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 מדריכים למשתמש והיכן ניתן למצוא אותם?

  

 היכן הוא נמצא? מה מצוי בו? איזה מדריך?

נא לקרוא את הוראות הבטיחות  קראו מדריך זה תחילה. מדריך בטיחות המוצר
ראה מדריך זה לסימנים  לפני הגדרת המכשיר שלכם.
 מסחריים והגבלות משפטיות.

 מודפס/בקופסה

ל פי ההוראות להגדרת המכשיר שלכם והתקנת פעלו ע מדריך הגדרות מהיר
מנהלי ההתקנים והתוכנה למערכת ההפעלה וסוג החיבור 

 שאתם משתמשים בו.

 מודפס/בקופסה

למדו את פעולות הפקס, ההעתקה והסריקה הבסיסיות  מדריך בסיסי למשתמש
נא לעיין בעצות על אבחון וכיצד להחליף אביזרים מתכלים.

 ותיקון תקלות.

 2קופסהמודפס/ב

למדו עוד על פעולות מתקדמות: פקס, העתקה, תכונות   מדריך מתקדם למשתמש
  אבטחה, הדפסת דוחות ותחזוקה שוטפת.

  

מדריך זה מספק הוראות לסריקה, הדפסה, שליחת פקס  מדריך לתוכנה ולרשת
למחשב האישי ופעולות אחרות שניתן לבצע על ידי חיבור 

גם למצוא מידע שלכם למחשב. ניתן  Brotherמכשיר 
של  ControlCenterמועיל על שימוש בתוכנית השירות 

Brother שימוש במכשיר שלכם בסביבת רשת ומונחים ,
  נפוצים

 /תקליטורHTMLקובץ 

המדריך מספק מידע מועיל על גישה לשירותי אינטרנט  מדריך חיבור לאינטרנט
, ועל הורדת תמונות, הדפסת נתונים  Brotherממכשיר
  בצים ישירות לשירותי אינטרנט. וטעינת ק

/מרכז PDFקובץ 
הפתרונות של 

Brother3  

  AirPrintהמדריך מספק מידע על שימוש בתוכנת  AirPrintמדריך 
ומהאייפון,   OS X v10.7.x, 10.8.xלהדפסה ממקינטוש 

  Brotherאחר למכשיר  iOSאייפוד מגע, אייפד או מכשיר
  שלכם ללא התקנת מנהל התקן מדפסת. 
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הפתרונות של 

Brother3  

מדריך הדפסה באמצעות ענן 
  גוגל

 Googleהמדריך מספק מידע כיצד להשתמש בשירותי 
Cloud Print™ .להדפסה באינטרנט  
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המדריך מספק מידע כיצד להגדיר את התצורה ולהשתמש  Wi-Fi Direct™  1מדריך
שלכם להדפסה אלחוטית ישירות   Brotherבמכשיר

  .  ™Wi-Fi Directממכשיר נייד התומך בתקן
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המדריך מספק מידע מועיל על הדפסה מהמכשיר הנייד 
למכשיר הנייד שלכם  Brotherשלכם וסריקה ממכשיר 

  . Wi-Fiחיבור לרשתבמצב של 
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  מידע כללי     1
  

  שימוש בתיעוד
קריאת  ! Brotherתודה לכם על שקניתם מכשיר

  התיעוד תסייע לכם להפיק את המרב מהמכשיר שלכם.

סמלים ומוסכמות שנעשה בהם שימוש 
 בתיעוד

אנו משתמשים בסמלים ובמוסכמות הבאים בכל חלקי 
  המדריך למשתמש.

כתב 
  מודגש

ש משמש לזיהוי לחצנים כתב מודג
ספציפיים על לוח הבקרה של 

המכשיר שלכם או על מסך 
  המחשב.

  

  כתב נטוי

  

כתב נטוי מדגיש את חשיבות 
הנושא או מפנה אתכם לנושא 

  קשור.

  

Courier
 New  

מזהה   Courier Newטקסט בגופן
  הודעות על צג המכשיר.

  

 

  

  

  

  

  אזהרה  
מנוע פגיעה אומרות לכם מה לעשות כדי ל אזהרות

  אפשרית בבני אדם.

  התראה 
מציינות מצב מסוכן שעלול לגרום לפציעות  התראות

  .קלות או בינוניות

  חשוב 
רום לנזק לרכוש או מעיד על מצב מסוכן שעלול לג חשוב

  לתקלה במכשיר.

  הערה 
ההערות אומרות לכם כיצד להגיב למצב שעשוי 

ת עם להתרחש או נותנות לכם עצות כיצד הפעולה פועל
  תכונות אחרות. 

צלמית סיכוני חשמל מזהירה מפני סכנת   
  התחשמלות.
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 Brotherגישה לתוכניות השירות של
)8Windows® (  

אם אתם משתמשים במחשב אישי או מחשב לוח 
, ניתן Windows® 8(טאבלט) עם מערכת הפעלה 

לבחור פונקציות באמצעות הקשה על המסך או לחיצה 
  על העכבר. 

   ת מנהל התקן המדפסת,לאחר התקנ

  )Utilities Brother( מופיע על מסךStart   ועל
  שולחן העבודה כאחד.

    Brother Utilitiesהקישו או לחצו על 
  או משולחן העבודה.  Startממסך

  

  

 בחרו את המכשיר שלכם. 

  

 

 בחרו את הפונקציה שברצונכם להשתמש בה.  

 

גישה למדריך מתקדם למשתמש, 
  לתוכנה ולרשתמדריך 

המדריך הבסיסי למשתמש אינו מכיל את כל המידע על 
המכשיר כגון כיצד להשתמש בתכונות מתקדמות של 

, מדפסת, ™PhotoCapture Centerפקס, העתקה, 
למידע  סורק, קבלת פקס למחשב האישי ותכונות רשת.

מדריך מתקדם מפורט על פעולות אלו, נא לעיין ב
על  HTMLבפורמט  שתלמשתמש ומדריך לתוכנה ולר

  תקליטור התיעוד.

  צפייה במדריכים למשתמש

 (Windows® ) 

(Windows® XP/ /Windows Vista®/Windows® 7)  

(Windows® XP/Windows Vista®/Windows® 
7/Windows Server® 2003/Windows Server® 

2008/Windows Server® 2008 R2) 

, All Programs  כדי לצפות בתיעוד מתוך
)(Start בחרוBrother, MFC-XXXX   כאשר)XXXX  

הוא שם הדגם שלכם) מרשימת התוכניות, ואז בחרו 
User's Guides.  

(Windows® 8/Windows Server® 2012) 

, ואז )Brotherתוכניות שירות של ( לחצו על 
לחצו על הרשימה הנפתחת ובחרו את שם הדגם שלכם 

ל הניווט בסרג  Supportלחצו על (אם טרם נבחר).
  .User’s Guidesהשמאלי, ואז לחצו על 

אם לא התקנתם את התוכנה, ניתן למצוא את התיעוד 
  בתקליטור התיעוד בעזרת ההוראות הבאות:
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הכניסו את תקליטור  הפעילו את המחשב שלכם. 
  לכונן התקליטורים.   Brotherהתיעוד של

   הערה 

כו אל אינו מופיע אוטומטית, ל Brotherאם מסך 
Computer   אוMy Computer. 

 Windows® 8 and Windows Server® 2012 -(ל

שעל סרגל  )File Explorer(  לחצו על
  .Computer)המשימות ואז לכו אל 

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

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

 מסך השפה, לחצו על השפה שלכם. אם מופיע  
של התקליטור יופיע   Top Menuהתפריט הראשי

  על המסך.

  

  .User's Guidesלחצו על  

אם מופיע  .PDF/HTML documentsלחצו על  
לאחר הופעת  מסך הארץ, בחרו את הארץ שלכם. 

רשימת המדריכים למשתמש, בחרו את המדריך 
  שברצונכם לעיין בו.

  

  

  

  

  

  ש)(מקינטו

הכניסו את תקליטור  הפעילו את המקינטוש שלכם. 
יופיע  לכונן התקליטורים.   Brotherהתיעוד של
  החלון הבא:

 

  .  User's Guidesלחצו פעמיים על צלמית 

  בחרו את הדגם והשפה שלכם בעת הצורך. 

אם מופיע מסך הארץ,  .User's Guidesלחצו על  
  בחרו את הארץ שלכם. 

רשימת המדריכים למשתמש, בחרו  לאחר הופעת 
  את המדריך שברצונכם לעיין בו.

  

  כיצד למצוא הוראות סריקה

ניתן למצוא את  ניתן לסרוק מסמכים במספר דרכים.
  ההוראות במקורות הבאים: 

  מדריך תוכנה ורשת למשתמש

 Scan 

 ControlCenter 

   Nuance™ PaperPort™ 12SEמדריכי הפעלה 

(Windows®) 

 מדריכי הפעלה השלמים של ניתן לצפות ב
Nuance™ PaperPort™ 12SE   מקובץ העזרה

(Help)  ביישוםPaperPort™12SE .  
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PageManager !Presto -  מדריך למשתמש
  (מקינטוש)

   הערה 

PageManager !Presto  צריך להוריד ולהתקין לפני
למידע נוסף, ראה "גישה למרכז התמיכה  השימוש.

  .5עמ' (מקינטוש)" ב  Brotherשל

 מדריךPresto! PageManager   השלם למשתמש
 !Prestoיישום  ניתן לצפייה מקובץ העזרה בתוך

PageManager.  

  כיצד למצוא הוראות להתקנה ברשת

  . 1ניתן לחבר את המכשיר לרשת אלחוטית או מחווטת
  בלבד J870DW -MFCדגם  1

 הוראות הגדרה בסיסיות   
  (ראה מדריך הגדרות מהיר).

 ישה האלחוטית או הנתב תומכי נקודת הגWi-Fi 
Protected Setup™   אוAOSS™  

  (ראה מדריך הגדרות מהיר).

  למידע נוסף על הגדרת רשת (ראה המדריך
  לתוכנה ולרשת). 

 

  

  

  

  

  

כיצד לגשת למדריכים לתכונות 
  מתקדמות

ניתן לצפות ולהוריד מדריכים אלו ממרכז הפתרונות 
בכתובת:   Brotherשל

ions.brother.com/.http://solut 

על עמוד הדגם שלכם להורדת   Manualsלחצו על
  התיעוד

  מדריך חיבור לאינטרנט

המדריך מספק מידע מועיל על גישה לשירותי אינטרנט 
, ועל הורדת תמונות, הדפסת נתונים  Brotherממכשיר

  וטעינת קבצים ישירות לשירותי אינטרנט. 

   AirPrintמדריך

  AirPrintימוש בתוכנתהמדריך מספק מידע על ש
  Mac OS X v10.7.xלהדפסה ממערכת הפעלה 

אחר עם  iOSומהאייפון, אייפוד מגע, אייפד או מכשיר 
שלכם מבלי להתקין מנהל התקן   Brotherמכשיר

  מדפסת. 

  מדריך הדפסה באמצעות ענן גוגל

 Googleהמדריך מספק מידע כיצד להשתמש בשירותי 
Cloud Print™ נט.להדפסה באינטר  

    ™Wi-Fi Directמדריך

(MFC-J870DW) 

המדריך מספק מידע כיצד להגדיר את התצורה 
שלכם להדפסה אלחוטית   Brotherולהשתמש במכשיר

  .  ™Wi-Fi Directישירות ממכשיר נייד התומך בתקן

 iPrint&Scanמדריך הדפסה/סריקה ניידת של 
     Brotherשל

ר הנייד המדריך מספק מידע מועיל על הדפסה מהמכשי
למכשיר הנייד שלכם  Brotherשלכם וסריקה ממכשיר 
  . Wi-Fiבמצב של חיבור לרשת 
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  Brotherגישה למרכז התמיכה של
)Windows®(  

ניתן למצוא את כל הקישורים הדרושים, כגון תמיכת 
) על תקליטור  Brotherרשת (מרכז הפתרונות של

  ההתקנה.

 לחצו עלBrother Support  ראשי.על התפריט ה         
 יופיע המסך הבא:

  

 לגישה לאתר האינטרנט שלנו  
)http://www.brother.com/ ( לחצו על  

Brother Home Page.  

 לחדשות ולמידע על תמיכה במוצרים 
)m/http://solutions.brother.co( לחצו על ,

Brother Solutions Center.  

  כדי לבקר באתר האינטרנט שלנו למוצרים מקוריים
   Brotherשל

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

 לגישה אלBrother CreativeCenter  
)http://www.brother.com/creativecenter/( 

להורדות הניתנות להדפסה, לחצו  חינםלתצלומים 
  .Brother CreativeCenterעל 

 כדי לשוב לתפריט הראשי, לחצו עלBack   או אם
  .Exitסיימתם, לחצו על 

  
  
  
  
  
  
  

  Brotherגישה למרכז התמיכה של
  ינטוש)(מק

ניתן למצוא את כל הקישורים הדרושים, כגון תמיכת 
) על תקליטור  Brotherרשת (מרכז הפתרונות של

  ההתקנה.

  לחצו פעמיים על צלמיתBrother Support . 
  יופיע המסך הבא:

 

  להורדה והתקנה שלPresto! PageManager  ,
 .Presto! PageManager לחצו על

 (MFC-J870DW) 

לחצו  NewSoft CD Labeler,להורדת והתקנת 
  .NewSoft CD Labelerעל 

  לגישה לעמוד ההתחברות לאינטרנט שלBrother  ,
  .Brother Web Connectלחצו על 

  לרישום המכשיר שלכם בעמוד רישום המוצרים
    Brotherשל
n/http://www.brother.com/registratio)( 

  לחצו עלOn-Line Registration.  

 לחדשות ולמידע על תמיכה במוצרים 
)http://solutions.brother.com/( לחצו על ,

Brother Solutions Center.  

  כדי לבקר באתר האינטרנט שלנו למוצרים מקוריים
   Brotherשל

)http://www.brother.com/original/( לחצו על ,
Supplies Information. 
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  סקירה כללית של לוח הבקרה
מ"מ) ולוח  67.5אינטש ( 2.7של  LDCאותו מסך מגע   MFC-J870DW-ו  MFC-J650DWלדגמי 

  מקשים.
  

 
  

  
  

   הערה 

  .MFC-J870DWם של דגם רוב האיורים במדריך למשתמש זה ה

  
 

 2.7(צג גבישים נוזליים) של  LCDמסך מגע   1
  מ"מ)  67.5אינטש (

ניתן לגשת לתפריטים  .LCDזהו מסך מגע 
ולאפשרויות על ידי לחיצה עליהם בעת שהם 

  מוצגים על גבי המסך.

ניתן לשנות את זווית לוח הבקרה כדי לקרוא את 
  מסך המגע ביתר קלות.

הבקרה כדי להימנע מללחוץ  החזיקו בקצה לוח
  בטעות על אחת האפשרויות שעל מסך המגע.
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3

2 4

  
  

  

  לוח מקשים  2

נורות הסימון של לוח המקשים מוארות רק כאשר 
  הן זמינות לשימוש.

  אחורה  
  לחצו כדי לשוב לרמת התפריט הקודמות.

  מסך הבית  
  מאפשר לכם לשוב למסך הבית.

  ביטול  
  הלחצן נדלק. לחצו לביטול פעולה כאשר

 לוח חיוג  
לחצו על המספרים של לוח המקשים לחיוג 

  מספרי טלפון ופקס ולהזנת מספר העותקים. 

3    

  (MFC-J870DW) 
 Network I/F  דולקת כאשר  WiFiנורית

  .WLANמוגדר 

  (MFC-J650DW) 

  נוריתWiFi  דולקת כאשרWLAN Enable  
  )Onמופעל (

  הפעלה/כיבוי   4

  המכשיר.להפעלת  לחצו על 

על מסך  לכיבוי המכשיר. לחצו ממושכות על 
במשך  Shutting Down המגע תופיע ההודעה

  מספר שניות לפני הכיבוי.

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

המכשיר  אם תכבו את המכשיר באמצעות 
עדיין ינקה באופן תקופתי את ראש ההדפסה 

ההדפסה. להארכת תוחלת החיים לשמירת איכות 
של ראש ההדפסה, לניצול יעיל יותר של הדיו 

ולשמירת איכות ההדפסה, על המכשיר גם להיות 
  מחובר לחשמל בכל עת.
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  אינטש  2.7של  LDCמסך מגע 
  מ"מ) 67.5(

מסך המגע מציג את הסטאטוס של המכשיר כאשר הוא 
  במצב סרק. 

1 2 3

  

4 5 6

910 8

7

  

 פקס    1
  קסנותן לכם גישה למצב פ

 העתקה    2
  נותן לכם גישה למצב העתקה.

 סריקה    3
  נותן לכם גישה למצב סריקה.

   אינטרנט    4
לשירות   Brotherנותן לכם לחבר את מכשיר
ולאחר מכן לחיצה על  אינטרנט בעת לחיצה על 

.  

  לפרטים נוספים, ראה מדריך חיבור לאינטרנט.

 תצלומים    5
 עת לחיצה על ב  Photoנותן לכם גישה למצב

  .ולאחר מכן לחיצה על 

  דיסק    6
(MFC-J870DW) 

נותן לכם להדפיס על דיסקים עם הציפוי הדרוש 
  ) הכוללים  printable mediaלהדפסה (

CD-R/RW, DVD-R/RW ו-Blu-ray Disc™  

  .ולאחר מכן לחיצה על  בעת לחיצה על 

  למידע נוסף, ראה המדריך לתוכנה ולרשת. 

  לחוטיסטאטוס א  7
מציג   Readyמחוון בן ארבע רמות על מסך מצב

את עוצמת האות האלחוטי הנוכחית אם אתם 
  משתמשים בחיבור אלחוטי.

  

בחלקו העליון של המסך,   אם אתם רואים
ניתן להגדיר בקלות את תצורות ההגדרות 

למידע נוסף,  האלחוטיות באמצעות לחיצה עליהן.
  ראה מדריך הגדרות מהיר.

  דרותהג     8
  נותן לכם גישה להגדרות הראשיות.

  .10בעמ'  ראה "מסך הגדרות"לפרטים נוספים, 

  דיו     9
נותן לכם לראות את כמות הדיו הזמינה ולגשת 

  . Inkלתפריט

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

 קדם לרשת.דע נוסף, ראה המדריך מתלמי רלוונטי.
  ". בדיקת כמות הדיו"
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  קיצורי דרך   10
  מאפשר לכם ליצור קיצורי דרך.

ניתן לבחור הגדרות מסוימות כקיצור דרך כדי 
שתוכלו לשלוח במהירות פקס, להעתיק, לסרוק 

  ולהשתמש בשירותי ההתחברות לאינטרנט.

   הערה 

  

 .ניתן להגדיר עד  יש שלושה מסכי קיצורי דרך זמינים
  קיצורי דרך בכל מסך קיצורי דרך. ארבעה 

  קיצורי דרך. 12בסך הכל זמינים 

  להצגת מסכי קיצורי דרך אחרים, לחצו על  או.  

  

  פקסים בזיכרון  11
ניתן לראות כמה פקסים שהתקבלו שמורים 

  . 1בזיכרון
  .להדפסת הפקסים  Printעללחצו 

כאשר תצוגה מקדימה של  :J870DW -MFCדגם  1
  ).Offפקס מושבתת (

11

  

  

  פקס(ים) חדש(ים)  12
(MFC-J870DW) 

12

  

  
), Onמוגדר למצב הפעלה (  Fax Previewכאשר

ניתן לראות כמה פקסים חדשים התקבלו ונשמרו 
  בזיכרון. 
כדי לצפות בפקסים שלכם על   Viewלחצו על 

  מסך המגע. 

  צלמית אזהרה   13

13

  

מופיעה כאשר קיימת שגיאה או  צלמית האזהרה 
כדי לצפות בה, ואז   Detailעלה; לחצו הודעת תחזוק

  . Readyכדי לשוב למצב לחצו על 
הודעות לפרטים נוספים על הודעות שגיאה, ראה "

  .91" בעמ' שגיאה ותחזוקה
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  מסך הגדרות
מסך המגע מציג את סטאטוס המכשיר כאשר אתם 

  ).הגדרות( לוחצים על 

  א.ניתן לבדוק ולגשת לכל הגדרות המכשיר מהמסך הב

  

  דיו  1
  .ראה כמות הדיו שנותרה במכשיר

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

למידע נוסף, ראה המדריך מתקדם לרשת.  רלוונטי.
  ". בדיקת כמות הדיו" 

  . Inkלחצו לגישה לתפריט

  סוג נייר  2
  .ראה סוג הנייר הנבחר

  בעת הצורך.  Paper Typeדרתלחצו לשינוי הג

  גודל נייר  3
  .ראה גודל הנייר הנבחר

  בעת הצורך.  Paper Sizeלחצו לשינוי הגדרת

  מצב קבלה  4
  ראה מצב קבלה נוכחי:

 Fax  (פקס בלבד)  

 Fax/Tel  (פקס/טלפון)  

 External TAD (משיבון חיצוני)  

 Manual (ידני)  

5  Wi-Fi  
  לחצו להגדרת חיבור רשת אלחוטי.

ן ארבע רמות על המסך מציג את עוצמת מחוון ב
האות האלחוטי הנוכחית אם אתם משתמשים 

  בחיבור אלחוטי.

  תצוגה מקדימה של פקס  6
(MFC-J870DW)      

  . Fax Previewראה הגדרת
  . Fax Previewלחצו לגישה אל הגדרת

  כל ההגדרות  7
  . לחצו לגישה לתפריט ההגדרות המלא
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  פעולות בסיסיות

לתצוגה  עכם על מסך המגע כדי להפעילו.לחצו באצב
ולגישה לכל טבלאות ההגדרות והתכונות והאפשרויות 

  כדי לגלול ביניהן.▼ ▲או  הזמינות, לחצו על 
 

    חשוב

תגעו במסך המגע מיד לאחר חיבור הכבל החשמלי אל 
  או הפעלת המכשיר. הדבר עלול לגרום לשגיאה.

 
 ה במכשיר. השלבים הבאים מציגים כיצד לשנות הגדר

  בדוגמה זה, הגדרת מצב הקבלה משתנה מהגדרת
Fax Only  להגדרתFax/Tel.  

  

  .)הגדרות( לחצו על   

  .All Settingsלחצו על   

  .Faxלהצגת ▼ או ▲ לחצו על   

  

  .Faxלחצו על   

  .Setup Receiveלהצגת ▼ או ▲ לחצו על   

  

  .Setup Receiveלחצו על   

  .Receive Modeגת להצ▼ או ▲ לחצו על   

  

  .Receive Modeלחצו על   

  .Fax/Telלחצו על   

 

  

    הערה

אם ברצונכם לשוב לרמה הקודמת של    לחצו על
  התפריט. 

 

  .לחצו על   
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  שינוי הגדרת המקלדת

  ניתן לבחור את סוג המקלדת למסך המגע.
 

  ).הגדרות( לחצו על   

  .All Settingsלחצו על   

  .General Setupלהצגת ▼ או  ▲לחצו על   

  .General Setupלחצו על   

  להצגת ▼ או ▲ לחצו על   
Keyboard Settings.  

  .Keyboard Settingsלחצו על   

  .ABCאו   QWERTYלחצו על  

  .לחצו על   

 

  הגדרות קיצור דרך
ניתן להוסיף את הגדרות הפקס, ההעתקה, הסריקה 

ן לעתים והחיבור לאינטרנט שאתם משתמשים בה
 תכופות ביותר על ידי הגדרתן כקיצורי הדרך שלכם. 
לאחר מכן תוכלו להשתמש בהגדרות אלו במהירות 

  קיצורי דרך. 12ניתן להוסיף עד  ובקלות.

  הוספת קיצורי דרך להעתקה

ההגדרות הבאות יכולות להיכלל בקיצור דרך של 
  העתקה:

 Quality (איכות)  

 Paper Type (סוג נייר)  

 Paper Size (גודל נייר)  

 Enlarge/Reduce (הגדלה/הקטנה)  

 Density (צפיפות)  

 Stack/Sort (לערום/למיין)  

 Page Layout (מתווה דף)  

 2-sided Copy צדדית)-(העתקה דו  

 Advanced Settings (הגדרות מתקדמות) 

  ).קיצורי דרך( לחצו על   

  היכן שלא הוספתם קיצור דרך.  לחצו על  

  .Copyצגת לה▼ או ▲ לחצו על   

  .Copyלחצו על   

קראו את המידע על מסך המגע ואשרו אותו   
  .OKבאמצעות לחיצה על 

להצגת ההגדרות הזמינות, ואז ▼ או ▲ לחצו על   
  לחצו על ההגדרה שברצונכם לשנות.

להצגת האפשרויות הזמינות ▼ או ▲ לחצו על   
להגדרה, ואז לחצו על האפשרות החדשה 

  שברצונכם להגדיר.

עד לבחירת כל ההגדרות  -וו על שלבים חזר
  לקיצור דרך זה.
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לאחר שסיימתם  Shortcut Save as עללחצו   
  לשנות את ההגדרות. 

קראו ואשרו את הרשימה המוצגת של ההגדרות   
  .OKשבחרתם, ואז לחצו על 

הזינו שם לקיצור הדרך באמצעות לוח המקשים   
זנת ה(להזנת אותיות, ראה " שעל מסך המגע.

  .OKלחצו על  ).171" בעמוד טקסט

  לשמירת קיצור הדרך שלכם. OK לחצו על  

  הוספת קיצורי דרך לפקס

  ההגדרות הבאות יכולות להיכלל בקיצור דרך של פקס:

 Address (כתובת)  

 Fax Resolution (רזולוציית פקס)  

 Contrast (ניגודיות)  

 Broadcasting (שידור)  

 Preview (תצוגה מקדימה)  
(MFC-J870DW) 

 Colour Setting (הגדרת צבע)  

 Glass Scan Size (גודל זכוכית סורק)  

 Real Time TX (שידור בזמן אמת)  

 Overseas Mode (מצב חו"ל) 

  

  ).קיצורי דרך( לחצו על   

  היכן שלא הוספתם קיצור דרך. לחצו על   

  .Faxלהצגת ▼ או ▲ לחצו על   

  .Faxלחצו על   

המגע ואשרו אותו  קראו את המידע על מסך  
  .OKבאמצעות לחיצה על 

הזינו את מספר הפקס באמצעות לוח החיוג שעל   
לוח המקשים, או שניתן להשתמש בפנקס הכתובות 

או בהיסטוריית השיחות שעל מסך המגע. לאחר 
  .שסיימתם, לכו לשלב 

 

    הערה

  ספרות למספר פקס. 20ניתן להזין עד  •

 Optionsעלצו קיצור הדרך ישמש לשידור, לחאם  •
לפני הזנת  בשלב  Broadcasting ובחרו  

  .מספר הפקס בשלב 

מספרי פקס אם קיצור הדרך הוא  20ניתן להזין עד  •
לשידור. ניתן להזין את מספרי הפקס בכל שילוב של 

קבוצת מספרים מפנקס הכתובות ומספרי פקס 
(ראה  יחידים מפנקס הכתובות או שהוזנו ידנית.

שידור (שחור לבן " תמש:מדריך מתקדם למש
  ").בלבד)

לאחר הזנת מספר פקס בקיצור דרך, הוא יתווסף  •
לפנקס הכתובות. השם בפנקס הכתובות יהיה שם 

  קיצור הדרך עם מספר סידורי.

 

  .Optionsלחצו על   

להצגת ההגדרות הזמינות, ואז ▼ או ▲ לחצו על   
  לחצו על ההגדרה שברצונכם לשנות.

 חדשה שברצונכם להגדיר. לחצו על האפשרות ה  
עד לבחירת כל ההגדרות  -ו חזרו על שלבים 
  .OKלחצו על  לקיצור דרך זה.

לאחר  Save as Shortcut עללחצו   
  שסיימתם לשנות את ההגדרות.

קראו ואשרו את הרשימה המוצגת של ההגדרות   
  .OKשבחרתם, ואז לחצו על 

הזינו שם לקיצור הדרך באמצעות לוח המקשים   
הזנת (להזנת אותיות, ראה " שעל מסך המגע.

