל
 T שיש להכניסו לשקע המודולרי במחבר הלבן בצורת

המסופק כחלק ממכלול כבלי הטלפון של הקו.
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6

צורת חיבור לא מומלצת של שקעי שלוחות (איור 1) 1

שקע שלוחה 1 
שקע ראשי 2 

שיחה נכנסת 3 

צורת חיבור מומלצת (איור 2) 2

שקע שלוחה 1 
שקע ראשי 2 

שיחה נכנסת 3 

מכונת הפקס חייבת להיות מחוברת לשקע אדון.

הערה
טלפונים אלה מחוברים כעת כהתקן חיצוני (עיינו 

בסעיף חיבור טלפון חיצוני או טלפון שלוחה 
�� בעמודים הקודמים), כיוון שהם מחוברים 

.T-למכשיר הפקס דרך מחבר ה
 

שימוש בטלפון חיצוני אלחוטי
מרגע שחיברתם לקו הטלפון של המכשיר טלפון 
אלחוטי (עיינו בסעיף טלפונים חיצוניים ושלוחות 

טלפון �� בעמודים הקודמים), יהיה לכם קל יותר 
לענות לשיחות במהלך מצב השהיית הצלצול אם אתם 

נוהגים לשאת עמכם את הטלפון האלחוטי.

אם הנחתם למכשיר לענות תחילה, יהיה עליכם לגשת 
למכשיר וללחוץ על Tel/R על מנת לשלוח את השיחה 

לטלפון האלחוטי.

שימוש בקודים לשימוש מרחוק

קוד להפעלה מרחוק
אם עניתם לשיחת פקס נכנסת באמצעות שלוחת 

טלפון או  טלפון חיצוני, תוכלו לגרום למכשיר שלכם 
לקבל את השיחה על-ידי שימוש בקוד להפעלה 
מרחוק * 5 1. המתינו לצליל הצפצוף ואז הניחו 

את השפופרת במקומה. (עיינו בסעיף זיהוי פקס 
�� בעמודים הקודמים).

אם עניתם לשיחת פקס בטלפון החיצוני, תוכלו 
לגרום למכשיר לקבל את הפקס על-ידי לחיצה על 

Mono Start (התחלה בשחור-לבן) ובחירה באפשרות 
.Receive

קוד ביטול הפעלה מרחוק
 אם קיבלתם שיחה קולית והמכשיר נמצא במצב

 פקס/טלפון, הוא יתחיל להשמיע את צלצול 
הפקס-טלפון (צלצול מהיר-כפול), לאחר השהיית 

הצלצול ההתחלתי. אם אתם עונים לשיחה בשלוחת 
טלפון, תוכלו להפסיק את צלצול הפקס/טלפון בלחיצה 

על # 1 5 (הקפידו להזין את הקוד בין הצלצולים).

אם המכשיר עונה לשיחה קולית ומשמיע צלצול 
מהיר-כפול על מנת שתענו לשיחה, תוכלו לענות 

.Tel/R לשיחה בטלפון החיצוני בלחיצה על

FAX

1 12
3

FAX

1 1 2 3
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שינוי הקודים להפעלה מרחוק
אם ברצונכם להשתמש בהפעלה מרחוק, עליכם 
להפעיל את הקודים להפעלה מרחוק. קוד ביטול 
ההפעלה מרחוק שנקבע מראש הוא * 5 1. קוד 

ביטול ההפעלה מרחוק שנקבע מראש הוא # 1 5. 
באפשרותכם להחליף אותם בקודים משלכם.

. 1 Menu לחצו על

. 2 Fax כדי להציג את b או על a לחצו על

. 3 Fax לחצו על

לחצו על a או על b 4 כדי להציג את 
.Setup Receive

. 5 Setup Receive לחצו על

לחצו על a או על b 6 כדי להציג את 
.Remote Codes

. 7 Remote Codes לחצו על

.( 8 Off או על) On לחצו על

בצעו את אחת מהפעולות הבאות: 9 
אם ברצונכם לשנות את הקוד להפעלה  � 

מרחוק, הזינו קוד חדש.

לחצו על OK, עברו לשלב 0.

אם אין ברצונכם לשנות את קוד ההפעלה  � 
מרחוק, לחצו על OK, עברו לשלב 0.

בצעו את אחת מהפעולות הבאות:  Q
אם ברצונכם לבטל את ההפעלה מרחוק,  � 

הזינו קוד חדש.

.Q עברו לשלב ,OK לחצו על

אם אין ברצונכם לבטל את ההפעלה מרחוק,  � 
.Q עברו לשלב ,OK לחצו על

.Stop/Exit לחצו על  Q

הערה
• אם אתם תמיד מנותקים בזמן שאתם ניגשים 

למשיבון החיצוני שלכם מרחוק, נסו לשנות 
את קוד ההפעלה מרחוק ואת הקוד לביטול 
 ההפעלה מרחוק לקוד אחר בן שלוש ספרות

.# ,l ,0-9 על-ידי שימוש בספרות

• ייתכן שהקודים להפעלה מרחוק לא יפעלו עם 
מערכות טלפון מסוימות.
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7

כיצד לחייג

חיוג ידני

הקישו על כל הספרות של מספר הטלפון או הפקס.
 

חיוג מהיר

. לחצו על  1
 Speed Dial-באפשרותכם גם לבחור ב

.(FAX)  באמצעות לחיצה על

 2 לחצו על המספר בן שתי הספרות שאליו 
ברצונכם להתקשר. ניתן אף להציג את 

המספרים בסדר אלפביתי על-ידי לחיצה על 
.LCD-בצג ה 

הערה
אם ההודעה Not Registered מוצגת על גבי 

הצג בזמן שאתם מקישים או מחפשים  מספר 
לחיוג מהיר, משמעות הדבר היא שלא שמור 

מספר במיקום זה.
 

לשליחת פקס, לחצו על Send a fax 3 ועברו 
לשלב 4.

המכשיר יחייג את מספר הטלפון.

. 4 Colour Start או על Mono Start לחצו על
המכשיר סורק את הפקס ושולח אותו.

חיוג חוזר בעת שליחת פקס
הפונקציה Redial/Pause פועלת רק במקרים שבהם 
חייגתם מלוח הבקרה. אם אתם שולחים פקס באופן 

אוטומטי והקו תפוס, המכשיר יבצע חיוג מחדש באופן 
אוטומטי עד ל- 3 פעמים במרווחים של 5 דקות.

. 1 Redial/Pause לחצו על

לחצו על המספר שאליו ברצונכם לחייג חיוג  2 
חוזר.

. 3 Send a fax לחצו על

. 4 Colour Start או על Mono Start לחצו על

הערה
בשידור בזמן אמת, תכונת החיוג החוזר האוטומטי 

אינה זמינה בזמן השימוש בזכוכית הסורק.
 

חיוג ושמירה של מספרים
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פעולות חיוג נוספות

היסטוריית שיחות יוצאות

30 המספרים האחרונים שאליהם שלחתם פקסים 
יישמרו בהיסטוריית השיחות היוצאות. באפשרותכם 

לבחור באחד מהמספרים האלו כדי לשלוח פקס, 
כדי להוסיף לרשימת החיוג המהיר או כדי למחוק 

מההיסטוריה.

. 1 Redial/Pause לחצו על
. באפשרותכם גם ללחוץ על 

. 2 Outgoing Call-לחצו על לשונית ה

הקישו את המספר הרצוי לכם. 3 
בצעו את אחת מהפעולות הבאות: 4 

 . � Send a fax לשליחת פקס, לחצו על
.Colour Start או על Mono Start לחצו על

אם ברצונכם לשמור את המספר,  � 
לחצו על More ולאחר מכן על 

.Add to Speed Dial

(�� מדריך מתקדם למשתמש: (שמירת 
מספרים משיחות יוצאות לחיוג מהיר)

אם ברצונכם למחוק את המספר  � 
 מהיסטוריות השיחות היוצאות, לחצו 

.Delete ואז לחצו על ,More על
לחצו על Yes כדי לאשר.

.Stop/Exit לחצו על

היסטוריית שיחות מזוהות
תכונה זו מחייבת שתהיו מנויים על שירות שיחה 

מזוהה המסופק על-ידי חברות טלפון רבות. (עיינו 
בסעיף שיחה מזוהה (בריטניה ואירלנד בלבד) 

�� בעמודים הקודמים).

אם הם זמינים, המספרים או השמות מ- 30 שיחות 
הפקס או הטלפון האחרונות שקיבלתם יישמרו 

בהיסטוריית השיחות המזוהות. תוכלו לצפות ברשימה 
או לבחור באחד ממספרים אלו על מנת לשלוח פקס, 

להוסיף אותו כמספר לחיוג מהיר או למחוק אותו 
מההיסטוריה. כשנכנסת למכשיר השיחה ה- 31, 

המידע עליה יחליף את המידע על השיחה הראשונה.

הערה
גם אם אינכם מנויים לשירות שיחה מזוהה, 

באפשרותכם להציג את תאריכי השיחות 
מהיסטוריית השיחות המזוהות ולמחוק ערכים 

מהרשימה.
 

. 1 Redial/Pause לחצו על
. באפשרותכם גם ללחוץ על 

. 2 Caller ID hist לחצו על

לחצו על a או על b 3 כדי לבחור במספר או באדם 
שאליו תרצו לחייג.

לחצו על המספר או השם שאליו ברצונכם  4 
להתקשר.

בצעו את אחת מהפעולות הבאות: 5 
 . � Send a fax לשליחת פקס, לחצו על

.Colour Start או על Mono Start לחצו על

אם ברצונכם לשמור את המספר, לחצו על  � 
.Add to Speed Dial ואחר כך על More

(�� מדריך מתקדם למשתמש: שמירת 
מספרים מהיסטוריית השיחות המזוהות 

לחיוג המהיר)

אם ברצונכם למחוק את המספר  � 
מהיסטוריות השיחות היוצאות, לחצו על 

.Delete ואז לחצו על ,More

לחצו על Yes כדי לאשר.

.Stop/Exit לחצו על

הערה
 תוכלו להדפיס את רשימת השיחות המזוהות.

(�� מדריך מתקדם למשתמש: כיצד להדפיס דוח)
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שמירת מספרים
באפשרותכם להגדיר את מכשירכם לביצוע הסוגים 

הבאים של חיוג קל: חיוג מהיר וקביעת קבוצות 
למשלוח 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
בעת שמירה של מספרים לחיוג המהיר, תוכלו להוסיף 
השהיה אחת או יותר של 3.5 שניות על-ידי לחיצה על 

הלחצן Pause על גבי מסך המגע.

שמירת מספרים לחיוג מהיר
באפשרותכם לשמור עד 100 שמות ומספרים כפריט 
חיוג מהיר בן שתי ספרות. באפשרותכם לשמור שני 

מספרים לכל שם. כשתחייגו, תצטרכו ללחוץ על 
מספר מצומצם של לחצני מסך בלבד (לדוגמה: לחצו 

, על המספר שאליו ברצונכם לחייג ועל  על 
.(Send a fax

. לחצו על  1

. 2 More לחצו על

. 3 Set Speed Dial לחצו על

בצעו את אחת מהפעולות הבאות: 4 
הזינו את השם (עד 16 � תווים) באמצעות 

לחיצה על הלחצנים שעל מסך המגע.

.OK לחצו על

(לקבלת עזרה בהזנת אותיות, ראו סעיף 
הזנת טקסט �� בעמודים הבאים.)

כדי לשמור את המספר ללא שם, לחצו על  � 
.OK

הזינו את מספר הפקס או הטלפון החדש (עד  5 
20 ספרות) הראשונים באמצעות לחיצה על 

הלחצנים שעל מסך המגע.
.OK לחצו על

בצעו את אחת מהפעולות הבאות: 6 
הזינו את מספר הפקס או הטלפון (עד 20 � 

ספרות) השני באמצעות לחיצה על הלחצנים 
שעל מסך המגע.

.OK לחצו על

אם אינכם רוצים לשמור מספר נוסף, לחצו  � 
.OK על

לבחירת המקום שבו המספר יישמר, בצעו אחת  7 
מהפעולות הבאות:

להצגת הזיכרון הפנוי הבא של החיוג המהיר  � 
.OK לחצו על

להזנת זיכרון שונה לחיוג המהיר, לחצו על  � 
 והקישו מספר בן שתי ספרות באמצעות 

הלחצנים שבמסך המגע.

.OK לחצו על

הערה
אם הזיכרון בן שתי הספרות שבחרתם כבר תפוס, 

הלחצן OK בצג ה-LCD לא יפעל. בחרו מקום 
שמירה חדש.

 

כאשר  על גבי צג ה-LCD 8 מופיעות ההגדרות 
שלכם, לחצו על OK כדי לאשר.

בצעו את אחת מהפעולות הבאות: 9 
לשמירת מספר נוסף לחיוג מהיר, חזרו על  � 

. שלבים 2 עד 

 � לסיום שמירת המספרים לחצו על
.Stop/Exit
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שינוי שמות או מספרים לחיוג מהיר
ניתן לשנות מספר חיוג מקוצר או מספר חיוג מהיר 

שכבר נשמר.

. לחצו על  1

. 2 More לחצו על

בצעו את אחת מהפעולות הבאות: 3 
לחצו על Change � כדי לערוך את השמות או 

את המספרים.

לחצו על Delete � כדי למחוק את כל המידע 
השמור במקש החיוג המהיר.

לחצו על המספר שברצונכם למחוק.

.OK לחצו על

לחצו על Yes כדי לאשר.

עברו לשלב 8.

לחצו על a או על b 4 כדי לבחור במספר שאותו 
תרצו לשנות.

לחצו על המספר שברצונכם למחוק. 5 
בצעו את אחת מהפעולות הבאות: 6 

 � אם ברצונכם לשנות את השם, לחצו 
 .Name: על 

הזינו את השם החדש (עד 16 תווים) 
באמצעות הלחצנים על מסך המגע. (עיינו 
בסעיף הזנת טקסט �� בעמודים הבאים.)

.OK לחצו על

אם ברצונכם לשנות את מספר הפקס/טלפון  � 
 .Fax/Tel1:  הראשון לחצו על 

הזינו את מספר הפקס או הטלפון החדש 
(עד 20 ספרות) באמצעות לחיצה על 

 הלחצנים שעל מסך המגע. 
.OK לחצו על

אם ברצונכם לשנות את מספר הטלפון או  � 
.Fax/Tel2:  הפקס השני, לחצו על 

הזינו את מספר הפקס או הטלפון החדש 
(עד 20 ספרות) באמצעות לחיצה על 

 הלחצנים שעל מסך המגע. 
.OK לחצו על

הערה
שינוי שמות או מספרים שמורים:

אם ברצונכם לשנות תו, לחצו על d או על c כדי 
למקם את הסמן תחת התו שברצונכם לשנות, 

. הזינו תו אחר. ולאחר מכן לחצו על 
 

. 7 LCD-ההגדרות שלכם יופיע על גבי צג ה
בצעו את אחת מהפעולות הבאות:

 לחצו על OK � כדי לסיים. 
לשינוי של מספר חיוג מהיר נוסף, חזרו על 

שלבים 2 עד 6.

. לשינוי פרטים נוספים, עברו לשלב 6 �

. 8 Stop/Exit לחצו על
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כיצד לצלם מסמכים
ההנחיות שלהלן מציגות את פעולת הצילום הבסיסית.

ודאו שהמכשיר נמצא במצב צילום, לחצו על  1 
הלחצן  (COPY) כדי להאירו בכחול.

 

על גבי הצג יופיע: � 
 

מספר העותקים 1 
לחצו על מספר התיבה (1) והכניסו את מספר 

העותקים הרצוי.
כמו כן תוכלו להזין את מספר העותקים על-ידי 
לחיצה על  או על  על הצג (כפי 

שמודגם באיור).

הערה
הגדרת ברירת המחדל היא מצב FAX. ניתן לשנות 
 COPY את משך הזמן שבו המכשיר יישאר במצב

 לאחר פעולת ההעתקה האחרונה. 
(�� מדריך מתקדם למשתמש: טיימר מצבים 

(MFC-J825DW בלבד))
 

יש לבצע את אחת מהפעולות הבאות על מנת  2 
לטעון את המסמך:

כשצדו המודפס פונה  הניחו את המסמך  �
כלפי מטה במזין המסמכים האוטומטי.

(עיינו בפרק שימוש במזין המסמכים 
האוטומטי �� בעמודים הקודמים).

הניחו את המסמך על זכוכית הסורק כאשר  � 
הצד המודפס פונה כלפי מטה. 

(עיינו בפרק שימוש בזכוכית הסורק 
�� בעמודים הקודמים).

אם ברצונכם ליצור יותר מהעתק אחד, הזינו את  3 
מספר ההעתקים (עד 99).

. 4 Colour Start או על Mono Start לחצו על

עצירת צילום מסמכים
 .Stop/Exit כדי לבטל את פעולת הצילום, לחצו על 1

צילום מסמכים
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הגדרות צילום מסמכים
ניתן לשנות את הגדרות הצילום הבאות. לחצו על 
COPY ולאחר מכן לחצו על d או על c כדי לדפדף 
בהגדרות הצילום. כאשר ההגדרה שאתם רוצים 

לשנות מוצגת, לחצו עליה ובחרו את האפשרות שלכם.

(מדריך בסיסי למשתמש)

כדי לקבל פרטים אודות שינוי הגדרות הצילום הבאות, 
עיינו �� בעמודים הבאים.

� Paper Type

� Paper Size

(מדריך מתקדם למשתמש)

כדי לקבל פרטים אודות שינוי הגדרות הצילום הבאות, 
 עיינו 

�� במדריך המתקדם למשתמש: הגדרות צילום 
מסמכים

� Quality

� Enlarge/Reduce

� Page Layout

� 2in1(ID) 

� Stack/Sort

� Density

� Ink Save Mode

� Thin Paper Copy

� Book Copy

� Watermark Copy

� Duplex Copy

� Favorite Settings

הערה
אם ברצונכם למיין עותקים, השתמשו במזין 

המסמכים האוטומטי.
 

אפשרויות נייר

סוג הנייר
אם אתם מצלמים על נייר מסוג מיוחד, הגדירו את 
המכשיר לסוג הנייר שאתם משתמשים בו על מנת 

להשיג את איכות ההדפסה הטובה ביותר.

.( 1 COPY)  לחצו על הלחצן

הזינו את המסמך. 2 
הזינו את מספר העותקים הרצוי. 3 

לחצו על d או על c 4 כדי להציג את 
.Paper Type

. 5 Paper Type לחצו על

  , 6 Inkjet Paper  ,Plain Paper לחצו על
  ,Brother BP61  ,Brother BP71

.Transparency או על Other Glossy

אם אינכם רוצים לשנות הגדרות נוספות, לחצו  7 
.Colour Start או על Mono Start על

Paper Size

אם אתם מצלמים על נייר שאינו A4 , עליכם לשנות 
 , A4 את הגדרת גודל הנייר. תוכלו להעתיק רק על דפי

.Letter 10  ∞ 15 ס"מ או  Photo , A5

.( 1 COPY)  לחצו על הלחצן

הזינו את המסמך.  2 
הזינו את מספר העותקים הרצוי. 3 

לחצו על d או על c 4 כדי להציג את 
.Paper Size

. 5 Paper Size לחצו על

. 6 Letter 10 או עלx15cm  ,A5  ,A4 לחצו על

אם אינכם רוצים לשנות הגדרות נוספות, לחצו  7 
.Colour Start או על Mono Start על
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 PhotoCapture פעולות
(PHOTO מצב) Center ™ 

גם אם מכשירכם לא מחובר למחשב, באפשרותכם 
להדפיס תמונות ישירות ממדיה של מצלמה דיגיטלית 

או מכונן זיכרון הבזק מסוג USB. (עיינו בסעיף הדפסת 
תמונות �� בעמודים הבאים.)

ניתן לסרוק מסמכים ולשמור אותם ישירות לכרטיס 
זיכרון או לכונן אחסון מסוג USB. (עיינו בסעיף סריקה 

  USB לכרטיס זיכרון או לכונן 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.

 PhotoCapture :מדריך למשתמש בתוכנה ��
  Center™ (Windows® )  

 Remote Setup & :מדריך למשתמש בתוכנה ��
(Macintosh)  PhotoCapture Center ™ 

שימוש בכרטיס זיכרון או בכונן 
USB זיכרון הבזק מסוג

המכשיר מתוצרת Brother שברשותכם מצויד בכונני 
מדיה (חריצים) המיועדים לשימוש עם סוגי המדיה 

 הפופולריים במצלמות דיגיטליות:
 Memory , Memory Stick PRO ™  , Memory Stick ™ 

 SD , Memory Stick PRO Duo ™  , Stick Duo ™ 
 SDXC Memory , SDHC Memory Card , Memory Card
MultiMedia Card plus , MultiMedia Card , Card  וכונני 

.USB זיכרון הבזק מסוג

התכונה  ™PhotoCapture Center מאפשרת הדפסת 
תמונות דיגיטליות ממצלמה דיגיטלית ברזולוציה 

גבוהה, על מנת ליהנות מהדפסת תמונות איכותית.