  .OKלחצו על  ).171" בעמוד טקסט

  לשמירת קיצור הדרך שלכם. OK לחצו על  
  



 

14 

  הוספת קיצורי דרך לסריקה

ההגדרות הבאות יכולות להיכלל בקיצור דרך של 
  סריקה:

 סריקה למדיה

 Scan Type (סוג סריקה)  

 Resolution (רזולוציה)  

 File Type סוג קובץ)(  

 Scan Size (גודל סריקה)  

 Scan Long Paper (סריקת נייר ארוך יותר)  

 File Name (שם קובץ)  

 Auto Crop (חיתוך אוטומטי)  
(MFC-J870DW) 

 Remove Background Colour  הסרת צבע)
   רקע)

  לקובץ/לזיהוי תווים אופטי/לתמונה/לדוא"ל

 בחירת מחשב אישי  

  ).קיצורי דרך( לחצו על   

  היכן שלא הוספתם קיצור דרך. לחצו על   

  .Scanלהצגת ▼ או ▲ לחצו על   

  .Scanלחצו על   

להצגת סוג הסריקה שברצונכם ▼ או ▲ לחצו על   
  לבצע, ואז לחצו עליה. 

  בצעו את אחת הפעולות הבאות:  

  אם לחצתם עלto Media קראו את המידע ,
כדי לאשרו. לכו   OKעל מסך המגע, ולחצו על 

  .לשלב 

 חצתם על אם לto File, to OCR, to 
Image   אוto E-mail קראו את המידע ,

  לכו  כדי לאשרו.   OKעל מסך המגע, ולחצו על 
  .לשלב 

  בצעו את אחת הפעולות הבאות:  

  כאשר המכשיר מחובר למחשב אישי באמצעות
  :USBחיבור 

נבחר כשם   <USB>כדי לאשר כי  OKלחצו על 
  .המחשב האישי. לכו לשלב 

  :כאשר המכשיר מחובר לרשת  

שם המחשב האישי,  להצגת▼ או ▲ לחצו על 
לאישור שם  OKלחצו על  ואז לחצו עליו.

  .לכו לשלב  המחשב האישי שבחרתם.

  .Optionsלחצו על   

להצגת ההגדרות הזמינות, ואז ▼ או ▲ לחצו על   
  לחצו על ההגדרה שברצונכם לשנות או לשמור.

האפשרויות הזמינות להצגת ▼ או ▲ לחצו על   
להגדרה, ואז לחצו על האפשרות החדשה 

עד  -ו חזרו על שלבים  שברצונכם להגדיר.
כאשר  לבחירת כל ההגדרות לקיצור דרך זה.

  .OKסיימתם לשנות הגדרות, לחצו על 

  בדקו את ההגדרות שבחרתם:  

  אם עליכם לבצע שינויים נוספים, שובו  
  .לשלב 

 ם עליכם, לחצו על אם השינויים שלכם מקובלי
Save as Shortcut.  

  .OKבדקו את ההגדרות על מסך המגע ולחצו על   

הזינו שם לקיצור הדרך באמצעות לוח המקשים   
הזנת (להזנת אותיות, ראה " שעל מסך המגע.

  .OKלחצו על  ).171" בעמוד טקסט

 OKקראו את המידע על מסך המגע ולחצו על   
  לשמירת קיצור הדרך שלכם.
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  וספת קיצורי דרך לחיבור לאינטרנטה

ניתן לכלול את ההגדרות לשירותים הבאים בקיצור דרך 
  של חיבור לאינטרנט:

 SkyDrive® 

 Box 

 Google Drive™ 

 Evernote® 

 Dropbox 

 Facebook 

 Picasa Web Albums™ 

 Flickr® 

  

    הערה

  יתכן כי קיימים שירותי אינטרנט נוספים ו/או שמות
  הספק מאז פרסום מסמך זה. שירותים שונו על ידי 

  להוספת קיצור דרך לחיבור לאינטרנט, אתם זקוקים
(לפרטים נוספים, ראה  לחשבון בשירות הרצוי.

  חיבור לאינטרנט). מדריך

  

  ).קיצורי דרך( לחצו על   

  היכן שלא הוספתם קיצור דרך. לחצו על   

  .Webלהצגת ▼ או ▲ לחצו על   

  .Webלחצו על   

דע לגבי החיבור לאינטרנט, קראו את אם מוצג מי  
  . OKהמידע ואשרו אותו באמצעות לחיצה על 

, ואז להצגת השירותים הזמינים▼ או ▲ לחצו על   
  לחצו על השירות הרצוי לכם.

  לחצו על החשבון שלכם.  
  PIN, הזינו את קוד PINאם החשבון זקוק לקוד

לחצו  לחשבון באמצעות המקלדת שעל מסך המגע.
  .OKעל 

  בחרו את הפונקציה שברצונכם להשתמש בה.   

    הערה

הפונקציות שניתן להגדיר משתנות על פי השירות 
  שנבחר. 

קראו ואשרו את הרשימה המוצגת של הפונקציות   
  .OKשבחרתם, ואז לחצו על 

הזינו שם לקיצור הדרך באמצעות לוח המקשים   
הזנת (להזנת אותיות, ראה " שעל מסך המגע.

  .OKלחצו על  ).171מוד " בעטקסט

  לשמירת קיצור הדרך שלכם. OK לחצו על  

  שינוי קיצורי דרך

  ניתן לשנות את ההגדרות בקיצור דרך.

   הערה

   ות קיצור דרך לחיבור לאינטרנט.נלא ניתן לש

אם ברצונכם לשנות את קיצור הדרך מחקו אותו והוסיפו 
  קיצור דרך חדש.

 16" בעמ' דרך מחיקת קיצורי(לפרטים נוספים, ראה "
  .15" בעמ' הוספת קיצורי דרך לחיבור לאינטרנטו"

  ).קיצורי דרך( לחצו על   

להצגת קיצור הדרך שברצונכם  או  לחצו על   
  לשנות.

ההגדרות  לחצו על קיצור הדרך שברצונכם לשנות.  
  לקיצור הדרך שבחרתם מוצגות.

  .Optionsלחצו על   
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ך שבחרתם בשלב שנו את ההגדרות לקיצור הדר  
לדרך  הוספת קיצורי. (לדוגמה, ראה "

  ).12" בעמ' להעתקה

לאחר  Save as Shortcut לחצו על   
  שסיימתם לשנות את ההגדרות. 

  לאישור. OK לחצו על  

  בצעו את אחת הפעולות הבאות:  

  אם ברצונכם לדרוס את קיצור הדרך, לחצו על
Yes.  לכו לשלב.  

 ת קיצור הדרך, לחצו אם אינכם רוצים לדרוס א
לכו לשלב  והזינו שם קיצור דרך חדש. No על

.  

למחיקת  לעריכת השם, לחצו ממושכות על   
השם הנוכחי, ואז הזינו שם חדש באמצעות לוח 

(להזנת אותיות, ראה  המקשים שעל מסך המגע.
  .OKלחצו על  ).171" בעמוד הזנת טקסט"

  לאישור. OK  לחצו על  

  י דרךעריכת שמות קיצור

  ניתן לערוך שם קיצור דרך.

  ).קיצורי דרך( לחצו על   

להצגת קיצור הדרך שברצונכם  או  לחצו על   
  לערוך.

לחצו ממושכות על קיצור הדרך עד להופעת   
  האפשרויות. 

   הערה

ואז ללחוץ על קיצור  Edit/Deleteניתן ללחוץ על 
  הדרך הרצוי לכם. 

  .Edit Shortcut Nameלחצו על   

למחיקת  לעריכת השם, לחצו ממושכות על   
השם הנוכחי, ואז הזינו שם חדש באמצעות לוח 

(להזנת אותיות, ראה  המקשים שעל מסך המגע.
  .OKלחצו על  ).171" בעמוד הזנת טקסט"

  .לחצו על   

  מחיקת קיצורי דרך

  ניתן למחוק קיצור דרך.

  ).קיצורי דרך( לחצו על   

הצגת קיצור הדרך שברצונכם ל או   לחצו על   
  למחוק.

לחצו ממושכות על קיצור הדרך עד להופעת   
  האפשרויות. 

    הערה

ואז ללחוץ על קיצור  Edit/Deleteניתן ללחוץ על 
  הדרך הרצוי לכם. 

למחיקת קיצור הדרך שבחרתם  Delete עללחצו   
  לאישור. Yes . לחצו עלבשלב 

  .לחצו על   

  אחזור קיצורי דרך

 רות קיצורי הדרך מוצגות על מסך קיצורי הדרך.הגד
  לאחזור קיצור דרך, פשוט לחצו על שם קיצור הדרך.

  ).קיצורי דרך( לחצו על   

קיצור הדרך שברצונכם  להצגת או  לחצו על   
  לאחזר.

  לחצו על קיצור הדרך.  
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  הגדרות עוצמת קול

  צלצולעוצמת 

  צול, ניתן לבחור מבין מגוון רמות של עוצמת צל
  (כבוי).  Off(גבוה) ועד   High-מ
המכשיר ישמור את ההגדרה החדשה שלכם עד  

  לשינויה. 
  

  הגדרת עוצמת הצלצול

  ).הגדרות( לחצו על   

  .All Settingsלחצו על   

  .General Setupלהצגת ▼ או ▲ לחצו על   

  .General Setupלחצו על   

  .Volumeלהצגת ▼ או ▲ לחצו על   

  .Volumeלחצו על   

  .Ringלחצו על   

 Med(נמוך),  Lowלהצגת ▼ או ▲ לחצו על   
(כבוי), ואז לחצו  Off(גבוה) או   High(בינוני), 

  על האפשרות שברצונכם להגדיר.

  .לחצו על   

 

  עוצמת ביפר

כאשר הביפר מופעל, המכשיר ישמיע קול כאשר תלחצו 
על מסך המגע או לוח המקשים, תעשו טעות או לאחר 

ניתן לבחור מבין מגוון של  שלחתם או קיבלתם פקס.ש
  הגדרות עוצמת קול. 

  (הגדרות). לחצו על   

  .All Settingsלחצו על   

  .General Setupלהצגת ▼ או ▲ לחצו על   

  .General Setupלחצו על   

  .Volumeלהצגת ▼ או ▲ לחצו על   

  .Volumeלחצו על   

  .Beepלחצו על   

 Med(נמוך),  Lowלהצגת ▼ או ▲ לחצו על   
(כבוי), ואז לחצו  Off(גבוה) או   High(בינוני), 

  על האפשרות שברצונכם להגדיר.

  .לחצו על   

  
  



 

18 

  עוצמת הרמקול

ניתן לבחור מבין מגוון של הגדרות עוצמת קול של 
  הרמקול. 

  ).הגדרות( לחצו על   

  .All Settingsלחצו על   

  .Setup Generalלהצגת ▼ או ▲ לחצו על   

  .General Setupלחצו על   

  .Volumeלהצגת ▼ או ▲ לחצו על   

  .Volumeלחצו על   

 .Speakerלחצו על   

 Med(נמוך),  Lowלהצגת ▼ או ▲ לחצו על   
(כבוי), ואז לחצו  Off(גבוה) או   High(בינוני), 

  על האפשרות שברצונכם להגדיר.

  .לחצו על   

 

   LCDמסך מגע

  אורת הרקעהגדרת בהירות ת

אם אתם מתקשים לקרוא את מסך המגע, נסו לשנות 
  את הגדרת הבהירות. 

  ).הגדרות( לחצו על   

  .All Settingsלחצו על   

  .General Setupלהצגת ▼ או ▲ לחצו על   

  .General Setupלחצו על   

  . LCD Settingsלהצגת ▼ או ▲ לחצו על   

  .LCD Settingsלחצו על   

  .klightBacלחצו על   

  .Darkאו   Light, Medלחצו על   

  .לחצו על   
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  טעינת נייר     2
 

  טעינת נייר וחומרי הדפסה אחרים
  

    הערה

 Photo Lס"מ) או  Photo  )10 x 15להדפסה על נייר
)89 x 127  מ"מ), עליכם להשתמש במגש הניירות

  ).24" בעמ' טעינת נייר(ראה " . Photoלנייר

וסוג נייר אחד בלבד במגש הניירות טענו נייר מגודל 
  בכל עת. 

בחירת (למידע נוסף על גודל, משקל ועובי נייר, ראה "
  ).30" בעמ' חומרי ההדפסה הנכונים

  הוציאו את מגש הניירות החוצה מהמכשיר.  

  

  

 

  

    הערה

 ) פתוחה, סגרו אותה, 1אם כנף התמיכה של הנייר (
  ).2ואז סגרו את תומך הנייר (

2

1

  

 נת נייר בגדלים שונים במגש, תצטרכו בעת טעי
לשנות את הגדרת גודל הנייר בתפריט המכשיר 

  באותה עת.

  ).27" בעמ' גודל נייר(ראה "
  

  ).1פתחו את מכסה מגש פלט הנייר (  

1
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) 1לחצו והזיזו בעדינות את מובילי רוחב הנייר (  
) כדי להתאימם 2ולאחר מכן את מוביל אורך הנייר (

) 3נא לוודא כי הסימנים המשולשים ( ר.לגודל הניי
) 2) ומוביל אורך הנייר (1על מובילי רוחב הנייר (

תואמים לסימונים של גודל הנייר שאתם משתמשים 
  בו. 

1

2

3

3

  

אווררו את ערימת הניירות היטב למניעת תקיעות   
  נייר ובעיות הזנה.

  

    הערה

  וודאו תמיד שהנייר אינו מסתלסל או מקומט.

  

בזהירות את הנייר למגש הניירות כשהצד  הכניסו  
להדפסה פונה כלפי מטה והקצה העליון פונה 

  קדימה. 
  בדקו כי הנייר מונח שטוח במגש הניירות. 

  

   חשוב

היזהרו שלא לדחוף את הנייר רחוק מדי; הנייר עשוי 
להתרומם בחלקו האחורי של המגש ולגרום לבעיות 

  הזנת נייר. 

 

   הערה

וסיף נייר לפני שהמגש מתרוקן, הוציאו אם ברצונכם לה
את הנייר מהמגש והוסיפו לו את הנייר החדש שאתם 

אווררו תמיד היטב את חבילת הנייר לפני  מוסיפים.
אם אתם מוסיפים נייר מבלי לאוורר  טעינתה במגש. 

  את החבילה, המכשיר עשוי להזין עמודים רבים. 
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) לגודל 1( התאימו בזהירות את מובילי רוחב הנייר  
וודאו כי מובילי רוחב הנייר נוגעים בצידי  הנייר. 
  הנייר.

1

  

  סגרו את מכסה מגש פלט הנייר.  

  

את מגש הניירות עד שיכנס  באיטיותדחפו   
  בשלמותו לתוך המכשיר.

  

  

  

  

  

  

  

  

כאשר מגש הניירות במקומו, משכו החוצה את   
 ) עד שינעל למקומו ואז פתחו את1תומך הנייר (

  ).2התמיכה של הנייר ( כנף

2

1
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  טעינת מעטפות
 

  על מעטפות

  גר'/מ"ר 80-95השתמשו במעטפות שמשקלן בין.  

  .חלק מהמעטפות מצריכות הגדרות שוליים ביישום 
הדפסת מבחן לפני הדפסת מעטפות  הקפידו לערוך

  רבות. 

  

    הערה

תשתמשו בסוגי המעטפות הבאות שכן הן לא יוזנו  אל
  נכון: 

  .חעם מבנה מנופ •

  עם חלונות. •

  מובלטות (עם כיתוב מובלט). •

  עם לחצניות או סיכות. •

 מודפסות בצדן הפנימי. •

 
 כנפיים כפולות דבק

  

לעתים תתקלו בבעיות הזנת נייר כתוצאה  מהעובי, 
גודל וצורת הכנפיים של המעטפות שאתם 

  משתמשים בהן.

  
 
 

  טעינת מעטפות

דים של לפני הטעינה, נא ללחוץ את הפינות והצד  
  המעטפה כדי לשטחם ככל הניתן.

  

    חשוב

אם המעטפות הן "הזנה כפולה", שימו במגש הניירות 
  .מעטפה אחת בכל עת
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שימו את המעטפות במגש הניירות כשהצד של   
אם כנפי המעטפה הן  הכתובת פונה כלפי מטה.

בקצה הארוך, טענו את המעטפות במגש כאשר 
לחצו  כפי שניתן לראות באיור.הכנף מצד שמאל, 

) ולאחר 1והזיזו בעדינות את מובילי רוחב הניר (
) כדי להתאימם לגודל 2מכן את מוביל אורך הנייר (

  המעטפות.

  

1

2

  

 

אם אתם נתקלים בבעיות הדפסה על מעטפות 
  2 עם כנף בקצה הקצר, נסו את השיטה הבאה:

  פתחו את כנף המעטפה.  

ירות כשצד הכתובת שימו את המעטפה במגש הני  
פונה כלפי מטה והכנף ממוקמת כפי שניתן לראות 

  .באיור
  

  
  

 Reverse Print ) ®(Windows בחרו   
(מקינטוש)   Reverse page orientationאו

שיח של מנהל התקן המדפסת -בתיבת הדו
  והתאימו את הגודל והשוליים ביישום שלכם. 

  (ראה מדריך לתוכנה ולרשת).
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  Photo טעינת נייר

שהורכב מעל  Photoהשתמשו במגש הניירות לנייר 
  Photoמכסה מגש פלט הנייר להדפסה על נייר בגודל

)10 x15   או (ס"מPhoto L )89 x127  .(כאשר  מ"מ
 , אין צורךPhotoאתם משתמשים במגש הניירות לנייר 
(למספר מרבי של  להוציא את הנייר מהמגש שמתחתיו.

משקל, עובי וקיבולת עון, ראה "שניתן לט Photoכרטיסי 
  ).30" בעמ' נייר

 

לחצו על לחצן השחרור הכחול של מגש הניירות   
) באצבע המורה והאגודל של יד Photo )1לנייר 

קדימה  Photoימין ודחפו את מגש הניירות לנייר 
  ).Photo )2עד שיינעל למקומו להדפסה על נייר 

  

1

2

  

  Photoמגש הניירות לנייר 
  
  
  
 

) 1והזיזו בעדינות את מובילי רוחב הנייר ( לחצו  
) כדי להתאימם 2ולאחר מכן את מוביל אורך הנייר (

  לגודל הנייר.
  

2

1

  
  

בתוך מגש הניירות של נייר   Photoשימו את נייר  
Photo  והתאימו בזהירות את מובילי רוחב הנייר
  לנייר.

  וודאו כי מובילי הנייר נוגעים בצידי הנייר.
  מונח שטוח במגש הניירות. בדקו כי הנייר 

  

   הערה

  וודאו תמיד שהנייר אינו מסתלסל או מקומט. •

 Photoמאשר כי מגש הניירות של נייר  Photoמחוון  •
 A4/LTRמחוון  .Photoבמצב של הדפסה על נייר 

במצב של  Photoמאשר כי מגש הניירות של נייר 
 הדפסה רגילה.
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מגש  לאחר סיום הדפסת תצלומים, השיבו את  
למצב הדפסה רגילה   Photoהניירות לנייר

)Normal .(  
  

לחצו על לחצן השחרור הכחול של מגש הניירות 
) באצבע המורה והאגודל של יד Photo )1לנייר 

קדימה  Photoימין ודחפו את מגש הניירות לנייר 
  ).2עד שיינעל למקומו (

  
  

1

2

  
  
  
  

  

    חשוב

למצב  Photoאם לא תשיבו את מגש הניירות לנייר 
) לאחר הדפסת תצלומים,  Normalהדפסה רגילה (

בעת שימוש   No Paper Fedתופיע הודעת שגיאה
  בגיליונות נייר חתוכים.

  

  במצב הדפסה רגילה Photoמגש הניירות לנייר 
  

  

  במצב הדפסת תצלומים Photoמגש הניירות לנייר 
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  שטח בלתי ניתן להדפסה

המספרים למטה מראים את השטחים הבלתי  רות ביישום שאתם משתמשים בו.השטח הניתן להדפסה תלוי בהגד
המכשיר יכול להדפיס בשטחים המוצללים של גיליון נייר חתוך כאשר  ניתנים להדפסה על גיליון נייר חתוך ומעטפות. 

  תכונת הדפסה ללא גבולות זמינה ומופעלת.

  (ראה מדריך לתוכנה ולרשת).
  
 

  גיליון נייר חתוך
  

  תמעטפו

1

3

2 4

  

1

3

42

  
  
  
  
 

 )4ימין ( )3למטה ( )2שמאל ( )1למעלה ( 

 מ"מ 3 מ"מ 3 מ"מ 3 מ"מ 3 גיליון נייר חתוך

 מ"מ 3 מ"מ 22 מ"מ 3 מ"מ 22  מעטפות

  

    הערה

  צדדית.-) אינה זמינה למעטפות ולהדפסה דוBorderlessתכונת ההדפסה ללא גבולות (

  
  
  
  
  



 

27  

  הגדרות נייר

  סוג נייר

מיטבית, הגדירו את המכשיר לקבלת איכות הדפסה 
  לסוג הנייר שאתם משתמשים בו. 

  (הגדרות). לחצו על   

  .לחצו על   

 ,Plain Paperלהצגת ▼ או ▲ לחצו על   
Inkjet PAPER, Brother BP71, 

Other Glossy  אוTransparency  ולחצו
 .על האפשרות שברצונכם להגדיר

  .לחצו על   

  

   הערה

משטחים מודפסים הפונים כלפי  המכשיר פולט נייר עם
כאשר אתם  מעלה למגש הניירות שבצדו הקדמי.

משתמשים בשקפים או בנייר מבריק, הוציא כל גיליון 
  תכף ומיד למניעת מריחת צבע או תקיעות נייר.

  
  
 

  גודל נייר

 ניתן להשתמש בנייר בגדלים הבאים להדפסת עותקים: 
A4, A5 ,10 x 15) Photo ס"מ) ו-Letter  ושני גדלים

כאשר אתם משנים  .Letter -ו A4 ולהדפסת פקסים: 
את גודל הנייר שאתם טוענים במכשיר, תצטרכו לשנות 
גם את הגדרת גודל הנייר כדי שהמכשיר יוכל להתאים 

  את הפקס הנכנס לדף.

  (הגדרות). לחצו על   

  .לחצו על   

 A4, A5, 10X15cmלהצגת ▼ או ▲ לחצו על  
ז לחצו על האפשרות שברצונכם , ואLetterאו 

 .להגדיר

  .לחצו על   

  



 

28 

  נייר וחומרי הדפסה מקובלים אחרים
איכות ההדפסה עשויה להיות מושפעת מסוג הנייר 

  שאתם משתמשים בו במכשיר. 

להשגת איכות הדפסה מיטבית להגדרות שבחרתם, 
הגדירו תמיד את סוג נייר כך שיתאים לסוג הנייר 

  ירות.שאתם טוענים במגש הני

אתם יכולים להשתמש בנייר רגיל, נייר הזרקת דיו (נייר 
  מצופה), נייר מבריק, שקפים ומעטפות.

אנו ממליצים לבדוק סוגי נייר שונים לפני קניית כמויות 
  נייר גדולות. 

  . Brotherלתוצאות מיטביות, השתמשו בנייר

  ,(נייר מצופה) בעת הדפסה על נייר הזרקת דיו
, הקפידו לבחור את חומר שקפים ונייר מבריק

של מנהל התקן   Basicההדפסה הנכון בלשונית
דרת סוג הנייר בתפריט של המדפסת או בהג

  המכשיר.

  ).27" בעמ' סוג נייר(ראה "

 בעת הדפסה על ניירPhoto  שלBrother  טענו ,
 סף מאותו סוג נייר במגש הניירות.גיליון נייר נו

  רה זו. גיליון נוסף נכלל בחבילת הניירות למט

 כאשר אתם משתמשים בשקפים או בניירPhoto  ,
הוציא כל גיליון תכף ומיד למניעת מריחת צבע או 

  תקיעות נייר.

  הימנעו מלגעת במשטח המודפס על הנייר מיד
לאחר ההדפסה; יתכן כי המשטח עדיין לא התייבש 

  לחלוטין ועלול להכתים את אצבעותיכם.

 

  חומרי הדפסה מומלצים

ההדפסה הטובה ביותר, אנו מציעים לכם  להשגת איכות
  שבטבלה. Brotherלהשתמש בנייר 

אינו זמין בארצכם, אנו ממליצים  Brotherאם נייר 
  לנסות סוגי נייר שונים לפני קניית כמויות נייר גדולות.

 3M Transparency"אנו ממליצים להשתמש בשקפי
Film" .להדפסה על שקפים  

   Brotherנייר

 מק"ט סוג נייר

 A4  Plain BP60PAנייר

 Photo Glossy A4  BP71GA4נייר 

  נייר הזרקת דיו 
A4 (מאט) 

BP60MA 

   Photo Glossyנייר 
10 x 15 ס"מ  

BP71GP 

  טיפול ושימוש בחומרי הדפסה

  .אחסנו נייר באריזתו המקורית ושמרו אותו סגור 
והרחק מלחות, אור החזיקו את הנייר במצב שטוח 

  שמש ישיר וחום.

 נעו מלגעת בצד המבריק (מצופה) של נייר הימ
Photo טענו את נייר .Photo  כשהצד המבריק

  פונה כלפי מטה.

  הימנעו מלגעת בשני צידי נייר השקף שכן הם
סופגים מים וזיעה בקלות שעלולים לגרום לירידה 

שקפים המיועדים למדפסות/מכונות  באיכות הפלט.
 צילום לייזר עלולים להכתים את המסמך הבא
שלכם. השתמשו אך ורק בשקפים המומלצים 

 להדפסת הזרקת דיו. 
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    חשוב

  להשתמש בסוגי הנייר הבאים:לא 

 פגום, מסתלסל, מקומט או אסימטרי •

 

מ"מ או יותר עלול לגרום לתקיעות  2סלסול של  1
  נייר.

  מבריק או עם מרקם מובלט מאוד.  •

  נייר שלא ניתן לסדר בערימה אחידה •

  קצר סיביםנייר  •

  
  קיבולת נייר של מכסה מגש פלט הנייר

  .גר'/מ"ר A4 80גיליונות של נייר  50עד 

  שקפים וניירPhoto  יש לקחת ממכסה מגש פלט
 הנייר דף אחד בכל עת למניעת מריחת צבע. 
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  בחירת חומרי ההדפסה הנכונים

  גודל וסוג נייר לכל פעולה

 גודל נייר סוג נייר
 שימוש

 דפסתמ העתקה פקס

 גיליון ניר חתוך

A4 210 x 297 כן כן  כן מ"מ 

Letter 215.9 x 279.4 כן כן כן מ"מ 

Executive 184 x 267 כן - - מ"מ 

A5 148 x 210 כן כן - מ"מ 

A6 105 x 148 כן - - מ"מ 

 כרטיסים

Photo 10 x 15 כן כן - ס"מ 

Photo L 89 x 127 כן  - -  ס"מ  

Photo 2L 13 x 18 "כן - - מס 

 כן - - מ"מ x 203 127 כרטיס אינדקס

 מעטפות

  כן - - מ"מ C5 162 x 229מעטפה 

 כן - - מ"מ DL 110 x 220מעטפה 

Com-10 105 x 241 כן - - מ"מ 

Monarch 98 x 191 כן - - מ"מ 

 שקפים

A4 210 x 297 כן כן - מ"מ 

Letter 215.9 x 279.4 כן כן - מ"מ 

A5 148 x 210 כן כן - מ"מ 

  

  משקל, עובי וקיבולת נייר

  מס' גיליונות עובי משקל סוג נייר

 גיליון נייר חתוך

 1100 מ"מ 0.15עד  0.08 גר'/מ"ר 120עד  64 נייר רגיל

 20 מ"מ 0.25עד  0.08 גר'/מ"ר 200עד  64 נייר הזרקת דיו

 202 מ"מ 0.25עד  גר'/מ"ר 220עד  נייר מבריק

 כרטיסים
 202 מ"מ 0.25עד  גר'/מ"ר 220עד   Photoכרטיס 

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

  10 מ"מ 0.52עד  גר'/מ"ר 95עד  80 מעטפות

 10 - - שקפים

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

   Photoמ"מ), השתמשו במגש הניירות  89 x 127( Photo Lס"מ) או  Photo )10 x 15לנייר    2
  ).24בעמ'  Photo(ראה טעינת נייר 

  . Brotherגר'/מ"ר) נועד במיוחד למכשירי הזרקת דיו של BP71 )260נייר   3
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  מסמכיםטעינת      3
  
 

  כיצד לטעון מסמכים
ניתן לשלוח פקס, ליצור עותקים או לסרוק ממזין 

  המסמכים האוטומטי ומזכוכית הסורק.

  שימוש במזין המסמכים האוטומטי

דפים  20מכים האוטומטי יכול להכיל עד מזין המס
השתמשו בנייר בגדלים  ולהזין כל דף בנפרד.

אווררו תמיד את  ובמשקלים המצוינים בטבלה למטה.
  קצוות הדפים לפני הכנסתם למזין המסמכים האוטומטי.