הדפסת תמונות מכרטיס זיכרון או 
USB מכונן זיכרון הבזק מסוג
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תחילת העבודה
הכניסו כרטיס זיכרון או כונן זיכרון הבזק מסוג USB עד הסוף לתוך החריץ המתאים.

 

1USB כונן זיכרון הבזק מסוג
 

חשוב
 ,USB הישיר תומך אך ורק בכונן זיכרון הבזק מסוג USB-ממשק ה

במצלמה תואמת של PictBridge או במצלמה דיגיטלית התומכת 
בתקן אחסון מסוג USB. התקני USB אחרים אינם נתמכים.

 

חריץ כרטיס הזיכרון2

כרטיסי זיכרון תואמיםחריץ
חריץ עליון

 

 

Memory Stick™

Memory Stick PRO™
 

Memory Stick Duo™

Memory Stick PRO Duo™
 

 Memory Stick Micro™  
(נדרש מתאם)

חריץ תחתון
 

 

SD Memory Card

SDHC Memory Card

SDXC Memory Card

MultiMedia Card

MultiMedia Card Plus
 

mini SD (נדרש מתאם)

micro SDHC (נדרש מתאם)

micro SD (נדרש מתאם)

micro SDHC (נדרש מתאם)

 MultiMedia Card mobile 
(נדרש מתאם)

1
2
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חשוב
 אין להכניס התקן מסוג ™Memory Stick Duo לתוך חריץ ה-SD התחתון שכן פעולה זו עלולה לגרום 

נזק למכשיר.

 

נורית מצב

כאשר קוראים, או כותבים לתוך כרטיס הזיכרון, או לתוך כונן זיכרון ההבזק מסוג USB, נורית המצב מהבהבת. 
 

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 (נורית המצב מהבהבת). פעולה זו תגרום לאובדן מידע או לנזק לכרטיס.

 

המכשיר מסוגל לקרוא רק התקן אחד בכל פעם.
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הדפסת תמונות
הצגת תמונות

ניתן להציג את התמונות שלכם בתצוגה מקדימה על 
גבי הצג לפני הדפסתן. אם התמונות שלכם שמורות 

בקבצים גדולים, תיתכן השהיה לפני שכל תמונה תוצג 
על גבי הצג.

הקפידו להכניס את כרטיס הזיכרון או את כונן  1 
זיכרון ההבזק מסוג USB לחריץ המתאים.

 .(PHOTO)  לחצו על

. 2 View Photo(s )  לחצו על
בצעו את אחת מהפעולות הבאות:

אם ברצונכם לבחור תמונות להדפסה או  � 
להדפיס כמה העתקים מתמונה מסוימת, 

עברו לשלב 3.

אם ברצונכם להדפיס את כל התמונות,  � 
. לחצו על 

לחצו על Yes כדי לאשר.

עברו לשלב 6.

הערה
• ארבע תמונות ממוזערות מוצגות בו-זמנית, 

יחד עם מספר העמוד הנוכחי ומספר העמודים 
הכולל של התמונות הממוזערות.

לחצו שוב ושוב על d או על c•  כדי לבחור עמוד 
תמונות, או לחצו לחיצה ארוכה ועברו על פני כל 

עמודי התמונות.

לחצו על •  כדי להפעיל את מצגת 
השקופיות.

 

לחצו על תמונה מבין התמונות הממוזערות. 3 
הקישו את מספר העותקים שברצונכם להדפיס,  4 

או על-ידי לחיצה ישירה על תיבת המספר ואז 
הזנת המספר הרצוי, או על-ידי לחיצה על + או 

על -.
.OK לחצו על

חזרו על שלבים 3 ו-4 5 עד שתסיימו לבחור 
את כל התמונות שברצונכם להדפיס.

 . 6 OK לאחר שבחרתם בכל התמונות, לחצו על
כעת עומדות בפניכם האפשרויות הבאות:

 � Auto Correct כדי להוסיף את אפקט

 .  לתמונות שבחרתם, לחצו על 

(�� מדריך מתקדם למשתמש: הדגשת 
תמונות)

אם ברצונכם לשנות את הגדרות ההדפסה,  � 
לחצו על Print Settings. (ראו העמודים 

הקודמים.)

אם אינכם רוצים לשנות את ההגדרות עברו  � 
לשלב 7.

לחצו על Colour Start 7 כדי להדפיס.
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הגדרות הדפסה 
PhotoCapture Center ™ -ב
ניתן לשנות את הגדרות ההדפסה באופן זמני עבור 

ההדפסה הבאה.

המכשיר יחזור להגדרות ברירת המחדל שלו לאחר 3 
דקות, או אם טיימר המצב מחזיר את המכשיר למצב 
פקס. (�� מדריך מתקדם למשתמש: טיימר מצבים 

(MFC-J825DW בלבד))

הערה
ניתן לשמור את הגדרות ההדפסה שבהן אתם 
משתמשים לעתים קרובות באמצעות הפיכתן 

לברירת מחדל. (�� מדריך מתקדם למשתמש: 
קביעת השינויים שערכתם כברירת המחדל 

החדשה)
 

 

סריקה לכרטיס זיכרון או 
USB לכונן זיכרון הבזק מסוג

באפשרותכם לסרוק מסמכים בשחור-לבן ובצבע 
ולשמור אותם ישירות לכרטיס זיכרון או לכונן זיכרון 

הבזק מסוג USB. מסמכים בשחור-לבן נשמרים 
כקובצי PDF  (PDF.* ) או TIFF  (TIF.* ). באפשרותכם 

לשמור מסמכים צבעוניים כקובצי PDF  (PDF.* ) או 
JPEG  (JPG.* ). הגדרת ברירת המחדל של היצרן 

היא Color 200 dpi ותבנית ברירת המחדל לקובץ 
הנשמר היא PDF. המכשיר יוצר באופן אוטומטי שמות 

קבצים המבוססים על התאריך הנוכחי. (�� מדריך 
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 איכות
לבחירה

Color 100 dpiJPEG / PDF
Color 200 dpiJPEG / PDF
Color 300 dpiJPEG / PDF
Color 600 dpiJPEG / PDF
B/W 100 dpiTIFF / PDF
B/W 200 dpiTIFF / PDF
B/W 300 dpiTIFF / PDF

הקפידו להכניס את כרטיס הזיכרון או את כונן  1 
זיכרון ההבזק מסוג USB לחריץ המתאים.

חשוב
אין להוציא את כרטיס הזיכרון או את כונן זיכרון 

ההבזק מסוג USB בזמן שנורית המצב מהבהבת, 
על מנת למנוע נזק לכרטיס, לכונן זיכרון ההבזק 

מסוג USB או לנתונים השמורים בו.

 

הזינו את המסמך. 2 
.( 3 SCAN)  לחצו על

. 4 to Media כדי להציג את c או על d לחצו על
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. 5 to Media לחצו על

בצעו את אחת מהפעולות הבאות: 6 
 � c או על d כדי לשנות את האיכות, לחצו על

 .Quality כדי להציג את 
לחצו על Quality ובחרו 

  ,Color 200 dpi  ,Color 100 dpi-ב
  ,Color 600 dpi  ,Color 300 dpi

B/W 200 dpi  ,B/W 100 dpi או 
.B/W 300 dpi-ב

לשינוי סוג הקובץ, לחצו על d או על c � כדי 
 .File Type להציג את 

לחצו על File Type ובחרו בסוג קובץ 
.TIFF-או ב JPEG  ,PDF

 � d אם תרצו לשנות את שם הקובץ, לחצו על
או על c כדי להציג את File Name.   לחצו 

על File Name והזינו את שם הקובץ.

ניתן לשנות את 6 התווים הראשונים בלבד.

.OK לחצו על

כדי להתחיל בסריקה בלי לבצע שינויי  � 
הגדרות נוספים עברו לשלב 7.

הערה
•  אם בהגדרות הרזולוציה בחרתם צבע, לא 

.TIFF תוכלו לבחור בסוג הקובץ

•  אם בהגדרות הרזולוציה בחרתם שחור-לבן, 
.JPEG לא תוכלו לבחור בסוג הקובץ

 

. 7 Colour Start או על Mono Start לחצו על

הערה
ניתן להניח מספר מסמכים על גבי זכוכית הסורק 

 ולסרוק אותם כקבצים נפרדים. 
(Auto Crop :מדריך מתקדם למשתמש ��)
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הדפסת מסמך
באפשרות המכשיר לקבל נתונים מהמחשב 

ולהדפיסם. כדי להדפיס מהמחשב, עליכם להתקין את 
מנהל ההתקן של המדפסת.

  (Windows ®) מדריך למשתמש בתוכנה: הדפסה �� 
�� מדריך למשתמש בתוכנה: הדפסה ושליחה או 

(Macintosh) קבלה של פקס

התקינו את מנהל ההתקן של מדפסת  1 
Brother באמצעות התקליטור. 
(�� מדריך להתקנה מהירה)

מהיישום שאתם נמצאים בו, בחרו בפקודת  2 
ההדפסה.

 3 בחרו את שם המכשיר שברשותכם בתיבת
הדו-שיח Print ולאחר מכן לחצו על 

  .Preferences

בחרו את המאפיינים שאותם תרצו לשנות  4 
בתיבת הדו-שיח Properties (מאפיינים).

� Media Type

� Print Quality

� Paper Size

� Orientation

� Colour/Greyscale

� Ink Save Mode

� Scaling

. 5 OK לחצו על

לחצו על Print 6  כדי להתחיל בהדפסה.

כיצד להדפיס ממחשב
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סריקת מסמכים

קיימות כמה דרכים לסריקת מסמכים. ניתן להשתמש 
במקש SCAN שעל המכשיר או במנהלי התקן הסורק 

במחשב.

על מנת להשתמש במכשיר לביצוע סריקות,  1 
עליכם להתקין מנהל התקן לסורק. אם המכשיר 

 TCP / IP מחובר לרשת, יש לכלול כתובת
בהגדרות שלו.

התקינו את מנהלי ההתקן של  � 
הסורק באמצעות התקליטור. 
(�� מדריך להתקנה מהירה)

אם הסריקה ברשת לא הצליחה, יש לכלול  � 
כתובת TCP / IP בהגדרות המכשיר.

�� מדריך למשתמש בתוכנה: הגדרת 
Windows®  סריקה ברשת עבור

�� מדריך למשתמש בתוכנה: הגדרת 
Macintosh סריקה ברשת עבור

כיצד לטעון  הזינו את המסמך. (עיינו בסעיף  2
מסמכים �� בעמודים הקודמים.)

השתמשו במזין המסמכים האוטומטי כדי  � 
לסרוק מסמך בעל עמודים רבים. כל גיליון 

מוזן באופן אוטומטי.

השתמשו בזכוכית הסורק כדי לסרוק דף  � 
מספר או כל גיליון בנפרד.

בצעו את אחת מהפעולות הבאות: 3 
, עיינו  � SCAN כדי לסרוק באמצעות המקש

בסעיף סריקה באמצעות מקש הסריקה.

כדי לבצע סריקה באמצעות מנהל התקן  � 
לסורק במחשב שברשותכם, עיינו בסעיף 

סריקה באמצעות מנהל התקן לסורק.

סריקה באמצעות מקש 
SCAN

למידע נוסף ראו �� מדריך למשתמש בתוכנה: שימוש 
במקש הסריקה

.( 1 SCAN)  לחצו על

בחרו את מצב הסריקה הרצוי.  2
� to File

� to Media

� to Email

� 1  to OCR

� to Image

 � 2  Web Service 
(סריקת שירותי רשת)

( 1 Macintosh משתמשי)
הכרחי  ש-Presto!PageManager יותקן לפני השימוש. 
כדי לקבל הוראות נוספות, עיינו בסעיף גישה לתמיכה 

של Brother  (Macintosh)   �� בעמודים הבאים.
 משתמשי ®Windows 2 בלבד. 

(�� מדריך למשתמש בתוכנה: שימוש בשירותי רשת 
לסריקה ברשת ( ® SP2   Windows Vista או מאוחרת יותר 

((  Windows ® 7 -ו

(עבור משתמשים ברשת) 3 
בחרו את המחשב שאליו תרצו לשלוח את 

הנתונים.

לחצו על Start 4 כדי להתחיל לסרוק.

כיצד לסרוק למחשב
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סריקה באמצעות מנהל 
התקן לסורק

�� מדריך למשתמש בתוכנה: סריקה של מסמך 
(  Windows ® )  TWAIN באמצעות מנהל התקן

�� מדריך למשתמש בתוכנה: סריקה של מסמך 
(  Windows ® )  WIA באמצעות מנהל ההתקן

�� מדריך למשתמש בתוכנה: סריקה של מסמך 
(  Macintosh )  TWAIN באמצעות מנהל התקן

�� מדריך למשתמש בתוכנה: סריקת מסמך 
(Mac OS X 10.6.x)  ICA באמצעות מנהל ההתקן

הפעילו את יישום הסריקה ולחצו על הלחצן  1 
.Scan

  , 2 Resolution בצעו התאמה להגדרות כגון
Brightness ו-Scan Type שבתיבת הדו-שיח 

.Scanner Setup

לחצו על Start או Scan 3 כדי להתחיל לסרוק.

סריקה באמצעות 
ControlCenter

   ControlCenter4  :מדריך למשתמש בתוכנה ��
(  Windows ® )

  ControlCenter2 :מדריך למשתמש בתוכנה ��
(Macintosh)
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סקירה

 ניתן להדפיס על מדיה מתאימה להדפסה, כגון
.Blu-ray ™  ותקליטור DVD-R/RW  ,CD-R/RW

ניתן להדפיס על מדיה המתאימה להדפסה בשלוש 
דרכים:

הדפסה על-ידי העתקה � 
ניתן להעתיק את התווית מתקליטור קיים או 

ממסמך מרובע, כגון תמונה, ולהדפיס את התמונה 
על תקליטור מתאים להדפסה.

הדפסה ממדיה � 
ניתן לבחון תמונה השמורה בכרטיס זיכרון או 
בכונן זיכרון ההבזק מסוג USB ולהדפיס את 

התמונה על תקליטור מתאים להדפסה.

( � Macintosh /Windows  ®  ) הדפסה ממחשב
ניתן ליצור תווית תמונה על-ידי תוכנת הכנת 
התוויות לתקליטורים NewSoft ולהדפיס את 

התמונה על תקליטור מתאים להדפסה.

 כיצד להטעין תקליטור
(CD/DVD/BD)

מגש התקליטורים מסוגל להכיל תקליטורים בעובי של 
12 ס"מ בלבד.

הערה
 אם תרצו להדפיס הדפסת ניסיון על נייר, 

.CD/DVD/BD אל תטעינו תקליטור
 

מגש  פתחו את מכסה הסורק והסירו את  1
התקליטורים.

 

דחפו כלפי מטה ואחר כך משכו את מוביל  2 
התקליטור. המוביל ייפתח.

 

2

1

 כיצד להדפיס על תקליטור
(CD/DVD/BD)
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ודאו שישנו מרווח של יותר מ- 10 3 ס"מ מאחורי 
המכשיר.

 

10 1 ס"מ

במגש  הניחו כהלכה תקליטור מתאים להדפסה  4
התקליטורים.

 

הערה
• ודאו שהתקליטור מונח במגש התקליטורים 

כשהאזור המתאים להדפסה פונה כלפי מעלה.

• ודאו שאיך לכלוך במגש התקליטורים.
 

הכניסו את מגש התקליטורים אל תוך  5 
מוביל התקליטור תוך כדי התאמה לסימנים 

המשולשים.

 

לאחר שפעולת ההדפסה על התקליטור  6 
הסתיימה, סגרו את מוביל התקליטור והחזירו 
את מגש התקליטורים בחזרה למכסה הסורק.

 

הערה
 (CD/DVD/BD) כיצד להדפיס על תקליטור

 מהמחשב. 
�� מדריך למשתמש בתוכנה: הדפסה על 

תקליטור
 

1
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חשוב
• אם האזור המיועד להדפסה זז וחלק מהתמונה 

מודפסת על מגש התקליטורים או על האזור 
השקוף שעל התקליטור, נקו מיד את הדיו 

מאזורים אלה.

• סגרו תמיד את מוביל התקליטור ואחסנו 
את מגש התקליטורים במכסה הסורק 

לאחר ההדפסה. אם לא תעשו זאת, מגש 
התקליטורים עלול להתעוות או להתעקם ובכך 
לגרום למכשיר להתקלקל בעת השימוש הבא.
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החלפת מחסניות הדיו
המדפסת שלכם מצוידת 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.

על הצג תופיע מחסנית הדיו שרמת הדיו שלה 
נמוכה או שיש להחליפה. דאגו לעקוב אחר ההנחיות 
המופיעות על גבי הצג על מנת להחליף את מחסניות 

הדיו בסדר הנכון.

למרות שהמדפסת מבקשת מכם להחליף את מחסנית 
הדיו, תישאר כמות קטנה של דיו במחסנית. יש לשמור 

על כמות קטנה של דיו במחסנית כדי למנוע מהאוויר 
לייבש ולפגוע בתושבת ראש הדיו.

זהירות  

אם נכנס לכם דיו לעיניים, שטפו אותן מיד  
במים והתקשרו לרופא אם אתם דואגים באשר 

למצבכם.

 

חשוב
 Brother המדפסות הרב-תכליתיות מתוצרת

מיועדות לעבוד עם דיו מסוג מסוים. הן יעבדו 
ברמות האמינות והביצועים האופטימליים כאשר 

נעשה בהן שימוש עם מחסניות דיו מקוריות 
מתוצרת Brother. חברת Brother לא יכולה 

להבטיח ביצועים ואמינות אופטימליים אם נעשה 
שימוש בדיו או במחסניות מסוג אחר. לכן חברת 

Brother לא ממליצה לעשות שימוש במחסניות 
כלשהן פרט למחסניות מקוריות מתוצרת 

Brother, או למלא מחדש 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 במוצרים לא תואמים.
 

פתחו את המכסה של תא מחסניות הדיו. 1 
אם כבר לא ניתן לעשות שימוש במחסנית 

דיו אחת או יותר, תראו על הצג את ההודעה 
B&W Print Only או את ההודעה 

.Cannot Print

תחזוקה שוטפת



62

לחצו על ידית שחרור הנעילה כפי שמתואר על  2 
מנת לשחרר את המחסנית המופיעה על הצג. 

הסירו את המחסנית מהמכשיר.
 

 

פתחו את השקית של מחסנית הדיו החדשה 3 
עבור הצבע שמוצג על גבי הצג, ולאחר מכן 

הוציאו את מחסנית הדיו.

סובבו בכיוון השעון את ידית השחרור הירוקה  4 
שעל אריזת ההגנה הכתומה (1) עד להישמע 

נקישה, כדי לשחרר את אטימת הוואקום. לאחר 
מכן הסירו את אריזת ההגנה הכתומה כמוצג 

באיור.
 

 

הכניסו את מחסנית  לכל צבע יש מיקום משלו.  5
הדיו בכיוון החץ שעל התווית.

 

1

1
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המסומן  דחפו בעדינות את גב המחסנית,  6
בכיתוב "PUSH", עד שיישמע קול נקישה, 

ולאחר מכן סגרו את מכסה תא מחסניות הדיו.
 

של מד נקודות הדיו באופן  המכשיר יבצע אתחול  7
אוטומטי.

הערה
• אם החלפתם מחסנית דיו שחורה למשל, 

אתם עשויים לראות הודעה על גבי הצג שבה 
אתם מתבקשים לוודא שמדובר במחסנית 

 Did You Change ,חדשה לגמרי (לדוגמה
). עבור כל מחסנית חדשה   Black

 שהתקנתם, לחצו על Yes כדי לאתחל את
מד נקודות הדיו עבור אותו צבע באופן 
 אוטומטי. אם מחסנית הדיו שהותקנה 

.No אינה חדשה לגמרי, לחצו על

• אם על גבי הצג מופיעה ההודעה 
No Ink Cartridge או ההודעה 

Cannot Detect לאחר שהתקנתם את 
המחסניות, ודאו שהמחסניות חדשות לגמרי, 
מקוריות של Brother, ושהן מותקנות בצורה 

נכונה.
 

חשוב
אין•  להוציא את מחסניות הדיו אם לא נדרשתם 

להחליפן. אם תעשו כן, הדבר עלול להפחית 
את כמות הדיו והמכשיר לא יזהה את כמות 

הדיו שנותרה במחסנית.
אין•  לגעת בחריצי הכנסת המחסניות. אם תעשו 

כן, הדיו עלול להשאיר כתם על העור.
• אם דיו נמרח לכם על העור או על הבגדים, יש 

לשטוף מיד עם סבון או תכשיר ניקוי.
• אם ערבבתם 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 או לבצע שינויים במחסנית הדיו. 

פעולות מסוג זה עלולות לגרום לדליפה של דיו 
מהמחסנית.
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ניקוי ובדיקת המכשיר

ניקוי זכוכית הסורק

נתקו את המכשיר מזרם 1 החשמל.

). נקו את זכוכית  הרימו את כיסוי המסמך (1 2
הסורק (2) ואת הפלסטיק הלבן (3) באמצעות 
מטלית רכה ללא סיבים הספוגה בחומר לניקוי 

משטחי זכוכית שאינו דליק.
 

נקו את הרצועה הלבנה (1) 3 ואת רצועת 
הזכוכית (2) של מזין המסמכים האוטומטי 

באמצעות מטלית ללא סיבים הספוגה בחומר 
לניקוי משטחי זכוכית שאינו דליק.

 

הערה
בנוסף לניקוי רצועת הזכוכית באמצעות חומר 
לניקוי משטחי זכוכית שאינו דליק, העבירו את 

קצות האצבעות על פני הזכוכית כדי לוודא שאין 
עליה לכלוך. אם אתם מרגישים שיש לכלוך, נקו 

את רצועת הזכוכית שוב, תוך כדי התמקדות 
באזור המלוכלך. ייתכן שתצטרכו לחזור על תהליך 

הניקוי שלוש או ארבע פעמים. כדי לבדוק זאת, 
הדפיסו עותק לאחר כל ניקוי.

 

←

 

אם ישנה נקודת 
לכלוך או נוזל מחיקה 
על רצועת הזכוכית, 

יופיע פס אנכי על 
העותק המודפס.

הפס האנכי ייעלם 
לאחר ניקוי רצועת 

הזכוכית.

 

2

1

3

1

2
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א

ניקוי ראש הדיו
כדי לשמור על איכות הדפסה טובה, המכשיר ינקה 

את ראש הדיו באופן אוטומטי לפי הצורך. אם מתגלה 
בעיה באיכות ההדפסה, תוכלו לנקות באופן ידני.

נקו את ראש ההדפסה ואת מחסניות הדיו אם בדפים 
שאתם מדפיסים מתקבלים פסים אופקיים על גבי 

טקסט או גרפיקה, 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 גורם לצריכת דיו. ניקוי שנעשה 
לעתים תכופות מדי גורם לצריכת דיו באופן מיותר.

חשוב
אין לגעת בראש הדיו. נגיעה בראש הדיו עלולה 

לגרום לנזק בלתי הפיך למכשיר ולבטל את תוקף 
האחריות על ראש הדיו.

 

. לחצו על  1

. 2 Cleaning לחצו על

. 3 All או Color  ,Black לחצו על
 המכשיר ינקה את ראש הדיו. 

בסיום הניקוי, המכשיר יחזור למצב מוכן באופן 
אוטומטי.

הערה
אם ניקיתם את ראש הדיו לפחות חמש פעמים, 
אך איכות ההדפסה לא השתפרה, נסו להתקין 

מחסנית דיו  ™Innobella  מקורית חדשה של 
Brother במקום כל אחד מהצבעים הבעייתיים. נסו 

לנקות את ראש ההדפסה שוב עד חמש פעמים 
נוספות. אם איכות ההדפסה עדיין לא השתפרה, 

.Brother פנו לספק של
 

בדיקת איכות ההדפסה
אם בהדפסה מופיעים צבעים וטקסט דהויים או 

שמופיעים עליהם קווים, ייתכן שחלק ממזרקי 
הדיו סתומים. ניתן לבדוק זאת באמצעות הדפסת 
דף בדיקת איכות הדפסה ובדיקת תבנית בדיקת 

המזרקים.

. לחצו על  1

. 2 Test Print לחצו על

. 3 Print Quality לחצו על

. 4 Colour Start לחצו על
המכשיר ידפיס את דף בדיקת איכות ההדפסה.

בדקו את האיכות של ארבעת מלבני הצבע על  5 
הדף.

על הצג תופיע שאלה אם איכות ההדפסה טובה. 6 
בצעו את אחת מהפעולות הבאות:

אם כל הקווים נראים באופן ברור, לחצו על  � 
Yes כדי לסיים את בדיקת האיכות ולעבור 

לשלב 0.

אם אתם מבחינים בקווים קצרים חסרים  � 
.No כמוצג להלן, לחצו על

לא תקיןתקין
  

על הצג תוצג השאלה אם איכות ההדפסה  7 
תקינה עבור השחור ועבור שלושת הצבעים.

.No או על Yes לחצו על

על גבי הצג תוצג השאלה אם ברצונכם להתחיל  8 
את תהליך הניקוי.

.Colour Start לחצו על
הניקוי של ראש ההדפסה יתחיל.



66

לאחר סיום תהליך הניקוי, לחצו על  9 
.Colour Start

המכשיר ידפיס שוב את דף בדיקת איכות 
ההדפסה, ואז יחזור על התהליך משלב 5. 

.Stop/Exit לחצו על  0
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 פעמים. אם עדיין חסר דיו, פנו 

.Brother למשווק של

חשוב
אין לגעת בראש הדיו. נגיעה בראש הדיו עלולה 

לגרום לנזק בלתי הפיך למכשיר ולבטל את תוקף 
האחריות על ראש הדיו.

הערה
 

 

←

 

בזמן שקיים מזרק 
סתום בראש הדיו, 
התמונה שתדפיסו 
תיראה כמוצג להלן.

לאחר ניקוי המזרק 
של ראש ההדפסה, 

הפסים האופקיים 
ייעלמו.

 

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  1

. 2 Test Print לחצו על

. 3 Alignment לחצו על

. 4 Colour Start או על Mono Start לחצו על
המדפסת תתחיל להדפיס את דף בדיקת יישור 

ההדפסה.
 

הדפסת  לתבנית "A" לחצו על המספר של  5
הניסיון שבו הפסים האנכיים הכי פחות בולטים 

.(9 - 1)

" לחצו על המספר של הדפסת  6 B" לתבנית
הניסיון שבו הפסים האנכיים הכי פחות בולטים 

.(9 -  1)

" לחצו על המספר של הדפסת  7 C" לתבנית
הניסיון שבו הפסים האנכיים הכי פחות בולטים 

.(9 - 1)

" לחצו על המספר של הדפסת  8 D" לתבנית
הניסיון שבו הפסים האנכיים הכי פחות בולטים 

.(9 - 1)

. 9 Stop/Exit לחצו על
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הודעות שגיאה והודעות הקשורות בתחזוקת המכשיר
כמו בכל מוצר משרדי מתוחכם אחר, עלולות להתרחש שגיאות וייתכן שתצטרכו להחליף פריטים מתכלים. במקרה 
זה, המכשיר שלכם יזהה את השגיאה ויציג את ההודעה המתאימה. הודעות השגיאה והתחזוקה השכיחות ביותר 

מוצגות להלן.

תוכלו לתקן את מרבית הודעות השגיאה ולבצע תחזוקה שוטפת בכוחות עצמכם. אם אתם זקוקים לסיוע נוסף, 
תוכלו למצוא במרכז הפתרונות של Brother את השאלות והתשובות העדכניות ביותר כמו גם עצות לאיתור בעיות 

ופתרונן.

.http://solutions.brother.com/  בקרו באתר שלנו בכתובת

פעולהסיבההודעת שגיאה
B&W Print Only

Replace Ink

אחת או יותר ממחסניות הדיו הצבעוניות 
התרוקנו.

תוכלו להשתמש במכשיר כמדפסת שחור-לבן 
במשך כארבעה שבועות בהתאם למספר 

הדפים שאתם מדפיסים.

בזמן שהודעה זו מופיעה על גבי הצג, 
הפעולות השונות מבוצעות בדרך זאת:

הדפסה �  
אם תלחצו על Greyscale בלשונית 

Advanced שבמנהל התקן המדפסת, 
תוכלו להשתמש במכשיר כמדפסת 

שחור-לבן.

העתקה  � 

 Plain Paper-אם סוג הנייר מוגדר ל
תוכלו להדפיס עותקים בשחור-לבן.

צילום דו-צדדי אינו זמין כאשר הודעה זו 
מופיעה.

שליחת פקס  � 

 Plain Paper-אם סוג הנייר מכוון ל
או ל-Inkjet Paper, 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 
 Brother BP71-ל ,Other Glossy-ל
או ל-Brother BP61, המכשיר יעצור 

את כל עבודות 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 בחדשה.

איתור בעיות ופתרונן
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פעולהסיבההודעת שגיאה
BT Call Sign On

(בריטניה בלבד)

אות זיהוי BT מוגדר ל-ON. אין באפשרותכם 
לשנות את מצב הקבלה מידני למצב אחר.

 .OFF-ל BT-הגדירו את אות זיהוי ה 
 BT Call Sign :מדריך מתקדם למשתמש          ��)

((BT זיהוי אות)
Cannot Detect 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 עדיין מופיעה, 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

אחת או יותר ממחסניות הדיו הצבעוניות 
התרוקנו. המכשיר יעצור את כל עבודות 

ההדפסה. בזמן שקיים זיכרון זמין, 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.)

 Check for a
Printable Disc

הוציאו את התקליטור והכניסו למגש לא ניתן להדפיס על גבי התקליטור.
התקליטורים תקליטור שניתן לצרוב עליו. 

הכניסו את מגש התקליטורים אל תוך מוביל 
התקליטור תוך כדי התאמה לסימונים 

 המשולשים. 
.Start לחצו על

ודאו שהתקליטור הונח כהלכה במגש אין תקליטור במגש התקליטורים.
התקליטורים.

Comm.Error איכות ירודה של קו הטלפון גרמה לשגיאת
תקשורת.

אם הבעיה ממשיכה, פנו לחברת הטלפונים 
ובקשו שיבדקו את קו הטלפון שלכם.

Connection Fail 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. .הרימו את מכסה הסורק וסגרו אותו שוב.מכסה הסורק אינו סגור לגמרי

המכסה של תא מחסניות הדיו לא סגור 
לגמרי.

דחפו את מחסנית הדיו פנימה בעדינות עד 
להישמע נקישה.

Data Remaining.המכשיר יבטל את נתוני הדפסה קיימים בזיכרון המכשיר .Stop/Exit לחצו על
המשימה וימחק אותה מהזיכרון. נסו להדפיס 

שוב.
Disc Jam [Front]  התקליטור נתקע תוך כדי ההדפסה. מגש

התקליטורים נפלט החוצה באופן אוטומטי 
מקדמת המכשיר.

הסירו את מגש התקליטורים ממוביל 
 התקליטור. 

 (עיינו בסעיף מגש התקליטורים תקוע 
בקדמת המכשיר �� בעמודים הבאים.)
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פעולהסיבההודעת שגיאה
Disc Jam [Rear] .ודאו שישנו מרווח מספיק מאחורי המכשיר. התקליטור נתקע תוך כדי ההדפסה 

הרימו את מכסה הסורק. דחפו בעדינות את 
מגש התקליטורים לעבר החלק האחורי של 

 המכשיר והסירו את מגש התקליטורים. 
(עיינו בסעיף מגש התקליטורים תקוע בחלק 

האחורי של המכשיר �� בעמודים הבאים.)

Disc Tray 
did not Feed

מגש התקליטורים לא מוכנס לתוך מוביל 
התקליטורים.

לאחר הנחת התקליטור במגש התקליטורים, 
הכניסו את מגש התקליטורים אל תוך 

מוביל התקליטור תוך התאמה לסימונים 
.Start המשולשים. לחצו על

Disc Tray hit 
at back of 
machine

אין מרווח מספיק מאחורי המכשיר עבור 
הזנת מגש התקליטורים. מגש התקליטורים 

נפלט החוצה באופן אוטומטי בקדמת 
המכשיר.

הסירו את מגש התקליטורים ממוביל 
 התקליטור. 

 (עיינו בסעיף מגש התקליטורים תקוע 
בקדמת המכשיר �� בעמודים הבאים.)

מגש התקליטורים נשאר בפנים המכשיר, 
בחלקו האחורי.

 ודאו שישנו מרווח מספיק מאחורי המכשיר. 
הרימו את מכסה הסורק. דחפו בעדינות את 
מגש התקליטורים לעבר החלק האחורי של 

 המכשיר והסירו את מגש התקליטורים. 
(עיינו בסעיף מגש התקליטורים תקוע בחלק 

האחורי של המכשיר �� בעמודים הבאים.)

Disconnected.נסו לשלוח או לקבל שוב. מכשיר הפקס בצד השני הפסיק את השיחה 
אם שיחות מתנתקות שוב ושוב ואתם 

משתמשים במערכת VoIP (העברת קול 
על גבי רשת IP), נסו לשנות את הגדרת 

 Basic (for VoIP) -(תאימות) ל Compatibility
(בסיסית - עבור VoIP). (עיינו בסעיף הפרעות 

בקו הטלפון / VoIP  �� בעמודים הבאים.)

Document Jam המסמך לא הוכנס או הוזן כראוי, או שהמסמך
שנסרק מתוך מזין המסמכים האוטומטי היה 

ארוך מדי.

(עיינו בפרק שימוש במזין המסמכים 
האוטומטי �� בעמודים הקודמים).

(עיינו בסעיף מסמך תקוע 
�� בעמודים הבאים.)

Failed 

to detect 
the original

המכשיר אינו מזהה את מקור ההדפסה 
(תקליטור או תמונה) בזמן הסריקה.

בצעו את אחת מהפעולות הבאות:

הסירו לכלוך מזכוכית הסורק.  � 

לפני הסריקה, בחרו את סוג המסמך   � 
(תקליטור או נייר).

בזמן הסריקה, סגרו את מכסה הסורק.  � 

הניחו דף אחד בלבד על זכוכית הסורק.  � 

ודאו שהמסמך מונח כהלכה על זכוכית   � 
הסורק.

High Temperature.הניחו למכשיר להתקרר.ראש ההדפסה חם מדי
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Hub is Unusable.  עם רכזת USB רכזת או כונן זיכרון הבזק מסוג

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.  הממדים של הצילום שלכם חריגים ולכן לא
ניתן להוסיף אפקטים.

בחרו תמונה עם מידות רגילות.

Image Too Small.  גודל התמונה קטן מדי על מנת שיהיה ניתן
לחתוך אותו או להגדיל אותו.

בחרו תמונה גדולה יותר.

Ink Absorber Full .תיבת סופג הדיו או תיבת הריקון מלאות
רכיבים אלה הם פריטי אחזקה שוטפת 
שייתכן שיידרש להחליפן לאחר תקופה 
מסוימת, כדי להבטיח ביצועים ואמינות 

אופטימליים ממכשיר ה-Brother שלכם. כיוון 
שפריטים אלה הם פריטי אחזקה שוטפת, 

החלפתם אינה מכוסה תחת האחריות. 
הצורך להחליף פריטים אלו והתקופה שלפני 

ההחלפה תלויים במספר פעולות הטיהור 
והניקוי הנדרשות לניקוי מערכת הדיו. תיבות 

אלה דורשות כמויות של דיו בזמן פעולות 
הטיהור והניקוי השונות. מספר הפעמים 

שהמכשיר מטוהר ומנוקה ישתנה בהתאם 
למצבים שונים. לדוגמה, חזרה על פעולות 

הפעלה וכיבוי באופן תדיר תגרום למחזוריות 
של ניקיונות רבים, כיוון שהמכשיר מנוקה 

באופן אוטומטי בזמן שהוא מופעל. שימוש 
בדיו שאינו של Brother עשוי לגרום לכך 

שתצטרכו לנקות באופן יותר תדיר, כיוון שדיו 
שאינו של Brother עשוי לגרום לאיכות הדפסה 

ירודה, שיכולה להיפתר באמצעות ניקוי. ככל 
שהמכשיר זקוק ליותר ניקיונות, כך יתמלאו 

התיבות.

הערה
תיקונים כתוצאה משימוש במוצרים 

שאינם של Brother לא יכוסו תחת 
הצהרת האחריות למוצר.

 

תידרש החלפה של תיבת ספיגת הדיו או 
של תיבת הניקוי. פנו לשירות הלקוחות של 

Brother או למרכז השירות המקומי של חברת 
Brother כדי שלמכשירכם יינתן טיפול.

סיבות נוספות לניקוי הן:

לאחר שחסימת נייר שוחררה, המכשיר  1 
מנקה את עצמו באופן אוטומטי לפני 

הדפסת הפקס הבא שמתקבל.

המכשיר מנקה את עצמו באופן אוטומטי  2 
לאחר שהוא נמצא ללא שימוש במשך 

למעלה משלושים יום (שימוש לא תדיר).

המכשיר מנקה עצמו באופן אוטומטי  3 
לאחר שמחסניות הדיו הוחלפו 

12 פעמים.

Ink Absorber 
NearFull

תיבת סופג הדיו או תיבת הריקון כמעט 
מלאות.

פנו לשירות הלקוחות של Brother / למשווק 
.Brother
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Ink low אחת או יותר ממחסניות הדיו הצבעוניות

עומדת להתרוקן. אם אמור להישלח 
מהמכשיר השולח פקס צבעוני, תהליך 

"לחיצת היד" של המכשיר יבקש לשלוח את 
הפקס בשחור-לבן. אם באפשרות המכשיר 
השולח להמיר אותו, הפקס הצבעוני יודפס 

במכשיר שברשותכם כפקס בשחור-לבן.

הזמינו מחסנית דיו חדשה. תוכלו להמשיך 
 Cannot Print להדפיס עד שההודעה
תופיע על גבי הצג. (עיינו בסעיף החלפת 

מחסניות הדיו �� בעמודים הקודמים.)

Low Temperature.הניחו למכשיר להתחמם.ראש ההדפסה קר מדי
Media Error ,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 המדיה 

(חריץ) של המכשיר בכך שתכניסו לתוכו 
כרטיס אחר אשר אתם בטוחים לגביו שהוא 

תקין.
Media is Full.  כרטיס הזיכרון או כונן זיכרון ההבזק מסוג

USB שאתם משתמשים מלא לגמרי או מכיל 
999 קבצים.

באפשרות המכשיר לבצע שמירה לכרטיס 
 USB הזיכרון או לכונן זיכרון ההבזק מסוג

כל עוד הוא מכיל פחות מ- 999 קבצים. מחקו 
קבצים שאינם בשימוש כדי לפנות מקום ונסו 

שוב.
No Caller ID 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. (עיינו 

בסעיף שיחה מזוהה (בריטניה ואירלנד 
בלבד) �� בעמודים הקודמים.)

No File כרטיס הזיכרון או כונן זיכרון ההבזק מסוג
.JPG שבכונן המדיה אינו מכיל קובץ USB

הכניסו לחריץ את כרטיס הזיכרון המתאים או 
.USB את כונן זיכרון ההבזק המתאים מסוג

No Ink Cartridge.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.)
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No Paper Fed מגש נייר הצילום נמצא במצב הדפסת

תמונות.
וודאו שמגש נייר הצילום נמצא במצב הדפסה 

 רגיל. 
(עיינו בשלב 4 ובהערה החשובה בסעיף 
טעינת נייר צילום �� בעמודים הקודמים). 

נגמר הנייר במכשיר, או שהנייר אינו טעון 
כראוי בתוך מגש הנייר, או שפתח שחרור 

הנייר התקוע לא סגור כראוי.

בצעו את אחת מהפעולות הבאות:

מלאו מחדש את הנייר שבמגש הנייר   � 
ולאחר מכן לחצו על Mono Start או 

.Colour Start על
הסירו את הנייר שבמגש הנייר   � 

וטענו אותו שוב ולאחר מכן לחצו על 
Mono Start או על Colour Start. (עיינו 

בסעיף טעינת נייר וחומרי הדפסה אחרים 
�� בעמודים הקודמים).

הוציאו את הנייר התקוע על-פי השלבים נייר תקוע בתוך המכשיר.
שבסעיף מדפסת תקועה או נייר תקוע 

�� בעמודים הבאים.

אם שגיאה זו מתרחשת לעיתים קרובות 
כאשר אתם משתמשים באפשרות צילום 

דו-צדדי או הדפסה דו-צדדית, ייתכן שגלילי 
הזנת הנייר מוכתמים בדיו. נקו את גלילי 

הזנת הנייר. (��         מדריך מתקדם למשתמש: 
ניקוי גלילי הזנת הנייר

אבקת נייר הצטברה על פני השטח של גלילי 
איסוף הנייר.

 נקו את גלילי איסוף הנייר. 
(�� מדריך מתקדם למשתמש: ניקוי גלילי 

איסוף הנייר)

ודאו שמכסה שחרור הנייר התקוע מכסה שחרור הנייר התקוע אינו סגור כראוי.
סגור בצורה שווה משני הצדדים. (עיינו 

בסעיף מדפסת תקועה או נייר תקוע 
�� בעמודים הקודמים).

No Response/Busy.בדקו שהמספר נכון ולאחר מכן נסו שוב.המספר שחייגתם אינו עונה או שהוא תפוס

Not Registered ניסיתם לגשת למספר לחיוג מהיר שאינו
מתוכנת.