  גדלים ומשקלים של מסמכים

 מ"מ 355.6עד  148 אורך:  

 מ"מ 215.9עד  148 רוחב: 

 גר'/מ"ר 90עד  64 משקל:

 
 
 

  כיצד לטעון מסמכים

    חשוב

  תמשכו את המסמך במהלך הזנתו.אל  •

תשתמשו בנייר מסתלסל, מקומט, מקופל,  אל •
קרוע, עם סיכות שדכן, אטבים, מודבק בדבק או 

  בנייר הדבקה.

 תשתמשו בקרטון, נייר עיתון או אריג.  אל •

בדקו שהמסמכים כתובים בדיו או מתוקנים בטיפקס 
  לוטין.יבשים לח

 

  
  
  
  

פתחו את כנף התמיכה של מזין המסמכים    
  ).1האוטומטי (

1

  

  אווררו את הדפים היטב.  

) לרוחב המסמכים 1התאימו את מובילי הנייר (  
  שלכם. 

1

  

פונים כלפי מטה כאשר שימו את המסמכים כשהם   
בתוך מזין המסמכים  הקצה העליון פונה קדימה

שתרגישו שהם  האוטומטי מתחת למובילי הניר עד
נוגעים בגלגלי הזנת הנייר. על מסך המגע יופיע 

ADF Ready.  
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   חשוב
אם  תשאירו מסמכים עבים על זכוכית הסורק. אל

 תעשו כן, מזין המסמכים האוטומטי עלול להיתקע.

  

לאחר השימוש במזין המסמכים האוטומטי, סגרו   
 את תומך המסמכים של מזין המסמכים האוטומטי.

כלפי מטה בחלק השמאלי העליון של תומך דחפו 
המסמכים של מזין המסמכים האוטומטי כדי לסגור 

  אותו לחלוטין. 

  
 

  שימוש בזכוכית הסורק

ניתן להשתמש בזכוכית הסורק כדי לשלוח פקס, 
  להעתיק או לסרוק עמודים בודדים או עמודי ספר.

  גדלי המסמכים הנתמכים

 מ"מ 297עד  אורך:  

 מ"מ 215.9עד  רוחב: 

 ק"ג 2עד  משקל:
 
 

  כיצד לטעון מסמכים
  

    הערה

כדי להשתמש בזכוכית הסורק, על מזין המסמכים 
 האוטומטי להיות ריק.

 

  הרימו את מכסה המסמכים.  

באמצעות סימוני הנייר משמאל ולמעלה, הניחו את   
בפינה השמאלית  כלפי מטההמסמך כשהוא פונה 

  העליונה של זכוכית הסורק

1

  

  

  מכסה המסמכים 1
  

  
 

  סגרו את מכסה המסמכים.  
  

    חשוב

תסגרו  אלאם אתם סורקים ספר או מסמך עבה, 
 בחוזקה את המכסה ואל תלחצו עליו.
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  שטח בלתי ניתן לסריקה

השטח הניתן לסריקה תלוי בהגדרות ביישום שאתם 
הנתונים הבאים מציגים את השטחים  משתמשים בו.

  שאינם ניתנים לסריקה. 

1

3

2 4

  
  
 

גודל מסמךשימוש
  )2חלק עליון (

)3חלק תחתון (
) 2שמאל (
 )4ימין (

 פקס

A4 3 מ"מ  
  
  
 

 1מ"מ 3

Letter
 מ"מ 4

Legal

 העתקה
כל גדלי הנייר

 מ"מ 3 מ"מ 3

 מ"מ 1 מ"מ 1 סריקה

מ"מ בעת שימוש במזין  1השטח הבלתי ניתן לסריקה הוא   1
  המסמכים האוטומטי.

  
 



 

34  

  שליחת פקס      4
 

  כיצד לשלוח פקס
  השלבים הבאים מלמדים כיצד לשלוח פקס.

בצעו את אחת הפעולות הבאות לטעינת המסמך   
  שלכם: 

  שימו את המסמך כשהוא פונה כלפי מטה
(ראה "שימוש  במזין המסמכים האוטומטי.

  ).31במזין המסמכים האוטומטי" בעמ' 

  טענו את המסמך שלכם כשהוא פונה כלפי
(ראה "שימוש  ורק. מטה על זכוכית הס

  ).32בזכוכית הסורק" בעמ' 

    הערה

לשליחת פקסים צבעוניים עם עמודים רבים,  •
  השתמשו במזין המסמכים האוטומטי.

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

  יישלח בזמן אמת.

ניתן להשתמש בזכוכית הסורק כדי לשלוח בפקס  •
המסמכים יכולים להיות בגודל  ספר בנפרד.עמודי 
  .  Letterאו  A4של עד

כיוון שניתן לסרוק רק דף אחד בכל עת, קל יותר  •
להשתמש במזין המסמכים האוטומטי לשליחת 

 מסמך המכיל עמודים רבים. 

 
 

 

  

 

 

  J650DW)-(MFC  

  ).פקס( לחצו על 

(MFC-J870DW) 

  בצעו את אחת הפעולות הבאות:

 המקדימה של הפקס מושבתת,  כאשר התצוגה

  (פקס). לחצו על 

  ,כאשר התצוגה המקדימה של הפקס מופעלת

 (פקס) ולאחר מכן על  לחצו על 
  (שליחת פקס).

 :על מסך המגע יופיע  
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 ניתן לשנות את הגדרות שליחת הפקס הבאות:   
  .Optionsלחצו על 
 כדי לגלול בין הגדרות הפקס. ▼או  ▲לחצו על 

הרצויה לכם מוצגת, לחצו עליה  כאשר ההגדרה
כאשר  ובחרו את האפשרות החדשה שלכם.

  .OKסיימתם לשנות את האפשרויות, לחצו על 

  (מדריך בסיסי למשתמש)

למידע על שינוי הגדרות שליחת הפקס הבאות, 
  .36-38ראה עמודים 

 גודל זכוכית סורק  

 שליחת פקס צבעוני  

 תצוגה מקדימה של פקס יוצא (MFC-
J870DW) 

 (הגדרה) אימות שידור דוח  

  (מדריך מתקדם למשתמש)

לפעולות והגדרות מתקדמות יותר של שליחת פקס 
  ").שליחת פקס" (ראה מדריך מתקדם למשתמש:

 ניגודיות  

 רזולוציית פקס  

 הגדרת ברירות מחדל חדשות  

 איפוס להגדרות ברירת המחדל  

 שליחת פקס בתום שיחה  

 שידור  

 שידור בזמן אמת  

 מצב חו"ל  

 פקס מושהה  

 שידור אצווה  

 ביטול עבודות ממתינות  

 הזמנה לשידור  

  הזינו את מספר הפקס.  

  באמצעות לוח החיוג

  (פנקס כתובות)  באמצעות

 פנקס כתובות 

  (היסטוריית שיחות)  באמצעות

 שיחה יוצאת 

 היסטוריית שיחות מזוהות 

    הערה

(MFC-J870DW) 

ניתן לצפות בתצוגה מקדימה של הודעת פקס לפני 
 (ראה .Onלמצב   Previewל ידי הגדרת שליחתה ע

  "כיצד לצפות בתצוגה מקדימה של פקס יוצא
"(MFC-J870DW)   '37בעמ.( 

 

  .Fax Start לחצו על  
 

  שליחת פקס ממזין המסמכים האוטומטי

  המכשיר מתחיל לסרוק את המסמך שברצונכם
  לשלוח.

 
  שליחת פקס מזכוכית הסורק

 אם בחרתםMono  בתוךColour 
Setting   (הגדרת ברירת המחדל), המכשיר

  לכו  מתחיל לסרוק את הדף הראשון.
  .לשלב 

 אם בחרתםColour   בתוךColour 
Setting  מסך המגע שואל אם ברצונכם

  לחצו על  לשלוח פקס צבעוני.
(Colour Fax)  Yes .המכשיר  לאישור

  מתחיל לחייג ולשלוח את המסמך.

, ?Next Pageכאשר מסך המגע שואל אתכם   
  בצעו את אחת הפעולות הבאות:

  לשליחת דף אחד, לחצו עלNo המכשיר .
  מתחיל לשלוח את המסמך. 

 לשליחת יותר מדף אחד, לחצו על Yes  ולכו
  . לשלב 
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  שימו את הדף הבא על זכוכית הסורק.  
  .OKלחצו על 

  המכשיר מתחיל לסרוק את הדף.
  לכל דף נוסף). -ו(חזרו על שלבים 

  סהפסקת שליחת פק

  .להפסקת שליחת פקס, לחצו על 

  הגדרת גודל זכוכית הסורק לשליחת פקס

, עליכם להגדיר את  Letterכאשר מסמכים הם בגודל
אם לא תעשו כן, החלק  גודל זכוכית הסורק בהתאם.

  הצדדי של הפקסים יהיה חסר. 

  טענו את המסמך שלכם.  

  J650DW)-(MFC  

  ).פקס( לחצו על 

(MFC-J870DW) 
  ת אחת הפעולות הבאות:בצעו א

  ,כאשר התצוגה המקדימה של הפקס מושבתת

  (פקס). לחצו על 

  ,כאשר התצוגה המקדימה של הפקס מופעלת

 (פקס) ולאחר מכן על   לחצו על
  (שליחת פקס).

  .Optionsלחצו על   

 Glass Scanלהצגת   ▼או  ▲לחצו על   
Size.  

 .Glass Scan Sizeלחצו על   

  ).A4או ( Letter לחצו על 

  .OKלחצו על   

  הזינו את מספר הפקס.  

  .Fax Startלחצו על   

   הערה

  ניתן לשמור את ההגדרה שאתם משתמשים בה
  יותר מכל על ידי הגדרתה כברירת המחדל. 

הגדרת השינויים " (ראה מדריך מתקדם למשתמש:
  ").שלכם כברירת המחדל החדשה

 זכוכית הגדרה זו זמינה אך ורק לשליחת מסמכים מ
 הסורק.

  שליחת פקס צבעוני

המכשיר שלכם יכול לשלוח פקס צבעוני למכשירים 
  התומכים בתכונה זו.

 פקסים צבעוניים לא ניתן לשמור בזיכרון של המכשיר. 
  אם ברצונכם לשלוח 

פקס צבעוני, המכשיר יישלח אותו בזמן אמת (גם אם 
Real Time TX   מוגדר למצבOff.(  

  כם.טענו את המסמך של  

  J650DW)-(MFC  

  ).פקס( לחצו על 

(MFC-J870DW) 
  בצעו את אחת הפעולות הבאות:

  כאשר תצוגה מקדימה של פקס מושבתת

)Off( , (פקס). לחצו על  

  ,כאשר התצוגה המקדימה של הפקס מופעלת

 (פקס) ולאחר מכן על  לחצו על 
  (שליחת פקס).

  .Optionsלחצו על   

 . lour SettingCoלהצגת  ▼או  ▲לחצו על   

  .Colour Settingלחצו על   

  .Colour עללחצו   

  .OKלחצו על   

  הזינו את מספר הפקס.  
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  .tFax Starלחצו על   

  ביטול פקס בתהליך שליחה

אם ברצונכם לבטל פקס בזמן שהמכשיר סורק, מחייג 

  .או שולח, לחצו על 
 

כיצד לצפות בתצוגה מקדימה של פקס 
  (MFC-J870DW)יוצא 

ניתן לצפות בתצוגה מקדימה של הודעת פקס לפני 
   יש להשבית את שליחתה. 

לשידור לפני השימוש בתכונה  שידור הזמן אמת והזמנה
  זו.

  טענו את המסמך שלכם.  

  בצעו את אחת הפעולות הבאות:  

  ,כאשר התצוגה המקדימה של הפקס מושבתת

  ).פקס( לחצו על 
 כאשר התצוגה המקדימה של הפקס מופעלת ,

 ) ולאחר מכן על פקס( לחצו על 
  ).שליחת פקס(

  .Optionsלחצו על   

  .Previewלהצגת  ▼או  ▲לחצו על   

  .Previewלחצו על   

  .Onלחצו על   

  .OKלחצו על   

או  הזינו את מספר הפקס באמצעות לוח החיוג  
  פנקס הכתובות.

  .Fax Startלחצו על   
יוצא המכשיר מתחיל לסרוק את המסמך והפקס ה

  מופיע על מסך המגע. 
כאשר הפקס מוצג, לחצו על מסך המגע לביצוע 

  הפעולות הבאות.

 

תיאור   

  הגדל את הפקס.
 

  הקטן את הפקס.
 

  גלול אנכית.

  גלול אופקית. 

  סובב את הפקס בכיוון השעון.

 

  חזור לעמוד הקודם.
 

  המשך לעמוד הבא.
 

 

  .Startלחצו על   

    הערה

 ת פקס צבעוני, אין להשתמש בתצוגה לשליח
  המקדימה של פקס.

  הודעת הפקס בזיכרון תישלח ותימחק כאשר
 .Startתלחצו על 
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  דוח אימות שידור

ניתן להשתמש בדוח אימות שידור כהוכחה ששלחתם 
הדוח כולל את שם או מספר הפקס של השולח,  פקס. 

 את זמן ותאריך השידור, משך השידור, מספר הדפים
  שנשלחו, והאם השידור הצליח או לא. 

  יש מספר הגדרות הזמינות לדוח אימות השידור:

 On:  .הדפסת דוח לאחר כל פקס ששלחתם  
 On+Image:  הדפסת דוח לאחר כל פקס

חלק של הדף הראשון של הפקס מופיע  ששלחתם. 
  על הדוח.

 Off:  הדפסת דוח אם שידור הפקס שלכם לא
דרת ברירת המחדל הג הצליח בשל שגיאת שידור.

  .Offהיא 
 Off+Image:  הדפסת דוח אם שידור הפקס שלכם

חלק של הדף  לא הצליח בשל שגיאת שידור.
 הראשון של הפקס מופיע על הדוח.

  

  ).הגדרות( לחצו על   

  .All Settingsלחצו על   

  .Faxלהצגת ▼ או ▲ לחצו על   

  .Faxלחצו על   

 .ingReport Settלהצגת ▼ או ▲ לחצו על   

 .Report Settingלחצו על   

 .XMIT Reportלחצו על   

 ,On, On+Imageלהצגת ▼ או ▲ לחצו על   
Off  אוOff+Image  ואז לחצו על האפשרות

  שברצונכם להגדיר.

  .לחצו על   

 

   הערה

  אם בחרתםOn+Image   אוOff+Image ,
התמונה תופיע על דוח אימות השידור רק אם 

 . Offמוגדרת   מן אמתפונקצית השידור בז
התמונה לא תופיע על הדוח כאשר אתם שולחים 

 (ראה מדריך מתקדם למשתמש: פקס צבעוני.
  "שידור בזמן אמת").

  אם השידור שלכם הצליח, יופיע“OK”  
אם  על דוח אימות השידור.    ”RESULT“ליד

ליד    ”ERROR“השידור לא הצליח, יופיע
“RESULT”. 
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  לת פקסקב      5
  

  מצבי קבלה
  עליכם לבחור מצב קבלה על פי המכשירים החיצוניים ושירותי הטלפון המותקנים על הקו שלכם.

  

  בחירת מצב קבלה
כברירת מחדל, המכשיר מקבל אוטומטית את כל הפקסים הנשלחים אליו. האיור למטה יסייע לכם לבחור את מצב 

  הקבלה הנכון. 

  .41ראה "שימוש במצבי קבלה" בעמ'  למידע מפורט נוסף על מצבי קבלה,

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
  להגדרת מצב הקבלה פעלו על פי ההוראות הבאות. 

  (הגדרות). לחצו על   

  .All Settingsלחצו על   

  .Faxלהצגת ▼ או ▲ לחצו על   

  .Faxלחצו על   

  .Setup Receiveלהצגת ▼ או ▲ לחצו על   

  .Setup Receiveלחצו על   

  .Receive Modeלהצגת ▼ או ▲ צו על לח  

 לא
 פקס בלבד

האם ברצונכם שהמכשיר יענה לשיחות 
  פקס וטלפון באופן אוטומטי? 

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

  
 כן

 כן

 כן

 לא

 לא

 ידני

 פקס/טלפון

 משיבון חיצוני

האם אתם משתמשים בפונקצית ההודעה 
  הקולית של משיבון חיצוני?
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  .Receive Modeלחצו על   
 

    הערה

(ראה מדריך  .Offמוגדרת למצב   BT Call Signאם האפשרות לשנות את מצב הקבלה אינה זמינה, וודאו כי תכונת
 (עם הטלפון החיצוני שלכם בלבד).  BT Call Sign"לאפשר למכשיר לפעול עם  מתקדם למשתמש:

 

ואז לחצו על האפשרות  Manualאו  Fax Only, Fax/Tel, External TADלהצגת ▼ או ▲ ל לחצו ע  
  הרצויה לכם.

  .לחצו על   
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  שימוש במצבי קבלה
     (Fax Onlyחלק ממצבי הקבלה עונים אוטומטית

יתכן שתרצו לשנות את הגדרת השהיית  ).Fax/Tel-ו
 לפני שימוש במצבים אלו.  (Ring Delay)הצלצול

  .)42ראה "השהיית צלצול" בעמ' (

  פקס בלבד

מצב פקס בלבד יענה אוטומטית לכל השיחות כשיחות 
  פקס.

  פקס/טלפון

מצב פקס/טלפון מסייע לכם לנהל אוטומטית שיחות 
נכנסות באמצעות זיהוין כפקסים או כשיחות קוליות 

  וטיפול בהן באחת הדרכים הבאות: 

 .פקסים יתקבלו אוטומטית  

 פעילו את צלצול הפקס/טלפון כדי שיחות קוליות י
צלצול  להודיע לכם להרים את השפופרת. 

הפקס/טלפון הוא צלצול כפול מהיר המופק על ידי 
  המכשיר שלכם. 

זמן אם אתם משתמשים במצב פקס/טלפון, ראה "
 42בלבד) בעמ'  פקס/טלפון(מצב  צלצול פקס/טלפון

  .42" בעמ' השהיית צלצולו"
 

  ידני

ת כל פונקציות המענה האוטומטיות מצב ידני מכבה א
   .  BT Call Signאלא אם כן אתם משתמשים בתכונת

לקבלת פקס במצב ידני, הרימו את השפופרת של טלפון 
כאשר אתם שומעים צלילי פקס (צפצופים קצרים  חיצוני.

 .Receiveובחרו  Fax Start חוזרים), לחצו על
ם ניתן גם להשתמש בתכונת איתור פקס לקבלת פקסי

  על ידי הרמת שפופרת של אותו הקו כמכשיר.

  ).43" בעמ' איתור פקס(ראה "

  משיבון חיצוני

מצב משיבון חיצוני מאפשר למשיבון חיצוני לנהל את 
שיחות נכנסות ינוהלו באחת  השיחות הנכנסות שלכם.

  הדרכים הבאות: 

 .פקסים יתקבלו אוטומטית  

  מתקשרים בשיחות קוליות יכולים להקליט הודעה
  ל המשיבון החיצוני.ע

חיבור משיבון (לחיבור המשיבון החיצוני שלכם, ראה "
  ).50" בעמ' חיצוני
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  הגדרות מצב קבלה
5 

  השהיית צלצול

הגדרת השהיית הצלצול מגדירה את מספר הפעמים 
שהמכשיר מצלצל לפני שיענה במצבי פקס בלבד 

אם יש לכם טלפונים חיצוניים או שלוחות  ופקס/טלפון.
הקו כמכשיר, בחרו את מספר הצלצולים  על אותו
  המרבי.

 52" בעמ' הפעלה מטלפונים חיצוניים או שלוחות(ראה "
  ).43" בעמ' איתור פקסו"

  ).הגדרות( לחצו על   

  .All Settingsלחצו על   

  .Faxלהצגת ▼ או ▲ לחצו על   

  .Faxלחצו על   

  .Setup Receiveלהצגת ▼ או ▲ לחצו על   

  .Receive Setupלחצו על   

 . Ring Delayלהצגת ▼ או ▲ לחצו על  

  .Ring Delayלחצו על   

לחצו על מספר הפעמים שהמכשיר יצלצל לפני   
המכשיר יענה מיד והקו לא  0שיענה. אם בחרתם 

  יצלצל כלל.

  .לחצו על   

 

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

קשר כאשר מישהו מתקשר למכשיר שלכם, אתם והמת
מספר הצלצולים  תשמעו את צלצול הטלפון הרגיל.

  מוגדר על ידי הגדרת השהיית צלצול.

אך  אם השיחה היא פקס, המכשיר שלכם יקבל אותה.
אם זוהי שיחה קולית המכשיר ישמיע את צלצול 

הפקס/טלפון (צלצול כפול מהיר) למשך הזמן שהגדרתם 
ל אם שמעתם את צלצו בהגדרת זמן צלצול פקס/טלפון.

הפקס/טלפון פירושו שיש לכם מתקשר בשיחה קולית 
  על הקו.

כיוון שצלצול פקס/טלפון מופק על ידי המכשיר, שלוחות 
אך עדיין ניתן לענות  וטלפונים חיצוניים לא יצלצלו.

  לשיחה בכל טלפון באמצעות קוד מרחוק. 

  " שימוש בקודים מרחוק(למידע נוסף, ראה "
  ).54בעמ' 

  ).תהגדרו( לחצו על   

  .All Settingsלחצו על   

  .Faxלהצגת ▼ או ▲ לחצו על   

  .Faxלחצו על   

  .Setup Receiveלהצגת ▼ או ▲ לחצו על   

  .Setup Receiveלחצו על   

  .F/T Ring Timeלהצגת ▼ או ▲ לחצו על   

 .F/T Ring Timeלחצו על   

לחצו כמה זמן המכשיר יצלצל כדי להודיעכם שיש   
  שניות). 70או  40, 30, 20( לכם שיחה קולית

  .לחצו על   
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    הערה

גם אם המתקשר מנתק במהלך הצלצול הכפול 
המהיר, המכשיר ימשיך לצלצל למשך פרק הזמן 

 המוגדר.

  

  איתור פקס

  
   :Onבמצב   Fax Detectאם 

המכשיר מקבל פקס אוטומטית, גם אם אתם עונים 
  לשיחה.

המגע או   על מסך  Receivingכאשר מופיעה הודעת
כאשר נשמעים "צפצופים" מהשפופרת, פשוט הניחו את 

  המכשיר יעשה את כל היתר. השפופרת במקומה.
  

   :Offבמצב   Fax Detectאם 

אם אתם עונים במכשיר לשיחת פקס על ידי הרמת 
ואז לחצו  Fax Startהשפופרת, לחצו על 

  לקבלת הפקס.  Receiveעל

 1 5*, לחצו על אם עניתם בשלוחה או בטלפון חיצוני
  " הפעלה מטלפונים חיצוניים ושלוחות(ראה "
  ).52בעמ' 

  

    הערה

 ) אם תכונה זו מופעלתOn אך המכשיר שלכם ,(
אינו מחבר שיחת פקס בעת הרמת שפופרת טלפון 

  חיצוני או שלוחה, לחצו על קוד ההפעלה מרחוק
* 5 1.  

  אם אתם שולחים פקסים ממחשב על אותו קו
תר אותם, השביתו את פונקצית טלפון והמכשיר מא

 איתור פקס.

 

  ).הגדרות( לחצו על   

  .All Settingsלחצו על   

  .Faxלהצגת ▼ או ▲ לחצו על   

  .Faxלחצו על   

  .Setup Receiveלהצגת ▼ או ▲ לחצו על   

  .Setup Receiveלחצו על   

 .Fax Detectלהצגת ▼ או ▲ לחצו על   

  .Fax Detectלחצו על   

  ).Off(או  On על לחצו  

  .לחצו על   
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  תצוגה מקדימה של פקס
  לבן בלבד)-(שחור

(MFC-J870DW)  
  

כיצד לצפות בתצוגה מקדימה של פקס 
  נכנס

ניתן לצפות בפקסים שהתקבלו על מסך המגע 

) ולאחר מכן על פקס( באמצעות לחיצה על 

כאשר המכשיר במצב  ).פקסים שהתקבלו( 
Ready  צץ על מסך המגע כדי , תופיע הודעת חלון

  להודיע לכם על פקסים חדשים. 

  הגדרת תצוגה מקדימה של פקס

  ).הגדרות( לחצו על   

  ).תצוגה מקדימה של פקס( לחצו על   

  ).Off(או  On לחצו על  

  .Yesלחצו על   

מסך המגע יודיע לכם שפקסים עתידיים לא יודפסו   
  .No)או (  Yesלחצו על בעת קבלתם. 

  . לחצו על  
  

    הערה

כאשר פונקצית התצוגה המקדימה של פקס מופעלת, 
עותק גיבוי של הפקסים שהתקבלו לא יודפס לפעולות 

העברת פקס וקבלת פקס למחשב האישי אם הגדרתם 
 ).Onאת הדפסת עותק גיבוי למצב הפעלה (

  

  של פקסשימוש בתצוגה מקדימה 

 בעת קבלת פקס, תופיע הודעת חלון צץ על מסך המגע.
  לדוגמה: 
  New Fax(es):01 [View]) 
 

  .Viewלחצו על   
  על מסך המגע תופיע רשימת הפקסים.

  

    הערה

רשימת הפקסים כוללת את הפקסים הישנים  •
הפקס החדש מסומן על ידי הסימן  והפקס החדש.

  הכחול שליד הפקס.

אם ברצונכם לראות פקס שכבר נצפה בתצוגה  •

 על ) ופקס( מקדימה, לחצו על 
 ).קסים שהתקבלופ(

 

להצגת מספר הפקס שברצונכם ▼ או ▲ לחצו על   
 לראות.

  לחצו על הפקס שברצונכם לראות.  
  

    הערה

 .התעכב מעטאם הפקס גדול הצגתו עשויה ל •

מסך המגע יציג את מספר העמוד הנוכחי ומספר  •
כאשר הודעת  העמודים הכולל של הודעת הפקס.

ר עמודים מספ 99הפקס שלכם כוללת מעל 
 ."XX"-העמודים הכולל יוצג כ
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לחצו על מסך המגע או לוח המקשים לביצוע הפעולות 
  הבאות.

 

  תיאור

  הגדל את הפקס.
 

  הקטן את הפקס.
 

   גלול אנכית.

  גלול אופקית.
 

  סובב את הפקס בכיוון השעון.

 

  מחק את הפקס.
   לאישור.  Yesלחצו על

  חזור לעמוד הקודם.
 

  ד הבא.המשך לעמו
 

  חזור לרשימת הפקסים.

 

  הדפס את הפקס.

  בצעו את אחת הפעולות הבאות:

  לחצו עלPrint All 
Pages  להדפסת כל הודעת
  .הפקס

  לחצו עלPrint 
Displayed Only 

 להדפסת העמוד המוצג בלבד.

  לחצו עלPrint From 
Displayed  להדפסה

מהעמוד המוצג ועד לעמוד 
 האחרון.

 

 

  .לחצו על   
 

 כיצד להדפיס פקס

 ).פקס( לחצו על   

  ).פקסים שהתקבלו( לחצו על   

  לחצו על הפקס שברצונכם לראות.  

  .לחצו על   

  אם הפקס מכיל עמודים רבים, המשיכו  
  .לשלב 

 .אם הפקס הוא עמוד אחד, הוא יתחיל להדפיס 
  .לכו לשלב 

  בצעו את אחת הפעולות הבאות:  

 לחצו עלPrint All Pages   להדפסת
  .לכו לשלב  כל עמודי הפקס.

  לחצו עלPrint Displayed Only 
  .להדפסת העמוד המוצג. לכו לשלב 

  לחצו עלPrint From Displayed 
להדפסה מהעמוד המוצג ועד לעמוד האחרון. 

  .לכו לשלב 

  בצעו את אחת הפעולות הבאות:  

  למחיקת פקס, לחצו עלYes.  

 על  לשמירת הפקס בזיכרון, לחצוNo.  

  .לחצו על   
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  כיצד להדפיס את כל הפקסים ברשימה

  ).פקס( לחצו על   

  ).פקסים שהתקבלו( לחצו על   

  .Print/Deleteלחצו על   

  בצעו את אחת הפעולות הבאות:  

  ,לחצו להדפסת כל הפקסים החדשים  
                                    להצגת▼ או ▲ על 

Print All (New Faxes).  לחצו על
Print All (New Faxes) .  

  ,לחצו להדפסת כל הפקסים הישנים  
                                       להצגת▼ או ▲ על 

Print All (Old Faxes) לחצו על .
Print All (Old Faxes) .  