הגדירו את מספר החיוג המהיר. (עיינו 
בסעיף שמירת מספרי חיוג מהיר 

�� בעמודים הקודמים.)
Out of Fax Memory.בצעו את אחת מהפעולות הבאות:זיכרון הפקס מלא

מחקו את הנתונים השמורים בזיכרון.   � 
כדי להשיג זיכרון נוסף, תוכלו לכבות 

את התכונה Memory Receive (העברה 
לזיכרון). (��          מדריך מתקדם למשתמש: 

כיבוי פעולות העברה לזיכרון)

הדפיסו את הפקסים השמורים בזיכרון.   � 
(�� מדריך מתקדם למשתמש: הדפסת 

פקס מהזיכרון)
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Out of Memory.אם נעשה צילוםזיכרון המכשיר מלא

לחצו על Stop/Exit והמתינו עד שהפעולות 
האחרות יסתיימו, ולאחר מכן נסו שוב.

כרטיס הזיכרון או כונן זיכרון ההבזק מסוג 
USB שאתם משתמשים בו לא מכיל מספיק 

נפח פנוי לסריקת המסמכים.

.Stop/Exit לחצו על

מחקו קבצים שאינם בשימוש מכרטיס הזיכרון 
או מכונן זיכרון ההבזק מסוג USB על מנת 

לפנות בו מקום ונסו שוב.
Paper Jam [Front] .הוציאו את הנייר התקוע על-ידי ביצוע נייר נתקע בתוך המכשיר

ההוראות המתוארות בסעיף נייר תקוע בצד 
הקדמי של המכשיר �� בעמודים הבאים.

ודאו שמוביל אורך הדף מכוון לגודל הדף 
המתאים.

Paper Jam 
[Front,Rear] 

הוציאו את הנייר התקוע על-ידי ביצוע נייר נתקע בתוך המכשיר.
ההוראות המתוארות בסעיף נייר תקוע בצד 

הקדמי של המכשיר �� בעמודים הבאים.

ודאו שמוביל אורך הדף מכוון לגודל הדף 
המתאים.

Paper Jam [Rear] .הוציאו את הנייר התקוע על-ידי ביצוע נייר נתקע בתוך המכשיר
ההוראות המתוארות בסעיף נייר תקוע בצד 

האחורי של המכשיר �� בעמודים הבאים.

ודאו שמוביל אורך הדף מכוון לגודל הדף 
המתאים.

-אבקת נייר הצטברה על פני השטח של גלילי 
איסוף הנייר.

  נקו את גלילי איסוף הנייר. 
(�� מדריך מתקדם למשתמש: ניקוי גלילי 

איסוף הנייר)
 Touchscreen
initialization failed

צג המגע נלחץ לפני שפעולת האתחול 
הושלמה.

ודאו שדבר אינו נוגע בצג המגע או מונח עליו.

ייתכן שלכלוך נתקע בין חלקו התחתון של צג 
המגע לבין המסגרת שלו.

הכניסו פיסת נייר קשיח בין חלקו התחתון של 
צג המגע לבין המסגרת שלו והחליקו אותו 
הלוך ושוב כדי לדחוף החוצה את הלכלוך.
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Unable to Clean XX

Unable to Init. XX

Unable to Print XX

Unable to Scan XX

קיימת בעיה מכנית במכשיר.

—או—

חפץ זר כגון סיכת מהדק או נייר קרוע תקוע 
במכשיר.

פתחו את מכסה הסורק והסירו חפצים 
זרים כלשהם מתוך המכשיר. אם הודעת 

השגיאה ממשיכה להופיע, 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. עיינו 

בסעיף העברת פקסים או דוח שידורי פקס 
�� בעמודים הבאים.)

Unusable Device

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

נתקו את ההתקן מממשק ה-USB הישיר, התקן שבור חובר לממשק ה-USB הישיר.

ולחצו על  כדי לכבות את המכשיר 

ולהפעיל אותו שוב.

Unusable Device

Please Disconnect 
USB Device. 

 USB הישיר התקן USB-חיברתם לממשק ה
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 מחסנית דיו צבעוני הותקנה במיקום של
מחסנית הדיו השחור.

בדקו אילו מחסניות דיו אינן נמצאות במיקום 
הנכון שלהן והזיזו אותן למקומן הנכון.

Wrong Paper Size 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 לאורך.  2 
עשו זאת על-ידי כיוון מוליכי הנייר על-פי 

הסימונים של גודל הנייר שלכם.

לאחר שבדקתם את גודל הנייר ואת  3 
מיקומו, לחצו על Mono Start או על 

Colour Start 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 
ההוראות בקצב שלכם על-ידי לחיצה על c כדי לצפות 

בשלב הבא, או על d כדי לחזור שלב אחורה.

העברת הפקסים שלכם או דוח יומן 
הפקסים (דוח פעילות)

אם על הצג מופיעות ההודעות:

� Unable to Clean XX

� Unable to Init. XX

� Unable to Print XX

� Unable to Scan XX

אנו ממליצים לכם להעביר את הפקסים שלכם 
למכשיר פקס אחר או למחשב שלכם. (עיינו בסעיף 
העברת פקסים למכשיר פקס אחר �� בעמוד זה או 

בסעיף העברת פקסים למחשב �� בעמודים הבאים.)

באפשרותכם גם להעביר את דוח יומן הפקסים 
(דוח פעילות) כדי לבדוק אם ישנם פקסים שעליכם 

להעביר. (עיינו בסעיף 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. 
((��מדריך להתקנה מהירה: הזנת מידע אישי (זיהוי 

תחנה))

לחצו על Stop/Exit 1 כדי לקטוע את ההודעה 
באופן זמני.

. 2 Menu לחצו על

. 3 Service כדי להציג את b או על a לחצו על

. 4 Service לחצו על

. 5 Data Transfer לחצו על

. 6 Fax Transfer לחצו על

בצעו את אחת מהפעולות הבאות: 7 
אם ההודעה No Data � מוצגת על גבי הצג, 

לא נשארו פקסים בזיכרון המכשיר.

.Stop/Exit לחצו על

הזינו את מספר הפקס שברצונכם להעביר  � 
אליו את הפקסים. 

. 8 Mono Start לחצו על

העברת פקסים למחשב שלכם 
באפשרותכם להעביר פקסים מהמכשיר אל המחשב 

שלכם. 

לחצו על Stop/Exit 1 כדי לקטוע את ההודעה 
באופן זמני.

ודאו שהתקנתם את MFL-Pro Suite 2 במחשב 
 PC-FAX Receiving והפעילו את האפשרות
PC- :במחשב. (�� מדריך למשתמש בתוכנה

FAX receiving (קבלת פקס מהמחשב))

 3 PC-Fax Receive ודאו שבחרתם את הפונקציה
במכשיר. (�� מדריך מתקדם למשתמש: קבלת 

פקסים במחשב האישי ( ®Windows בלבד))
אם קיימים פקסים בזיכרון המכשיר בזמן 

 ,PC-Fax Receive שאתם מגדירים את פונקציית
תוצג על הצג שאלה אם ברצונכם להעביר את 

הפקסים למחשב.

בצעו את אחת מהפעולות הבאות: 4 
כדי להעביר את כל הפקסים למחשב האישי  � 
שלכם, לחצו על Yes. המכשיר ישאל אתכם 

אם אתם מעוניינים גם באפשרות הדפסת 
הגיבוי.

לחצו על No � כדי להשאיר את הפקסים 
בזיכרון ולצאת.

. 5 Stop/Exit לחצו על
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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. ((�� 

מדריך להתקנה מהירה: הזנת מידע אישי (זיהוי 
תחנה))

לחצו על Stop/Exit 1 כדי לקטוע את ההודעה 
באופן זמני.

. 2 Menu לחצו על

. 3 Service כדי להציג את b או על a לחצו על

. 4 Service לחצו על

. 5 Data Transfer לחצו על

. 6 Report Trans לחצו על

הזינו את מספר הפקס שברצונכם להעביר אליו  7 
את דוח יומן הפקסים (דוח פעילות).

. 8 Mono Start לחצו על

מסמך תקוע 
מסמכים יכולים להיתקע במזין המסמכים האוטומטי 

אם הם לא מוכנסים או מוזנים בצורה נכונה, או אם הם 
ארוכים מדי. מלאו אחר השלבים שלהלן כדי להוציא 

את המסמך התקוע:

מסמך תקוע בחלקו העליון של מזין המסמכים 
האוטומטי

הוציאו ממזין המסמכים האוטומטי את כל הנייר  1 
שלא נתקע.

פתחו את מכסה מזין המסמכים האוטומטי. 2 
הוציאו את המסמך התקוע על-ידי משיכתו כלפי  3 

מעלה.
 

פתחו את מכסה מזין המסמכים האוטומטי. 4 
. 5 Stop/Exit לחצו על

חשוב
כדי שמסמכים לא ייתקעו, סגרו את מכסה מזין 

המסמכים האוטומטי בצורה נכונה באמצעות 
דחיפה עדינה של המכסה בחלקו האמצעי.
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המסמך תקוע בתוך מזין המסמכים האוטומטי

הוציאו ממזין המסמכים האוטומטי את כל הנייר  1 
שלא נתקע.

הרימו את מכסה הדפים. 2 
משכו את המסמך התקוע שמאלה. 3 

 

סגרו את מכסה הדפים. 4 
. 5 Stop/Exit לחצו על

מדפסת תקועה או נייר תקוע
הוציאו את הדף התקוע, בהתאם לאזור שבו הוא 

תקוע בתוך המכשיר.

נייר נתקע בחלק הקדמי של המכשיר
אם על גבי צג ה-LCD מופיעה ההודעה 

 Paper Jam [Front], נקטו בצעדים הבאים:

נתקו את המכשיר מזרם החשמל. 1 
חשוב

לפני שאתם מנתקים את המכשיר מאספקת 
החשמל, תוכלו להעביר את הפקסים השמורים 

בזיכרון אל המחשב שלכם או למכשיר פקס 
אחר על מנת שלא לאבד הודעות חשובות. 

(עיינו בסעיף העברת פקסים או דוח שידורי פקס 
�� בעמודים הקודמים.)

 

אם מדף התמיכה פתוח, סגרו אותו, 2 ולאחר מכן 
סגרו את מחזיק הנייר. משכו את מגש הנייר 

והוציאו אותו לגמרי מהמכשיר.
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.( משכו החוצה את הנייר התקוע (1 3
 

הנייר  הרימו את מכסה שחרור הנייר והסירו את  4
התקוע.

 

לתוך המכשיר. דחפו את מגש הנייר באופן מלא  5

החזיקו את מגש הנייר במקומו, משכו את  6 
מחזיק הנייר החוצה עד שתישמע נקישה, 

ולאחר מכן הרימו את מדף התמיכה.
הקפידו למשוך את תומך הנייר החוצה עד 

שהוא יינעל בקול נקישה.

חברו את כבל החשמל מחדש. 7 

נייר נתקע בחלק האחורי של המכשיר
אם על גבי צג ה-LCD מופיעה ההודעה 

 Paper Jam [Rear], נקטו בצעדים הבאים:

נתקו את המכשיר מזרם החשמל. 1 

חשוב
לפני שאתם מנתקים את המכשיר מאספקת 

החשמל, תוכלו להעביר את הפקסים השמורים 
בזיכרון אל המחשב שלכם או למכשיר פקס 
אחר על מנת שלא לאבד הודעות חשובות. 

(עיינו בסעיף העברת פקסים או דוח שידורי פקס 
�� בעמודים הקודמים.)

 

) הנמצא  פתחו את מכסה שחרור הנייר (1 2
בחלקו האחורי של המכשיר. 

 

1

1
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המכשיר. משכו את הנייר התקוע מתוך  3
 

סגרו את מכסה שחרור הנייר התקוע. 4 
ודאו שהמכסה סגור כהלכה.

 

חברו את כבל החשמל מחדש. 5 

נייר נתקע בחלק הקדמי והאחורי של המכשיר
אם על גבי צג ה-LCD מופיעה ההודעה 

 Paper Jam [Front,Rear], נקטו בצעדים 
הבאים:

נתקו את המכשיר מזרם החשמל. 1 
חשוב

לפני שאתם מנתקים את המכשיר מאספקת 
החשמל, תוכלו להעביר את הפקסים השמורים 

בזיכרון אל המחשב שלכם או למכשיר פקס 
אחר על מנת שלא לאבד הודעות חשובות. 

(עיינו בסעיף העברת פקסים או דוח שידורי פקס 
�� בעמודים הקודמים.)

 

אם מדף התמיכה פתוח, סגרו אותו, 2 ולאחר מכן 
סגרו את מחזיק הנייר. משכו את מגש הנייר 

והוציאו אותו לגמרי מהמכשיר.
 

.( משכו החוצה את הנייר התקוע (1 3
 

1
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הנייר  הרימו את מכסה שחרור הנייר והסירו את  4
התקוע.

 

) הנמצא  פתחו את מכסה שחרור הנייר (1 5
בחלקו האחורי של המכשיר. 

 

משכו את הנייר התקוע מתוך 6 המכשיר.
 

סגרו את מכסה שחרור הנייר התקוע. 7 
ודאו שהמכסה סגור כהלכה.

 

שבשני  בשתי ידיכם, השתמשו בידיות האחיזה  8
צדי המכשיר כדי להרים את מכסה הסורק (1) 

למצב פתוח.
 

הסיטו את ראש הדיו (אם יש צורך) כדי  להוציא 
נייר שנותר באזור זה. ודאו שלא נשאר נייר 

תקוע בפינות המכשיר (2) ו-(3).

1

1

2

3
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חשוב
• אם הנייר תקוע מתחת לראש ההדפסה, נתקו 

את המכשיר ממקור החשמל ולאחר מכן הסיטו 
את ראש ההדפסה כדי לאפשר את הוצאת 

הנייר.

• אם ראש הדיו נמצא בפינה הימנית כפי שמוצג 
באיור, לא תוכלו להזיז את ראש הדיו. חברו 

את כבל החשמל מחדש. לחצו לחיצה ארוכה 
על Stop/Exit 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.

 

שמשני צדי  בשתי ידיכם, אחזו במאחזי האצבע  9
המכשיר וסגרו את הסורק בעדינות.

 

דחפו את מגש הנייר באופן מלא לתוך המכשיר.  0

החזיקו את מגש הנייר במקומו, משכו את   Q
מחזיק הנייר החוצה עד שתישמע נקישה, 

ולאחר מכן הרימו את מדף התמיכה.
הקפידו למשוך את תומך הנייר החוצה עד 

שהוא יינעל בקול נקישה.

חברו את כבל החשמל מחדש.  W
אפשרויות שחרור נוספות של נייר תקוע

נתקו את המכשיר מזרם 1 החשמל.

חשוב
לפני שאתם מנתקים את המכשיר מאספקת 

החשמל, תוכלו להעביר את הפקסים השמורים 
בזיכרון אל המחשב שלכם או למכשיר פקס 
אחר על מנת שלא לאבד הודעות חשובות. 

(עיינו בסעיף העברת פקסים או דוח שידורי פקס 
�� בעמודים הקודמים.)

 

אם מדף התמיכה פתוח, סגרו אותו, 2 ולאחר מכן 
סגרו את מחזיק הנייר. משכו את מגש הנייר 

והוציאו אותו לגמרי מהמכשיר.
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פתחו את מוביל התקליטור. 3 
 

שבשני  בשתי ידיכם, השתמשו בידיות האחיזה  4
צדי המכשיר כדי להרים את מכסה הסורק (1) 

למצב פתוח.
 

הסיטו את ראש הדיו (אם יש צורך) כדי  להוציא 
נייר שנותר באזור זה. ודאו שלא נשאר נייר 

תקוע בפינות המכשיר (2) ו-(3).

חשוב  •

• אם הנייר תקוע מתחת לראש ההדפסה, נתקו 
את המכשיר ממקור החשמל ולאחר מכן הסיטו 

את ראש ההדפסה כדי לאפשר את הוצאת 
הנייר.

• אם ראש הדיו נמצא בפינה הימנית כפי שמוצג 
באיור, לא תוכלו להזיז את ראש הדיו. חברו 

את כבל החשמל מחדש. לחצו לחיצה ארוכה 
על Stop/Exit 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.

 

הוסר ממוביל  ודאו שכל הנייר שנתקע כבר  5
התקליטור.

 

2

1

1

2

3
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סגרו את מוביל התקליטור. 6 
 

שמשני צדי  בשתי ידיכם, אחזו במאחזי האצבע  7
המכשיר וסגרו את הסורק בעדינות.

 

דחפו את מגש הנייר באופן מלא 8 לתוך המכשיר.

החזיקו את מגש הנייר במקומו, משכו את  9 
מחזיק הנייר החוצה עד שתישמע נקישה, 

ולאחר מכן הרימו את מדף התמיכה.
הקפידו למשוך את תומך הנייר החוצה עד 

שהוא יינעל בקול נקישה.

חברו את כבל החשמל מחדש.  0

תקליטור תקוע
הוציאו את מגש התקליטורים בהתאם לאזור שבו 

התקליטור תקוע בתוך המכשיר.

מגש התקליטורים תקוע בחלק הקדמי של 
המכשיר

אם על גבי צג ה-LCD מופיעה ההודעה 
 Disc Jam [Front], נקטו בצעדים הבאים:

נתקו את המכשיר מזרם החשמל. 1 
הסירו את מגש התקליטורים ממוביל  2 

התקליטור.
 

סגרו את מוביל התקליטור.  3 
 

חברו את כבל החשמל מחדש. 4 
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מגש התקליטורים תקוע בחלק האחורי של 
המכשיר

אם על גבי צג ה-LCD מופיעה ההודעה 
 Disc Jam [Rear], נקטו בצעדים הבאים:

נתקו את המכשיר מזרם החשמל. 1 
ודאו שיש מרווח מספיק מאחורי המכשיר על  2 

מנת להוציא את מגש התקליטורים.
 

שבשני  בשתי ידיכם, השתמשו בידיות האחיזה  3
צדי המכשיר כדי להרים את מכסה הסורק למצב 

פתוח.
 

דחפו בעדינות את מגש התקליטורים לעבר  4 
החלק האחורי של המכשיר.

 

הסירו את מגש התקליטורים מהחלק האחורי  5 
של המכשיר.
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שמשני צדי  בשתי ידיכם, אחזו במאחזי האצבע  6
המכשיר וסגרו את הסורק בעדינות.

 

סגרו את מוביל התקליטור. 7 
 

חברו את כבל החשמל מחדש. 8 
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איתור בעיות ופתרונן 
אם אתם חושבים שקיימת בעיה במכשיר, בדקו את התרשים הבא ופעלו בהתאם לעצות לאיתור בעיות ופתרונן.

 Brother Solutions-את מרבית הבעיות תוכלו לפתור בקלות בעצמכם. אם אתם זקוקים לסיוע נוסף, תוכלו למצוא ב
 Center (מרכז הפתרונות של Brother) את השאלות והתשובות העדכניות ביותר כמו גם עצות לאיתור בעיות ופתרונן. 

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

Aאם נתקלתם בבעיה עם המכשיר שלכם

הדפסה
הצעותהבעיה

בדקו את חיבורי כבל הממשק או את החיבור האלחוטי גם במכשיר שלכם וגם במחשב. המכשיר אינו מדפיס.
((�� מדריך להתקנה מהירה)

) נמצא במצב הפעלה. בדקו שהמכשיר מחובר לחשמל ושלחצן ההפעלה (

 אחת או יותר ממחסניות הדיו הצבעוניות התרוקנו. 
(עיינו בסעיף החלפת מחסניות הדיו �� בעמודים הקודמים.)

 בדקו אם על גבי הצג מופיעה הודעת שגיאה. 
(עיינו בסעיף הודעות שגיאה ותחזוקה �� בעמודים הקודמים.)

אם ההודעות Cannot Print ו-Replace Ink מופיעות על גבי הצג, עיינו בסעיף החלפת 
מחסניות הדיו �� בעמודים הקודמים.

ודאו שבחרתם והתקנתם את מנהל ההתקן המתאים.

 למשתמשי ( ®Windows בלבד) 
בדקו אם המכשיר מקוון. לחצו על Start ואז על Printers and Faxes. לחצו על מקש העכבר הימני 

ובחרו Brother MFC-XXXXX (כאשר XXXXX מציין את שם הדגם שלכם), וכן ודאו שהאפשרות 
Use Printer Offline אינה מסומנת. 

בדקו את איכות ההדפסה. (עיינו בפרק בדיקת איכות ההדפסה �� בעמודים הקודמים).איכות הדפסה ירודה.

בדקו שהגדרת Media Type שבמנהל התקן המדפסת או הגדרת Paper Type שבתפריט 
 המכשיר תואמות לסוג הדף שהנכם משתמשים בו. 

 עיינו בסעיף סוג נייר�� בעמודים הקודמים. 
  (Windows ®) מדריך למשתמש בתוכנה: הדפסה �� 

(Macintosh) מדריך למשתמש בתוכנה: הדפסה ושליחה או קבלה של פקס ��

הקפידו שמחסניות הדיו שאתם משתמשים בהן נמצאות בתוקף. מחסניות הדיו עלולות להיסתם 
כתוצאה מכמה סיבות:

תאריך פקיעת תוקף השימוש 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 טרם 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 ידינו. 
(עיינו בסעיף נייר ומדיות הדפסה מתאימות אחרות �� בעמודים הקודמים.)

.33  °C-20°  לC סביבת העבודה המומלצת עבור המכשיר שברשותכם הנה בין
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הדפסה
הצעותהבעיה

הופעת קווים לבנים אופקיים במהלך 
הדפסת גרפיקה או טקסט.

נקו את ראש הדיו. (עיינו בפרק בדיקת איכות ההדפסה �� בעמודים הקודמים).

.Brother מקורי מתוצרת Innobella™  הקפידו להשתמש בדיו

 נסו להשתמש בדפים מהסוג המומלץ על ידינו. 
(עיינו בסעיף נייר ומדיות הדפסה מתאימות אחרות �� בעמודים הקודמים.) 

נקו את ראש הדיו. (עיינו בפרק בדיקת איכות ההדפסה �� בעמודים הקודמים).המכשיר מדפיס דפים ריקים.

.Brother מקורי מתוצרת Innobella™  הקפידו להשתמש בדיו

בדיקת יישור ההדפסה. (עיינו בסעיף בדיקת איכות ההדפסה �� בעמודים הקודמים).תווים ושורות מרוחים.

טקסט או גרפיקה מודפסים בצורה 
עקומה.

ודאו שהנייר הוכנס בצורה נכונה למגש הנייר ושמוליכי הנייר הצדיים מכוונים בצורה נכונה. (עיינו 
בסעיף טעינת נייר וחומרי הדפסה אחרים �� 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.) 

הקפידו להשתמש בדפים מסוג מתאים. (עיינו בסעיף נייר ומדיות הדפסה מתאימות אחרות ההדפסה מלוכלכת או ניכרות נזילות דיו.
�� בעמודים הקודמים). אל תגעו בנייר עד שהוא יבש לחלוטין.

.Brother מקורי מתוצרת Innobella™  הקפידו להשתמש בדיו

אם אתם משתמשים בנייר צילום, ודאו שהגדרתם את סוג הנייר המתאים. אם אתם מדפיסים 
תמונה באמצעות המחשב, כוונו את הגדרת Media Type שבמנהל התקן המדפסת.

הקפידו שמשטח ההדפסה אינו מלוכלך בדיו. (�� מדריך מתקדם למשתמש: ניקוי משטח כתמי דיו בצד האחורי או בתחתית הדף.
ההדפסה של המכשיר)

.Brother מקורי מתוצרת Innobella™  הקפידו להשתמש בדיו

 הקפידו להשתמש במדף תמיכת הדפים. 
(עיינו בסעיף טעינת נייר ומדיות הדפסה אחרות �� בעמודים הקודמים.)

ודאו שגלילי הזנת הנייר אינם מוכתמים בדיו. (�� מדריך מתקדם למשתמש: ניקוי גלילי הזנת 
הנייר)

המכשיר מדפיס שורות צפופות על גבי 
הדף.

סמנו את האפשרות Reverse Order שבלשונית Basic של מנהל התקן המדפסת.

 (משתמשי  ® Windows ) הדפים המודפסים מקומטים.
בלשוניתAdvanced של מנהל התקן המדפסת, לחצו על  Colour Settings  , ובטלו את הסימון ליד 

.Bi-Directional Printing האפשרות

 ,Other Print Options-בחרו ב ,Advanced לחצו על ,Print Settings-במנהל המדפסת בחרו ב
.Bi-Directional Printing ובטלו את הסימון ליד האפשרות

.Brother מקורי מתוצרת Innobella™  הקפידו להשתמש בדיו

.“Page Layout” בדקו שהגדרות גודל הדף ביישום ובמנהל התקן המדפסת זהות.לא ניתן לבצע הדפסת

נסו לשנות את הגדרות מנהל התקן המדפסת. הרזולוציה הגבוהה ביותר מצריכה זמן ארוך מהירות ההדפסה אטית מדי. 
יותר לעיבוד הנתונים, לשליחה ולהדפסה. נסו להשתמש בהגדרות איכות אחרות בלשונית 

Advanced  ( ®Windows)   או Print Settings  (Macintosh) במנהל התקן המדפסת. כמו כן, לחצו על 
.Colour Enhancement וכן בטלו את סימון האפשרות Colour Settings

בטלו את התכונה "Borderless" (הדפסה ללא שוליים). הדפסה ללא שוליים אטית יותר מהדפסה 
  (Windows ®) רגילה. �� מדריך למשתמש בתוכנה: הדפסה 

(Macintosh) מדריך למשתמש בתוכנה: הדפסה ושליחה או קבלה של פקס ��
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הדפסה
הצעותהבעיה

תכונת שיפור הצבע אינה פועלת בצורה 
תקינה.

אם נתוני התמונה שביישום אינם מוגדרים בצבעים מלאים (לדוגמה 256 צבעים), תכונת שיפור 
הצבע לא תפעל. השתמשו ברמת צבעים של לפחות 24 סיביות כאשר אתם עובדים עם תכונת 

שיפור הצבע.

כשאתם מדפיסים על נייר צילום מתוצרת Brother, טענו במגש הנייר גיליון נוסף מאותו סוג של נייר צילום אינו מוזן בצורה תקינה.
נייר צילום. למטרה זו, נכלל גיליון נוסף באריזת הנייר.

נקו את גלילי איסוף הנייר. (�� מדריך מתקדם למשתמש: ניקוי גלילי איסוף הנייר)

ודאו שהדפים הוכנסו למגש הנייר בצורה נכונה. (עיינו בסעיף טעינת נייר וחומרי הדפסה אחרים המכשיר מזין דפים כפולים.
�� בעמודים הקודמים).

ודאו שמוביל אורך הדף מכוון לגודל הדף המתאים. (עיינו בסעיף מדפסת תקועה או נייר תקוע נייר נתקע במכשיר.
�� בעמודים הקודמים).

הנייר נתקע כאשר אתם משתמשים 
באפשרות צילום דו-צדדי או הדפסה 

דו-צדדית.

.Duplex2 או Duplex1 ,הפעילו את אחת מההגדרות למניעת היתקעות נייר

 לצילום 
�� מדריך מתקדם למשתמש: צילום דו-צדדי (משני הצדדים)

 להדפסה 
 Duplex / Booklet (Windows®) :מדריך למשתמש בתוכנה �� 
(Macintosh) מדריך למשתמש בתוכנה: הדפסה דו-צדדית ��

 אם הנייר נתקע לעתים קרובות כאשר אתם משתמשים באפשרות צילום דו-צדדי או הדפסה
 דו-צדדית, ייתכן שגלילי הזנת הנייר מוכתמים בדיו. נקו את גלילי הזנת הנייר. 

(�� מדריך מתקדם למשתמש: ניקוי גלילי הזנת הנייר

הדפים המודפסים נערמים בצורה לא 
מסודרת.

 הקפידו להשתמש במדף תמיכת הדפים. 
(עיינו בסעיף טעינת נייר ומדיות הדפסה אחרות �� בעמודים הקודמים.)

המכשיר אינו תומך בהדפסה מתוכנת 
.Adobe® Illustrator® 

 נסו להפחית את רזולוציית ההדפסה. 
  (Windows ®) מדריך למשתמש בתוכנה: הדפסה �� 

(Macintosh) מדריך למשתמש בתוכנה: הדפסה ושליחה או קבלה של פקס ��

הדיו מרוח או דולף כאשר משתמשים 
בנייר צילום מבריק. 

ודאו שבדקתם את שני צדי הגיליון. הניחו את המשטח המבריק (משטח הדפסה) עם הפנים 
למטה. (עיינו בסעיף  Paper Type  �� בעמודים הקודמים.)

כאשר אתם משתמשים בנייר צילום מבריק, ודאו שהגדרת סוג הנייר תקינה.

בזמן הדפסה על תקליטורים, מגש 
התקליטורים מתלכלך בדיו.

השתמשו ביישום כדי לתייג את ההדפסה בזמן ההדפסה על התקליטור.

 התאמת תנוחת ההדפסה. 
�� מדריך למשתמש בתוכנה: התאימו את תנוחת ההדפסה.
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ב

הדפסת פקסים שהתקבלו
הצעותהבעיה

הדפסה דחוסה והופעת פסים לבנים 
לרוחב הדף או שהחלק העליון והתחתון 

של המשפטים חתוך.

הדבר עשוי להיגרם כתוצאה מהפרעות סטטיות או רעשים בקו הטלפון. בקשו משולח הפקס 
לשלוח אותו שוב.

הופעת פסים אנכיים שחורים בעת קבלת 
הפקס.

ייתכן שהסורק אצל השולח מלוכלך. בקשו מהשולח ליצור עותק כדי לראות אם הבעיה היא 
במכשיר השולח. נסו לקבל את הפקס ממכשיר אחר.

פקסים צבעוניים נכנסים מודפסים בשחור-
לבן בלבד.

החליפו את המחסניות הצבעוניות שהתרוקנו או עומדות להתרוקן, ולאחר מכן בקשו מהשולח 
 לשלוח את הפקס הצבעוני שוב. 

(עיינו בסעיף החלפת מחסניות הדיו �� בעמודים הקודמים.)

השוליים הימניים והשמאליים חתוכים או 
שעמוד אחד מודפס על שני עמודים.

הפעילו את תכונת Auto Reduction (הקטנה אוטומטית). (��  מדריך מתקדם למשתמש: הדפסת 
פקס שהתקבל בהקטנה)

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. (�� מדריך להתקנה מהירה)

הרימו את שפופרת הטלפון והמתינו לצליל חיוג. אם אינכם שומעים קול צלצול בזמן החיוג אל 
המכשיר, בקשו מחברת הטלפון לבדוק את תקינות הקו ו/או השקע. 

לא מתקבל מענה מהמכשיר כאשר נעשה 
ניסיון התקשרות.

 ודאו שהמכשיר נמצא במצב הקבלה המתאים להגדרות שלכם. 
(עיינו בסעיף בחירת מצב קבלת שיחות �� בעמודים הקודמים.) בדקו שיש צליל חיוג. אם ניתן, 

התקשרו למכשיר שלכם ובדקו שמתקבל ממנו מענה. אם עדיין אין תשובה, בדקו את חיבור 
קו הטלפון.אם אינכם שומעים צלצול כאשר אתם מבצעים התקשרות למכשיר, בקשו מחברת 

הטלפונים לבדוק את תקינות הקו.

קבלת פקסים 
הצעותהבעיה

אם חיברתם את המכשיר לרכזת פרטית או לרשת ISDN, כוונו את הגדרת סוג קו הטלפון בהתאם לא ניתן לקבל פקס.
לסוג הטלפון שברשותכם. (עיינו בסעיף הגדרת סוג קו הטלפון �� בעמודים הקודמים).

שליחת פקסים 
הצעותהבעיה

בדקו את חיבורי הקו. ודאו שהכבל של קו הטלפון מחובר לשקע הטלפון שבקיר ולשקע LINE (קו) לא ניתן לשלוח פקס.
במכשיר.

ודאו שלחצן FAX  מואר.

בקשו מהנמען לבדוק אם הוכנסו דפים לתוך מכשיר הפקס המקבל.

הדפיסו את דוח אימות השידור (Transmission Verification Report) ובדקו אם קיימות בו שגיאות. 
(�� מדריך מתקדם למשתמש: דוחות)
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שליחת פקסים 
הצעותהבעיה

בדוח אימות שידור מתקבלת ההודעה 
.“RESULT:ERROR“ :הבאה

ככל הנראה מדובר ברעש או בחשמל סטטי זמניים בקו. נסו לשלוח את הפקס שוב. אם שלחתם 
פקס באמצעות מחשב והתקבלה ההודעה ”RESULT:ERROR“ על גבי דוח אימות השידור, ייתכן 

שאין במכשיר שלכם זיכרון זמין. כדי להשתמש בזיכרון נוסף, תוכלו לכבות את פעולת ההעברה 
לזיכרון (�� מדריך  מתקדם  למשתמש: כיבוי פעולות העברה לזיכרון), כדי להדפיס הודעות פקס 
מזיכרון המכשיר (�� מדריך מתקדם למשתמש: הדפסת פקס מהזיכרון) או לבטל פקס מעוכב או 

 משימת העברת פקסים רציפה. 
 (עיינו בסעיף ביטול פקס במהלך השליחה �� בעמודים הקודמים.) 

(�� מדריך מתקדם למשתמש: בדיקה וביטול של משימות בהמתנה) אם הבעיה ממשיכה, 
התקשרו לחברת הטלפון ובקשו שיבדקו את קו הטלפון שלכם.

אם לעתים קרובות אתם מקבלים שגיאות שליחה עקב אפשרות להפרעות בקו הטלפון, נסו לשנות 
 .Basic(for VoIP)-את הגדרת התאימות שבתפריט ל 

(עיינו בסעיף הפרעות בקו הטלפון / VoIP   �� בעמודים הבאים.)

אם חיברתם את המכשיר לרכזת פרטית או לרשת ISDN, כוונו את הגדרת סוג קו הטלפון בהתאם 
לסוג הטלפון שברשותכם. (עיינו בסעיף הגדרת סוג קו הטלפון �� בעמודים הקודמים).

נסו לשנות את הרזולוציה ל-Fine או ל-S.Fine. בדקו את פעולת הסריקה במכשיר. אם איכות איכות ירודה בפקסים שנשלחו.
העותק ירודה, נקו את הסורק. (עיינו בסעיף ניקוי זכוכית הסורק �� בעמודים הקודמים).

הופעת פסים אנכיים שחורים בעת שליחת 
הפקס.

קווים אנכיים שחורים בפקסים שאתם שולחים נובעים בדרך כלל מלכלוך או משאריות 
טיפקס על גבי רצועת הזכוכית. נקו את רצועת הזכוכית. (עיינו בסעיף ניקוי זכוכית הסורק 

�� בעמודים הקודמים).

טיפול בשיחות נכנסות 
הצעותהבעיה

המכשיר שלכם "שומע" צליל כלשהו 
ומפרש אותו כצליל פקס נכנס.

אם הפונקציה Fax Detect מופעלת, המכשיר שלכם יהיה רגיש יותר לצלילים. ייתכן שהוא יפרש 
בשוגג צלילים מסוימים או מוזיקה הנשמעים על הקו כמכשיר פקס שמתקשר, ולכן יגיב עם צלילי 

 קבלת פקס. הפסיקו את פעולת המכשיר על-ידי לחיצה על Stop/Exit. נסו להימנע מבעיה זו 
 .Fax Detect על-ידי כיבוי הפונקציה 

(עיינו בסעיף זיהוי פקס �� בעמודים הקודמים.)

אם עניתם לשיחה משלוחת טלפון, או מטלפון  חיצוני לחצו על קוד ההפעלה מרחוק (הגדרת העברת שיחת פקס אל המכשיר.
היצרן היא 1 5 *). אם עניתם במכשיר טלפון חיצוני, לחצו על Start כדי לקבל את הפקס. כאשר 

מתקבל מענה מהפקס, נתקו.

אם יש לכם שיחה ממתינה, שיחה ממתינה/שיחה מזוהה, מערכת השכמה או תכונה מותאמת תכונות מותאמות אישית על קו יחיד.
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. תכונת "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 חשובה לעסק שלכם, 

מומלץ להשתמש בקו טלפון נפרד ללא תכונות מותאמות אישית.

(המשך)
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בעיות בצילום מסמכים
הצעותהבעיה

המכשיר אינו מצלם את המסמך.
ודאו שלחצן COPY  מואר.

תוצאות העתקה גרועות בעת שימוש 
במזין המסמכים האוטומטי.

נסו להשתמש בזכוכית הסורק. (עיינו בפרק שימוש בזכוכית הסורק �� בעמודים הקודמים).

הופעת פסים אנכיים או מריחות על גבי 
ההעתקים.

קווים אנכיים שחורים בהעתקים נובעים בדרך כלל מלכלוך או משאריות טיפקס על גבי רצועת 
הזכוכית. נקו את רצועת הזכוכית. (עיינו בסעיף ניקוי זכוכית הסורק �� בעמודים הקודמים).

תכונת "התאמה לדף" אינה פועלת 
כשורה.

 ודאו שהמסמך המקורי אינו באלכסון. 
שנו את מיקום המסמך ונסו שוב.

בעיות בסריקה
הצעותהבעיה

שגיאות TWAIN או WIA מופיעות במהלך 
(Windows® ) .הסריקה

ודאו שמנהל התקן ה-TWAIN/WIA של Brother נבחר כמקור העיקרי ביישום הסריקה שלכם. 
לדוגמה, ב-PaperPort™ 12SE עם יכולת OCR, לחצו על Select  ,Scan Settings על מנת לבחור 

.Brother של TWAIN/WIA-במנהל התקן ה

שגיאות TWAIN או ICA מופיעות במהלך 
(Macintosh) .הסריקה

 ודאו שמנהל התקן TWAIN של Brother נבחר כמקור העיקרי. 
 .Brother של TWAIN ובחרו במנהל התקן  ,Select Source  ,File לחצו על ,PageManager-ב 

משתמשי Mac OS X 10.6.x יכולים לסרוק מסמכים באמצעות שימוש במנהל ההתקן ICA של 
 ICA הסורק. �� מדריך למשתמש בתוכנה: סריקת מסמך באמצעות מנהל ההתקן 

(Mac OS X 10.6.x)

תוצאות סריקה באיכות ירודה בעת שימוש 
במזין המסמכים האוטומטי.

נסו להשתמש בזכוכית הסורק. (עיינו בפרק שימוש בזכוכית הסורק �� בעמודים הקודמים).

נסו להגדיל את רזולוציית הסורק.זיהוי תווים אופטי (OCR) אינו פועל.

(Macintosh משתמשי)

 הכרחי  ש-Presto!PageManager יותקן לפני השימוש. 
  (Macintosh)  Brother כדי לקבל הוראות נוספות, עיינו בסעיף גישה לתמיכה של

�� בעמודים הבאים.

בעיות תוכנה 
הצעותהבעיה

 (משתמשי  ®Windows בלבד) לא ניתן להתקין את התוכנה או להדפיס.
הפעילו את התוכנה Repair MFL-Pro Suite שבתקליטור. יתבצע תיקון והתקנה מחדש של התוכנה.

“Device Busy” ודאו שלא מופיעה הודעת שגיאה על גבי הצג.הודעת

לא ניתן להדפיס תמונות מתוכנת 
 .FaceFilter Studio

כדי להשתמש ב-FaceFilter Studio, עליכם להתקין את היישום FaceFilter Studio מתוך התקליטור 
המצורף למכשיר. (�� מדריך להתקנה מהירה)

בנוסף, לפני שתפעילו את FaceFilter Studio בפעם הראשונה, עליכם לוודא שהמכשיר פועל 
.FaceFilter Studio ומחובר למחשב שלכם. הדבר יאפשר לכם לגשת לכל הפונקציות של
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 PhotoCapture Center™  בעיות בתוכנת
הצעותהבעיה

הוציאו את כרטיס הזיכרון או את כונן זיכרון ההבזק מסוג USB 1 והחזירו אותו למקומו.הכונן הנייד אינו פועל בצורה תקינה.
, הוציאו את כרטיס הזיכרון או את  2 Windows® מתוך "Eject" אם ניסיתם להשתמש בפעולה

כונן זיכרון ההבזק מסוג USB לפני שתוכלו להמשיך.
אם מופיעה הודעת שגיאה בזמן שאתם מנסים להוציא את כרטיס הזיכרון או את כונן זיכרון  3 
ההבזק מסוג USB, משמעות הדבר היא שתוכנה כלשהי מנסה לגשת אל הכרטיס. המתינו 

מעט ונסו שוב.
אם כל אחת מהפעולות שתוארו לעיל לא עוזרות, כבו את המחשב ואת המכשיר ולאחר מכן  4 

הפעילו אותם מחדש.

לא ניתן לגשת לכונן הנייד מהסמל בשולחן 
העבודה. 

.USB ודאו שהכנסתם היטב את כרטיס הזיכרון או את כונן זיכרון ההבזק מסוג

 ודאו שתכונת ההדפסה ללא שוליים ותכונת החיתוך כבויות. חלק מהצילום חסר במהלך ההדפסה.
(�� מדריך מתקדם למשתמש: תכונת ההדפסה ללא שוליים ותכונת החיתוך)

בעיות רשת 
הצעותהבעיה

 ודאו שהמכשיר פועל, מקוון ובמצב מוכן. הדפיסו את דוח תצורת הרשת לא ניתן להדפיס דרך הרשת.
(�� מדריך מתקדם למשתמש: דוחות) ובדקו את הגדרות הרשת הנוכחיות המופיעות ברשימה 
זו. חברו מחדש את כבל LAN אל הרכזת על מנת 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 Active תוצג למשך 2 שניות.

אם אתם משתמשים בחיבור אלחוטי, או נתקלתם בבעיות ברשת �� מדריך למשתמש ברשת: 
איתור בעיות ופתרונן

(משתמשי  ®Windows)תכונת הסריקה דרך הרשת אינה פועלת.