  .לחצו על   

 
 כיצד למחוק את כל הפקסים ברשימה

  ).פקס( לחצו על   

  ).קסים שהתקבלופ( לחצו על   

  .Print/Deleteלחצו על   

  בצעו את אחת הפעולות הבאות:  

  ,או ▲ לחצו על למחיקת כל הפקסים החדשים
. Delete All (New Faxes)להצגת ▼ 

  . Delete All (New Faxes)לחצו על 
  ,או ▲ לחצו על למחיקת כל הפקסים הישנים

. Delete All (Old Faxes)להצגת ▼ 
   .Delete All (Old Faxes)לחצו על 

 .לאישור Yesלחצו על   

  .לחצו על   

 

 השבתת תצוגה מקדימה של פקס

  ).הגדרות( לחצו על   

  ).תצוגה מקדימה של פקס( לחצו על   

  .Offלחצו על   

  לאישור. Yes לחצו על  

אם קיימים פקסים שמורים בזיכרון, בצעו את אחת   
  הפעולות הבאות: 

 יס את הפקסים אם אינכם רוצים להדפ
המכשיר  .Continueהשמורים, לחצו על 

מבקש מכם לאשר את מחיקת הפקסים 
  השמורים.

  לחצו עלYes  .הפקסים שלכם  לאישור
  יימחקו.

  אם ברצונכם להדפיס את כל הפקסים
 Print All Faxesהשמורים, לחצו על 
Before Delete.  

  אם אינכם רוצים להשבית את תצוגה מקדימה
  .Cancelעל  של פקס, לחצו

  .לחצו על 
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  טלפון ומכשירים חיצוניים      6
 

  פעולות קוליות

  מצב פקס/טלפון

כאשר המכשיר במצב פקס/טלפון, הוא ישתמש בצלצול 
פקס/טלפון (צלצול מהיר כפול) כדי להודיע לכם להרים 

  את השפופרת לקבלת שיחה קולית.

 אם אתם עונים בטלפון חיצוני, הרימו את שפופרת
  כדי לענות.  Pickupהטלפון החיצוני ולחצו על

אם אתם בשלוחת טלפון, עליכם להרים את השפופרת 
בין  1 5 #במהלך זמן צלצול הפקס/טלפון וללחוץ על 

הצלצולים הכפולים המהירים. אם אין אף אחד על הקו, 
או אם מישהו רוצה לשלוח לכם פקס, שלחו את השיחה 

  .51*ל בחזרה למכשיר באמצעות לחיצה ע

  שיחה מזוהה (בריטניה ואירלנד בלבד)

) מאפשרת לכם  (Caller IDתכונת השיחה המזוהה
להשתמש בשירות מנוי לשיחה מזוהה המוצע על ידי 

חברות טלפונים מקומיות רבות. פנו אל חברת 
הטלפונים שלכם לפרטים נוספים. השירות מציג את 
מספר הטלפון, או השם אם הנו זמין, של המתקשר 

  ת שהקו מצלצל. בע

לאחר מספר צלצולים, על מסך המגע יופיע מספר 
כאשר  הטלפון של המתקשר (והשם, אם הנו זמין).

אתם עונים לשיחה, פרטי המתקשר ייעלמו ממסך 
המגע, אך פרטי השיחה יישארו מאוחסנים בזיכרון של 

  השיחה המזוהה.

ניתן לצפות ברשימה או לבחור באחד המספרים כדי 
להוסיף לפנקס הכתובות או למחוק  לשלוח פקס,

היסטוריית (ראה " מהיסטוריית השיחות המזוהות.
  ).57" בעמ' שיחות מזוהות

  הודעתID Unknown   פירושה שמקור השיחה
  מחוץ לתחום שירות השיחה המזוהה שלכם.

 הודעתID Withheld   פירושה שהמתקשר
 חסם בכוונה את פרטי הזיהוי שלו.

  

  
  

של פרטי השיחה המזוהה  ניתן להדפיס רשימה
(ראה מדריך מתקדם  שהתקבלו על ידי המכשיר שלכם.

  "כיצד להדפיס דוח"). למשתמש:
  

   הערה

 שירות השיחה המזוהה משתנה אצל ספקים שונים.
פנו אל חברת הטלפונים המקומית שלכם כדי לברר 

 מהו השירות הזמין באזורכם. 

  
  Onהגדרת שיחה מזוהה למצב 

מזוהה על הקו שלכם, פונקציה זו יש  אם יש לכם שיחה
להצגת מספר הטלפון של המתקשר   Onלהגדיר למצב

  על מסך המגע כאשר הטלפון מצלצל.

  ).הגדרות( לחצו על   

  .All Settingsלחצו על   

  .Faxלהצגת ▼ או ▲ לחצו על   

  .Faxלחצו על   

 . Miscellaneousלהצגת ▼ או ▲ לחצו על   

 .ousMiscellaneלחצו על   

  .Caller IDלחצו על   

  ).Off(או  On לחצו על  

  .לחצו על   
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  שירותי טלפון
המכשיר שלכם תומך בשירות מינוי לשיחה מזוהה 

  שחברות הטלפונים מציעות.

תכונות כגון דואר קולי, שיחה ממתינה, שיחה 
ממתינה/שיחה מזוהה, שירותי מענה קולי, מערכות 

אחרות בקו טלפון  אזעקה או תכונות שירות לקוחות
  אחד עלולות ליצור בעיות בהפעלת המכשיר שלכם.

  
    הערה

 שיחה מזוהה זמינה בבריטניה ובאירלנד בלבד.

  הגדרת סוג קו הטלפון

  ISDNאו PBX אם אתם מחברים את המכשיר לקו
לשליחת וקבלת פקסים, יש לשנות את סוג קו הטלפון 

  בהתאם באמצעות השלבים הבאים. 

  ).הגדרות( לחצו על   

  .All Settingsלחצו על   

 .Initial Setupלהצגת ▼ או ▲ לחצו על   

  .Initial Setupלחצו על   

  .Phone Line Setלהצגת ▼ או ▲ לחצו על   

  .Phone Line Setלחצו על   

  .ISDNאו  Normal, PBX לחצו על   

  .לחצו על   

 

PBX  ו-TRANSFER  

, מה Normal -המכשיר מוגדר באופן ראשוני ל
שמאפשר למכשיר להתחבר אל קו רשת טלפונים 

אך משרדים רבים  ) תקנית. PSTNציבורית ממותגת (
משתמשים במערכת טלפונים מרכזית או מרכזיה 

ניתן לחבר את המכשיר שלכם  .(PBX)טלפונית פרטית 
תכונת החיוג  לרוב סוגי מרכזיות הטלפונים הפרטיות.

 ות מתוזמנות בלבד.של המכשיר  תומכת בחיוג בהפסק
חיוג בהפסקות מתוזמנות יפעל עם רוב מערכות 

מרכזיות הטלפונים הפרטיות וייתן לכם גישה לקו 
 חיצוני, או יאפשר לכם להעביר שיחות לשלוחה אחרת. 

  על מסך המגע לחוץ. Rהתכונות פועלות כאשר 

  
   הערה

כחלק מהמספר  Rניתן לתכנת לחיצה של לחצן 
בעת תכנות מספר פנקס  ת. השמור בפנקס הכתובו

(על מסך המגע יופיע "!"),  Rהכתובות, לחצו קודם על 
אם תעשו כן, לא  ואז הזינו את מספר הטלפון. 

בכל פעם לפני שתחייגו  Rתצטרכו ללחוץ על 
" שמירת מספרים(ראה " באמצעות פנקס הכתובות. 

-אך אם סוג קו הטלפון שלכם אינו מוגדר ל ).58בעמ' 
PBX יר, אינכם יכולים להשתמש במספר על המכש

 מתוכנת לתוכו. R -פנקס הכתובות אשר ה
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  (VoIP)פרוטוקול העברת קול באינטרנט 

) הוא סוג של  (VoIPפרוטוקול העברת קול באינטרנט
מערכת טלפונים שעושה שימוש בחיבור האינטרנט 

ספקי שירותי הטלפונים  במקום בקו הטלפון המסורתי.
בחבילה אחת עם  VoIPיעים שירות לעתים קרובות מצ

  שירותי אינטרנט וכבלים.

המכשיר שלכם עשוי שלא לפעול עם חלק ממערכות 
VoIP.  אם ברצונכם להשתמש במכשיר שלכם לשליחת

, נא לוודא שקצה אחד VoIPוקבלת פקסים במערכת 
שעל   LINEשל כבל הטלפון שלכם מחובר לשקע

פון ניתן את הקצה השני של כבל הטל המכשיר שלכם.
  לחבר למודם, מתאם טלפון, מפצל או התקן דומה אחר.

  

  
 

  אם יש לכם שאלות כלשהן לגבי חיבור המכשיר
  VoIP, נא לפנות אל ספק  VoIPשלכם למערכת 

  שלכם.

, בדקו את VoIPלאחר חיבור המכשיר שלכם למערכת 
הרימו את שפופרת הטלפון החיצונית  צליל החיוג. 

אם אין צליל חיוג, פנו לספק  . והאזינו לצליל החיוג
VoIP  .שלכם  

אם אתם נתקלים בבעיות בשליחת או קבלת פקסים 
, אנו ממליצים לשנות את מהירות VoIPבמערכת 

 Basic(for VoIP)המודם של המכשיר להגדרת 
  ).133" בעמ' VoIPשיבושי קו טלפון/(ראה "
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  חיבור משיבון חיצוני
אך כאשר יש לכם  . ניתן לחבר משיבות חיצוני למכשיר

על אותו קו טלפון כמכשיר, המשיבון  חיצונימשיבון 
החיצוני עונה לכל השיחות והמכשיר "מאזין" לצלילי 

אם המכשיר שומע אותם,  של הפקס. (CNG)החיוג 
אם המכשיר  הוא ייקח את השיחה ויקבל את הפקס.

אינו שומע צלילי פקס, הוא מאפשר למשיבון להמשיך 
ודעה היוצאת שלכם כדי שהמתקשר ולהשמיע את הה

  יוכל להשאיר הודעה קולית.

על המשיבון לענות בתוך ארבעה צלצולים (ההגדרה 
המכשיר אינו יכול לשמוע  המומלצת היא שני צלצולים).

צלילי פקס עד שהמשיבון עונה לשיחה, ולאחר ארבעה 
שניות של צלילי פקס  10עד  8צלצולים נותרו רק 

הקפידו לקיים את כל  ס. ל"לחיצת היד" של הפק
ההוראות במדריך זה להקלטת ההודעה היוצאת שלכם. 

(חיסכון   toll saverאיננו ממליצים על השימוש בתכונת 
בעלות שיחות) על המשיבון החיצוני שלכם אם הוא 

  עונה לאחר חמישה צלצולים או יותר.

    הערה

אם אינכם מקבלים את כל הפקסים שלכם, קצרו את 
 ית הצלצול על המשיבון החיצוני שלכם.הגדרת השהי

  

1

1

  
  
  משיבון חיצוני  1

כאשר המשיבון החיצוני עונה לשיחה, על מסך המגע 
  .Telephoneמופיע 

    חשוב

תחברו משיבון לכל מכשיר אחר על אותו קו טלפון. אל 

  הגדרות חיבור

על המשיבון החיצוני להיות מחובר כפי שניתן לראות 
  באיור הקודם.

את שתי ידיכם מתחת לידיות הפלסטיק  שימו  
שמשני צידי המכשיר כדי להרים את מכסה הסורק 

  למצב פתוח.

הכניסו בזהירות את כבל הטלפון לתוך תעלת הכבל   
  והחוצה מצדו האחורי של המכשיר. 

דחפו  הרימו את מכסה הסורק לשחרור הנעילה.   
בעדינות את תומך מכסה הסורק כלפי מטה וסגרו 

  הסורק בשתי הידיים.  את מכסה

הגדירו את המשיבון החיצוני שלכם לצלצול אחד או   
(הגדרת השהיית הצלצול של המדפסת  שניים.

  אינה חלה במקרה זה). 

הקליטו את ההודעה היוצאת על המשיבון החיצוני   
  שלכם. 
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  הגדירו את המשיבון החיצוני לענות על שיחות.  

 .TADl Externa-הגדירו את מצב הקבלה ל  
  ).39" בעמ' בחירת מצב הקבלה(ראה "

  הקלטת הודעה יוצאת על משיבון חיצוני

  העיתוי חשוב בהקלטת הודעה זו.

שניות של דממה בתחילת ההודעה  5הקליטו   
(הדבר נותן למכשיר שלכם זמן להקשיב  שלכם.

  לצלילי פקס של שידורים אוטומטיים לפי הפסקתם). 

  שניות. 02-הגבילו את הדיבור שלכם ל  

    הערה

 5-אנו ממליצים להתחיל את ההודעה היוצאת שלכם ב
שניות של דממה כי יתכן שהמכשיר אינו יכול לשמוע 

ניתן לנסות לוותר על  צלילי פקס כשיש קול ברקע.
הפסקה זו, אך אם המכשיר שלכם מתקשה לקבל 

פקסים, עליכם להקליט מחדש את ההודעה היוצאת 
 כדי לכלול אותה.

 

  (PBX)יה פרטית מרכז

אנו מציעים לכם לבקש מהחברה שהתקינה את 
מרכזיית הטלפונים הפרטית שלכם לחבר את המכשיר 

קווית אנו מציעים לכם -אם יש לכם מערכת רב שלכם.
לבקש מהמתקין לחבר את המכשיר לקו האחרון 

הדבר מונע את הפעלת המכשיר בכל פעם  במערכת.
השיחות  אם כל שהמערכת מקבלת שיחות טלפון.

הנכנסות ייענו על ידי המרכזנית, אנו ממליצים להגדיר 
  .Manual-את מצב הקבלה ל

איננו יכולים להבטיח שהמכשיר שלכם יפעל כהלכה 
יש  בכל מצב בעת חיבור למרכזיית טלפונים פרטית.

לדווח על כל הקשיים בשליחת או בקבלת פקסים קודם 
רטית כל לחברה המתחזקת את מרכזיית הטלפונים הפ

  שלכם.

   הערה

(ראה  .PBX-וודאו כי סוג קו הטלפון שלכם מוגדר ל
 ).48" בעמ' הגדרת סוג קו הטלפון"
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  טלפונים חיצוניים ושלוחות

  חיבור טלפון חיצוני או שלוחה

ניתן לחבר טלפון נפרד למכשיר שלכם כפי שניתן 
  לראות באיור למטה.

1

2

 

  טלפון שלוחה  1

  טלפון חיצוני  2
  

   הערה

להקפיד להשתמש בטלפון חיצוני עם כבל שאורכו  נא
 מטרים. 3אינו עולה על 

  
  

  הפעלה מטלפונים חיצוניים ומשלוחות

אם אתם עונים לשיחת פקס בשלוחה או בטלפון חיצוני, 
אתם יכולים להגדיר את המכשיר שלכם לקבל את 

בעת לחיצת קוד  השיחה באמצעות קוד הפעלה מרחוק.
כשיר מתחיל לקבל את המ 1 5*ההפעלה מרחוק 

  הפקס.

אם המכשיר עונה לשיחה קולית ומשמיע צלצולים 
כפולים מהירים כדי להודיע לכם לקחת את השיחה, 

כדי לקחת את   1 5 #השתמשו בקוד השבתה מרחוק
זמן צלצול פקס/טלפון ראה " השיחה בטלפון שלוחה.
  .42" בעמ' (מצב פקס/טלפון בלבד)

  6 אחד על הקו:אם אתם עונים לשיחה ואין אף 

   הניחו כי אתם מקבלים פקס ידני.

והמתינו לצפצוף או עד שעל הצג מופיע  1 5*לחצו על 
Receivingואז נתקו ,.  

  

    הערה

ניתן גם להשתמש בתכונת איתור פקס כדי להגדיר את 
(ראה  המכשיר שלכם לקבל אוטומטית את השיחה.

 ).43" בעמ' איתור פקס"
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  בלבד) שימוש בשלוחות (בריטניה

יתכן כי בסביבתכם כבר יש טלפונים עם שלוחות, או 
שאתם מתכננים להוסיף שלוחות לקו שלכם, כמו גם 

בעוד הדרך הפשוטה ביותר לכך היא חיבור  למכשיר. 
הבעיה  מקביל פשוט, היא כרוכה במספר בעיות. 

הנפוצה ביותר היא שיבוש שלא בכוונה של שידור 
שמרים את טלפון  פקסימיליה הנגרם על ידי מישהו

כמו כן, תכונת קוד  השלוחה לביצוע שיחה יוצאת.
ההפעלה מרחוק עשויה שלא לפעול באופן מהימן 

  בתצורה פשוטה זו. 

המכשיר עשוי גם להיות מוגדר להשהיית שידור (כלומר, 
עבודה מוגדרת מראש זו  שידור בזמן מוגדר מראש). 

עשויה להתנגש עם מישהו שמרים את שפופרת 
  חה. השלו

בעיות אלו ניתן לפתור בקלות אם מכניסים שינויים 
במעגל החיווט של השלוחות, כגון חיבור מכשירי 

השלוחות "במורד הזרם" של המכשיר שלכם בתצורת 
בתצורה זו המכשיר יכול תמיד  ).2אדון/עבד (ראה איור 

לכן המכשיר לא ינסה  לאתר אם נעשה שימוש בטלפון.
תכונה זו ידועה כ"איתור  לתפוס את הקו באותה עת. 

  טלפון פעיל")

ותצורת  1התצורה הלא ממומלצת מוצגת באיור 
  .2האדון/עבד המומלצת מוצגת באיור 

ניתן לבצע את תצורת החיבור החדשה על ידי חיבור 
BT ,Kingston upon Hull Telecommunications ,

ספק המרכזייה הפרטית שלכם או חברת התקנת 
פשוט הסבירו כי מעגל  הצורך.טלפונים מוסמכת לפי 

שלוחת הטלפון צריך להסתיים עם תקע מודולארי רגיל 
)BT 431A  שיש להכניס לשקע מודולארי של מחבר ,(

  המסופק כחלק מערכת כבל הקו.  Tלבן בצורת 

 

  )1חיבור בלתי מומלץ של שקעי שלוחות (איור 
  

FAX

1 12
3

 
  
  שקע שלוחה  1

  שקע אדון  2

  קו נכנס  3

  )2ל שקעי שלוחות (איור חיבור מומלץ ש
  

FAX

1 1 2 3

  
  
  שקע שלוחה  1

  שקע אדון  2

  קו נכנס  3

  יש לחבר את מכשיר הפקס לשקע האדון.

    הערה

טלפונים אלו מחוברים כעת כהתקנים חיצוניים (ראה 
), כי הם 52" בעמ' חיבור טלפון חיצוני או שלוחה"

 .Tמחוברים למכשיר הפקס באמצעות מחבר 
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  שימוש בקודים מרחוק
 6 

  
  קוד הפעלה מרחוק

אם אתם עונים לשיחת פקס על טלפון חיצוני או שלוחה, 
אתם יכולים להורות למכשיר שלכם לקבלו באמצעות 

. המתינו לצלילי הצפצוף 1 5 *חיוג קוד הפעלה מרחוק 
(ראה "איתור פקס"  ואז הניחו את השפופרת במקומה.

  ).43בעמ' 

תם יכולים אם אתם עונים לשיחת פקס בטלפון חיצוני, א
להגדיר את המכשיר לקבל את הפקס באמצעות לחיצה 

  .Receiveובחירת  Fax Startעל 
 

  קוד השבתה מרחוק

אם אתם מקבלים שיחה קולית והמכשיר במצב 
פקס/טלפון, המכשיר יתחיל להשמיע את צלצול 

פקס/טלפון (צלצול כפול מהיר) לאחר השהיית הצלצול 
ה בטלפון אם אתם מקבלים את השיח הראשונית.

שלוחה, ניתן להפסיק את צלצול הפקס/טלפון על ידי 
  הצלצולים). בין(נא ללחוץ   1 5 #לחיצה על 

אם המכשיר עונה לשיחה קולית ומשמיע צלצולים 
כפולים מהירים כדי להודיע לכם לקבל את השיחה, ניתן 
לקבל את השיחה בטלפון החיצוני באמצעות לחיצה על 

Pickup.  
 

  רחוקשינוי הקודים מ

אם ברצונכם להשתמש בהפעלה מרחוק, עליכם 
קוד ההפעלה מרחוק  להפעיל את קודי ההפעלה מרחוק.

. קוד ההשבתה מרחוק המוגדר הוא 1 5* המוגדר הוא
. אתם יכולים להחליפם בקודים שלכם אם תרצו 1 #5
  בכך. 

  ).הגדרות( לחצו על   

  .All Settingsלחצו על   

  .xFaלהצגת ▼ או ▲ לחצו על   

  .Faxלחצו על   

  .Setup Receiveלהצגת ▼ או ▲ לחצו על   

  .Setup Receiveלחצו על   

 .Remote Codes  להצגת▼ או ▲ לחצו על   

  .Remote Codesלחצו על   

  בצעו את אחת הפעולות הבאות:  

  ,אם ברצונכם לשנות את קוד ההפעלה מרחוק
  .Act.Codeלחצו על 

 הזינו את הקוד החדש ולחצו על OK.  

  אם ברצונכם לשנות את קוד ההשבתה מרחוק
הזינו את הקוד  Deact.Code.לחצו על 

  .OKהחדש ולחצו על 

  אם אינכם רוצים לשנות קודים, לכו  
  .לשלב 

  אם ברצונכם להשבית(Off)  (או להפעיל)
)On את הקודים מרחוק, לחצו על (  

Remote Codes.  

 לחצו עלOn   או)Off.(  

  .לחצו על   

  
    הערה

אם אתם תמיד מנותקים בעת גישה מרחוק  •
למשיבון החיצוני שלכם, נסו לשנות את קוד 

ההפעלה מרחוק וקוד ההשבתה מרחוק לקוד אחר 
  .# ,* ,0-9בן שלוש ספרות, 

קודים מרחוק עשויים שלא לפעול עם חלק  •
 ממערכות הטלפונים.
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  חיוג ושמירת מספרים      7
  
  

  כיצד לחייג

  חיוג ידני
7 

  טענו את המסמך שלכם.  

  J650DW)-(MFC  

  ).פקס( לחצו על 

(MFC-J870DW) 

  בצעו את אחת הפעולות הבאות:

  ,כאשר התצוגה המקדימה של הפקס מושבתת

  ).פקס( לחצו על 

  ,כאשר התצוגה המקדימה של הפקס מופעלת

 ) ולאחר מכן על פקס( לחצו על 
  ).שליחת פקס(

  קס.לחצו על כל הספרות של מספר הפ  

  

  .Fax Startלחצו על   

  

  
  

  חיוג מפנקס הכתובות

  טענו את המסמך שלכם.  

  ).פקס( לחצו על   

  . Address Book)(  לחצו על  

  בצעו את אחת הפעולות הבאות:  

  המספר שברצונכם להצגת ▼ או ▲ על לחצו
 לחייג.

  ואז הזינו את האות הראשונה  לחצו על
 .OKשל השם ולחצו על 

  השם שברצונכם לחייג.לחצו על 

  .אם לשם שני מספרים, לכו לשלב 

  .אם לשם מספר אחד, לכו לשלב 

  לחצו על המספר שברצונכם לחייג.  

  .Applyלשליחת פקס, לחצו על   

  .Fax Startלחצו על   
  המכשיר סורק ושולח את הפקס.
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  חיוג חוזר של פקס

והקו תפוס, המכשיר  שולחים פקס אוטומטיתאם אתם 
ע אוטומטית חיוג חוזר עד שלוש פעמים במרווחי יבצ

  זמן של חמש דקות.

  חיוג חוזר פועל רק אם חייגתם מהמכשיר. 

  טענו את המסמך שלכם.  

  J650DW)-(MFC  

  ).פקס( לחצו על 

(MFC-J870DW)  
  בצעו את אחת הפעולות הבאות:

  ,כאשר התצוגה המקדימה של הפקס מושבתת

  (פקס). לחצו על 

 המקדימה של הפקס מופעלת,  כאשר התצוגה

 (פקס) ולאחר מכן על  לחצו על 
  (שליחת פקס).

  .Redialלחצו על   

  .Start Faxלחצו על   

  

    הערה

בשידור בזמן אמת, תכונת החיוג החוזר האוטומטי  •
  אינה פועלת בעת שימוש בזכוכית הסורק.

חיוג חוזר ישתנה להפסקה בעת הזנת מספר פקס.  •

  

  ספותפעולות חיוג נו

  היסטוריית שיחות יוצאות

המספרים האחרונים ששלחתם להם פקס יישמרו  30
ניתן לבחור באחד  בהיסטוריית השיחות היוצאות. 

המספרים כדי לשלוח פקס, להוסיף לפנקס הכתובות או 
  למחוק מהיסטוריית השיחות היוצאות.

  ).פקס( לחצו על   

  .Call History   לחצו על  

  .ng CallOutgoiלחצו על   

  לחצו על המספר הרצוי לכם.  

  בצעו את אחת הפעולות הבאות:  

  לשליחת פקס, לחצו עלApply.  

  .Fax Startלחצו על 

  אם ברצונכם לשמור את המספר, לחצו על
Edit   ואז לחצו עלAdd to Address 
Book. :ראה מדריך מתקדם למשתמש) 

"שמירת מספרי חיוג מהיר מהיסטוריית שיחות 
  ").מזוהות

  אם ברצונכם למחוק את המספר מרשימת
   Editהיסטוריית השיחות היוצאות, לחצו על

   .Deleteואז לחצו על 

  לאישור.  Yesלחצו על 

  .לחצו על 
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  היסטוריית שיחות מזוהות

תכונה זו מצריכה מינוי לשיחות שיחה מזוהה המוצע על 
שיחה מזוהה (ראה  ידי חברות טלפונים מקומיות רבות.

  ).47בעמ' יטניה ואירלנד בלבד) (בר

הפקסים  30המספרים, או השמות אם זמינים, של 
ושיחות הטלפון האחרונים שקיבלתם יאוחסנו 

ניתן לצפות ברשימה או  בהיסטוריית השיחות המזוהות.
לבחור באחד המספרים כדי לשלוח פקס, להוסיף 
לפנקס הכתובות או למחוק מהיסטוריית השיחות 

שיחה השלושים ואחת נכנסת כאשר ה המזוהות.
למכשיר, היא מחליפה את המידע על השיחה 

  הראשונה.
  

    הערה

אם אינכם מנויים לשירות שיחה מזוהה, אתם עדיין 
יכולים לצפות בתאריכי שיחות מהיסטוריית השיחות 

 המזוהות ולמחוק רשומות מהרשימה. 

  

  ).פקס( לחצו על   

  .Call History   לחצו על  

  .Caller ID historyל לחצו ע  

  לחצו על המספר או השם הרצוי לכם.  

  בצעו את אחת הפעולות הבאות:  

  לשליחת פקס, לחצו עלApply. 

  .Fax Startלחצו על 

  אם ברצונכם לשמור את המספר, לחצו על
Edit   ואז לחצו עלAdd to Address 
Book . 

"שמירת  (ראה מדריך מתקדם למשתמש:
סטוריית שיחות מספרי חיוג מהיר מהי

  מזוהות").

  אם ברצונכם למחוק את המספר מרשימת
 Editהיסטוריית השיחות המזוהות, לחצו על 

  .Deleteואז לחצו על 

  לאישור.  Yesלחצו על 

  .לחצו על 

 

  

   הערה

(ראה  ניתן להדפיס את רשימת השיחות המזוהות.
 ").כיצד להדפיס דוח" מדריך מתקדם למשתמש:
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  שמירת מספרים
ניתן להגדיר את המדפסת לבצע את הסוגים הבאים של 

  פנקס כתובות וקבוצות לשידור פקסים. חיוג קל: 
  

    הערה

במקרה של הפסקת חשמל, מספרי פנקס הכתובות 
 המאוחסנים בזיכרון לא יאבדו.

  

  שמירת הפסקה

בעת שמירת מספרי פנקס הכתובות שלכם, ניתן 
יצה שניות באמצעות לח 3.5להכניס הפסקה של 

  על מסך המגע.  Pauseעל

  שמירת מספרי פנקס כתובות

כתובות עם שם, וכל שם יכול  100ניתן לשמור עד 
  לכלול שני מספרים.

  ).פקס( לחצו על   

  .)Address Book(  לחצו על  

  .Editלחצו על   

  .Add New Addressלהצגת ▼ או ▲ לחצו על   

  .Add New Addressלחצו על   

  .Nameלחצו על   

תווים) באמצעות המקלדת  16הזינו את השם (עד   
  שעל מסך המגע.

  .OKלחצו על 
  ).171(להזנת אותיות, ראה "הזנת טקסט" בעמוד 

  .Address 1לחצו על   

הזינו את מספר הפקס או הטלפון הראשון   
 20באמצעות לוח המקשים שעל מסך המגע (עד 

  .OKלחצו על  ספרות).
  

    הערה

ת המיקוד בעת הזנת מספר פקס או הקפידו לכלול א
טלפון. על פי הארץ, יתכן כי השמות וההיסטוריה של 
השיחות המזוהות לא יוצגו נכונה אם הקידומת אינה 

 מוזנת עם מספר הפקס או הטלפון. 

  

אם ברצונכם לשמור את מספר הפקס או הטלפון   
  . Address 2השני, לחצו על 

י באמצעות הזינו את מספר הפקס או הטלפון השנ
  ספרות). 20המקלדת שעל מסך המגע (עד 

  .OKלחצו על 

  לאישור. OK  לחצו על  

  בצעו את אחת הפעולות הבאות:  

  לשמירת מספר פנקס כתובות נוסף, חזרו על
  .עד  שלבים 

  לסיום שמירת המספרים, לחצו על.  
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שינוי או מחיקת שמות או מספרים 
  מפנקס כתובות

ק שם או מספר בפנקס הכתובות ניתן לשנות או למחו
  שכבר שמור בו. 

  ).פקס( לחצו על   

  .)Address Book(  לחצו על  

  .Editלחצו על   

  בצעו את אחת הפעולות הבאות:  

  להצגת ▼ או ▲ לחצו עלChange .  

  לחצו עלChange  לעריכת השמות או

  .לכו לשלב  המספרים של כתובת.

  להצגת ▼ או ▲ לחצו עלDelete.  
  .Deleteצו על לח

  בחרו את המספרים שברצונכם למחוק על ידי
  לחיצה עליהם להצגת סימן אדום. 

  לחצו עלOK.  

  לחצו על Yes .לכו לשלב  לאישור.  

להצגת המספר שברצונכם ▼ או ▲ לחצו על   
 לשנות.

  לחצו על המספר שברצונכם לשנות.  

  בצעו את אחת הפעולות הבאות:  

 ם, לחצו על אם ברצונכם לשנות את השName.  
תווים)  16הזינו את השם החדש (עד 

 באמצעות לוח המקשים שעל מסך המגע.
" בעמוד הזנת טקסטאותיות, ראה "  (להזנת 

171.(  
  .OKלחצו על 

  אם ברצונכם לשנות את מספר הפקס או
  .Address 1הטלפון הראשון, לחצו על 

הזינו את מספר הפקס או הטלפון החדש (עד 
צעות לוח המקשים שעל ספרות) באמ 20

  מסך המגע.  
  .OKלחצו על 

  אם ברצונכם לשנות את מספר הפקס או
  . Address 2הטלפון השני, לחצו על

הזינו את מספר הפקס או הטלפון החדש (עד 
ספרות) באמצעות לוח המקשים שעל  20

  מסך המגע.  
  .OKלחצו על 

  

    הערה

  כיצד לשנות את השם או המספר השמור:

  שנות תו או מספר שמור, לחצו אם ברצונכם ל
למיקום הסמן להדגשת התו או המספר  או ◄ על 

הזינו מספר או תו  שברצונכם לשנות, ואז לחצו על 
 חדש.

  בצעו את אחת הפעולות הבאות:  

  לחצו עלOK  .לסיום  
לשמירת מספר פנקס כתובות נוסף, חזרו על 

  .עד שלבים 

  לביצוע שינויים נוספים, שובו לשלב.  

  .לחצו על   
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  יצירת עותקים      8
  

  כיצד להעתיק
  הצעדים הבאים מציגים את פעולת ההעתקה הבסיסית.

בצעו את אחת הפעולות הבאות לטעינת המסמך   
  שלכם: 

  שימו את המסמך כשהוא פונה כלפי מטה
  במזין המסמכים האוטומטי.

" שימוש במזין המסמכים האוטומטי(ראה "
  ).31בעמ' 

 פונה כלפי ת המסמך שלכם כשהוא שימו א
  על זכוכית הסורק.  מטה

  ).32" בעמ' שימוש בזכוכית הסורק(ראה "

  ).העתקה( לחצו על   

 :על מסך המגע יופיע 

1

  
  

  מס' עותקים 1

  ניתן להזין את מספר העותקים בדרכים הבאות: 

  או + על מסך המגע (כפי שניתן  –לחצו על
  לראות לעיל) 

 על לוח המקשים. השתמשו בלוח החיוג ש  

  .לחצו את מספר העותקים על מסך המגע  

הזינו את מספר הקידומת באמצעות המקלדת 
  שעל מסך המגע.

  .OKלחצו על 

  

אם אתם מעוניינים ביותר מעותק אחד, הזינו את   
  ).99מספר העותקים הרצוי (עד 

 Colourאו    Mono Startלחצו על   
Start.  

  הפסקת העתקה

  .חצו על להפסקת העתקה, ל
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  אפשרויות העתקה
לחצו   .ניתן לשנות את הגדרות ההעתקה הבאות

 ▼או  ▲לחצו על  .Optionsואז לחצו על    Copyעל
כאשר ההגדרה  כדי לגלול בין הגדרות ההעתקה.

הרצויה לכם מוצגת, לחצו עליה ובחרו את האפשרות 
  כאשר סיימתם לשנות את האפשרויות, לחצו  שלכם.

  .OKעל 

  ך בסיסי למשתמש)(מדרי

  למידע על שינוי הגדרות ההעתקה הבאות, ראה 
  .61עמ' 

 Paper Type (סוג נייר)  

 Paper Size (גודל נייר)  

  (מדריך מתקדם למשתמש)

למידע על שינוי הגדרות ההעתקה הבאות, ראה מדריך 
  מתקדם למשתמש:

  ."אפשרויות העתקה"

 Quality (איכות)  

 Enlarge/Reduce (הגדלה/הקטנה)  

 Page Layout (מתווה דף)  

 2in1(ID) )2  1-ב(  

 Stack/Sort (לערום/למיין)  

 Density (צפיפות)  

 2-sided Copy צדדית)-(העתקה דו  

 Ink Save Mode )מצב חיסכון בדיו(  
(MFC-J870DW) 

 Thin Paper Copy (העתקה על נייר דק)  
(MFC-J870DW) 

 Book Copy (העתקת ספר)  
(MFC-J870DW) 

 Watermark Copy עתקת סימן מים)(ה  
(MFC-J870DW) 

 Remove Background Colour  הסרת צבע)
  רקע)

 Set New Default  הגדרת ברירות מחדל)
  חדשות)

 Factory Reset  איפוס להגדרות ברירת)
  המחדל)

  
    הערה

אם ברצונכם למיין עותקים, השתמשו במזין המסמכים 
 האוטומטי.

  סוג נייר

חד, הגדירו את אם אתם מעתיקים על סוג נייר מיו
המכשיר לסוג הנייר שאתם משתמשים בו לקבלת 

  איכות הדפסה מיטבית.

  טענו את המסמך שלכם.  

  ).העתקה( לחצו על   

  הזינו את מספר העותקים הרצוי לכם.  

  .Optionsלחצו על   

 .Paper Typeלהצגת  ▼או  ▲לחצו על   

  .Paper Typeלחצו על   

n Paper, Plaiלהצגת  ▼או  ▲לחצו על    
Inkjet Paper, Brother BP71, 

Other Glossy  אוTransparency  ואז
 .לחצו על האפשרות שברצונכם להגדיר

  אם אינכם רוצים לשנות הגדרות נוספות, לחצו   
  .OKעל 

  או  Mono Startלחצו על   
Colour Start.  
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  גודל נייר

, תצטרכו A4אם אתם מעתיקים על נייר שאינו בגודל 
ניתן להעתיק רק על נייר  את הגדרת גודל הנייר. לשנות

A4, A5 ,Photo  )10 x 15 ס"מ) אוLetter .  

  טענו את המסמך שלכם.  

  ).העתקה( לחצו על   

  הזינו את מספר העותקים הרצוי לכם.  

  .Optionsלחצו על   

 .Paper Sizeלהצגת  ▼או  ▲לחצו על   

  .Paper Sizeלחצו על   

 A4, A5, 10X15cm  גתלהצ ▼או  ▲לחצו   
, ואז לחצו על האפשרות שברצונכם Letterאו 

  להגדיר.

אם אינכם רוצים לשנות הגדרות נוספות, לחצו על   
OK. 

 Colourאו    Mono Startלחצו על   
Start.  
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  הדפסת תצלומים מכרטיס זיכרו       9
  USBאו כונן זיכרון הבזק 

 
  

   ™PhotoCapture Centerפעולות
  ) PHOTOמצב(

מחובר למחשב, ניתן  אינוגם אם המכשיר שלכם 
להדפיס תצלומים ישירות ממצלמה דיגיטאלית או כונן 

  )66(ראה "הדפסת תמונות" בעמ'  .USBזיכרון הבזק 

ניתן לסרוק מסמכים ולשמור אותם ישירות לכרטיס 
(ראה "כיצד לסרוק  .USBזיכרון או כונן זיכרון הבזק 

  ).67", עמ' USBכונן זיכרון הבזק לכרטיס זיכרון או ל

אם המכשיר שלכם מחובר למחשב, אתם יכולים 
להשתמש במחשב לגישה לכרטיס זיכרון או כונן זיכרון 

 המוכנס בקדמת המכשיר.  USBהבזק 

  (ראה מדריך לתוכנה ולרשת). 

  
 

  שימוש בכרטיס זיכרון או כונן זיכרון 
  USBהבזק 

יה (חריצים) שלכם מכיל כונני מד Brotherמכשיר 
לשימוש עם התקני המדיה של המצלמות הדיגיטאליות 

 Memory Stick Duo™, Memory Stick הבאות:
PRO Duo™ כרטיס זיכרון ,SD כרטיס זיכרון ,

SDHC כרטיס זיכרון ,SDXC ,כרטיס מולטימדיה ,
  .USBכרטיס מולטימדיה פלוס וכונני זיכרון הבזק 

לכם  מאפשרת ™PhotoCapture Centerתכונת 
להדפיס תמונות דיגיטאליות מהמצלמה הדיגיטאלית 

שלכם ברזולוציה גבוהה לקבלת הדפסת תמונות 
  איכותית.
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  התחלה

  פתחו את מכסה חריץ המדיה.   

  לתוך החריץ הנכון. USBהכניסו היטב כרטיס זיכרון או כונן זיכרון הבזק   

  
1 2

  
  

  USBכונן זיכרון הבזק  1

  
 
  חריץ כרטיס זיכרון 2

  

    חשוב

, מצלמה תואמת USBתומך אך ורק בכונן זיכרון הבזק  USBהממשק הישיר 
PictBridge או מצלמה דיגיטאלית עם אחסון המוניUSB  .התקני  כתקןUSB 

 אחרים אינם נתמכים.
  

 

 חריץ  כרטיסי זיכרון תואמים

Memory Stick Duo™ 

Memory Stick PRO Duo™ 
 

  חריץ עליון

  

Memory Stick Micro™ 

    (נדרש מתאם) 

 

  SDכרטיס זיכרון 

   SDHCכרטיס זיכרון

   SDXCכרטיס זיכרון

  כרטיס מולטימדיה

 כרטיס מולטימדיה פלוס

 

  חריץ תחתון

  

 miniSD  (נדרש מתאם)  

miniSDHC (נדרש מתאם)  

microSD  (נדרש מתאם)  

microSDHC (נדרש מתאם)  

 כרטיס מולטימדיה נייד (נדרש מתאם)
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   חשוב

  התחתון, שכן הדבר עלול להזיק למכשיר. SDלחריץ   ™Memory Stick Duoתכניסו אתאל  •

  הדבר עלול לגרום נזק למכשיר.  תכניסו יותר מכרטיס מדיה אחד לתוך המכשיר בעת ובעונה אחת. אל •

המדיה (חריץ) או  מכונן USBתנתקו את הכבל החשמלי ואל תוציאו את כרטיס הזיכרון או כונן זיכרון הבזק  אל •
אתם עלולים לאבד  . USBישיר כאשר המכשיר קורא או כותב לכרטיס הזיכרון או לכונן זיכרון הבזק  USBממשק 

 נתונים או לגרום נזק לכרטיס.

  
  .המכשיר יכול לקרוא התקן אחד בלבד בכל עת
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  הדפסת תמונות

  צפייה בתצלומים

לכם על ניתן לצפות בתצוגה מקדימה של התמונות ש
אם התמונות שלכם הן  מסך המגע לפני הדפסתן. 

  קבצים גדולים הצגת כל תמונה עשויה להתעכב מעט. 

  פתחו את מכסה חריץ המדיה.   

 USBשימו את כרטיס הזיכרון או כונן זיכרון הבזק   
  לתוך החריץ הנכון.

  .Photoלחצו על   

 .View Photosלהצגת  ◀או  ▶לחצו על   

  .Photos Viewלחצו על   

  בצעו את אחת הפעולות הבאות:  

  אם ברצונכם לבחור תצלומים להדפסה או
  .להדפיס יותר מתמונה אחת, לכו לשלב 

  אם ברצונכם להדפיס את כל התצלומים, לחצו
  לאישור.  Yesלחצו על  .Print Allעל 

  .לכו לשלב 

להצגת התצלום שברצונכם  או  לחצו על   
 להדפיס, ואז לחצו עליו.

הזינו את מספר העותקים הרצוי לכם על ידי הזמנת   
  .-מספר העותקים או לחיצה על + או 

  .OKלחצו על 

עד לבחירת כל התמונות  -ו חזרו על שלבים   
  שברצונכם להדפיס.

  .OKלחצו על   

קראו ואשרו את רשימת האפשרויות המוצגת ובצעו   
 את אחת הפעולות הבאות:

 גדרות ההדפסה, אם ברצונכם לשנות את ה
  .Print Settingsלחצו על 

הגדרות  (ראה מדריך מתקדם למשתמש:
  ). ™PhotoCapture Centerהדפסה

  אם אינכם רוצים לשנות הגדרות, לכו  
  .לשלב 

  כדי להדפיס. Start לחצו על  
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הגדרות הדפסה 
   ™PhotoCapture Centerשל

  
ניתן לשנות זמנית את הגדרות ההדפסה לעבודת 

  ה הבאה.ההדפס

  המכשיר שב להגדרות ברירת המחדל לאחר דקה אחת. 

    הערה

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

"הגדרת השינויים  (ראה מדריך מתקדם למשתמש:
 שלכם כברירת המחדל החדשה").

  

  
  

כיצד לסרוק לכרטיס זיכרון או לכונן 
  USBהבזק  זיכרון

  
לבן ובצבעים לכרטיס -ניתן לסרוק מסמכים בשחור
לבן -מסמכים בשחור .USBזיכרון או לכונן זיכרון הבזק 

 . TIFF (*.TIF)או  PDF (*.PDF)יאוחסנו בקבצי
או    PDF (*.PDF)מסמכים צבעוניים יאוחסנו בקבצי

JPEG (*.JPG) .  הגדרת ברירת המחדל היא
Colour, 200dpi המחדל הוא  וקובץ ברירתPDF. 

המכשיר יוצר אוטומטית שמות קבצים על פי התאריך 
  הנוכחי.

לדוגמה, התמונה  (ראה מדריך הגדרות מהיר).
תהיה  2013ביולי  1-החמישית שנסרקה ב

01071305.PDF. .ניתן לשנות את הצבע והרזולוציה  

  טענו את המסמך שלכם.  

  פתחו את מכסה חריץ המדיה.   

 USBזיכרון או כונן זיכרון הבזק שימו את כרטיס ה  
  לתוך החריץ הנכון.

  .Scan to Mediaלחצו על   

    חשוב

אל תוציאו את כרטיס הזיכרון או כונן זיכרון הבזק 
USB  כאשר המכשיר קורא או כותב בו למניעת נזק

או לנתונים המאוחסנים  USBלכרטיס, לכונן הזיכרון 
 בהם.

  

  בצעו את אחת הפעולות הבאות:  

 ברצונכם להשתמש בהגדרות ברירת  אם
  .המחדל, לכו לשלב 

  אם ברצונכם לשנות את הגדרות ברירת
  .המחדל, לכו לשלב 

  .Optionsלחצו על   
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 ,Scan Typeבחרו את ההגדרות של   
Resolution, File Type, Scan 
Size, Scan Long Paper, File 

  1Name, Auto Crop ו-Remove 
Background Colour  .לפי הצורך  

  
  בלבד J870DW -MFCדגם    1

  
    הערה

אם בחרתם צבע בהגדרת סוג הסריקה, לא ניתן  •
  .TIFFלבחור את סוג הקובץ 

לבן בהגדרת סוג הסריקה, לא -אם בחרתם שחור •
  .JPEGניתן לבחור את סוג הקובץ 

זמינה רק בעת   Scan Long Paperפונקצית •
  שימוש במזין המסמכים האוטומטי.

  Remove Background Colourפונקצית  •
מסירה את צבע הבסיס של מסמכים כדי להקל על 

 זיהוי הנתונים הנסרקים. 

  

אך ניתן ליצור שם  שם הקובץ מוגדר אוטומטית.  
לפי בחירתכם באמצעות המקלדת שעל מסך 

והזינו את שם  File Nameלחצו על  המגע. 
הספרות הראשונות  6ניתן לשנות רק את  הקובץ.
  הקובץ.  של שם

  .OKלחצו על 

  .OKלחצו על   

    הערה

אם ברצונכם לשמור את ההגדרות כקיצור דרך, לחצו 
 .Save as Shortcutעל 

  .Startלחצו על   
אם אתם משתמשים בזכוכית הסורק, על מסך 

. Noאו   Yesעל לחצו .?Next pageהמגע יופיע 
לפני  Noלאחר סיום הסריקה, הקפידו לבחור 

 USBהזיכרון או כונן זיכרון ההבזק הוצאת כרטיס 
  מהמכשיר.
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  בכיצד להדפיס ממחש    10
  
  

  הדפסת מסמך
  

 המכשיר יכול לקבל ולהדפיס נתונים מהמחשב שלכם. 
כדי להדפיס ממחשב, התקינו את מנהל התקן 

  המדפסת.

  (למידע נוסף, ראה המדריך לתוכנה ולרשת). 

  Brotherהתקינו את מנהל התקן המדפסת של  
  (ראה מדריך הגדרות מהיר). תקליטור ההתקנה.מ

  ) מהיישום שלכם. (Printבחרו את פקודת ההדפסה  

-בחרו את השם של המכשיר שלכם בתיבת הדו  
או   Propertiesולחצו על  Printשיח

Preferences על פי היישום שאתם משתמשים ,
  בו.

- בחרו את ההגדרות שברצונכם לשנות בתיבת הדו  
  . Propertiesשיח

  ההגדרות הנפוצות כוללות: 

 סוג חומר הדפסה  

 איכות הדפסה  

 גודל נייר  

 כיוון הדפסה  

 צבעוני/סולם סקאלה אפורה  

 מצב חיסכון בדיו  

 סילום  

 צדדית/חוברת-העתקה דו  

  .OKלחצו על   

על פי היישום שאתם  OK (או Print לחצו על  
  משתמשים בו) להתחלת ההדפסה.
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  כיצד לסרוק למחשב    11
  
  

  לפני הסריקה
  .TCP/IPאם המכשיר ברשת, הגדירו את תצורתו עם כתובת  כדי להשתמש במדפסת כסורק, התקינו מנהל התקן סורק.

 .התקנת  (ראה מדריך הגדרות מהיר: התקינו את מנהלי התקן הסורק מהתקליטורMFL-Pro Suite.(  

 הגדירו את המכשיר עם כתובתTCP/IP  .ה מדריך לתוכנה ולרשת).(רא אם סריקת רשת אינה פועלת  
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  ControlCenter4  (Windows®)באמצעות PDFסריקת מסמך כקובץ 
  (למידע נוסף, ראה המדריך לתוכנה ולרשת). 

    הערה

 .המסכים על המחשב האישי שלכם ישתנו על פי הדגם שלכם  

 סעיף זה מבוסס על שימוש במצבAdvanced   שלControlCenter4. 

 
ControlCenter4 כנת שירות המאפשרת לכם גישה מהירה וקלה ליישומים שאתם משתמשים בהם לעתים היא תו

  מבטל את הצורך לפתוח ידנית יישומים ספציפיים. ControlCenter4השימוש בתוכנית  קרובות. 
 

  ).31" בעמ' כיצד לטעון מסמכים(ראה " טענו את המסמך שלכם.  

  )(Windows® XP, Windows Vista® and Windows® 7  

(כאשר )XXXX -MFC/Brother/All Programs)/Start  באמצעות לחיצה על ControlCenter4פתחו את 
XXXX  /(הוא שם הדגם שלכםControlCenter4.  יישוםControlCenter4 .ייפתח  

(Windows® 8) 

 נבחר)., ואז לחצו על הרשימה הנפתחת ובחרו את שם הדגם שלכם (אם טרם )Brother Utilities(  לחצו על
  ייפתח. ControlCenter4יישום  .ControlCenter4בסרגל הניווט השמאלי, ואז לחצו על   SCANלחצו על

  .OK ולחצו על Advanced Mode , בחרו ControlCenter4 Modeאם מופיע מסך  

  

  .Model וודאו כי המכשיר שברצונכם להשתמש בו נבחר מתוך הרשימה הנפתחת  



 

72 

  ריקה.הגדירו את תצורת הס  
  .File-ו  Button settings, Scanואז בחרו  Configurationלחצו על 

  

  

  ניתן לשנות את הגדרות ברירת המחדל.  שיח של הגדרת תצורה.-על המסך תופיע תיבת הדו

  

  . File Typeמתוך הרשימה הנפתחת   PDF (*.pdf)בחרו   1

  ניתן להזין את שם הקובץ שברצונכם להשתמש בו למסמך.   2

   ניתן לשמור את הקובץ בתיקיית ברירת מחדל, או לבחור את התיקייה המועדפת עליכם על ידי לחיצה על לחצן  3

 ) Browse.  

  . Resolutionרזולוציית סריקה מהרשימה הנפתחת לבחורניתן   4

  . Document Sizeניתן לבחור את גודל המסמך מהרשימה הנפתחת  5

  .OKלחצו על   
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  .Fileלחצו על   

  

  .Scanלחצו על   
  התיקייה שבה שמורים הנתונים שנסרקו תיפתח אוטומטית. המכשיר מתחיל בתהליך הסריקה.
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  PDFשל המכשיר לסריקת  SCANכיצד לשנות את הגדרות מצב 
  

  ControlCenter4. (Windows®)של המכשיר שלכם באמצעות   Scanניתן לשנות את הגדרות מצב

  a® and Windows® 7)(Windows® XP, Windows Vist  

  )XXXX -MFC/Brother/All Programs)/Start  באמצעות לחיצה על ControlCenter4פתחו את 
  ייפתח. ControlCenter4יישום  .ControlCenter4הוא שם הדגם שלכם)/  XXXX(כאשר

(Windows® 8) 

 דגם שלכם (אם טרם נבחר)., ואז לחצו על הרשימה הנפתחת ובחרו את שם ה)Brother Utilities( לחצו על 
  ייפתח. ControlCenter4יישום  .ControlCenter4בסרגל הניווט השמאלי, ואז לחצו על   SCANלחצו על

  .Model וודאו כי המכשיר שברצונכם להשתמש בו נבחר מתוך הרשימה הנפתחת  

  .Device Settings לחצו על לשונית  

  . Device Scan Settingsלחצו על   
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  ניתן לשנות את הגדרות ברירת המחדל.  .File בחרו לשונית  

  
 

  . File Typeמתוך הרשימה הנפתחת   PDF (*.pdf)בחרו   1

  ניתן להזין את שם הקובץ שברצונכם להשתמש בו למסמך.   2

  ניתן לשמור את הקובץ בתיקיית ברירת מחדל, או לבחור את התיקייה המועדפת עליכם על ידי לחיצה על   3

  .)עיון(  לחצן

  . Resolutionרזולוציית סריקה מהרשימה הנפתחת לבחורניתן   4

  . Document Sizeניתן לבחור את גודל המסמך מהרשימה הנפתחת   5

  .OKלחצו על   
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  באמצעות מסך המגע PDFכיצד לסרוק מסמך כקובץ 

  ).31" בעמ' כיצד לטעון מסמכים(ראה " טענו את המסמך שלכם.  

  .nSca  לחצו על  

  .to Fileלהצגת  ◀או  ▶לחצו על   

  .to Fileלחצו על   

  כאשר המכשיר מחובר לרשת, לחצו על שם המחשב האישי.   

  בצעו את אחת הפעולות הבאות:

  אם ברצונכם להשתמש בהגדרות ברירת המחדל, לכו לשלב.  

  אם ברצונכם לשנות את הגדרות ברירת המחדל, לכו לשלב.  

  .Optionsלחצו על   

  .Onלחצו על  .Set with Touch Panelלחצו על   

 Remove-ו     Scan Type, Resolution, File Type, Scan Size בחרו את ההגדרות של   
Background Colour .לפי הצורך  

  .OKלחצו על   

  .Startלחצו על   
  המכשיר מתחיל בתהליך הסריקה.

   הערה 

  מצבי הסריקה הבאים יהיו זמינים.

• to OCR )(לזיהוי תווים אופטי  

• to File (לקובץ)  

• to Image (לתמונה)  

• to Media (למדיה)  

• to E-mail (לדוא"ל)  

•  1WS Scan  (סריקת שירותי אינטרנט)  

 
  )Windows® 8-ו   Windows ®7או גרסה מאוחרת יותר,  SP2  ®Windows Vista( בלבד. ®Windowsמשתמשי   1

  (ראה מדריך לתוכנה ולרשת).
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  תקשורת טווח אפס ד להדפיס ולסרוק עם כיצ    12
)NFC - Near Field Communication(  

 (MFC-J870DW) 
  
 

  הדפסה עם תקשורת טווח אפס
  

אם מכשיר האנדרואיד שלכם תומך בפונקצית 
התקשורת טווח אפס, ניתן להדפיס נתונים (תצלומים, 

, קבצי טקסט, עמודי אינטרנט והודעות PDFקבצי 
 NFCלכם על ידי נגיעה בלוגו דוא"ל) מהמכשיר ש

  המצוי למטה משמאל בקדמת המכשיר. 

  

  

במכשיר   iPrint&Scanעליכם להוריד ולהתקין את
  האנדרואיד שלכם כדי להשתמש בפונקציה זו.

  לפרטים נוספים, ראה "מדריך הדפסה/סריקה ניידת" 
  למכשירי אנדרואיד). : Brotherשל  iPrint&Scan-ל
  
  
 

  
  

  ת טווח אפססריקה עם תקשור
  

אם מכשיר האנדרואיד שלכם תומך בפונקצית תקשורת 
טווח אפס, ניתן לסרוק תצלומים ומסמכים למכשיר 

המצוי למטה משמאל  NFCשלכם על ידי נגיעה בלוגו 
  בקדמת המכשיר.

  

במכשיר   iPrint&Scanעליכם להוריד ולהתקין את
  האנדרואיד שלכם כדי להשתמש בפונקציה זו.

  ם, ראה "מדריך הדפסה/סריקה ניידת" לפרטים נוספי
  למכשירי אנדרואיד). : Brotherשל iPrint&Scan-ל
  

   הערה

תקשורת טווח אפס מאפשרת לפשט פעולות, חילופי 
נתונים וקישורים אלחוטיים בין שני מכשירים המצויים 

 בטווח קרוב אחד לשני.
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 (CD/DVD/BD)כיצד להדפיס על דיסק     13
MFC-J870DW)(  

 
  

  סקירה כללית
  

שלכם יכול להדפיס על דיסקים עם   Brotherמכשיר
-CD-R/RW, DVDהציפוי הדרוש להדפסה, לרבות

R/RW  ו-Blu-ray Disc™ .  

קיימות שלוש דרכים להדפסה על דיסקים עם הציפוי 
  הדרוש להדפסה:

 הדפסה באמצעות העתקה  

ניתן להעתיק את התמונה של תווית דיסק קיימת או 
בע כגון תצלום ולהדפיס את התמונה על מסמך מרו

  דיסק עם הציפוי הדרוש להדפסה. 

 הדפסה ממדיה  

ניתן לבחור תמונה השמורה בכרטיס זיכרון או כונן 
ולהדפיס את התמונה על הדיסק  USBזיכרון הבזק 

  עם הציפוי הדרוש להדפסה. 