יש להגדיר את תוכנת האבטחה/חומת האש של צד שלישי כך שתאפשר את הסריקה ברשת. כדי 
להוסיף את יציאת 54925 לסריקת רשת, הזינו את המידע להלן:

.Brother NetScan :(שם): הכניסו תיאור כלשהו, לדוגמה Name-ב

ב-Port number (מספר היציאה):   הקלידו 54925.

.UDP (פרוטוקול): יש לוודא שנבחרה יציאת Protocol-ב

עיינו במדריך המצורף לתוכנת האבטחה/חומת האש של צד שלישי או פנו ליצרן התוכנה.

(Macintosh משתמשי)

 בחרו מחדש במכשיר ביישום Device Selector שנמצא בנתיב
   Macintosh HD / Library / Printers / Brother / Utilities / DeviceSelector  

.ControlCenter2 או מתוך רשימת הדגמים שבתוכנה
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בעיות רשת 
הצעותהבעיה

התכונה PC-Fax Receive (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-PC-FAX Rx ברשת, 

הקלידו את המידע הבא:

.Brother PC-FAX Rx :(שם): הזינו תיאור כלשהו, לדוגמה Name-ב

ב-Port number (מספר היציאה):   הקלידו 54926.

.UDP (פרוטוקול): יש לוודא שנבחרה יציאת Protocol-ב

עיינו במדריך המצורף לתוכנת האבטחה/חומת האש של צד שלישי או פנו ליצרן התוכנה.

.Brother לא ניתן להתקין את התוכנה של(Windows®  משתמשי)

אפשרו גישת רשת לתוכנות הבאות אם תוכנת האבטחה שלכם מציגה הודעת התרעה במהלך 
.MFL-Pro Suite התקנת

(Macintosh משתמשי)

אם אתם משתמשים בפונקציית חומת אש או בתוכנת אנטי-וירוס או תוכנה להסרת רוגלה, בטלו 
.Brother אותן באופן זמני והתקינו את התוכנה של

 בדקו את הבעיה באמצעות WLAN Report. לא ניתן להתחבר לרשת אלחוטית.
לחצו על Menu, ולאחר מכן לחצו על a או על b כדי להציג את Print Reports. לחצו על 

Print Reports. לחצו על a או על b כדי להציג את WLAN Report, ולאחר מכן לחצו על 
 .WLAN Report 

�� מדריך למשתמש ברשת.

לחצו על Menu, ולאחר מכן לחצו על a או על b כדי להציג את Network. לחצו על Network. לחצו איפוס הגדרות הרשת.
 .Network Reset ולאחר מכן לחצו על ,Network Reset כדי להציג את b או על a על 

�� מדריך למשתמש ברשת.

בעיות בצג המגע
הצעותהבעיה

לוח מקשי החיוג אינו פועל כאשר מזינים 
מספרים או תווים.

השתמשו בלחצני צג המגע כדי להזין מידע.



94

בדיקת צליל חיוג
כאשר פקס נשלח באופן אוטומטי, ברירת המחדל 

של המכשיר היא לחכות במשך פרק זמן מסוים לפני 
שהוא מחייג את המספר. אם תשנו את הגדרות צליל 

החיוג ל-Detection המכשיר יחייג ברגע שיישמע 
צליל חיוג. הגדרה זו עשויה לחסוך מעט זמן כשפקסים 

נשלחים למספרים שונים רבים. אם שיניתם את 
ההגדרה ואתם חווים בעיות בחיוג, עליכם להחזיר את 

.No Detection ההגדרה להגדרת

. 1 Menu לחצו על

לחצו על a או על b 2 כדי לבחור באפשרות 
.Initial Setup

. 3 Initial Setup לחצו על

. 4 Dial Tone כדי להציג את b או על a לחצו על

. 5 Dial Tone לחצו על

. 6 No Detection או על Detection לחצו על

. 7 Stop/Exit לחצו על

VoIP / הפרעות בקו הטלפון
אם אתם חווים בעיות בשליחה או בקבלה של פקסים 

עקב הפרעות אפשריות בקו, תוכלו לשנות את הגדרת 
האימות, המשנה את מהירות המודם כדי להפחית 

תקלות.

. 1 Menu לחצו על

לחצו על a או על b 2 כדי לבחור באפשרות 
.Initial Setup

. 3 Initial Setup לחצו על

לחצו על a או על b 4 כדי להציג את 
.Compatibility

. 5 Compatibility לחצו על

לחצו על High, Normal 6 או על 
.Basic(for VoIP) 

האפשרות  Basic(for VoIP)  � מאפשרת 
להוריד את מהירות המודם ל-9,600  סיביות 
בשנייה ומבטלת את אפשרות קבלת הפקס 

בצבע ומצב תיקון שגיאות, מלבד שליחת 
פקס בצבע. עדיף להשתמש באפשרות זו 
רק בעת הצורך, אלא אם קיימות הפרעות 

חוזרות בקו.

כדי לשפר את התאימות עם רוב שירותי 
ה-Brother , VoIP ממליצה לשנות את הגדרת 

.Basic(for VoIP)-התאימות ל

האפשרות Normal � מאפשרת להגדיר את 
מהירות המודם ל- 14,400 סיביות לשנייה.

האפשרות High � מגבירה את מהירות 
 המודם ל-33,600  סיביות לשנייה. 

(ברירת המחדל של היצרן).

. 7 Stop/Exit לחצו על

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 
הצג.

. 1 Menu לחצו על

לחצו על a או על b 2 כדי להציג את 
.Machine Info

. 3 Machine Info לחצו על

. 4 Stop/Exit לחצו על

פונקציות איפוס
פונקציות האיפוס הבאות זמינות:

1 Network

ניתן לאפס את שרת ההדפסה ולהחזירו להגדרות 
היצרן שהוגדרו כברירת מחדל, לדוגמה בכל 

הקשור לכתובת IP ולסיסמה.
2 Speed Dial&Fax

האפשרות Speed Dial & Fax (חיוג מהיר ופקס) 
מאפשרת לאפס את ההגדרות הבאות:

חיוג מהיר � 

(חיוג מהיר והגדרת קבוצות)

פקסים מוגדרים 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 � 

(דוח אימות השידור, רשימת חיוג מהיר ודוח 
יומן הפקסים (דוח פעילות))

היסטוריה � 

(היסטוריית שיחות מזוהות והיסטוריית שיחות 
יוצאות)

פקסים בזיכרון � 

3 All Settings

ניתן לשחזר את כל ההגדרות לברירת המחדל של 
היצרן.

חברת Brother ממליצה בחום לבצע פעולה זו לפני 
מסירת המכשיר או השלכתו לאשפה.

הערה
נתקו את כבל הממשק ובחרו ב-Network או 

.All Settings
 

כיצד לאפס את המכשיר

. 1 Menu לחצו על

לחצו על a או על b 2 כדי לבחור באפשרות 
.Initial Setup

. 3 Initial Setup לחצו על

. 4 Reset כדי להציג את b או על a לחצו על

. 5 Reset לחצו על

לחצו כדי לבחור את הפונקציה שאותה תרצו  6 
להגדיר. 

לחצו על Yes 7 כדי לאשר.

לחצו על Yes למשך 2 8 שניות כדי לאתחל את 
המכשיר.
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ג
תכנות על-גבי הצג

המכשיר שלכם עוצב כך שיהיה קל לתפעול באמצעות 
תכנות על גבי צג ה-LCD תוך שימוש בלחצני 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



תפריט ותכונות 

97

ג

טבלת התפריטים
טבלת התפריטים תסייע לכם בהבנת פריטי התפריטים והאפשרויות שמופיעות בתוכנת המכשיר. הגדרות היצרן 

מופיעות בגופן מודגש ומסומנות בכוכבית.

AMenu

 תיאוראפשרויותרמה 3רמה 2רמה 1
General SetupMode Timer—Off

Sec 0

 30 Secs

 1 Min

  2 Mins* 

 5 Mins

אפשרות זו מגדירה את פרק 
הזמן לפני שהמכשיר חוזר 

למצב פקס.
ראו 

Paper Type— Plain Paper* 

Inkjet Paper

Brother BP71

Brother BP61

Other Glossy

Transparency

הגדרת סוג הנייר המונח 
במגש הנייר.

Paper Size— A4* 

A5

10x15cm

Letter

הגדרת גודל הנייר המונח 
במגש הנייר.

VolumeRingOff

Low

 Med* 

High

אפשרות זו מאפשרת את כוונון 
עוצמת הצלצול.

BeeperOff

 Low* 

Med

High

אפשרות זו מאפשרת לכוון את 
עוצמת הקול של המקשים.

SpeakerOff

Low

 Med* 

High

אפשרות זו מאפשרת לכוונן 
את עוצמת הרמקול.

Auto Daylight— On* 

Off

אפשרות זו מאפשרת לשנות 
את שעון המכשיר באופן 

אוטומטי לשעון קיץ. 
ראו 

 מדריך מתקדם למשתמש

הגדרות היצרן מופיעות בגופן מודגש ומסומנות בכוכבית.
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 תיאוראפשרויותרמה 3רמה 2רמה 1

General Setup

(המשך)

LCD SettingsBacklight Light* 

Med

Dark

אפשרות זו מאפשרת לכוונן 
את רמת הבהירות של תאורת 

הצג.

Dim TimerOff

 10 Secs

 20 Secs

  30 Secs* 

אפשרות זו מאפשרת להגדיר 
את משך הזמן שבו תאורת 

הרקע של הצג תמשיך לדלוק 
לאחר הלחיצה האחרונה על 

מקש כלשהו.
ראו 

Sleep Mode— 1 Min

 2 Mins

 3 Mins

  5 Mins* 

 10 Mins

 30 Mins

 60 Mins

אפשרות זו מאפשרת להגדיר 
את משך הזמן שבו יהיה 

המכשיר במצב אי-פעילות 
לפני מעבר למצב שינה.

FaxSetup ReceiveRing Delay0

1

2*

3

4

5

6

7

8

(דוגמה לבריטניה)

הגדרת מספר הצלצולים 
שיחלפו לפני שהמכשיר יענה 
במצבי Fax Only (פקס בלבד) 

או Fax/Tel (פקס/טלפון).

F/T Ring Time 20 Secs

  30 Secs* 

 40 Secs

 70 Secs

הגדרת משך הצלצול המהיר 
הכפול במצב פקס/טלפון.

Fax PreviewOn

 Off* 

אפשרות זו מאפשרת צפייה 
מקדימה בפקסים שהתקבלו.

Fax Detect On* 

Off

אפשרות זו מאפשרת לקבל 
פקסים באופן אוטומטי כאשר 

אתם עונים לשיחות טלפון 
ושומעים צלילי פקס.

 מדריך מתקדם למשתמש

הגדרות היצרן מופיעות בגופן מודגש ומסומנות בכוכבית.
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ג

 תיאוראפשרויותרמה 3רמה 2רמה 1

Fax

(המשך)

Setup Receive

(המשך)

Remote Codes On* 

(#51  , *51)

Off

אפשרות זו מאפשרת מענה 
לשיחות נכנסות באמצעות 
שלוחות טלפון או מכשירי 

טלפון חיצוניים והפעלת 
המכשיר או כיבויו באמצעות 

קוד. באפשרותכם להתאים את 
הקודים באופן אישי.

Auto Reduction On* 

Off

הקטנת גודל הפקסים הנכנסים 
כדי להתאים אותם לגודל הנייר.

ראו 

Memory Receive Off* 

Fax Forward

Fax Storage

PC Fax Receive

אפשרות זו מאפשרת לכם 
להגדיר את המכשיר כך 

שיעביר הודעות פקס, ישמור 
פקסים נכנסים בזיכרון (לביצוע 

קבלת פקסים מרחוק), או 
ישלח פקסים למחשב שלכם.

 Fax אם בחרתם באפשרות
 ,PC-Fax Receive או Forward

תוכלו להפעיל את תכונת 
.Backup Print האבטחה של

Report SettingXMIT ReportOn

On+Image

 Off* 

Off+Image

אפשרות זו מאפשרת את 
בחירת ההגדרה הבסיסית 

עבור דוח אימות.

Journal PeriodOff

 Every 50 Faxes* 

Every 6 Hours

Every 12 Hours

Every 24 Hours

Every 2 Days

Every 7 Days

הגדרת פרק הזמן להדפסה 
אוטומטית של יומן הפקסים 

 (דוח פעילות). 
אם בחרתם אפשרות 

שונה מ-Off או 
 ,Every 50 Faxes-מ

תוכלו להגדיר את הזמן עבור 
 האפשרות שנבחרה. 

אם בחרתם באפשרות 
Every 7 Days, תוכלו 
לקבוע את היום בשבוע.

ראו 

Print Document—— הדפסת פקסים נכנסים
השמורים בזיכרון. ראו 

Remote Access—--- הגדרת קוד אישי למשיכה
מרחוק. ראו 

Remaining Jobs—— אפשרות זו מאפשרת לבדוק
אילו משימות נותרו בזיכרון 
ומאפשרת לבטל משימות 

על-פי בחירה. ראו 

 מדריך מתקדם למשתמש

הגדרות היצרן מופיעות בגופן מודגש ומסומנות בכוכבית.
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 תיאוראפשרויותרמה 3רמה 2רמה 1

Fax

(המשך)

MiscellaneousMem Security— הגבלת מרבית הפונקציות
מלבד קבלת פקסים לזיכרון.

ראו 
BT Call Sign

(בריטניה בלבד)

On

 Off* 

אפשרות זו ניתנת לשימוש עם 
.(BT אות זיהוי) BT Call Sign 

ראו 

Caller ID

(בריטניה ואירלנד 
בלבד)

 On* 

Off

אפשרות זו מאפשרת לצפות 
ברשימה של 30 השיחות 

המזוהות האחרונות השמורות 
בזיכרון או הדפסת הרשימה.

 מדריך מתקדם למשתמש

הגדרות היצרן מופיעות בגופן מודגש ומסומנות בכוכבית.
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ג

תפריט רשת

 תיאוראפשרויותרמה 4רמה 3רמה 2רמה 1
NetworkWired LANTCP/IPBOOT Method Auto* 

Static

RARP

BOOTP

DHCP

בחירת שיטת 
האתחול המתאימה 

ביותר לצורכיכם.

ראו 

IP Address.[000-255]

.[000-255]

.[000-255]

[000-255]

אפשרות זו מאפשרת 
את הזנת כתובת 

.IP-ה

Subnet Mask.[000-255]

.[000-255]

.[000-255]

[000-255]

אפשרות זו מאפשרת 
הזנת הכתובת של 

מסיכת רשת משנה.

Gateway.[000-255]

.[000-255]

.[000-255]

[000-255]

אפשרות זו מאפשרת 
את הזנת כתובת 

השער.

Node NameBRNXXXXXXXXXXXX אפשרות זו
מאפשרת את הזנת 

שם הצומת.

WINS Config Auto* 

Static

אפשרות זו מאפשרת 
לבחור במצב תצורת 

.WINS

WINS Server  (Primary) 
000.000.000.000

  (Secondary) 
000.000.000.000

אפשרות זו מאפשרת 
ציון כתובת IP של 

שרת WINS ראשי או 
משני.

DNS Server  (Primary) 
000.000.000.000

  (Secondary) 
000.000.000.000

אפשרות זו מאפשרת 
ציון כתובת IP של 

שרת DNS ראשי או 
משני.

APIPA On* 

Off

אפשרות זו מאפשרת 
למקם את כתובת 

ה-IP באופן אוטומטי 
מטווח כתובות 

הקישור המקומי.

 מדריך למשתמש ברשת

הגדרות היצרן מופיעות בגופן מודגש ומסומנות בכוכבית.
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 תיאוראפשרויותרמה 4רמה 3רמה 2רמה 1

Network

(המשך)

Wired LAN

(המשך)

Ethernet— Auto* 

100B-FD

100B-HD

10B-FD

10B-HD

בחירת מצב הקישור 
לאתרנט.

ראו 

MAC Address—— תוכלו לראות את
כתובת ה-MAC של 

המכשיר שלכם.
WLANTCP/IPBOOT Method  Auto*

Static

RARP

BOOTP

DHCP

אפשרות זו מאפשרת 
את בחירת שיטת 

האתחול המתאימה 
ביותר בעבורכם.

IP Address.[000-255]

.[000-255]

.[000-255]

[000-255]

.IP הזנת כתובת

Subnet Mask.[000-255]

.[000-255]

.[000-255]

[000-255]

הזנת הכתובת של 
מסיכת רשת משנה.

Gateway.[000-255]

.[000-255]

.[000-255]

[000-255]

הזנת כתובת שער.

Node NameBRWXXXXXXXXXXXX.הזנת שם הצומת

WINS Config Auto* 

Static

אפשרות זו מאפשרת 
לבחור במצב תצורת 

.WINS

WINS Server  (Primary) 
000.000.000.000

  (Secondary) 
000.000.000.000

ציון כתובת IP של 
שרת WINS ראשי או 

משני.

DNS Server  (Primary) 
000.000.000.000

  (Secondary) 
000.000.000.000

ציון כתובת IP של 
שרת DNS ראשי או 

משני.

 מדריך למשתמש ברשת

הגדרות היצרן מופיעות בגופן מודגש ומסומנות בכוכבית.
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ג

 תיאוראפשרויותרמה 4רמה 3רמה 2רמה 1
Network

(המשך)

WLAN

(המשך)

TCP/IP

(המשך)

APIPA On* 

Off

אפשרות זו מאפשרת 
למקם את כתובת 

ה-IP באופן אוטומטי 
מטווח כתובות 

הקישור המקומי.

ראו 

Setup Wizard—— 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

באפשרותכם לבחור ——
בקלות הגדרות 

לרשת האלחוטית 
באמצעות WPS עם 

.PIN קוד
WLAN StatusStatus— תוכלו לראות את

המצב הנוכחי של 
הרשת האלחוטית.

Signal— תוכלו לראות את
עוצמת אות הרשת 

האלחוטית הנוכחית.
SSID— תוכלו לראות את

ה-SSID הנוכחי.
Comm. Mode— תוכלו לראות את

מצב התקשורת 
הנוכחי.

MAC Address—— תוכלו לראות את
כתובת ה-MAC של 

המכשיר שלכם.
Network I/F— Wired LAN * 

WLAN

תוכלו לבחור את סוג —
חיבור הרשת.

Network Reset——— אפשרות זו מאפשרת
לשחזר את כל 

הגדרות הרשת 
להגדרות ברירת 

המחדל של היצרן.

 מדריך למשתמש ברשת

הגדרות היצרן מופיעות בגופן מודגש ומסומנות בכוכבית.
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BMenu (המשך)

 תיאוראפשרויותרמה 3רמה 2רמה 1
Print ReportsXMIT Verify——.הדפסת רשימות ודוחות אלו

ראו  Quick Dial—Alphabetical Order

Numerical Order

Fax Journal——
User Settings——

Network Config——
WLAN Report——

Caller ID hist. ——
Machine Info. Serial No. —— אפשרות זו מאפשרת לבדוק

את המספר הסידורי של 
המכשיר שברשותכם.

Initial SetupReceive Mode— Fax Only* 

Fax/Tel

External TAD

Manual

בחירת שיטת קבלת הפקסים 
המתאימה ביותר לצורכיכם.

Date&Time—— הצגת התאריך והשעה על גבי
הצג ובכותרת של כל הפקסים 

הנשלחים מהמכשיר.
ראו 

Station ID—Fax: 

Name: 

הקישו את שמכם ואת מספר 
הפקס שלכם כך שיופיעו על 

גבי כל פקס שתשלחו.
Tone/Pulse— Tone* 

Pulse

אפשרות זו מאפשרת את 
בחירת מצב החיוג הרצוי.

Dial Tone—Detection

 No Detection* 

אפשרות זו מאפשרת להפעיל 
או לבטל את זיהוי צליל החיוג.

Phone Line Set— Normal* 

PBX

ISDN

אפשרות זו מאפשרת לבחור 
את סוג קו הטלפון.

Compatibility— High* 

Normal

Basic (for VoIP) 

אפשרות זו מאפשרת להגדיר 
את מהירות המודם לסיוע 

בפתרון בעיות בשידור.

 מדריך מתקדם למשתמש

מדריך להתקנה מהירה

 מדריך למשתמש בתוכנה

הגדרות היצרן מופיעות בגופן מודגש ומסומנות בכוכבית.
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ג

 תיאוראפשרויותרמה 3רמה 2רמה 1
Initial Setup

(המשך)

ResetNetwork— איפוס שרת ההדפסה
להגדרות היצרן שהוגדרו 

כברירת מחדל, כגון הגדרות 
.IP סיסמה וכתובת

Speed Dial&Fax— 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— איפוס כל הגדרות המכשיר אל
הגדרות ברירת המחדל של 

היצרן.
Disc 
Print 
Alignment

אפשרות זו מאפשרת את ——
יישור מיקום ההדפסה.