 הדפסה ממחשב  
)Windows® (מקינטוש/  

 NewSoft CDניתן ליצור תמונת תווית באמצעות
Labeler   ולהדפיס את התמונה על הדיסק עם

  הציפוי הדרוש להדפסה. 

באמצעות   CD/DVD/BDלפרטים על הדפסה על 
העתקה, הדפסה ממדיה והדפסה ממחשב, ראה 

ובמדריך  78בעמ'  "(®Windows)הדפסה ממחשב "
  לתכונה ולרשת. 

 

   (®Windows)הדפסה ממחשב

על דיסקים עם שלכם יכול להדפיס   Brotherמכשיר
-CD-R/RW, DVDהציפוי הדרוש להדפסה, לרבות

R/RW  ו-Blu-ray Disc™  ממחשב באמצעות
  .  NewSoft CD Labelerיישום

 .®Windows-סעיף זה מציג בקצרה את השלבים ל
  למקינטוש, ראה המדריך לתוכנה ולרשת. 

    הערה

, NewSoft CD Labelerכדי להשתמש בתוכנית 
  NewSoft CD Labelerשוםעליכם להתקין את יי

למידע נוסף, ראה  מהתקליטור המצורף למכשיר. 
 מדריך הגדרות מהיר.

  

  כך: NewSoft CD Labelerהפעילו את   
(Windows® XP, Windows Vista® and 

Windows® 7) 

)All )/Start  לחצו על
Programs/NewSoft CD Labeler/NewSoft 

CD Labeler.  
(Windows® 8) 

  (NewSoft CD Labeler).  לחצו על

 NewSoft CDצרו תמונת תווית באמצעות יישום   
Labeler.  
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    הערה

לפרטים נוספים עם יצירת תמונת תווית, ראה מדריך 
  :NewSoft CD Labelerלמשתמש של 

(Windows® XP, Windows Vista® and 
Windows® 7) 

)NewSoft /All Programs)/Start  לחצו על
CD Labeler/NewSoft CD Labeler Help.  

(Windows® 8) 
 . Startלחצו עם המקש הימני של העכבר על מסך 

המופיעה בחלקו התחתון   All appsלחצו על צלמית 
 NewSoft CD Labelerשל המסך, ואז לחצו על 

Help. 

  

לאחר יצירת תווית הדיסק שלכם, בחרו את פקודת   
  ). Printההדפסה (

-שלכם מתיבת הדו בחרו את שם המכשיר 
  .Propertiesולחצו על   Printשיח

  חלון מנהל התקן המדפסת מופיע על המסך.

בחרו את ההגדרות שלכם לאפשרויות הבאות   
  . Basicבלשונית

 בחרו  :סוג חומר הדפסהPrintable Disc.  

 בחרו  :איכות הדפסהNormal   אוSlow 
Drying.  

 12בחרו  :גודל נייר cm Disc (120 mm).  

 בחרו את מספר העותקים הרצוי לכם. :תקיםעו  

  שנו הגדרות אחרות לפי הצורך. 
  .OKלחצו על 

  המשיכו בפעולתכם על פי ההוראות שעל המסך.   
  (לפרטים נוספים, ראה המדריך לתוכנה ולרשת). 

    הערה

לפרטים על טעינת דיסק עם הציפוי הדרוש להדפסה 
 " (CD/DVD/BD)כיצד לטעון דיסק במגש, ראה "

 .79בע"מ 

  

  

  (CD/DVD/BD)כיצד לטעון דיסק 
  

  ס"מ בלבד.  12מגש הדיסקים מכיל דיסקים של 

    הערה

תטענו  אלאם ברצונכם לבצע הדפסת ניסיון על נייר, 
CD/DVD/BD. 

 

פתחו את מכסה המסמכים והוציאו את מגש   
  הדיסקים. 

  
  

  סגרו את מכסה המסמכים.  
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). 1ת מוביל הדיסקים (דחפו ומשכו כלפי מטה א  
  משכו את מוביל הדיסקים כלפיכם כדי לפתוח 

  ).2אותו (

2

1

  

  

ס"מ של שטח פנוי מאחורי  10וודאו כי יש מעל   
  המכשיר. 

1  

  ס"מ 10  1

שימו את הדיסק עם הציפוי הדרוש להדפסה על   
  מגש הדיסקים. 

 

    הערה

  וודאו כי הדיסק מונח על מגש הדיסקים כשהצד
  ה כלפי מעלה. להדפסה פונ

  .וודאו כי אין לכלוך על מגש הדיסקים 

  

הכניסו את מגש הדיסקים לתוך מוביל הדיסקים   
  בהתאם לסימנים המשולשים. 
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לאחר שהדיסק סיים את ההדפסה, הוציאו את מגש   
  הדיסקים וסגרו את מוביל הדיסקים.

  

פתחו את מכסה המסמכים ואחסנו בו את מגש   
  הדיסקים. 

  

  סגרו את מכסה המסמכים.  

  
  
 

  

    הערה

  אם השטח להדפסה זז ומגש הדיסקים או השטח
השקוף שליד מרכז הדיסק מודפס, נגבו מיד את 

  הדיו משטחים אלו. 

  סגרו תמיד את מוביל הדיסקים ואחסנו את מגש
אם  הדיסקים במכסה המסמכים לאחר ההדפסה. 
לא תעשו כן, מגש הדיסקים עלול להתעקם או 

 ות ולגרום לתקלה בעת השימוש.להתעו
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  תחזוקה שוטפת      א
  
  

  החלפת מחסניות הדיו
מונה הדיו מנטר את  המכשיר שלכם מצויד במונה דיו.

כאשר המכשיר  רמת הדיו בכל אחת מארבע המחסניות.
  מגלה כי מחסנית דיו מתרוקנת, הוא יציג הודעה על כך.

או מסך המגע יציג את מחסנית הדיו המתרוקנת 
הקפידו לפעול על פי ההוראות שעל  הזקוקה להחלפה.

  מסך המגע להחלפת מחסניות הדיו בסדר הנכון. 

למרות שהמכשיר אומר לכם להחליף מחסנית דיו, עדיין 
יש לשמור מעט  תישאר כמות קטנה של דיו במחסנית. 

דיו במחסנית הדיו למניעת התייבשות האוויר וגרימת 
  נזק לראש ההדפסה. 

 

הדיו נכנס לעיניכם, שטפו מיד במים ופנו לרופא אם אם 
 . יש לכם חששות כלשהם

 

  

   חשוב
נועדו לפעול  Brotherתכליתיים של -המכשירים הרב

עם דיו ממפרט מסוים ויפעלו ברמה מיטבית עם 
 Brotherחברת  .Brotherמחסניות דיו מקוריות של 

ם אינה יכולה להבטיח רמת ביצועים ואמינות מיטבית א
 נעשה שימוש בדיו או במחסנית דיו ממפרטים אחרים.

אינה ממליצה להשתמש במחסניות  Brotherחברת 
או  Brotherכלשהן מלבד המחסניות מקוריות של 

למלא מחדש מחסניות משומשות בדיו ממקורות 
נזק למכשיר הנגרם כתוצאה משימוש  אחרים. 

ו באביזרים מתכלים שיוצרו על ידי צדדים שלישיים אינ
נא לעיין בתנאי  מכוסה על ידי האחריות למוצר. 

 האחריות למוצר.

  

  ). 1פתחו את מכסה מחסנית הדיו (  
אם מחסנית דיו אחת או יותר הגיעה לקץ תוחלת 

  B&W Print Onlyחייה, על מסך המגע יופיע
  . Cannot Printאו 

1
  

  

 התראה
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לחצו על מנוף שחרור הנעילה כפי שניתן לראות   
 המחסנית המצוינת על מסך המגע.באיור לשחרור 

  הוציאו את המחסנית מהמכשיר. 

  

  

  

פתחו את שקית מחסנית הדיו החדשה של הצבע   
  המצוין על מסך המגע והוציאו את מחסנית הדיו.

סובבו את מנוף השחרור הירוק על אריזת המגן   
) בניגוד לכיוון השעון עד להישמע צליל 1הכתומה (

אז הסירו את  וואקום.נקישה לשחרור איטום ה
  אריזת המגן הכתומה כפי שניתן לראות באיור. 

1

2

  
  

  

1

2

  
  

  

   חשוב
); הדבר עלול 2תגעו במחסנית באזור המצוין (אל 

 למנוע מהמכשיר מלזהות את המחסנית. 
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הכניסו את מחסנית  לכל צבע המיקום הנכון שלו.  
  הדיו בכיוון החץ שעל התווית.

  

האחורי של מחסנית הדיו דחפו בעדינות את הקצה   
עד שמנוף המחסנית מתרומם,   "PUSH"המסומן

  ואז סגרו את מכסה מחסנית הדיו.

  

  המכשיר יאפס אוטומטית את מונה הדיו.   

  
  

  

   הערה

  אם החלפתם מחסנית דיו, לדוגמה, שחור, מסך
המגע עשוי לבקש מכם לאמת שזוהי אכן מחסנית 

. )Did you change Blackחדשה (לדוגמה, 
  Yesלכל מחסנית חדשה שהתקנתם, לחצו על 

אם מחסנית הדיו  לאיפוס מונה הדיו לאותו הצבע. 
  שהתקנתם אינה חדשה לחלוטין, הקפידו ללחוץ 

  .Noעל 

 אם על מסך המגע מופיעNo Ink Cartridge 
לאחר התקנת   Cannot Detectאו  

מחסנית הדיו, בדקו כי מחסנית הדיו הנה מחסנית 
חדשה לחלוטין ואז התקינה  Brotherמקורית של 

הוציאו את מחסנית הדיו והתקינו  אותה כהלכה. 
אותה מחדש באיטיות עד להתרוממות מנוף 

 המחסנית.

  

   חשוב
 תוציאו את מחסניות הדיו אם אינכם צריכים  אל

אם תעשו כן, הדבר יפחית את כמות  להחליפן.
הדיו והמכשיר לא ידע מהי כמות הדיו שנותר 

  ית.במחסנ

  אם תעשו כן,  תגעו בחריצי הכנסת המחסנית. אל
  הדיו עלול להכתים את עורכם. 

  אם דיו מכתים את  לנער את מחסניות הדיו. לא
 עורכם או בגדיכם שטפו מיד בסבון או בחומר ניקוי. 

  אם ערבבתם את הצבעים על ידי התקנת מחסנית
 Wrongדיו במיקום הלא נכון, על מסך המגע יופיע 

Ink Colour.  בדקו אלו מחסניות דיו אינן
מתאימות לפי צבעים למיקומן והעבירו אותן 

  למיקום הנכון. 

  בעת פתיחת מחסנית דיו, התקינו אותה במכשיר
והשתמשו בה למשך עד שישה חודשים ממועד 

השתמשו במחסניות דיו סגורות עד  ההתקנה.
  למועד התפוגה המצוין על אריזת המחסנית. 

 נית הדיו, הדבר עלול לגרום תפרקו את מחס אל
 לדליפת דיו מהמחסנית. 
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  ניקוי ובדיקת המכשיר

  ניקוי זכוכית הסורק

  נתקו את המכשיר משקע החשמל.   

נקו את זכוכית  ).1הרימו את מכסה המסמכים (  
) במטלית רכה 3) ואת הפלסטיק הלבן (2הסורק (

נטולת סיבים שהורטבה מעט בנוזל ניקוי זכוכית לא 
  .דליק

2

1
3

  

  

  

ביחידת מזין המסמכים האוטומטי, נקו את הפס   
) במטלית רכה נטולת 2) ואת פס הזכוכית (1הלבן (

  סיבים שהורטבה מעט  בנוזל ניקוי זכוכית לא דליק.

2

1

  

  

   הערה
בנוסף לניקוי פס הזכוכית בנוזל ניקוי זכוכית לא דליק, 

העבירו את קצה אצבעכם מעל פס הזכוכית כדי לראות 
אם אתם חשים בלכלוך  ן להרגיש משהו עליו.אם נית

או פסולת, נקו את פס הזכוכית שנית תוך התמקדות 
יש לחזור על תהליך הניקוי שלוש או ארבע  באזור זה.

  לבדיקה, עשו עותק לאחר כל ניקוי. פעמים.

 

לאחר שפס הזכוכית 
  נוקה, הקו האנכי נעלם.

כאשר יש כתם של 
לכלוך או טיפקס על פס 

על דוגמת  הזכוכית,
  ההדפסה יופיע קו אנכי.
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  ניקוי ראש ההדפסה

לשמירת איכות הדפסה טובה, המכשיר ינקה אוטומטית 
ניתן להתחיל בתהליך  את ראש ההדפסה בעת הצורך.

  הניקוי באופן ידני במקרה של בעיית איכות הדפסה.

נקו את ראש ההדפסה אם מופיע קו אופקי בטקסט או 
ק על העמודים המודפסים בגרפיקות, או טקסט רי

ניתן לנקות את השחור בלבד, שלושה צבעים  שלכם.
בעת ובעונה אחת (צהוב/כחול/אדום), או כל ארבעת 

  הצבעים בבת אחת.

  ניקוי ראש ההדפסה צורך דיו. 
  ניקוי תכוף מידי עושה שימוש בדיו שלא לצורך.

  

   חשוב
נגיעה בראש ההדפסה  תגעו בראש ההדפסה.אל 

לנזק בלתי הפיך ולביטול תוקף האחריות  עלולה לגרום
 לראש ההדפסה.

  

  .לחצו על   

  

    הערה

 .Ink-(הגדרות) ו ניתן גם ללחוץ על 

  

  .Cleaningלחצו על   

  .Allאו   Black, Colourלחצו על   
כאשר הניקוי  המכשיר מנקה את ראש ההדפסה.

  . Readyהסתיים, המכשיר ישוב למצב

  
  

 

   הערה

 ת ראש ההדפסה לפחות חמש אם ניקיתם א
פעמים וההדפסה לא השתפרה, נסו להתקין 

חדשה   ™Original Innobellaמחסנית דיו
נסו לנקות את ראש  לכל צבע בעייתי.  Brotherשל

אם  ההדפסה שנית עד חמש פעמים נוספות.
ההדפסה לא השתפרה פנו לשירות הלקוחות של 

Brother  או למפיץBrother  .המקומי שלכם  

 ן גם לנקות את ראש ההדפסה מהמחשב נית
  האישי שלכם.

 (ראה מדריך לתוכנה ולרשת).

 

  בדיקת איכות ההדפסה

אם מופיעים צבעים וטקסט דהויים או מפוספסים על 
התדפיסים, יתכן כי חלק מפיות ראש ההדפסה חסומות. 

ניתן לבדוק זאת באמצעות הדפסת דף בדיקת איכות  
יות של ראש ההדפסה ובחינת דוגמת בדיקת הפ

  ההדפסה.

  .לחצו על   

  

    הערה

 .Ink-(הגדרות) ו ניתן גם ללחוץ על 

 

  .Test Printלחצו על   

  .Print Qualityלחצו על   

  .OKלחצו על   
המכשיר מתחיל להדפיס את דף בדיקת איכות 

  ההדפסה.

  בדקו את איכות ארבעת גושי הצבעים על הדף.  

  



 

87  

ת ההדפסה מסך המגע שואל אתכם אם איכו  
  תקינה.

  בצעו את אחת הפעולות הבאות:

  אם כל הקווים ברורים לעין, לחצו עלYes   כדי
  לסיים את בדיקת איכות ההדפסה ולכו 

  .לשלב 

  אם ניתן לראות קווים קצרים חסרים כפי שניתן
 .Noלראות למטה, לחצו על 

  
  
  

מסך המגע שואל אם איכות ההדפסה תקינה לצבע   
לחצו על  לשלושת הצבעים. השחור ולאחר מכן

Yes   אוNo.  

 מסך המגע שואל אם ברצונכם להתחיל בניקוי.  
  .OKלחצו על 

  המכשיר מתחיל לנקות את ראש ההדפסה.

  .OK ר שתהליך הניקוי הסתיים, לחצו עללאח  
המכשיר מדפיס את דף בדיקת איכות ההדפסה 

  .שובו לשלב  שנית.

  .לחצו על   

סה חמש פעמים לפחות אם ניקיתם את ראש ההדפ
וההדפסה לא השתפרה, נסו להתקין מחסנית דיו 

 לכל צבע בעייתי.  Brotherחלופית מקורית חדשה של
נסו לנקות את ראש ההדפסה שנית עד חמש פעמים 

אם ההדפסה לא השתפרה פנו לשירות  נוספות.
המקומי   Brotherאו למפיץ Brotherהלקוחות של 

  שלכם.
  

    חשוב

נגיעה בראש ההדפסה  ההדפסה. תגעו בראשאל 
עלולה לגרום לנזק בלתי הפיך ולביטול תוקף האחריות 

 לראש ההדפסה.

  

  

   הערה

 

לאחר ניקוי פיית ראש 
ההדפסה, הקווים 

  האופקיים לא יופיעו עוד.

כאשר פיית ראש 
ההדפסה חסומה, 

דוגמת ההדפסה נראית 
  כך.

  
  

  בדיקת יישור ההדפסה

נהיה מטושטש או אם הטקסט המודפס שלכם 
שהתמונות נהיות דהויות, יתכן שתצטרכו להתאים את 

  יישור ההדפסה לאחר העברת המכשיר. 

  .לחצו על   
 

  .Ink-(הגדרות) ו ניתן גם ללחוץ על 
 

  .Test Printלחצו על   

  .Alignmentלחצו על   
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  .OKלחצו על   
  המכשיר מתחיל להדפיס את דף בדיקת היישור.

  

להצגת המספר של  ▼או  ▲, לחצו על "Aלצורת "  
הדפסת הניסיון עם הכי פחות פסים אנכיים נראים 

  .) ואז לחצו עליה1-9לעין (
  .OKלחצו על 

  .D-ו   B, Cחזרו על שלב זה לצורות
הוא הבחירה הטובה ביותר  6בדוגמה מספר 

  .D-ו   A, B, Cלצורות

  .לחצו על   

  

    הערה

  

לאחר שיישור ההדפסה 
ה, הטקסט בוצע כהלכ
  נראה כך. 

כאשר יישור ההדפסה 
לא בוצע כהלכה, 

הטקסט נראה מטושטש 
  כבאיור. 

  

  הגדרת תאריך וזמן 
אם התאריך והזמן  מסך המגע מציג את התאריך והזמן.

לא עדכניים, פעלו על פי ההוראות הבאות כדי להזינם 
  מחדש. 

ניתן להוסיף את התאריך והזמן לכל פקס שאתם 
  די הגדרת זיהוי תחנת העבודה שלכם.שולחים על י

  ).הגדרות( לחצו על   

  .All Settingsלחצו על   

 . Initial Setupלהצגת  ▼או  ▲לחצו על   

  .Initial Setupלחצו על   

 .Date & Timeלהצגת  ▼או  ▲לחצו על   

 .Date & Timeלחצו על   

  .Dateלחצו על   

על  הזינו את שתי הספרות האחרונות של השנה  
  .OKמסך המגע ולחצו על 

הזינו את שתי הספרות של החודש על מסך המגע   
  .OKהחיוג ולחצו על 

על מסך המגע  היוםהזינו את שתי הספרות של   
  .OKהחיוג ולחצו על 

  .Time לחצו על  

שעות) באמצעות  24הזינו את הזמן (במבנה של   
  המקלדת שעל מסך המגע.

  .OKלחצו על 
  בערב). 7:45- ל 19:45(לדוגמה, הזינו 

  .לחצו על   
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  אבחון ותיקון תקלות      ב
  

אם אתם חושבים שקיימת בעיה עם המכשיר שלכם, עיינו בכל אחד מהסעיפים למטה ופעלו על פי העצות לאבחון ותיקון 
  תקלות.

מציג  Brotherונות של אם אתם זקוקים לסיוע נוסף, מרכז הפתר את רוב הבעיות אתם יכולים לפתור בקלות בעצמכם.
  את השאלות השכיחות האחרונות ועצות לאבחון ותיקון תקלות.

   /http://solutions.brother.comנא לבקר באתר בכתובת: 

 

  איתור הבעיה
  ראשית, בדקו כי:

 ר מופעל. הכבל החשמלי של המכשיר מחובר כהלכה ומתג ההפעלה של המכשי  

 .כל החלקים המגנים הוסרו  

 .הנייר מוכנס כהלכה במגש הניירות  

  .כבלי הממשק מחוברים כהלכה למכשיר ולמחשב, או שהחיבור האלחוטי הוגדר במכשיר ובמחשב שלכם כאחד  

 הודעות מסך המגע  

  ).91" בעמ' הודעות שגיאה ותחזוקה(ראה "

  
  הגדירו את בעייתכם ועיינו בעמוד המצוין למטה. אם לא פתרתם את בעייתכם באמצעות הבדיקות לעיל,

  
  בעיות נייר והדפסה:

  121בעמ' קשיי הדפסה  

  123בעמ' קשיי איכות הדפסה  

  124בעמ' קשיי נייר  

  126בעמ' קשיי הדפסת פקסים שהתקבלו  

  
  בעיות טלפון ופקס: 

  126בעמ' קו טלפון או חיבורים  

  129בעמ' ניתוב שיחות נכנסות  

  127 בעמ'קבלת פקסים  

  128בעמ' שליחת פקסים  

  
  בעיות העתקה:

  130בעמ' קשיי העתקה  
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  בעיות סריקה:

  130בעמ' קשיי סריקה  

  קשיים עםPhotoCapture Center™   '130בעמ  

  
  בעיות תוכנה ורשת:

  131בעמ' קשיי תוכנה  

  131בעמ' קשיי רשת  

  132בעמ' קשיים בעת הזנת נתונים  
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  הודעות שגיאה ותחזוקה
במקרה זה,  מוצר משרדי מתוחכם אחר, עשויות להופיע שגיאות ומוצרים מתכלים זקוקים לעתים להחלפה.בדומה לכל 

הודעות  המכשיר שלכם מזהה את השגיאה או פעולת התחזוקה השוטפת הדרושה ומציג את ההודעה המתאימה.
  השגיאה והתחזוקה הנפוצות ביותר מוצגות בטבלה.

אם אתם זקוקים לסיוע  ולבצע את רוב פעולות התחזוקה השוטפת בכוחות עצמכם.אתם יכולים לפתור את רוב השגיאות 
  מציג את השאלות השכיחות האחרונות ועצות לאבחון ותיקון תקלות. Brotherנוסף, מרכז הפתרונות של 

   /http://solutions.brother.comנא לבקר באתר בכתובת: 

  

 פעולה גורם הודעת שגיאה

B&W Print Only 

Replace Ink 

אחת ממחסניות הדיו הצבעוניות או יותר הגיעה 
  לסוף חייה.

לבן למשך -ניתן להשתמש במכשיר במצב שחור
כארבע שבועות על פי מספר העמודים שאתם 

  מדפיסים.

כאשר הודעה זו מופיעה על מסך המגע, כל 
  פעולה מתבצעת באופן הבא:

 הדפסה  

  בלשונית  Greyscaleאם בחרתם 

Advanced    של מנהל התקן המדפסת, ניתן
  לבן.-להשתמש במכשיר כמדפסת שחור

צדדית אינה זמינה כאשר מופיעה -הדפסה דו
  הודעה זו.

 העתקה  

ניתן  Plain Paperאם סוג הנייר מוגדר 
  לבן.-לעשות עותקים בשחור

צדדית אינה זמינה כאשר מופיעה -העתקה דו
  ו.הודעה ז

 פקס  

או   Plain Paperאם סוג הנייר מוגדר 
Inkjet Paper המכשיר יקבל וידפיס ,

  לבן.-פקסים בשחור

אם למכשיר השולח יש פקס צבעוני, "לחיצת 
היד" של המכשיר תבקש לשלוח את הפקס 

 לבן.-בשחור

החלפת "(ראה  החלפת מחסניות דיו
  ).82בעמ'  "מחסניות דיו

    הערה

ולות ההדפסה. המכשיר יפסיק את כל פע
  אינכם יכולים להשתמש 

במכשיר עד שמחסנית דיו חדשה 
  הותקנה במקרים הבאים: 

אם ניתקתם את המכשיר או הוצאתם  •
  את מחסנית הדיו.

אם סוג הנייר מוגדר לכל נייר  •
או   Plain Paperמלבד

Inkjet Paper.  

• (Windows®)  סימנתם אם  
Slow Drying Paper   

 קןמנהל הת של Basicבלשונית 
  המדפסת.

 Slow(מקינטוש) אם סימנתם 
Drying Paper  בתוךPrint 

Settings  המכשיר. של מנהל התקן 
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  פעולה גורם הודעת שגיאה

BT Call Sign 
On 

 (בריטניה בלבד)

Sign BT Call  ) מופעלON.(  לא ניתן לשנות
  את מצב הקבלה מידני למצב אחר.

  ).OFFככבוי (  Sign BT Callהגדירו את 

  (ראה מדריך מתקדם למשתמש:
  )").(לבריטניה בלבד  BT Call"סימן"

Cannot Detect   התקנתם מחסנית דיו חדשה מהר מדי
 והמכשיר טרם איתר אותה.

הוציאו את מחסנית הדיו והתקינו אותה 
מחדש באיטיות עד להתרוממות מנוף 

" החלפת מחסנית הדיו(ראה " המחסנית.
 מחסנית דיו אינה מותקנת כהלכה. )82בעמ' 

אם אתם משתמשים בדיו שאינו מקורי 
המכשיר עשוי שלא לאתר את   Brotherשל

  מחסנית הדיו.

החליפו את המחסנית במחסנית דיו 
אם הודעת השגיאה  . Brotherמקורית של

ממשיכה להופיע, פנו אל שירות הלקוחות 
המקומי   Brotherאו מפיץ  Brotherשל 

 שלכם.

Cannot Detect 
Ink Volume 

אם אתם משתמשים בדיו שאינו מקורי 
המכשיר עשוי שלא לאתר את   Brotherשל

  מחסנית הדיו.

החליפו את המחסנית במחסנית דיו 
אם הודעת השגיאה  . Brotherמקורית של

ממשיכה להופיע, פנו אל שירות הלקוחות 
המקומי  Brotherאו מפיץ  Brotherשל 

 שלכם.

Cannot Print 

Replace Ink 

אחת ממחסניות הדיו או יותר הגיעה לסוף 
חייה. המכשיר יפסיק את כל פעולות ההדפסה. 

לבן -כאשר יש זיכרון זמין, פקסים בשחור
אם למכשיר השולח יש פקס יישמרו בזיכרון. 

צבעוני, "לחיצת היד" של המכשיר תבקש 
  לבן.-לשלוח את הפקס בשחור

החלפת " (ראההחליפו את מחסניות הדיו 
  )82" בעמ' מחסנית הדיו

Check for a 
Printable Disc 

(MFC-J870DW) 

הוציאו את הדיסק ושימו דיסק עם ציפוי   הדיסק לא ניתן להדפסה.
הכניסו  הדרוש להדפסה במגש הדיסקים.

את מגש הדיסקים לתוך מוביל הדיסקים 
 לחצו על . בהתאם לסימנים המשולשים

RestartPrinting.  

  וודאו כי הדיסק מונח נכון במגש הדיסקים.  ינו מצוי במגש הדיסקים.הדיסק א

Comm.Error  איכות קו טלפון גרועה גורמת לשגיאת
 תקשורת.

אם הבעיה נותרת בעינה, פנו לחברת 
הטלפונים ובקשו מהם לבדוק את קו 

 הטלפון שלכם.

Connection 
Failed 

ניסיתם להזמין לשידור מכשיר פקס שאינו 
  . Polled Waitingבמצב

בדקו את הגדרת ההזמנה לשידור של 
  מכשיר הפקס האחר.

Cover is Open .הרימו את מכסה הסורק וסגרו אותו שנית. מכסה הסורק אינו נעול במצב סגור 

 מכסה מחסנית הדיו אינו נעול במצב סגור

 

(אם  USBוודאו כי כבל קו הטלפון וכבל 
 נעשה בו שימוש) הוכנס כהלכה דרך תעלת

 הכבל והחוצה מצדו האחורי של המכשיר.

סגרו היטב את מכסה מחסנית הדיו עד 
  שתינעל למקומה.
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Data Remaining 
in Memory 

 נתוני הדפסה נותרו בזיכרון של המכשיר.
. המכשיר יבטל את עבודת לחצו על 

נסו  ההדפסה ויימחק אותה מהזיכרון.
 להדפיס שנית.

Disc Jam 
[Front] 

(MFC-J870DW) 

   הדיסק נתקע במהלך הדפסה. 

  מגש הדיסקים נפלט החוצה מקדמת המכשיר.