ראו 

 מדריך מתקדם למשתמש

מדריך להתקנה מהירה

 מדריך למשתמש בתוכנה

הגדרות היצרן מופיעות בגופן מודגש ומסומנות בכוכבית.
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C ( ) FAX

 תיאוראפשרויותרמה 3רמה 2רמה 1
Call HistoryOutgoing CallSend a fax— באפשרותכם לבחור מספר

מהיסטוריית השיחות היוצאות 
לשלוח אליו פקס, להוסיף אותו 

לחיוג מהיר או למחוק אותו.

MoreAdd to 
Speed Dial

Delete

Caller ID hist. Send a fax— באפשרותכם לבחור מספר
מהיסטוריית השיחות 

המזוהות, לשלוח אליו פקס, 
להוסיף אותו לחיוג מהיר או 

למחוק אותו.

MoreAdd to 
Speed Dial

Delete

Speed Dial—Send a fax— באפשרותכם לחייג באמצעות
לחיצה על מקשים ספורים 

.(Start ועל) בלבד
MoreSet Speed Dial ,שמירת מספרים לחיוג מהיר

כך שתוכלו לחייג על-ידי לחיצה 
על מקשים ספורים בלבד על 

.(Start ועל) המסך

Setup Groups באפשרותכם להגדיר מספרי
 קבוצות לשידור.

ראו 
Change באפשרותכם לשנות את

מספרי החיוג המהיר.
Delete באפשרותכם למחוק את

מספרי החיוג המהיר.
Fax Resolution—— Standard* 

Fine

S.Fine

Photo

אפשרות זו מאפשרת להגדיר 
את הרזולוציה של פקסים 

 יוצאים.
ראו 

Contrast—— Auto* 

Light

Dark

אפשרות זו מאפשרת לשנות 
את רמת הבהירות או הכהות 

 של פקסים שאתם שולחים.
ראו 

 מדריך מתקדם למשתמש

הגדרות היצרן מופיעות בגופן מודגש ומסומנות בכוכבית.
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 תיאוראפשרויותרמה 3רמה 2רמה 1
Advanced 
Settings

BroadcastingAdd Number— ניתן לשלוח את אותה הודעת
הפקס ליותר ממספר פקס 

 אחד.
ראו  Speed Dial—

Preview—On

 Off* 

צפייה בתצוגה מקדימה של 
הודעת פקס לפני שליחתה.

Delayed Fax—On

 Off* 

הגדרת השעה בתבנית של 24 
שעות שבה יישלחו הפקסים 

 המושהים.
ראו 

Batch TX—On

 Off* 

שילוב מספר פקסים מושהים 
לשליחה לאותו מספר פקס 
באותה שעה ביום בשידור 

 אחד.
ראו 

Real Time TX—On

 Off* 

באפשרותכם לשלוח פקסים 
מבלי להשתמש בזיכרון 

 המכשיר.
ראו 

Polled TX—Standard

Secure

 Off* 

הגדרת המסמך כך שיימשך 
 על-ידי מכשיר פקס אחר.

ראו 

Polling RX—Standard

Secure

Timer

 Off* 

הגדרת המכשיר שלכם כך 
 שימשוך פקסים ממכשיר אחר.

ראו 

Overseas Mode—On

 Off* 

הגדירו מצב זה ל-On (מופעל), 
אם אתם מתקשים לשלוח 

 פקסים לחו"ל.
ראו 

Glass ScanSize— A4* 

Letter

קביעת גודל שטח הסריקה של 
פקסים.

Set New Default——Fax Resolution

Contrast

Preview

Real Time TX

Glass ScanSize

תוכלו לשמור את הגדרות 
 הפקס שלכם.

ראו 

Factory Reset——— תוכלו לשחזר את כל הגדרות
 ברירת המחדל של היצרן.

ראו 

 מדריך מתקדם למשתמש

הגדרות היצרן מופיעות בגופן מודגש ומסומנות בכוכבית.
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( D) SCAN

 תיאוראפשרות 3אפשרות 2אפשרות 1רמה 1
to File——— תוכלו לסרוק מסמך שחור-לבן

 או צבעוני למחשב.
ראו 

to Media (בזמן 
שכרטיס זיכרון או כונן 

 USB זיכרון הבזק מסוג
מוכנס למכשיר)

Quality—Color 100 dpi

 Color 200 dpi * 

Color 300 dpi

Color 600 dpi

B/W 100 dpi

B/W 200 dpi

B/W 300 dpi

תוכלו לבחור את רזולוציית 
הסריקה ואת התבנית עבור 

הקובץ שלכם.

File Type— אם בחרתם)
באפשרות לסריקה 
בצבע בהגדרה של 

Quality (איכות))

PDF*

JPEG

(אם בחרתם 
באפשרות לסריקה 

בשחור-לבן בהגדרה 
של Quality (איכות))

TIFF

 PDF * 

File Name——.תוכלו לשנות את שם הקובץ

Auto Crop—On

 Off* 

סריקה של כמה מסמכים 
המונחים על זכוכית הסורק, כל 

מסמך בנפרד, לכרטיס זיכרון 
או לכונן זיכרון הבזק מסוג 

.USB 
 ראו 

Set New Default—Quality

File Type

Auto Crop

תוכלו לשמור את הגדרות 
הסריקה כהגדרות ברירת 

 המחדל.
ראו 

Factory Reset—— תוכלו לשחזר את כל הגדרות
 ברירת המחדל של היצרן.

ראו 

 מדריך למשתמש בתוכנה

 מדריך מתקדם למשתמש

הגדרות היצרן מופיעות בגופן מודגש ומסומנות בכוכבית.
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ג

 תיאוראפשרות 3אפשרות 2אפשרות 1רמה 1
to Email——— באפשרותכם לסרוק מסמך

שחור-לבן או צבעוני לתוך 
יישום הדואר האלקטרוני 

 שלכם.
ראו 

to OCR

 (זמין לאחר הורדת
 Presto! PageManager 

 עבור משתמשי
 Macintosh. עיינו

 בסעיף גישה לתמיכה
 Brother של 

 (Macintosh) 
 �� בעמודים

הקודמים.

באפשרותכם להמיר מסמך ———
המכיל טקסט למסמך שניתן 

 לעריכה.
ראו 

to Image——— באפשרותכם לסרוק תמונה
צבעונית לתוך היישום הגרפי 

 שברשותכם.
ראו 

 Web Service
(אפשרות זו מופיעה 
בעת התקנת סורק 

שירותי רשת, 
 Windows® -המוצג ב

(.Explorer

Scan—— באפשרותכם לסרוק נתונים
באמצעות שימוש בפרוטוקול 

 שירותי רשת.
ראו 

Scan for E-mail——
Scan for OCR——
Scan for Fax——

Scan for Print——

 מדריך למשתמש בתוכנה

 מדריך מתקדם למשתמש

הגדרות היצרן מופיעות בגופן מודגש ומסומנות בכוכבית.
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 תיאוראפשרויותרמה 3רמה 2רמה 1
Quality——Fast

 Normal* 

Best

אפשרות זו מאפשרת לבחור 
את רזולוציית הצילום עבור 

 העותק הבא.
ראו 

Paper Type—— Plain Paper*

Inkjet Paper

Brother BP71

Brother BP61

Other Glossy

Transparency

הגדרת סוג הנייר בהתאם 
לנייר המונח במגש הנייר.

Paper Size—— A4*

A5

10x15cm

Letter

אפשרות זו מאפשרת לבחור 
את גודל הנייר בהתאם לנייר 

המונח במגש הנייר.

Enlarge/Reduce*100%———

Enlarge— 198% 10x15cm →A4ראו 

 186% 10x15cm→LTR

141%  A5→A4

תוכלו לבחור את שיעור 
ההגדלה עבור העותק הבא.

Reduce— 97% LTR→A4

 93% A4→LTR

 83% LGL→A4

 69% A4→A5

 47% A4→10x15cm

תוכלו לבחור את שיעור 
ההקטנה עבור העותק הבא.

Fit to Page—— המכשיר יכוון את הגודל באופן
אוטומטי בהתאם לגודל הנייר 

שהגדרתם.
Custom(25-400%) —— תוכלו לבחור את שיעור

ההגדלה או ההקטנה בהתאם 
לסוג המסמך שלכם.

Density 
ראו 

הגדרת צפיפות העותקים. ——

 מדריך מתקדם למשתמש

הגדרות היצרן מופיעות בגופן מודגש ומסומנות בכוכבית.

+2

+1

-1

Light

-2

Dark

0

( A) צילום
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 תיאוראפשרויותרמה 3רמה 2רמה 1
Stack/Sort—— Stack* 

Sort

באפשרותכם לערום או למיין 
 עותקים מרובים.

ראו 

Page Layout—— Off(1in1) * 

2in1(P) 

2in1(L) 

2in1(ID) 

4in1(P) 

4in1(L) 

Poster (2x1) 

Poster (2x2) 

Poster (3x3) 

תוכלו לבצע N העתקים בעמוד 
בודד, 2 העתקים בעמוד בודד, 

 או צילום לפוסטר.
ראו 

Duplex CopyOnAdvanced Normal* 

Duplex1

Duplex2

בחירת הגדרות ההדפסה 
 הדו-צדדית.

ראו 

 Portrait
LongEdgeFlip

—

 Landscape
LongEdgeFlip

 Portrait
ShortEdgeFlip

 Landscape
ShortEdgeFlip

 * Off——
Advanced 
Settings

—— Off* 

Ink Save Mode

Thin Paper Copy

Book Copy

Watermark Copy

בחירת הגדרות שונות עבור 
צילום מסמכים, כגון 

 Book Copy
.Watermark Copy-ו 

ראו 

Favorite 
Settings

Store—Favorite:1

Favorite:2

Favorite:3

באפשרותכם לשמור את 
 ההגדרות המועדפות עליכם.

ראו 
Rename

 מדריך מתקדם למשתמש

הגדרות היצרן מופיעות בגופן מודגש ומסומנות בכוכבית.
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Eהגדרות סימן מים

 תיאוראפשרות 4אפשרות 3אפשרות 2אפשרות 1
Edit TemplateText— CONFIDENTIAL * 

DRAFT

COPY

שימוש בתבנית להוספת 
טקסט לתוך המסמך שלכם 

כסימן מים.

ראו 

PositionA

B

C

D

 E * 

F

G

H

I

Pattern

SizeSmall

 Medium * 

Large

Angle -90 °C 

 -45 °C * 

 0 °C 

 +45°C 

 +90 °C 
Transparency-2

-1

0*

+1

+2

Colour Black * 

Green

Blue

Purple

Red

Orange

Yellow

 מדריך מתקדם למשתמש

הגדרות היצרן מופיעות בגופן מודגש ומסומנות בכוכבית.
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 תיאוראפשרות 4אפשרות 3אפשרות 2אפשרות 1
Use ImageScan

(הגדירו את מסמך 
סימן המים ולחצו על 

.(Start

Transparency-2

-1

0*

+1

+2

באפשרותכם להוסיף לוגו או 
טקסט לתוך המסמך שלכם 

כסימן מים באמצעות סריקת 
מסמך נייר.

ראו 

Media

(בחרו תמונה 
ממדיה)

PositionA

B

C

D

 E * 

F

G

H

I

Pattern

הוספת לוגו או טקסט לתוך 
המסמך שלכם כסימן מים על-
ידי שימוש בתמונה השמורה 

במדיה ניידת.

SizeSmall

 Medium * 

Large

Angle -90 °C 

 -45  °C * 

 0°C 

 +45 °C 

 +90 °C 
Transparency-2

-1

0*

+1

+2

 מדריך מתקדם למשתמש

הגדרות היצרן מופיעות בגופן מודגש ומסומנות בכוכבית.
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( F) PHOTO
 תיאוראפשרויותרמה 3רמה 2רמה 1

View Photo(s)  הדפסת כל) 
התמונות)

(Auto Correct)

ראו הגדרות 
ההדפסה בטבלה 

שלהלן.

תוכלו להדפיס את כל התמונות 
השמורות בכרטיס זיכרון או 

.USB בכונן זיכרון הבזק מסוג

  

(Slide Show)

המכשיר יפעיל הצגת שקופיות 
של התמונות שלכם.

המכשיר יחליט על האפקט 
 המתאים ביותר לצילום שלכם.

ראו 
Enhance PhotoEnhance

(Auto Correct)

(Enhance Skin)

(Enhance Scenery)

(Remove Red-Eye)

(Night Scene)

(Fill Light)

(Whiteboard)

(Monochrome)

(Sepia)

Auto Correct) 
(& Remove Red-Eye

ראו הגדרות 
ההדפסה בטבלה 

שלהלן.

תוכלו להתאים את התמונות 
 שלכם באמצעות הגדרות אלו.

ראו 

Trim— באפשרותכם לחתוך את
התמונות שלכם ולהדפיס חלק 

 מתמונה.
ראו 

 מדריך מתקדם למשתמש

הגדרות היצרן מופיעות בגופן מודגש ומסומנות בכוכבית.



תפריט ותכונות 

115

ג

 תיאוראפשרויותרמה 3רמה 2רמה 1
Index PrintIndex Sheet 6 Images / Line

 5 Images / Line

עיינו בסעיף 
הגדרות הדפסה 

עבור גיליון אינדקס 
�� בעמודים הבאים.

תוכלו להדפיס דף עם תמונות 
 ממוזערות.

ראו 

Print Photos— ראו הגדרות
ההדפסה בטבלה 

שלהלן.

באפשרותכם להדפיס תמונה 
 בודדת.

ראו 

 מדריך מתקדם למשתמש

הגדרות היצרן מופיעות בגופן מודגש ומסומנות בכוכבית.

Gהגדרות הדפסה

 תיאוראפשרות 4אפשרות 3אפשרות 2אפשרות 1
Print Quality

(לא זמין עבור 
.(DPOF הדפסת

Normal

  Photo* 

ראו בחרו את איכות ההדפסה.——

Paper TypePlain Paper

Inkjet Paper

Brother BP71

Brother BP61

 Other Glossy * 

בחרו את סוג הנייר.——

Paper Size   10x15cm*

13x18cm

A4

Letter

(כשבחרתם ב-A4 או 
(Letter-ב

8x10cm

9x13cm

10x15cm

13x18cm

15x20cm

 Max. Sizes *

בחרו את הנייר ואת גודל —
ההדפסה.

Brightness

(לא זמין אם 
בחרתם בפונקציות 

(.Enhance

כיוון הבהירות.—— 

 מדריך מתקדם למשתמש

הגדרות היצרן מופיעות בגופן מודגש ומסומנות בכוכבית.

+2

+1

-1

Dark

-2

Light

0
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 תיאוראפשרות 4אפשרות 3אפשרות 2אפשרות 1
Contrast

(לא זמין אם 
בחרתם בפונקציות 

(.Enhance

ראו כיוון ניגודיות ההעתקים.—— 

Color Enhance

(לא זמין אם 
בחרתם בפונקציות 

(.Enhance

On

 Off* 

White Balance  כיוון הגוון של האזורים
הלבנים.

Sharpness  שיפור חדות הפרטים של
התמונה.

Color Density  כיוון כמות הצבע הכוללת
בתמונה.

Cropping On* 

Off

חיתוך התמונה סביב השוליים ——
על מנת להתאים אותה לגודל 

הנייר או לגודל ההדפסה. 
השביתו תכונה זו אם ברצונכם 

להדפיס תמונות שלמות או 
להימנע מחיתוך לא רצוי של 

התמונה.
Borderless On* 

Off

הגדלת האזור הניתן להדפסה ——
כך שיתאים לשולי הדף.

Date Print

(לא זמין עבור 
.(DPOF הדפסת

On

 Off* 

הדפסת התאריך על התמונה.——

 מדריך מתקדם למשתמש

הגדרות היצרן מופיעות בגופן מודגש ומסומנות בכוכבית.

+2

+1

-1

-2

0

+2

+1

-1

-2

0

+2

+1

-1

-2

0

+2

+1

-1

-2

0
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ג

 תיאוראפשרות 4אפשרות 3אפשרות 2אפשרות 1
Set New DefaultPrint Quality

Paper Type

Paper Size

Brightness

Contrast

Color Enhance

Cropping

Borderless

Date Print

באפשרותכם לשמור את ——
הגדרות ההדפסה כהגדרות 

ברירת המחדל.

ראו 

Factory Reset——— באפשרותכם לאפס את כל
ההגדרות בחזרה להגדרות 

ברירת המחדל של היצרן.

 מדריך מתקדם למשתמש

הגדרות היצרן מופיעות בגופן מודגש ומסומנות בכוכבית.

Hהגדרות הדפסה עבור גיליון אינדקס

 תיאוראפשרות 4אפשרות 3אפשרות 2אפשרות 1
Paper Type Plain Paper* 

Inkjet Paper

Brother BP71

Brother BP61

Other Glossy

ראו בחרו את סוג הנייר.——

Paper Size A4* 

Letter

בחרו בגודל הדף.——

 מדריך מתקדם למשתמש

הגדרות היצרן מופיעות בגופן מודגש ומסומנות בכוכבית.
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( I)  Speed Dial 

 תיאוראפשרויותרמה 3רמה 2רמה 1
Speed DialSend a fax—— באפשרותכם לחייג באמצעות

לחיצה על מקשים ספורים 
.(Start ועל) בלבד

MoreSet Speed Dial— ,שמירת מספרים לחיוג מהיר
כך שתוכלו לחייג על-ידי לחיצה 

על מקשים ספורים בלבד על 
.(Start ועל) המסך

Setup Groups— הגדרת מספרי קבוצה לשידור
 קבוצתי.

ראו 
Change— באפשרותכם לשנות את

מספרי החיוג המהיר.
Delete— באפשרותכם למחוק את

מספרי החיוג המהיר.

 מדריך מתקדם למשתמש

הגדרות היצרן מופיעות בגופן מודגש ומסומנות בכוכבית.

( J) Call History

תיאוראפשרויותרמה 3רמה 2רמה 1
Call HistoryOutgoing CallSend a fax— באפשרותכם לבחור מספר

מהיסטוריית השיחות היוצאות 
ולהתקשר אליו, לשלוח אליו 

פקס, להוסיף אותו לחיוג מהיר 
או למחוק אותו.

MoreAdd to 
Speed Dial

Delete

Caller ID hist. Send a fax— באפשרותכם לבחור מספר
מהיסטוריית השיחות 

המזוהות, לשלוח אליו פקס, 
להוסיף אותו לחיוג מהיר או 

למחוק אותו.

MoreAdd to 
Speed Dial

Delete

הגדרות היצרן מופיעות בגופן מודגש ומסומנות בכוכבית.

KFax Preview

תיאוראפשרויותרמה 3רמה 2רמה 1
Fax Preview——Yes

 No * 

אתם יכולים לצפות על צג 
ה-LCD בפקסים שהתקבלו.

הגדרות היצרן מופיעות בגופן מודגש ומסומנות בכוכבית.
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ג

( L) Ink

תיאוראפשרויותרמה 3רמה 2רמה 1
InkTest Print—Print Quality

Alignment

אפשרות זו מאפשרת לכם 
לבדוק את איכות או את יישור 

ההדפסה.

Cleaning—Black

Color

All

אפשרות זו מאפשרת לכם 
לנקות את ראש הדיו.

Ink Volume—— אפשרות זו מאפשרת לכם
 לראות את כמות הדיו הזמינה.

ראו 

 מדריך מתקדם למשתמש

הגדרות היצרן מופיעות בגופן מודגש ומסומנות בכוכבית.

MDisc

תיאוראפשרויותרמה 3רמה 2רמה 1
DiscCopy from disc—— ניתן להדפיס על מדיה

  ,CD-R/RW מתאימה, כגון
DVD-R/RW ותקליטור 

.Blu-ray ™  
ראו 

Copy from photo——
Print from card——

 מדריך למשתמש בתוכנה

הגדרות היצרן מופיעות בגופן מודגש ומסומנות בכוכבית.
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Nהזנת טקסט

בעת הגדרת אפשרויות מסוימות בתפריט, ייתכן שתצטרכו להזין טקסט למכשיר.  לחצו על  כדי לעבור בין 
אותיות, ספרות ותווים מיוחדים. לכל מקש-אות בצג ה-LCD משויכים עד ארבעה תווים. בעזרת לחיצות חוזרות על 

המקש המתאים, ניתן להגיע לתו הרצוי.
 

הזנת רווחים 
. להזנת רווח לחצו על  כדי לבחור תווים מיוחדים, ולאחר מכן לחצו על מקש הרווח  או על 

הערה
התווים הזמינים עשויים להשתנות ממדינה למדינה.

 

ביצוע תיקונים
אם הזנתם תו שגוי וברצונכם לשנות אותו, השתמשו במקשי החיצים כדי להעביר את הסמן אל מתחת התו השגוי. 
. הזינו שוב את התו הנכון. אתם אף יכולים להזין אותיות על-ידי הזזת הסמן ולחיצה על אות. לאחר מכן לחצו על 

חזרה על אותיות
אם עליכם להזין תו שנמצא באותו מקש כמו התו הקודם, לחצו על c כדי להזיז את הסמן ימינה, ולאחר מכן לחצו שוב 

על המקש.
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ד

ד
כללי

הערה
 פרק זה מספק סיכום של מפרט המכשיר. למידע נוסף אודות מפרט המכשיר בקרו באתר

 /http://www.brother.com לקבלת פרטים.
 