הוציאו את מגש הדיסקים ממוביל 
מגש דיסקים תקוע (ראה " הדיסקים.

  ).119ר" בעמ' בקדמת המכשי

Disc Jam 
[Rear] 

(MFC-J870DW) 

 י המכשיר. וודאו כי יש די מקום מאחור  הדיסק נתקע במהלך הדפסה. 
דחפו בעדינות  הרימו את מכסה הסורק.

את מגש הדיסקים כלפי צדו האחורי של 
(ראה  המכשיר והוציאו את מגש הדיסקים.

מגש דיסקים תקוע בצדו האחורי של "
  ).119" בעמ' המכשיר

Disc Tray did 
not Feed 

(MFC-J870DW) 

יסק במגש הדיסקים, לאחר הכנסת ד  מגש הדיסקים לא מוכנס בתוך מוביל הדיסקים.
הכניסו את מגש הדיסקים לתוך מוביל 
 הדיסקים על פי הסימונים המשולשים.

  .RestartPrintingלחצו על 

Disc Tray hit 
at back of 
machine 

(MFC-J870DW) 

  אין די מקום מאחורי המכשיר למגש הדיסקים.

  מגש הדיסקים נפלט החוצה מקדמת המכשיר.

מוביל הוציאו את מגש הדיסקים מ
מגש דיסקים תקוע (ראה " הדיסקים.

  ).119" בעמ' בקדמת המכשיר

מגש הדיסקים תקוע בתוך צדו האחורי של 
  המכשיר.

  וודאו כי יש די מקום מאחורי המכשיר. 
דחפו בעדינות  הרימו את מכסה הסורק.

את מגש הדיסקים כלפי צדו האחורי של 
(ראה  המכשיר והוציאו את מגש הדיסקים.

קים תקוע בצדו האחורי של מגש דיס"
  ).119" בעמ' המכשיר

Disconnected  האדם האחר או מכשיר הפקס של האדם
 האחר עצר את השיחה.

אם שיחות  נסו לשלוח או לקבל שנית.
נעצרות שוב ושוב ואתם משתמשים 

(קול בפרוטוקול אינטרנט),   VoIPבמערכת
 Basic(forנסו לשנות את התאימות  למצב

VoIP)  שיבושי קו טלפון/". (ראהVoIP "
 ).133בעמ' 

Document 
Jam/too Long 

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

 מדי.

" שימוש במזין המסמכים האוטומטי(ראה "
  ). 31בעמ' 

 )104" בעמ' תקיעת מסמכים(ראה "
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Failed to 
detect the 
original 

(MFC-J870DW) 

המכשיר לא זיהה את המקור (דיסק או תצלום) 
  במהלך סריקה.

  בצעו את אחת הפעולות הבאות:

 .הסירו כל לכלוך מזכוכית הסורק  

  לפני הסריקה, בחרו את סוג המסמך
  (דיסק או נייר).

  במהלך הסריקה, סגרו את מכסה
  הסורק.

 כית שימו גיליון אחד בלבד על זכו
  הסורק. 

  וודאו שהמסמך מונח נכון על זכוכית
  הסורק.

High 
Temperature 

לאחר הורדת טמפרטורת החדר, תנו  טמפרטורת החדר גבוהה מידי.
למכשיר להצטנן לטמפרטורת החדר ונסו 

 שנית.

Hub is 
Unusable. 

עם רכזת חובר  USBרכזת או כונן הבזק 
  .USBלממשק ישיר 

עם רכזת  USBזק רכזות, לרבות כונני הב
נתקו את המכשיר  מובנית, אינם נתמכים.

   USB.מממשק ישיר 

Image Too Long 

(MFC-J870DW) 

הפרופורציות של התצלום לא סימטריות ולכן 
  לא ניתן להוסיף אפקטים.

  בחרו תמונה עם פרופורציות סימטריות.

Image Too 
Small 

(MFC-J870DW) 

  בחרו תמונה גדולה יותר.  ים.גודל התצלום קטן מידי לחיתוך שולי
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Ink Absorber 
Full 

 תיבת סופג הדיו או ניקוי העודפים מלאה. 
רכיבים אלו הם פריטים המצריכים תחזוקה 

תקופתית והחלפה לאחר פרק זמן כדי להבטיח 
כיוון  שלכם.  Brotherביצועים מיטביים ממכשיר

ם אלו הם פריטים המצריכים תחזוקה שרכיבי
תקופתית, החלפתם אינה מכוסה במסגרת 

הצורך בהחלפתם של פריטים אלו  האחריות.
ופרק הזמן לפני החלפתם תלויים במספר 

 פעולות הניקוי הדרושות לניקוי מערכת הדיו.
תיבות אלו צוברות כמויות של דיו במהלך 

מספר הפעמים  פעולות הניקוי השונות.
ר מבצע פעולות ניקוי לצורך ניקוי שהמכשי

לדוגמה,  מערכת הדיו תלוי במצבים שונים.
הפעלה וכיבוי תכופים של המכשיר יפעילו 

מחזורי ניקוי רבים שכן המכשיר מתנקה 
השימוש בדיו שאינו  אוטומטית עם הפעלתו.

עלול לגרום לפעולות ניקוי   Brotherשל
עלול   Brotherתכופות, שכן דיו שאינו של

רום לאיכות הדפסה לקויה הנפתרת על ידי לג
ככל שהמכשיר זקוק ליותר ניקוי, כך  ניקוי.

  תיבות אלו מתמלאות מהר יותר.

   הערה

תיקונים כתוצאה משימוש במוצריםנם 
יתכן שלא יהיו מכוסים  Brotherשל 

 .במסגרת האחריות למוצר
 

תיבת סופג הדיו או ניקוי העודפים זקוקה 
ות הלקוחות של פנו אל שיר להחלפה.
Brother  או מרכז השירות המורשה

הקרוב אליכם לקבלת  Brotherהמקומי של 
  שירות למכשיר.

  סיבות נוספות לניקוי הן: 

לאחר שחרור תקיעת נייר, המכשיר  1
מתנקה אוטומטית לפני הדפסת הפקס 

 הנכנס הבא.

המכשיר מתנקה אוטומטית לאחר אי  2
יום (שימוש  30שימוש במשך מעל 

 כוף).בלתי ת

המכשיר מתנקה אוטומטית לאחר  3
 12שמחסניות דיו מאותו צבע הוחלפו 

 פעמים.

Ink Absorber 
NearFull 

תיבת סופג הדיו או ניקוי העודפים כמעט 
  מלאה. 

או  Brotherפנו אל שירות הלקוחות של 
  המקומי שלכם. Brotherמפיץ 

Ink low   אחת ממחסניות הדיו או יותר מתקרבת לסוף
ם אחת ממחסניות הדיו הצבעוניות א חייה.

מתקרבת לסוף חייה ומישהו שולח פקס צבעוני, 
"לחיצת היד" של המכשיר תבקש שהפקס 

אם המכשיר השולח יכול  לבן.-יישלח בשחור
להמירו, הפקס הצבעוני יודפס במכשיר שלכם 

 לבן.-כפקס שחור

ניתן להמשיך  הזמינו מחסנית דיו חדשה.
ופיע להדפיס עד שעל מסך המגע מ

Cannot Print. " החלפת (ראה
 .)82" בעמ' מחסנית הדיו
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Low 
Temperature 

לאחר העלאת טמפרטורת החדר, תנו  טמפרטורת החדר נמוכה מדי.
למכשיר להתחמם בטמפרטורת החדר ונסו 

 שנית.

Media Error  כרטיס הזיכרון הושחת, לא פורמט כהלכה או
  יש בעיה בכרטיס הזיכרון.ש

הוציאו את כרטיס הזיכרון מכונן המדיה 
  (חריץ) במכשיר ופרמטו אותו כהלכה.

הכניסו היטב את הכרטיס לחריץ וודאו 
אם השגיאה  שהוא מצוי במיקום הנכון.

נותרת בעינה, בדקו את כונן המדיה (חריץ) 
של המכשיר על ידי הכנסת כרטיס זיכרון 

  י הוא פועל.אחר שאתם יודעים כ

Media is Full.  כרטיס הזיכרון או כונן הבזקUSB  שאתם
  קבצים. 999משתמשים בו כבר מכיל 

המכשיר שלכם יכול לשמור בכרטיס 
רק אם הוא  USBהזיכרון או כונן הבזק 

מחקו קבצים  קבצים. 999-מכיל פחות מ
  שאינם בשימוש ונסו שנית.

שאתם  USBכרטיס הזיכרון או כונן הבזק 
משתמשים בו אינו מכיל די שטח לסריקת 

  המסמכים.

  .לחצו על 

מחקו קבצים שאינם בשימוש מכרטיס 
שלכם כדי  USBהזיכרון או כונן הבזק 

  לפנות שטח ונסו שנית.

No Caller ID .לא קיבלתם  אין היסטוריית שיחות נכנסות
שיחות כלשהן או שאינכם מנויים לשירות 

 ים שלכם.השיחה המזוהה של חברת הטלפונ

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

שיחה מזוהה (בריטניה ואירלנד (ראה "
 ).47" בעמ' בלבד)

No File  כרטיס הזיכרון או כונן הבזקUSB  בכונן המדיה
    JPG.אינו מכיל קובץ

הכניסו את כרטיס הזיכרון או כונן הבזק 
USB נית.הנכון לתוך החריץ ש  

No Ink 
Cartridge 

הוציאו את מחסנית הדיו והתקינו אותה  מחסנית דיו אינה מותקנת כהלכה.
מחדש באיטיות עד להתרוממות מנוף 

" החלפת מחסנית הדיו(ראה " המחסנית.
 .)82בעמ' 
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No Paper Fed  

 

הלכה הנייר במכשיר אזל או שהנייר לא הוטען כ
 במגש הניירות.

 בצעו את אחת הפעולות הבאות:

  טענו מחדש נייר במגש הניירות ואז
 על מסך המגע. OKלחצו על 

  הוציאו את הנייר וטענו אותו שנית, ואז
(ראה  על מסך המגע OKלחצו על 

" טעינת נייר וחומרי הדפסה אחרים"
 ).19בעמ' 

למצב  Photoניירות השיבו את מגש   הותקן לא נכון. Photoמגש ניירות 
הדפסה רגיל בעת שימוש בגיליונות נייר 

  ).24" בעמ' טעינת נייר(ראה " חתוכים.

הוציאו את מגש הניירות והתקינו אותו   מגש הניירות אינו מוכנס במלואו.
על  OKמחדש עד שיינעל למקומו ואז לחצו 

  מסך המגע.

(ראה מדריך  גלגלי איסוף הנייר.נקו את   אבק נייר הצטבר על משטח גלגלי איסוף הנייר.
ניקוי גלגלי איסוף " מתקדם למשתמש:

 )".הנייר

וודאו כי מכסה שחרור הנייר סגור באופן  מכסה שחרור תקיעת הנייר אינו סגור כהלכה
   שווה בשני הצדדים.

 (MFC-J650DW) –  תקיעת מכשיר או
   (MFC-J650DW)תקיעת ניר 

 106.בעמ' 

 (MFC-J870DW) – שיר או תקיעת מכ
   (MFC-J870DW)תקיעת נייר 

 .112בעמ' 

הוציאו את הנייר התקוע על פי השלבים  הנייר תקוע בתוך המכשיר.
  המפורטים בתוך כל סעיף למטה:

 (MFC-J650DW) –  תקיעת מכשיר או
   (MFC-J650DW)תקיעת ניר 

 .106בעמ' 

 (MFC-J870DW) –  תקיעת מכשיר או
   (MFC-J870DW)תקיעת נייר 

  .112בעמ' 

אם שגיאה זו מתרחשת לעתים תכופות 
צדדית, יתכן כי גלגלי -במהלך הדפסה דו

הזנת הנייר מוכתמים בדיו. נקו את גלגלי 
הזנת הניר. (ראה מדריך מתקדם 

  למשתמש: "ניקוי גלגלי הזנת הנייר").

No 
Response/Busy 

 בדקו את המספר ונסו שנית. המספר שחייגתם אינו עונה או תפוס.
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Out of fax 
Memory 

 בצעו את אחת הפעולות הבאות: הזיכרון של המכשיר מלא.

  מחקו את הנתונים בזיכרון. להשגת
זיכרון נוסף, ניתן להשבית את זיכרון 

הקבלה. (ראה מדריך מתקדם 
למשתמש: "השבתת פעולת זיכרון 

  הקבלה").

  הדפיסו פקסים המצויים בזיכרון. (ראה
הדפסת ריך מתקדם למשתמש: "מד

  ").פקס מהזיכרון

Out of Memory .פעולת שליחת פקס או העתקה  אם הזיכרון של המכשיר מלא
 :בעיצומה

  לחצו על Quit  אוClose 
והמתינו עד ששאר הפעולות בתהליך 

  הסתיימו ונסו שנית.

  לחצו עלNow  Send  לשליחת
  העמודים שנסרקו עד כה.

  לחצו עלPartial Print 
  להעתקת הדפים שנסרקו עד כה.

  מחקו את הנתונים בזיכרון. להשגת
זיכרון נוסף, ניתן להשבית את זיכרון 

הקבלה. (ראה מדריך מתקדם 
למשתמש: "השבתת פעולת זיכרון 

  הקבלה").

  הדפיסו פקסים המצויים בזיכרון. (ראה
הדפסת מדריך מתקדם למשתמש: "

  ").פקס מהזיכרון
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  פעולה גורם ודעת שגיאהה

Paper Jam 
[front]  

הוציאו את הנייר התקוע על פי השלבים  הנייר תקוע בתוך המכשיר.
  המפורטים בתוך כל סעיף למטה:

 (MFC-J650DW) –  תקיעת מכשיר או
   (MFC-J650DW)תקיעת ניר 

 106בעמ' 

 (MFC-J870DW) –  תקיעת מכשיר או
   (MFC-J870DW)תקיעת נייר 

  .112בעמ' 

וודאו כי מוליך אורך הנייר מוגדר לגודל 
 הנייר הנוכחי.

אם יש תקיעת נייר חוזרת, יתכן כי פיסת 
  נייר קטנה תקועה בתוך המכשיר.

וודאו כי אין נייר שעדיין תקוע בתוך 
המכשיר על פי השלבים המפורטים בכל 

  אחד מהסעיפים הבאים:

 (MFC-J650DW) –  פעולות שחרור
 109בעמ' תקיעת נייר נוספות 

 (MFC-J870DW)  –  פעולות שחרור
  .116תקיעת נייר נוספות בעמ' 

Paper Jam 
[Front,rear]  

הוציאו את הנייר התקוע על פי השלבים   הנייר תקוע בתוך המכשיר.
  המפורטים בתוך כל סעיף למטה:

 (MFC-J650DW) –  תקיעת מדפסת
   (MFC-J650DW)או תקיעת ניר 

 106בעמ' 

 (MFC-J870DW) –  תקיעת מדפסת
   (MFC-J870DW)או תקיעת נייר 

  .112בעמ' 

וודאו כי מוליך אורך הנייר מוגדר לגודל 
  הנייר הנוכחי.

אם יש תקיעת נייר חוזרת, יתכן כי פיסת 
  נייר קטנה תקועה בתוך המכשיר.

וודאו כי אין נייר שעדיין תקוע בתוך 
המכשיר על פי השלבים המפורטים בכל 

  ם:אחד מהסעיפים הבאי

 (MFC-J650DW) –  פעולות שחרור
 109תקיעת נייר נוספות בעמ' 

 (MFC-J870DW)  –  פעולות שחרור
  .116תקיעת נייר נוספות בעמ' 
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  פעולה גורם הודעת שגיאה

Paper Jam 
[rear]  

הוציאו את הנייר התקוע על פי השלבים   הנייר תקוע בתוך המכשיר.
  המפורטים בתוך כל סעיף למטה:

 (MFC-J650DW) –  תקיעת מדפסת
   (MFC-J650DW)או תקיעת ניר 

 106בעמ' 

 (MFC-J870DW) –  תקיעת מדפסת
   (MFC-J870DW)או תקיעת נייר 

  .112בעמ' 

וודאו כי מוליך אורך הנייר מוגדר לגודל 
  הנייר הנוכחי.

אם יש תקיעת נייר חוזרת, יתכן כי פיסת 
  נייר קטנה תקועה בתוך המכשיר.

נייר שעדיין תקוע בתוך  וודאו כי אין
המכשיר על פי השלבים המפורטים בכל 

  אחד מהסעיפים הבאים:

 (MFC-J650DW) –  פעולות שחרור
 109תקיעת נייר נוספות בעמ' 

 (MFC-J870DW)  –  פעולות שחרור
  116תקיעת נייר נוספות בעמ' 

(ראה מדריך  נקו את גלגלי איסוף הנייר.  אבק נייר הצטבר על משטח גלגלי איסוף הנייר.
"ניקוי גלגלי איסוף  מתקדם למשתמש:

 הנייר)".

Touchscreen 
Init. Failed 

וודאו כי שום דבר אינו נוגע או נח על מסך   מסך המגע נלחץ לפני סיום תהליך ההפעלה. 
  המגע, בעיקר בעת חיבור המכשיר. 

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

הכניסו פיסת נייר קשיח בין החלק התחתון 
של מסך המגע לבין מסגרתו והחליקו אותו 

אחורה וקדימה כדי לדחוף החוצה את 
  הפסולת.
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  פעולה גורם הודעת שגיאה

Unable to 
Clean XX 

Unable  to 
Initialize XX 

Unable to 
Print XX 

Unable  to 
Scan XX 

  כאניתלמכשיר יש בעיה מ

  או 

עצם זר, כגון אטב או פיסת נייר קרועה, מצוי 
  בתוך המכשיר

פתחו את מכסה הסורק והוציאו את כל 
הגופים הזרים וקרעי הנייר המצויים בתוך 

אם הודעת שגיאה ממשיכה  המכשיר.
  להופיע בצעו את הפעולות הבאות:

(MFC-J650DW)  
ראה "העברת הפקסים שלכם" או "דוח יומן 

יר כדי לפני ניתוק המכש 103פקס" בעמק 
אז נתקו את  שלא תאבדו הודעות חשובות.

המכשיר מהחשמל למשך מספר דקות 
  וחברו אותו שנית.

(MFC-J870DW)  
נתקו את המכשיר מהחשמל למשך מספר 

(ניתן לכבות את  דקות וחברו אותו שנית.
שעות מבלי לאבד  24-המכשיר למשך כ

ראה  את הפקסים השמורים בזיכרון.
רת הפקסים שלכם" או "דוח יומן "העב

  ).103פקס" בעמ' 

Unusable 
Device 

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

ואז  USBנתקו את המכשיר ממשק ישיר   .USBמכשיר שבור חובר לממשק ישיר 

כדי לכבות את המכשיר לחצו על 
  ולהפעילו שנית.

Unusable 
Device 

Please 
disconnect USB 
device. 

שאינו נתמך חובר  USBאו כונן  USBהתקן 
  .USBלממשק ישיר 

  למידע נוסף נא לבקר באתר החברה בכתובת: 

http://solutions.brother.com/ . 

  USB.נתקו את המכשיר מממשק ישיר 
  תו שנית.כבו את המכשיר והפעילו או

Wrong Ink 
Colour 

בדקו אלו מחסניות דיו אינן מתאימות לפי  מחסנית דיו הותקנה במיקום הלא נכון.
צבעים למיקומן והעבירו אותן למיקום 

 הנכון. 
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  פעולה גורם הודעת שגיאה

Wrong Paper 
Size  

הגדרות גודל הנייר אינה תואמת לגודל הנייר 
נתם את מובילי הנייר במגש במגש. או שלא כיוו

על פי הסימונים לגודל הנייר שאתם משתמשים 
 בו.

 Paper Sizeבדקו כי הגדרת  .1
שבחרתם תואמת לגודל הניר במגש. 

  ).27" בעמ' גודל נייר(ראה "

וודאו כי טענתם את הנייר בכיוון  .2
ההדפסה לאורך, על ידי כיוון מובילי 

הניר על פי הסימונים המתאימים 
טעינת ניר שלכם. (ראה " לגודל הנייר

 ).19" בעמ' וחומרי הדפסה אחרים

לאחר בדיקת גודל וכיוון הנייר, לחצו  .3
  על מסך המגע. OKעל 

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

  ").מדריך לתוכנה ולרשת(ראה "
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  שגיאות אנימציות של

-תצוגת אנימציה של תיקון שגיאות מציגה הוראות שלב
ניתן לקרוא את  שלב כאשר נייר נתקע במכשיר.-אחר

כדי לראות ◄ השלבים בקצב שלכם על ידי לחיצה על 
  כדי לשוב לשלב קודם. ▶את השלב הבא ועל 

  העברת הפקסים שלכם או דוח יומן פקס

  אם על מסך המגע מופיע: 

 Unable to Clean XX 

 Unable to Initialize XX 

 Unable to Print XX 

 Unable to Scan XX 

אנו ממליצים להעביר את הפקסים שלכם למכשיר פקס 
עברת פקסים (ראה "ה אחר או למחשב האישי שלכם.

העברת פקסים או " 103" בעמ' למכשיר פקס אחר
  ).103" בעמ' למחשב האישי שלכם

י לראות האם יש ניתן גם להעביר את דוח יומן הפקס כד
העברת דוח יומן פקס (ראה " פקסים שעליכם להעביר.

  ).104" בעמ' למכשיר פקס אחר

 
  העברת פקסים למכשיר פקס אחר

אם לא הגדרתם את זיהוי תחנת העבודה שלכם, לא 
(ראה מדריך  תוכלו להיכנס למצב העברת פקסים.

"הזנת מידע אישי (זיהוי תחנת  הגדרות מהיר:
  עבודה)").

  כדי להפסיק זמנית את השגיאה.  צו על לח  

  ).הגדרות( לחצו על   

  .All Settingsלחצו על   

 .Serviceלהצגת  ▼או  ▲לחצו על  

  .Serviceלחצו על   

  .Data Transferלחצו על   

  .Fax Transferלחצו על   

  בצעו את אחת הפעולות הבאות:  

  אם על מסך המגע מופיעNo Data אין ,
  רים בזיכרון של המכשיר.פקסים נות

  .ואז לחצו על  Closeלחצו על 

 .הזינו את מספר הפקס שהפקסים יועברו אליו  

  .Fax Startלחצו על   

  
  העברת פקסים למחשב האישי שלכם

למחשב האישי  מכשירניתן להעביר פקסים מזיכרון ה
  שלכם.

  כדי להפסיק זמנית את השגיאה.  לחצו על   

על  Pro Suite -FLM וודאו כי התקנתם את 
 PC-Faxהמחשב האישי שלכם ואז הפעילו את 

Receiving  .על המחשב האישי  

  בצעו את אחת הפעולות הבאות:

(Windows® XP, Windows Vista® and 
Windows® 7) 

All Programs ,בחרו  )Start(  מתוך
Brother, MFC-XXXX, PC-FAX Receiving ,

ם הדגם הוא ש Receive. )MFC-XXXXובחרו 
  שלכם).

(Windows® 8) 

, ואז )Brotherתוכניות שירות של ( לחצו על 
לחצו על הרשימה הנפתחת ובחרו את שם הדגם 

  שלכם (אם טרם נבחר).
לסרגל הניווט   PC-FAX Receiveלחצו על

  .Receiveהשמאלי, ואז לחצו על 



 

104 

  במכשיר.  PC Fax Receiveוודאו כי הגדרתם את  
"קבלת פקסים  משתמש:(ראה מדריך מתקדם ל

  "). ®Windows)למחשב האישי (
אם יש פקסים בזיכרון של המכשיר בעת הגדרת 

PC-Fax Receive על מסך המגע תופיע השאלה ,
האם ברצונכם להעביר את הפקסים למחשב האישי 

  שלכם.

  בצעו את אחת הפעולות הבאות:  

  ,להעברת כל הפקסים למחשבי האישי שלכם
מושבת  1x PreviewFa אם  .Yesלחצו על 

)Off אתם תשאלו האם ברצונכם להפעיל גם ,(
  את אפשרות תדפיס הגיבוי.

  בלבד J870DW -MFCדגם    1

  ליציאה ולהשארת הפקסים בזיכרון, לחצו  
  .Noעל 

  .לחצו על   
 

  העברת דוח יומן הפקס למכשיר פקס אחר

אם לא הגדרתם את זיהוי תחנת העבודה שלכם, לא 
(ראה מדריך  מצב העברת פקסים.תוכלו להיכנס ל
"הזנת מידע אישי (זיהוי תחנת  הגדרות מהיר:

  עבודה)").

  כדי להפסיק זמנית את השגיאה.  לחצו על   

  ).הגדרות( לחצו על   

  .All Settingsלחצו על   

 .Serviceלהצגת  ▼או  ▲לחצו על   

  .Serviceלחצו על   

  .Data Transferלחצו על   

  .rt TransferRepoלחצו על   

הזינו את מספר הפקס שדוח יומן הפקס יועבר   
  אליו.

  .Fax Startלחצו על   

 

  תקיעת מסמכים

מסמכים עלולים להיתקע במזין המסמכים האוטומטי 
אם אינם מוכנים או מוזנים כהלכה, או אם הם ארוכים 

פעלו על פי השלבים הבאים לשחרור תקיעות  מדי.
  מסמכים.

עליון של מזין המסמכים מסמך תקוע בחלק ה
  האוטומטי

הוציאו את כל הנייר שאינו תקוע ממזין המסמכים   
  האוטומטי.

  פתחו את מכסה מזין המסמכים האוטומטי.  

הוציאו את המסמך התקוע על ידי משיכתו כלפי   
  מעלה. 

1

  

  מכסה מזין המסמכים האוטומטי 1

  סגרו את מכסה מזין המסמכים האוטומטי.  

  .לחצו על   

  

   חשוב

למניעת תקיעות מסמכים, סגרו את מכסה מזין 
המסמכים האוטומטי כהלכה על ידי דחיפתו בעדינות 

 במרכז.
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  מסמך תקוע בתוך מזין המסמכים האוטומטי

הוציאו את כל הנייר שאינו תקוע ממזין המסמכים   
  האוטומטי.

  הרימו את מכסה המסמכים.  

  אל.משכו החוצה את המסמך התקוע לצד שמ  

1

  

  מכסה המסמכים 1

  סגרו את מכסה המסמכים.  

  .לחצו על   

 

הוצאת מסמכים קטנים התקועים במזין 
  המסמכים האוטומטי

  הרימו את מכסה המסמכים.  

הכניסו גיליון נייר נוקשה, כגון בריסטול לתוך מזין   
המסמכים האוטומטי כדי לדחוף החוצה את כל 

  פיסות הנייר הקטנות.

1

  

  סמכיםמכסה המ 1

  סגרו את מכסה המסמכים.  

  .לחצו על   
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  תקיעת מדפסת או תקיעת נייר
(MFC-J650DW)  

מצאו והוציאו את הנייר התקוע באמצעות השלבים 
  הבאים: 

  נתקו את המכשיר משקע החשמל.   

   חשוב

שעות, הפקסים  24לאחר הפסקת חשמל של 
  השמורים בזיכרון יאבדו. 

אספקת החשמל, ניתן לפני ניתוק המכשיר ממקור 
להעביר את הפקסים שלכם ולשמור אותם בזיכרון של 
המחשב האישי או מכשיר פקס אחר כדי שלא תאבדו 

ראה "העברת הפקסים שלכם" או  הודעות חשובות.
 ).103דוח יומן פקס" בעמ' 

  ) החוצה מהמכשיר. 1הוציאו את מגש הניירות (  

1

  

  

ך המכשיר משכו את שני המנופים הירוקים שבתו  
  קדימה לשחרור הנייר התקוע.

  

  אם על מסך המגע מופיעPaper Jam 
[Rear] לכו לשלב ,.  

  ).1משכו החוצה את הנייר התקוע (  

1  
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הרימו את כנף שחרור התקיעה והוציאו את הנייר   
  התקוע.

  

בדקו היטב את המכשיר מבפנים מעל ומתחת לכנף   
   שהן.שחרור התקיעה למציאת פיסות נייר כל

  

  

כאשר המגש הוצא החוצה מהמכשיר, בצעו את 
  אחת הפעולות הבאות:

  אם על מסך המגע מופיעPaper Jam 
 [Front] לכו לשלב ,.  

  אם על מסך המגע מופיעPaper Jam 
[Front,Rear]  לכו לשלב ,.  

  

) בצדו האחורי 1פתחו את מכסה שחרור התקיעות (  
  של המכשיר.