הזרקת דיוסוג המדפסת
שחור-לבן:ראש הדפסה

צבע:

1 x 210 עם מזרקי Piezo

3 x 210 עם מזרקי Piezo

MB 64  קיבולת זיכרון

צג מגע 3.3 אינץ' (82.8 מ"מ) LCDTFT Colour LCD (צג גבישי נוזלי)
220V  AC עד 50Hz /60Hz  240Vמקור מתח

כ- W  24  2מצב צילום:צריכת מתח  1

כ-W 6.5 מצב המתנה:
כ-W 2.5 מצב שינה:
כ-W 0.15 מצב 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

מפרט
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 מידות

9.3 ק"גמשקל

dB =   Lpam 50  או פחות 1בפעולה:רעש

ISO9296 6.27   2 (שחור-לבן)צילום מסמכים:רעש לפי B(A)  =  Lwad

B(A)  =  Lwad 5.83  (צבע)

B(A)  =  Lwad 3.1  (שחור-לבן/צבע)המתנה:

בפעולה:טמפרטורה

באיכות ההדפסה 
הגבוהה ביותר:

  35°C  10° עדC

  33°C  20° עדC

בפעולה:לחות

באיכות ההדפסה 
הגבוהה ביותר: 

20%  עד 80% (ללא עיבוי)

20%  עד 80% (ללא עיבוי)

עד 15 דפים 3 (סוג נייר: 90 גר'/מ"ר בגודל A4 או Letter)ADF (מזין המסמכים האוטומטי) 
עד 20 עמודים עם תנאים 4

רוחב מזין מסמכים אוטומטי: 148 מ"מ  עד  215.9 מ"מגודל המסמך 

אורך מזין המסמכים האוטומטי: 148  מ"מ עד  355.6 מ"מ

רוחב זכוכית הסורק: לכל היותר 215.9 מ"מ

אורך זכוכית הסורק: לכל היותר 297 מ"מ
הרעש תלוי בתנאי ההדפסה.  1

ציוד משרדי עם B(A) < LWAd 6.30    אינו מתאים לשימוש בחדרים שאנשים מבצעים בהם בעיקר עבודה המחייבת מאמץ מחשבתי.   2 
ציוד מסוג זה יש למקם בחדרים נפרדים בגלל רמת הרעש שהוא פולט.

שימוש בנייר 64 עד 90 גר'/מ"ר.  3

שימוש בנייר XEROX4200  75 גר'/מ"ר, טמפרטורה C -  20 °C° 26, לחות 40% - 50% ללא עיבוי.   4

180 mm

405 mm

519 mm

374 mm

378 mm

180 מ"מ

405 מ"מ

378 מ"מ

374 מ"מ

519 מ"מ
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ד
חומרי הדפסה

מגש נייר הזנת נייר 
סוג הנייר: � 

 נייר רגיל, נייר הזרקת דיו  (נייר מצופה), 
נייר מבריק, 1 ושקף 1  2

גודל הנייר: � 

A6  ,A5  ,Letter  ,Executive  ,A4,  מעטפות (מסחריות מס' Monarch  ,C5  ,DL ,10),  נייר 
צילום x 10 15 ס"מ, נייר צילום  x 13  2L 18 ס"מ, וכרטיס אינדקס x 127 203 מ"מ 3

רוחב: 98 מ"מ - 215.9 מ"מ

אורך: 148  מ"מ - 297 מ"מ

לקבלת פרטים נוספים, עיינו בסעיף משקל, עובי וקיבולת הנייר 
�� בעמודים הקודמים.

קיבולת נייר מרבית במגש הנייר:  � 

בערך כמאה גיליונות של נייר רגיל במשקל 80 גר'/מ"ר

מגש נייר צילום
סוג הנייר: � 

נייר רגיל, נייר הזרקת דיו (נייר מצופה) ונייר מבריק 1

גודל הנייר: � 

נייר צילום x 10 15 ס"מ ונייר צילום  x 89  L 127 מ"מ

רוחב: 89 מ"מ - 102 מ"מ

אורך: 127 מ"מ - 152 מ"מ

קיבולת נייר מרבית במגש הנייר: � 

בערך 20 גיליונות

עד 50 דפי נייר רגיל בגודל A4 (הדפים יוצאים למגש יציאת הנייר כשצדם המודפס פונה פלט הנייר
כלפי מעלה) 1

עבור נייר מבריק או לשקפים, אנו ממליצים להוציא את הדפים המודפסים ממגש יציאת הנייר מיד לאחר שהם יוצאים מהמכשיר על מנת   1
למנוע מריחה של הדיו.

השתמשו אך ורק בשקפים המומלצים לשימוש במדפסות הזרקת דיו.  2

עיינו בסעיף סוג וגודל הנייר המתאים לכל פעולה �� בעמודים הקודמים.  3
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ITU-T Super Group 3תאימות
חזרה אוטומטיתמהירות המודם

 33,600 סיביות לשנייה 
מזין המסמכים האוטומטי: 208 מ"מ (A4)רוחב סריקה

(A4) זכוכית הסורק: 204 מ"מ
210 מ"מרוחב הדפסה

 רמות: 64 (שחור-לבן)/256 (צבעוני)סולם גווני אפור
סטנדרטיתרזולוציה

dpi x 203 98  (שחור-לבן)

dpi x 203 196  (צבעוני)

גבוהה

dpi x 203 196  (שחור-לבן/צבעוני)

גבוהה במיוחד

dpi x 203 392  (שחור-לבן)

Photo

dpi x 203 196  (שחור-לבן)

100 תחנות x  2 מספריםחיוג מהיר

עד 6קבוצות
250 (200 בחיוג מהיר / 50 בחיוג ידני)שידור

3 פעמים בהפסקות של 5 דקותחיוג חוזר אוטומטי
עד 400 1 עמודים. זיכרון לשידור

עד 400 1 עמודים. קבלה כאשר נגמר הנייר
המילה "עמודים" מתייחסת ל"טבלת בדיקה מספר 1 של ITU-T" (מכתב עסקי רגיל, רזולוציה רגילה, קוד MMR). המפרט הטכני וחומרי   1

ההדפסה נתונים לשינויים ללא הודעה מראש.

פקס
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ד כן/כןצבעוני/שחור-לבן
לכל היותר 210 מ"מרוחב הצילום

ערימה/מיון עד  99 דפיםעותקים מרובים
25% עד 400% (במרווחים של 1%)הגדלה/הקטנה

הדפסה עד ל-x 1200 dpi 1200 רזולוציה
  (2 הצדדים של הדף

[דו-צדדי])
סוג הנייר: � 

נייר רגיל

גודל הנייר: � 

A5  ,Letter  ,A4

Copy
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PhotoCapture Center™ 
  ™ Memory Stick  (MB  -   16 MB  128)  מדיה נתמכת 1

   ( 32 GB  -   256 MB)  Memory Stick PRO™   
   ( 128 MB  -   16 MB)  Memory Stick Duo™   

   ( 32 GB  -   256 MB)  Memory Stick PRO Duo™   
   Memory Stick Micro™ (M2™) עם מתאם  

   (2  GB  -   32 MB)  MultiMedia Card  
   ( 4 GB  -   128 MB)  MultiMedia Card plus  

 ( 1 GB  -   64 MB) עם מתאם MultiMedia Card mobile  
   ( 2 GB 16  עד MB)  SD Memory Card  

  miniSD עם מתאם 
 microSD עם מתאם 

   ( 32 GB 4  עד GB)  SDHC Memory Card  
  miniSDHC עם מתאם  

 microSDHC עם מתאם  
  2 USB כונן זיכרון הבזק מסוג 

( 64 GB  -   48 GB)  SDXC כרטיס זיכרון

עד ל-x 2400 dpi 1200 רזולוציה
 סיומת קבצים 
(פורמט מדיה)

  
DPOF (גרסה  1.0, גרסה 1.1), Exif DCF (עד גרסה 2.1)

 הדפסת תמונות: MOV  ,4  AVI  ,3  JPEG  4 (תבנית תמונה)
סריקה למדיה: PDF  ,JPEG (צבע)

PDF  ,TIFF (שחור-לבן)

 עד 999 קבצים מספר קבצים
(כולל גם את התיקייה שבתוך כרטיסי הזיכרון ובכונן זיכרון הבזק מסוג 

.(USB

על הקבצים להימצא בתיקייה ברמה הרביעית של כרטיס הזיכרון או כונן תיקייה
.USB זיכרון הבזק מסוג

Borderless5 Photo 2L 13 x 18 cm  ,Photo 10 x 15 cm  ,Letter  ,A4 (הדפסה ללא שוליים)

כרטיסי זיכרון, מתאמים וכונן זיכרון הבזק מסוג USB אינם מצורפים למכשיר.  1

USB 2.0 תקן  2
32  GB 16 עד  MB -מ USB תקן אחסון בנפח גדול מסוג

FAT12/FAT16/FAT32/exFAT :תבנית נתמכת
תבנית JPEG מתקדמת אינה נתמכת.  3

JPEG נע בלבד  4

עיינו בסעיף סוג וגודל הנייר המתאים לכל פעולה uu בעמודים הקודמים.  5
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PictBridge

תומך בתקן PictBridge CIPA DC-001 של איגוד יצרני המצלמות ומכשירי תאימות 
ההדמיה.

בקרו באתר  /http://www.cipa.jp/pictbridge לקבלת מידע נוסף.
ממשק USB ישירממשק



128

סורק

כן/כןצבעוני/שחור-לבן
TWAIN תומך(Windows® 7 / Windows Vista ®  / 1  Windows®  XP) כן

2  10.6 .x   ,10.5 .x  ,Mac OS X 10.4.11

WIA תומך(Windows® 7 / Windows Vista ®  / 1  Windows®  XP) כן

ICA תומך(Mac OS X 10.6.x) כן
עיבוד צבע ב - 48 סיביות (קלט)צבע עומק

עיבוד צבע ב- 24 סיביות (פלט)
עד x 19200 dpi 19200   (אינטרפולציה) 3רזולוציה

עד x 2400 dpi  2400 (אופטי) (זכוכית הסורק)

עד x 1200 dpi  2400 (אופטי) (מזין מסמכים אוטומטי)

(לוח הזכוכית של הסורק)רוחב סריקה ואורך סריקה

רוחב: עד 210 מ"מ

אורך: עד 291 מ"מ

(מזין המסמכים האוטומטי)

רוחב: עד 210 מ"מ

אורך: עד 349.6 מ"מ
256 רמותסולם גווני אפור

 Windows ® XP וכן את Windows ® XP Professional  ,Windows ® XP Home Edition כולל את הגרסאות Windows ® XP ,במדריך למשתמש זה  1
.Professional x64 Edition

על מנת להוריד את מנהלי ההתקן האחרונים ולקבל מידע עדכני אודות מערכת Mac OS X שבה אתם משתמשים, בקרו באתר  2 
 . http://solutions.brother.com/ 

סריקה מרבית של x 1200 dpi  1200 בזמן השימוש במנהל התקן WIA עבור Windows Vista ®   ,Windows ® XP ו-Windows ® 7 (רזולוציה של עד   3
.(Brother 19200 הניתנת לבחירה באמצעות תוכנת הסורק של  x 19200 dpi
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ד עד ל-x 6000 dpi 1200 רזולוציה
204 מ"מ [210 מ"מ (ללא שוליים) 1]רוחב הדפסה  3

A6  ,Letter  ,A4,  נייר צילום x 10 15 ס"מ, ללא שוליים  2
 כרטיס אינדקס x 127 203 מ"מ, 

נייר צילום x 89  L 127 מ"מ, נייר צילום x 13  2L 18 ס"מ
 (2 הצדדים של הדף 

[דו-צדדי])
סוג הנייר: � 

נייר רגיל

גודל הנייר: � 

Executive  ,A6  ,A5  ,Letter  ,A4
מהירות הדפסה 4

בזמן שמופעל מאפיין ההדפסה ללא שוליים.  1

עיינו בסעיף סוג וגודל הנייר המתאים לכל פעולה �� בעמודים הקודמים.  2

.A4 בהדפסה על נייר בגודל  3

.http://www.brother.com/  על מנת לקבל מפרט כולל, בקרו באתר  4

מדפסת 
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 2 1  USB.'2.0 שאורכו לא עולה על 2 מ  USB כבל ממשק
3  LAN מקטגוריה 5 ומעלה.כבל UTP כבל אתרנט

IEEE 802.11b/g/n (תשתית/מצב אד-הוק)LAN אלחוטי
.USB 1.1 ניתן גם לחבר את המכשיר למחשב באמצעות ממשק .Hi-Speed USB 2.0 המכשיר כולל ממשק  1

המכשיר לא תומך ביציאות USB חיצוניות.  2

עיינו בסעיף  רשת (LAN)  ��  בעמודים הקודמים.  3 
  ��  מדריך למשתמש ברשת: פרוטוקול נתמך ותכונות אבטחה
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דרישות מהמחשב
מערכות הפעלה ופונקציות תוכנה נתמכות

פלטפורמת מחשב וגרסת 
מערכת הפעלה

פונקציות תוכנת 
PC נתמכות

PC מהירות מעבד ממשק
מינימלית

 RAM
RAM מומלץמינימלי

נפח פנוי בדיסק הקשיח הדרוש 
להתקנה

עבור 
מנהלי 
התקן

עבור יישומים

מערכת 
הפעלה 

Windows® 

 4 1  Windows ® XP Home

 Windows ® XP
 4 1  Professional

הדפסה, פקס 
במחשב 3, סריקה, 

כונן נייד 5

  ,USB
 10/100 

  Base-TX
(אתרנט), 

 802.11b/g/n
אלחוטי

Intel ® Pentium ® II או 
שווה ערך

 128 MB 256 MB 150 MB 1 GB

 Windows ® XP
 Professional x64

 4 1  Edition

מעבד נתמך -64
Intel ® )  bit  64 או 

(AMD64

 256 MB 512 MB 150 MB 1 GB

4  1 ® Windows Vista או Intel® Pentium® 4
שווה ערך

מעבד נתמך -64
Intel ® )  bit  64 או 

(AMD64

 512 MB 1 GB 500 MB 1.3 GB

 4 1  Windows ® 7   1 GB
( 32 bit) 
  2 GB
( 64 bit) 

  1 GB
( 32 bit) 
  2 GB
( 64 bit) 

 650 MB 1.3 GB

 Windows Server ® 2003
(הדפסה דרך רשת בלבד)

 10/100 הדפסה
  Base-TX

(אתרנט), 
 802.11b/g/n

אלחוטי

Intel ® Pentium ® III או 
שווה ערך לו

 256 MB 512 MB 50 MBלא ישים

 Windows Server ® 2003
x64 Edition (הדפסה דרך 

רשת בלבד)

מעבד נתמך -64
Intel ® )  bit  64 או 

(AMD64

 Windows Server ® 2003 
R2 (הדפסה דרך רשת בלבד)

Intel ® Pentium ® III או 
שווה ערך לו

 Windows Server ® 2003
R2 x64 Edition (הדפסה 

דרך רשת בלבד)

מעבד נתמך -64
Intel ® )  bit  64 או 

(AMD64

 512 MB 1 GB

 Windows Server ® 2008
(הדפסה דרך רשת בלבד)

Intel ® Pentium ® 4 או 
מעבד 64-סיביות נתמך 

שווה ערך לו (Intel ® 64 או 
(AMD64

 2 GB

 Windows Server ® 2008 
R2 (הדפסה דרך רשת בלבד)

מעבד 64-סיביות נתמך 
(AMD64 64  או   Intel ® )

מערכת 
הפעלה 

Macintosh

  ,Mac OS X 10.4.11
10.5 .x

הדפסה, שליחת 
פקסים במחשב 3, 

סריקה, כונן נייד 5

  ,2  USB
 10/100 

  Base-TX
(אתרנט), 

 802.11b/g/n
אלחוטי

PowerPC G4/G5

Intel ®  מעבד
 512 MB 1 GB 80 MB 550 MB

Mac OS X 10.6.xIntel ®  1 מעבד GB 2 GB

תנאים:
 Brother Scanner Utility 1200. תכונת x 1200 רזולוציה ,WIA עבור  1

.19200 x  19200 dpi מאפשרת להגדיל את הרזולוציה עד לרזולוציה של
המכשיר לא תומך ביציאות USB חיצוניות.  2

התכונה 'שליחת פקסים ממחשב' תומכת בשחור-לבן בלבד.  3
 Windows ® תומכת במערכות ההפעלה PaperPort ™12SE התוכנה  4

 XP ,(ומעלה SP3)  XP Professional ,(ומעלה SP3)   XP Home
 SP2)  Windows ® Vista,(ומעלה SP2)  Professional x64 Edition

.Windows ® 7-ומעלה) ו
.PhotoCapture Center ™  כונן נייד הוא פונקציה של  5

על מנת להוריד עדכונים עבור מנהלי התקן, בקרו באתר שלנו 
.http://solutions.brother.com/   בכתובת

כל הסימנים המסחריים, הסמלים המסחריים ושמות 
המוצרים הם רכושן של החברות המתאימות.
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Aחומרים מתכלים

המכשיר פועל באמצעות מחסניות דיו נפרדות בצבעים שחור, צהוב, ציאן דיו
ומגנטה, הנפרדות מתושבת ראש ההדפסה.

בהתקנה הראשונה של מחסניות הדיו, המכשיר ישתמש בכמות קטנה של דיו אורך חיי מחסנית דיו
כדי למלא את צינוריות הובלת הדיו לקבלת הדפסה באיכות גבוהה. תהליך זה 

יבוצע פעם אחת בלבד. לאחר השלמת התהליך, המחסניות יספקו למכשיר 
תפוקת דיו הנמוכה מזו של מחסניות דיו רגילות (80%). באמצעות כל מחסניות 

הדיו שלהלן, יהיה באפשרותכם להדפיס את מספר דפים המצוין.

  <LC1220BK  <Standard Yield Black  חומרים מתכלים חלופיים
  LC1220Y  <Standard Yield Yellow> 
  LC1220C  <Standard Yield Cyan>  

LC1220M  <Standard Yield Magenta>
שחור, צהוב, ציאן ומגנטה, כ-300 דפים 1

  LC1240BK  <High Yield Black>  
  LC1240Y  <High Yield Yellow>  
  LC1240C  <High Yield Cyan>  

LC1240M  <High Yield Magenta> 
שחור, צהוב, ציאן ומגנטה, כ-600 דפים 1

.ISO/IEC 24711 תפוקת מחסניות הדיו המצוינת משוערת בהתאם לתקן  1

על מנת לקבל מידע נוסף אודות החלפת חומרים מתכלים, בקרו אותנו באתר 
.http://www.brother.com/pageyield/  בכתובת

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

 Bella-("חדשנות" באנגלית) ו Innovation נגזר מצירוף המילים Innobella™  השם
("יפה" באיטלקית) והוא מייצג את הטכנולוגיה החדשנית המספקת תוצאות 

הדפסה יפות העמידות לאורך זמן.

על מנת להדפיס צילומים, חברת Brother ממליצה להשתמש בנייר צילום מבריק 
מסוג  ™ Innobella   (מהסדרה BP71) על מנת לקבל תוצאות באיכות גבוהה. קל יותר 

.Innobella™  להפיק הדפסות בעלות איכות גבוהה במיוחד בעזרת דיו ונייר מסוג
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ד

( BLAN) רשת
הערה

לקבלת מידע נוסף לגבי מפרטי הרשת    uu  מדריך למשתמש ברשת
 

LAN ,באפשרותכם לחבר את המכשיר לרשת עבור הדפסה ברשת, סריקה ברשת
שליחת פקסים במחשב האישי, קבלת פקסים במחשב האישי ( ®Windows בלבד), 

גישה מרחוק וגישה לתמונות באמצעות  ™PhotoCapture Center  1. כמו כן, 
.2  Brother BRAdmin Light מצורפת למכשיר תוכנה לניהול ברשת ששמה

PSK- WPA2  ,(TKIP/AES)  PSK- WPA  ,64/128  bit  WEP  ,( 32 chr)  SSID  (AES)אבטחה ברשת אלחוטית

כןAOSS כלי עזר להגדרה
WPSכן

עיינו בטבלה "דרישות המחשב" שבעמודים הקודמים. 1 

אם אתם נזקקים לניהול מדפסות מתקדם יותר, השתמשו בגרסה העדכנית ביותר של היישום Brother BRAdmin Professional 2 הזמין להורדה 
.http://solutions.brother.com/  מהאתר



בקרו אותנו באתר הבית שלנו
http://www.brother.com/

מכשיר זה מאושר לשימוש במדינה שבה הוא נרכש בלבד. החברות המקומיות של Brother או ספקיהן המקומיים 
יעניקו שירות למוצרים שנרכשו במדינתם בלבד

עברית
הודפס בישראל
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