1  

  יר התקוע מהמכשיר. משכו החוצה את הני  

  

  סגרו את מכסה שחרור תקיעות הנייר.  
  וודאו כי המכסה סגור כהלכה.
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שימו את שתי ידיכם מתחת לידיות הפלסטיק   
שמשני צידי המכשיר כדי להרים את מכסה הסורק 

הזיזו את ראש ההדפסה (בעת  ) למצב פתוח.1(
 וודאו כי נייר תקוע הצורך) להוצאת כל נייר נותר.

  ).3(-) ו2לא נשאר בפינות המכשיר (

1

2

3

  

    חשוב

 ) הדבר עלול לגרום נזק  ).1לא לגעת בפס הקידוד
 למכשיר. 

1
  

  אם הנייר תקוע מתחת לראש ההדפסה, נתקו את
המכשיר ממקור אספקת החשמל והזיזו את ראש 

  ההדפסה להוצאת הנייר.

  אם ראש ההדפסה מצוי בפינה הימנית כפי שניתן
 ניתן להזיז את ראש ההדפסה. לראות באיור, לא

על לחצו ממושכות  חברו מחדש את הכבל החשמלי

אז נתקו את  ד שראש ההדפסה זז למרכז.ע 
  המכשיר מהחשמל והוציאו החוצה את הנייר.

  

  אם דיו בא במגע עם עורכם, שטפו מיד עם סבון
  והרבה מים.

  

) 1נא לבדוק היטב את חלקו הפנימי של המכשיר (  
  ת נייר תקועות. למציאת פיסו

1
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  החזירו את מגש הניירות לתוך המכשיר.  

  

 ) לשחרור הנעילה. 1הרימו את מכסה הסורק (  
) כלפי 2דחפו בעדינות את תומך מכסה הסורק (

  ) בשתי הידיים. 3מטה וסגרו את מכסה הסורק (

2

3

1

  

 

 

היזהרו שלא למחוץ את אצבעותיכם בעת סגירת 
  מכסה הסורק. 

  

הניירות במקומו, משכו החוצה את  כאשר מגש  
תומך הנייר עד שינעל למקומו ואז פתחו את כנף 

וודאו כי הוצאתם את תומך  התמיכה של הנייר.
  שמע צליל נקישה.הנייר עד להי

  חברו מחדש את הכבל החשמלי  

    הערה

אם יש תקיעת נייר חוזרת, יתכן כי פיסת נייר קטנה 
נוספות לשחרור פעולות (ראה " תקועה בתוך המכשיר.

 ).109" בעמ' תקיעות נייר

  

  פעולות נוספות לשחרור תקיעות נייר

  נתקו את המכשיר משקע החשמל.  

  ) החוצה מהמכשיר. 1הוציאו את מגש הניירות (  

1

  

 התראה
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משכו את שני המנופים הירוקים שבתוך המכשיר   
  קדימה לשחרור הנייר התקוע.

  

טיק שימו את שתי ידיכם מתחת לידיות הפלס  
שמשני צידי המכשיר כדי להרים את מכסה הסורק 

  למצב פתוח.

  

  Letterאו A4הכניסו גיליון אחד של נייר בגודל   
עבה, כגון נייר מבריק, עמוק לתוך המכשיר כפי 

  שניתן לראות באיור. 
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אם הנייר העבה דוחף נייר תקוע החוצה, הוציאו   
  את הנייר התקוע. 

  

  

    חשוב

הדבר עלול לגרום נזק  ).1בפס הקידוד ( לגעת לא
  למכשיר. 

1
  

 

  הוציאו את הנייר העבה מהמכשיר.   

 ) לשחרור הנעילה. 1הרימו את מכסה הסורק (  
) כלפי 2דחפו בעדינות את תומך מכסה הסורק (

  ) בשתי הידיים. 3מטה וסגרו את מכסה הסורק (

33

1

2

  

 

 

היזהרו שלא למחוץ את אצבעותיכם בעת סגירת 
  . כסה הסורקמ

  

 

  החזירו את מגש הניירות לתוך המכשיר.  

  

  חברו מחדש את הכבל החשמלי  

  
  

 התראה
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  תקיעת מדפסת או תקיעת נייר
(MFC-J870DW)  

מצאו והוציאו את הנייר התקוע באמצעות השלבים 
  הבאים: 

  נתקו את המכשיר משקע החשמל.   

  ) החוצה מהמכשיר. 1הוציאו את מגש הניירות (  

1

  

  ).1ומשכו כלפי מטה את מוביל הדיסקים ( דחפו  
  משכו את מוביל הדיסקים כלפיכם כדי לפתוח 

  ).2אותו (

2

1

  

  אם על מסך המגע מופיעPaper Jam 
 [Rear] לכו לשלב ,.  

  ).1משכו החוצה את הנייר התקוע (  

1  

הרימו את כנף שחרור התקיעה והוציאו את הנייר   
  התקוע.
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מבפנים מעל ומתחת לכנף  בדקו היטב את המכשיר  
 שחרור התקיעה למציאת פיסות נייר כלשהן.

 

כאשר המגש הוצא החוצה מהמכשיר, בצעו את 
  אחת הפעולות הבאות:

  אם על מסך המגע מופיעPaper Jam 
[Front]  לכו לשלב ,.  

  אם על מסך המגע מופיעPaper Jam 
[Front,Rear]  לכו לשלב ,.  

) בצדו האחורי 1עות (פתחו את מכסה שחרור התקי  
  של המכשיר.

1
  

  משכו החוצה את הנייר התקוע מהמכשיר.   

  

וודאו כי  סגרו את מכסה שחרור תקיעות הנייר.  
  המכסה סגור כהלכה.
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שימו את שתי ידיכם מתחת לידיות הפלסטיק   
שמשני צידי המכשיר כדי להרים את מכסה הסורק 

(בעת  הזיזו את ראש ההדפסה ) למצב פתוח.1(
וודאו כי נייר תקוע  הצורך) להוצאת כל נייר נותר.

  ).3(-) ו2לא נשאר בפינות המכשיר (

1

2

3

  

  

   חשוב

הדבר עלול לגרום נזק  ).1לגעת בפס הקידוד ( לא •
 למכשיר. 

1
  

אם הנייר תקוע מתחת לראש ההדפסה, נתקו את  •
המכשיר ממקור אספקת החשמל והזיזו את ראש 

  ההדפסה להוצאת הנייר. 

ראש ההדפסה מצוי בפינה הימנית כפי אם  •
שניתן לראות באיור, לא ניתן להזיז את ראש 

 חברו מחדש את הכבל החשמלי ההדפסה.

עד שראש ההדפסה זז  על לחצו ממושכות 
אז נתקו את המכשיר מהחשמל והוציאו  למרכז.

 החוצה את הנייר.

  

  
אם דיו בא במגע עם עורכם, שטפו מיד עם סבון  •

  והרבה מים. 
 

) 1נא לבדוק היטב את חלקו הפנימי של המכשיר (  
  למציאת פיסות נייר תקועות. 
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  סגרו את מוביל הדיסקים.  

  

  החזירו את מגש הניירות לתוך המכשיר.  

  

 ) לשחרור הנעילה. 1הרימו את מכסה הסורק (  
) כלפי 2דחפו בעדינות את תומך מכסה הסורק (

  תי הידיים. ) בש3מטה וסגרו את מכסה הסורק (

33

1

2

  

 

 

היזהרו שלא למחוץ את אצבעותיכם בעת סגירת 
  . מכסה הסורק

  

כאשר מגש הניירות במקומו, משכו החוצה את   
תומך הנייר עד שינעל למקומו ואז פתחו את כנף 

וודאו כי הוצאתם את תומך  התמיכה של הנייר.
  הנייר עד להישמע צליל נקישה. 

  חברו מחדש את הכבל החשמלי  

  

    ערהה

אם יש תקיעת נייר חוזרת, יתכן כי פיסת נייר קטנה 
פעולות נוספות לשחרור (ראה " תקועה בתוך המכשיר.

 ).116" בעמ' תקיעות נייר

  

 התראה
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  פעולות נוספות לשחרור תקיעות נייר

  נתקו את המכשיר משקע החשמל.  

פתחו את מכסה המסמכים והוציאו את מגש   
  הדיסקים. 

  

  סמכים.סגרו את מכסה המ  

  ) החוצה מהמכשיר. 1הוציאו את מגש הניירות (

1

  

   ).1דחפו ומשכו כלפי מטה את מוביל הדיסקים (  
  משכו את מוביל הדיסקים כלפיכם כדי לפתוח 

  ).2אותו (

2

1

  

שימו את שתי ידיכם מתחת לידיות הפלסטיק   
שמשני צידי המכשיר כדי להרים את מכסה הסורק 

  למצב פתוח.
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כניסו את מגש הדיסקים לתוך מוביל הדיסקים על ה  
  פי הסימון המשולש כפי שניתן לראות באיור. 

  

אם מגש הדיסקים דוחף נייר תקוע החוצה, הוציאו   
  את הנייר התקוע. 

  

 

    הערה

  ).1לגעת בפס הקידוד ( לא
  הדבר עלול לגרום נזק למכשיר. 

1
  

 

כפי  דחפו את מגש הדיסקים קדימה מתוך המכשיר  
  שניתן לראות באיור, והוציאו את מגש הדיסקים.
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 ) לשחרור הנעילה. 1הרימו את מכסה הסורק (  
) כלפי 2דחפו בעדינות את תומך מכסה הסורק (

  ) בשתי הידיים. 3מטה וסגרו את מכסה הסורק (

33

1

2

  

 

 

היזהרו שלא למחוץ את אצבעותיכם בעת סגירת 
  . מכסה הסורק

  

  יל הדיסקים.סגרו את מוב  

  

  

  החזירו את מגש הניירות לתוך המכשיר.  

  

פתחו את מכסה המסמכים ואחסנו בו את מגש   
  הדיסקים. 

  

  סגרו את מכסה המסמכים.  

  חברו מחדש את הכבל החשמלי  

  
  
  
  

 התראה
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   תקיעת דיסק
(MFC-J870DW)  

הוציאו את מגש הדיסקים על פי המקום שבו הדיסק 
  תקוע בתוך המכשיר.

  יסקים תקוע בקדמת המכשירמגש הד

, Disc Jam [Front]אם על מסך המגע מופיע 
  פעלו על פי השלבים הבאים:

  נתקו את המכשיר משקע החשמל.  

  הוציאו את מגש הדיסקים ממוביל הדיסקים.  

  

  סגרו את מוביל הדיסקים.  

  

  .חברו מחדש את הכבל החשמלי  

  מגש הדיסקים תקוע בצדו האחורי של המכשיר

, פעלו Disc Jam [Rear]על מסך המגע מופיע  אם
  על פי השלבים הבאים:

  נתקו את המכשיר משקע החשמל.   

וודאו שיש די מקום מאחורי המכשיר להוצאת מגש   
  הדיסקים. 

  

שימו את שתי ידיכם מתחת לידיות הפלסטיק   
שמשני צידי המכשיר כדי להרים את מכסה הסורק 

  למצב פתוח.
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בעדינות את מגש הדיסקים כלפי צדו האחורי  דחפו  
  של המכשיר.

  

הוציאו את מגש הדיסקים מצדו האחורי של   
  המכשיר.

  

  
  
  

 ) לשחרור הנעילה. 1הרימו את מכסה הסורק (  
) כלפי 2דחפו בעדינות את תומך מכסה הסורק (

  ) בשתי הידיים. 3מטה וסגרו את מכסה הסורק (

33

1

2

  

 

 

אצבעותיכם בעת סגירת מכסה  היזהרו שלא למחוץ את
  . הסורק

 

  סגרו את מוביל הדיסקים.  

  

  חברו מחדש את הכבל החשמלי  

  
  

  

  

 התראה
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  אם אתם נתקלים בקשיים עם המדפסת שלכם

   הערה 

   . Brotherלסיוע טכני, נא לפנות לשירות הלקוחות של  •

 ו על פי העצות לאבחון ותיקון תקלות.אם אתם סבורים שקיימת בעיה עם המכשיר שלכם, עיינו בטבלה למטה ופעל  •
 את רוב הבעיות אתם יכולים לפתור בקלות בעצמכם.

מציג את השאלות השכיחות האחרונות ועצות לאבחון  Brotherאם אתם זקוקים לסיוע נוסף, מרכז הפתרונות של   •
  ותיקון תקלות.

   .  http://solutions.brother.comנא לבקר באתר בכתובת:      

  
B 

 

  קשיי הדפסה

  הצעות  קושי

 בדקו כי מנהל התקן המדפסת הנכון הותקן ונבחר.  אין תדפיס

(ראה "הודעות  בדקו כדי לראות האם על מסך המגע מופיעה הודעת שגיאה.
 ).91שגיאה ותחזוקה" בעמ' 

  וודאו שהמכשיר מקוון.

 Windows® XP)ו-Windows Server® 2003(  
לחצו עם המקש הימני של העכבר על  . Start/Printers and Faxesלחצו על

Brother MFC-XXXXX   כאשר)XXXXX   .(אם המכשיר  הוא שם הדגם שלכם
בחרו אפשרות זו להפעלת  .Use Printer Onlineאינו מקוון, תופיע ההודעה 

  המכשיר.

Windows Vista®) ו-Windows Server® 2008(  

 .Control Panel/Hardware and Sound/Printers / לחצו על

 XXXXX(כאשר   Brother MFC-XXXXXלחצו עם המקש הימני של העכבר על 
 Use Printerאם המכשיר אינו מקוון, תופיע ההודעה  הוא שם הדגם שלכם).  

Online. .בחרו אפשרות זו להפעלת המכשיר 

Windows® 7)  ו-Windows Server® R2(  

 לחצו עם המקש הימני של העכבר על  .Devices and Printers/לחצו על 
Brother MFC-XXXX  כאשרXXXXX  הוא שם הדגם שלכם ובחרוSee 

what's printing. לחצו עלPrinter   וודאו כיUse Printer Offline  אינו
  מסומן.

Windows® 8) ו-Windows Server® 2012(  
פינה הימנית התחתונה של שולחן העבודה. כאשר מופיע הזיזו את העכבר שלכם ל
. בקבוצת Control Panel, ואז לחצו על Settingsסרגל התפריט, לחצו על 

Hardware and Sound  (חומרה), לחצו עלView devices and printers .
 XXXXXכאשר  Brother MFC-XXXX לחצו עם המקש הימני של העכבר על 

. אם מופיעות אפשרויות See what's printingרו הוא שם הדגם שלכם ובח
בסרגל  Printerמנהל התקן המדפסת, בחרו את מנהל התקן המדפסת. לחצו על 

  לא נבחר. Use Printer Offlineהתפריט וודאו כי 

" החלפת מחסנית הדיו(ראה " אחת ממחסניות הדיו או יותר הגיעה לסוף חייה.
 ).82בעמ' 
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  (המשך) קשיי הדפסה

  הצעות  ושיק

אם נתונים ישנים בלתי מודפסים נותרו בתוכנית ההדפסה  יודפסהמסמך לא   (המשך) אין תדפיס
פתחו את צלמית המדפסת ומחקו את כל  ברקע של מנהל התקן המדפסת.

  ניתן למצוא את צלמית המדפסת כך: הנתונים.

 Windows® XP)ו-Windows Server® 2003(  
   Start/Printers and Faxesלחצו על 

Windows Vista®) ו-Windows Server® 2008(  

 Control Panel/Hardware and Sound/Printers/לחצו על 

Windows® 7)  ו-Windows Server® R2(  

  Devices and Printers/Printers and Faxes/לחצו על 

Windows® 8) ו-Windows Server® 2012(  
תונה של שולחן העבודה. כאשר הזיזו את העכבר שלכם לפינה הימנית התח

 Settings/Control Panel/Hardware andמופיע סרגל התפריט, לחצו על
Sound (חומרה) בקבוצתView devices and printers/Printers.  

(Mac OS X v10.6.8)  
   System Preferences/Print & Faxלחצו על 

(Mac OS X v10.7.x, 10.8.x)  
 .System Preferences/Print & Fax  לחצו על

הכותרת העליונה או הכותרת 
התחתונה מופיעות כאשר 

המסמך מוצג על המסך אך לא 
 בהדפסה.

התאימו את  יש שטח בלתי ניתן להדפסה בחלק העליון והתחתון של הדף.
  השוליים העליונים והתחתונים במסמך שלכם.

 ).26" בעמ' שטח בלתי ניתן להדפסה(ראה "

מתווה לא יכול לבצע הדפסת "
 דף"

 בדקו כי הגדרת גודל הנייר ביישום ובמנהל התקן המדפסת זהה.

הרזולוציה הגבוהה ביותר מצריכה  נסו לשנות את הגדרת מנהל התקן המדפסת. מהירות הדפסה נמוכה מדי.
נסו הגדרות איכות אחרות במנהל  זמן עיבוד נתונים, שליחה והדפסה ארוך יותר.

  התקן המדפסת כך:

(Windows®)    
, וודאו שלא סימנתם את Advancedועל לשונית  Color Settingsלחצו על 

Colour Enhancement.  

  (מקינטוש)
וודאו   Advanced Color Settings, לחצו על  Color Settingsבחרו את 

 .Color Enhancementשלא סימנתם את 

לות הדפסה ללא גבו ). (Borderlessהשביתו את תכונת ההדפסה ללא גבולות
  איטית יותר מהדפסה רגילה.

 (ראה מדריך לתוכנה ולרשת).

 Colour)תכונת הגברת צבע
(Enhancement   אינה פועלת

 כהלכה.

צבעים),  256אם נתוני התמונות אינם בצבע מלא ביישום שלכם (כגון 
סיביות  24השתמשו בנתוני צבע של  לא תפעל.  Colour Enhancementתכונת

 .Colour Enhancementלפחות עם תכונת 

המכשיר אינו מדפיס מתוכנת 
Adobe® Illustrator® . 

  נסו להקטין את רזולוציית ההדפסה.

 (ראה מדריך לתוכנה ולרשת).
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  קשיי איכות הדפסה

 הצעות קושי

 ).86" בעמ' בדיקת איכות ההדפסה(נא לקרוא " בדקו את איכות ההדפסה איכות הדפסה גרועה

  במנהל התקן המדפסת או הגדרת    Media Typeוודאו כי הגדרת
Paper Type  .בתפריט המכשיר תואמת לסוג הנייר שאתם משתמשים בו  

  ).27" בעמ' סוג נייר(ראה "
  (ראה מדריך לתוכנה ולרשת).

 הדברים הבאים עלולים לגרום לסתימת דיו: וודאו שמחסניות הדיו שלכם חדשות. 

 מחסניות מקוריות  חלף. תאריך התפוגה המצוין על אריזת המחסנית)
ניתנות לשימוש למשך עד שנתיים אם הן נשמרות באריזתן   Brotherשל

 המקורית).

 .מחסנית הדיו הייתה במכשיר שלכם במשך מעל שישה חודשים 

 .תכן שמחסנית הדיו לא אוחסנה כהלכה לפני השימוש 

 חברת . Brotherשל  ™Original Innobellaוודאו כי אתם משתמשים בדיו
Brother  אינה ממליצה להשתמש במחסניות כלשהן מלבד המחסניות מקוריות של
Brother  .או למלא מחדש מחסניות משומשות בדיו ממקורות אחרים 

נייר וחומרי (נא לקרוא " וודאו שאתם משתמשים באחד מסוגי הנייר המומלצים.
 ).28" בעמ' הדפסה מקובלים אחרים

 .20°C-33°Cהיא בין  הסביבה המומלצת למכשיר שלכם

קווים לבנים אופקיים מופיעים 
 בטקסט או בגרפיקות.

 

 ).86" בעמ' ניקוי ראש ההדפסה(ראה " נקו את ראש ההדפסה

 . Brotherשל  ™Original Innobellaוודאו כי אתם משתמשים בדיו

  נסו להשתמש בסוגי הנייר המומלצים.

 ).28בעמ' " נייר וחומרי הדפסה מקובלים אחרים(ראה "

כדי להאריך את תוחלת החיים של ראש ההדפסה, לספק את החיסכון הטוב ביותר 
בדיו ולשמור על איכות ההדפסה, איננו ממליצים על ניתוק תכוף של המכשיר ו/או 

אנו ממליצים להשתמש  השארת המכשיר מנותק למשך פרקי זמן ממושכים.

אספקת חשמל  מאפשר שימוש בלחצן  לכיבוי המכשיר.   בלחצן
 מינימאלית למכשיר ומבטיח ניקויים תקופתיים של ראש ההדפסה. 

 ).86" בעמ' וי ראש ההדפסה(ראה "ניק נקו את ראש ההדפסה המכשיר מדפיס עמודים ריקים.

 . Brotherשל  ™Original Innobellaוודאו כי אתם משתמשים בדיו

את החיסכון הטוב ביותר  כדי להאריך את תוחלת החיים של ראש ההדפסה, לספק
בדיו ולשמור על איכות ההדפסה, איננו ממליצים על ניתוק תכוף של המכשיר ו/או 

אנו ממליצים להשתמש  השארת המכשיר מנותק למשך פרקי זמן ממושכים.

מאפשר אספקת חשמל  שימוש בלחצן  לכיבוי המכשיר. בלחצן 
 ש ההדפסה. מינימאלית למכשיר ומבטיח ניקויים תקופתיים של רא

 ).87" בעמ' בדיקת יישור ההדפסה(נא לקרוא " בדקו את יישור ההדפסה. תווים וקווים מטושטשים

טקסט או תמונות מודפסים נוטים 
 הצידה

(ראה  וודאו כי הנייר טעון נכון במגש הניירות ומובילי הנייר מותאמים כהלכה.
 ).19" בעמ' טעינת נייר וחומרי הדפסה אחרים"

 י מכסה שחרור התקיעות סגור כהלכה.וודאו כ

מריחות או כתמים במרכז החלק 
 העליון של העמוד המודפס.

  וודאו כי הנייר אינו עבה מדי או מסתלסל.
 ).28" בעמ' נייר וחומרי הדפסה מקובלים אחרים(ראה "
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  (המשך) קשיי איכות הדפסה

 הצעות קושי

ההדפסה נראית מלוכלכת או 
 נראה כי הדיו נוזל.

 

נייר וחומרי הדפסה (ראה " ודאו שאתם משתמשים באחד מסוגי הנייר המומלצים.ו
 אל תגעו בנייר עד שהדיו יבש. ).28" בעמ' מקובלים אחרים

  וודאו כי הצד להדפסה פונה כלפי מטה במגש הניירות.

 . Brotherשל  ™Original Innobellaוודאו כי אתם משתמשים בדיו

  , וודאו שהגדרתם את סוג הנייר הנכון.Photoאם אתם משתמשים בנייר 

 Mediaאם אתם מדפיסים תמונה מצולמת מהמחשב האישי שלכם, הגדירו את 
Type .במנהל התקן המדפסת 

דיו מרוח או נוזל בעת שימוש 
 מבריק. Photoבנייר 

שימו את המשטח המבריק  הקפידו לבדוק את צדו הקדמי והאחורי של הנייר.
 ).27" בעמ' סוג נייר(ראה " א פונה כלפי מטה. (משטח הדפסה) כשהו

 מבריק, וודאו כי הגדרת סוג הנייר נכונה. Photoאם אתם משתמשים בנייר 

כתמים מופיעים על הצד השני או 
 בתחתית הדף.

ניקוי  ":(ראה מדריך מתקדם למשתמש וודאו כי גליל הזנת הנייר אינו מלוכלך בדיו.
 .")גליל הזנת הנייר של המכשיר

 . Brotherשל  ™Original Innobellaוודאו כי אתם משתמשים בדיו

טעינת נייר וחומרי (ראה " נא לוודא כי אתם משתמשים בכנף התמיכה של הנייר. 
 ).19" בעמ' הדפסה אחרים

 (ראה מדריך מתקדם למשתמש: וודאו כי גלגלי הזנת הנייר אינו מלוכלכים בדיו.
 .")ניקוי גלגלי הזנת הנייר"

המכשיר מדפיס קווים צפופים על 
 הדף.

)Windows®(  

 במנהל התקן המדפסת.  Basicבלשונית Reverse Orderסמנו את 

  Windows)®( התדפיסים מקומטים
  Colour Settingsבמנהל התקן המדפסת לחצו על   Advancedבלשונית 

  .Bi-Directional Printingובטלו את סימון 

  (מקינטוש)
, Advanced, לחצו על Print Settingsדפסת, בחרו את במנהל התקן המ

 .Bi-Directional Printingובטלו את סימון   Other Print Optionsבחרו

 . Brotherשל  ™Original Innobellaוודאו שאתם משתמשים בדיו 

  

  קשיי בנייר

 הצעות ושיק

  נעל למקומו.וודאו כי מגש הניירות מוכנס כולו עד שנ  המכשיר אינו מזין נייר

 וודאו כי מכסה שחרור התקיעות בצדו האחורי של המכשיר סגור.

והבעיה עדיין קיימת, ראה "הודעות  Paper Jamאם על הצג מופיעה הודעת 
 .91שגיאה ותחזוקה" בעמ' 

 אם אין נייר, שימו חבילת נייר חדשה במגש הניירות.

 אם הנייר מסתלסל, ישרו אותו. שר.אם יש נייר במגש הניירות, בדקו שהנייר מונח י
 לעתים כדאי להוציא את הנייר, להפוך את החבילה ולהחזירה למגש הניירות.

 הקטינו את כמות הנייר במגש הניירות, ונסו שנית.

 נקו את גלגל איסוף הנייר.

 ").ניקוי גלגלי איסוף הנייר" (ראה מדריך מתקדם למשתמש:
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 (המשך) קשיי בנייר

 ותהצע ושיק

, טענו גיליון אחד נוסף של אותו  Brotherשל  Photoבעת הדפסה על נייר אינו מוזן כהלכה Photoנייר 
 גיליון נוסף נכלל בחבילת הניירות למטרה זו.  במגש הניירות.   Photoנייר

 בצעו את אחת הפעולות הבאות: המכשיר מזין דפים רבים

 ).19 " בעמ'טעינת נייר וחומרי הדפסה אחרים(ראה "

  .וודאו כי הנייר הוטען כהלכה במגש הניירות 

  הוציאו את כל הנייר ממגש הניירות ואווררו היטב את חבילת הדפים והחזירו
 אותה בחזרה למגש.

 .וודאו כי לא דחפתם את הנייר רחוק מדי 

   וודאו כי מכסה שחרור התקיעות סגור כהלכה.

  (MFC-J650DW)  
  106בעמ'  (MFC-J650DW)תקיעת מדפסת או תקיעת נייר 

 (MFC-J870DW)  
  112בעמ'  (MFC-J870DW)תקיעת מדפסת או תקיעת נייר 

(ראה מדריך מתקדם  וודאו כי הרפידה של מגש הניירות אינה מלוכלכת.
 "ניקוי גלגלי איסוף הנייר"). למשתמש:

עת תקי"או  106בעמ'  (MFC-J650DW)"תקיעת מדפסת או תקיעת נייר ראה " יש תקיעת נייר
וודאו שמובילי הנייר  .112בעמ'  ")MFC-J870DW(מדפסת או תקיעת נייר 

 מותאמים לגודל הנייר הנכון.

וודאו כי  אם יש תקיעת נייר חוזרת, יתכן כי פיסת נייר קטנה תקועה בתוך המכשיר. תקיעת נייר חוזרת
   על פי השלבים המפורטים בסעיפים הבאים: אין נייר שעדיין תקוע בתוך המכשיר

  (MFC-J650DW)  
  96בעמ'  פעולות שחרור תקיעת נייר נוספות

  (MFC-J870DW)  
 116בעמ' בעמ'  פעולות שחרור תקיעת נייר נוספות

הנייר נתקע כאשר אתם 
משתמשים בהעתקה ובהדפסה 

 צדדית-דו

 .sided2-2  או  sided1-2השתמשו באחת מההגדרות למניעת תקיעת נייר, 

  להעתקה 
  .")צדדית-"העתקה דו למשתמש:(ראה מדריך מתקדם 

  להדפסה
  (ראה מדריך לתוכנה ולרשת)

צדדית, -אם תקיעת נייר מתרחשת לעתים תכופות במהלך העתקה או הדפסה דו
(ראה מדריך  נקו את גלגלי הזנת הנייר. יתכן כי גלגלי הזנת הנייר מוכתמים בדיו.

 "ניקוי גלגלי הזנת הנייר"). מתקדם למשתמש:

  
  



 

126 

  ם שהתקבלוהדפסת פקסי

 הצעות קושי

 הדפסה צפופה 

 קווים אופקיים  

  משפטים עליונים ותחתונים
  קטועים

 שורות חסרות 

הכינו עותק; אם העותק  בדרך כלל הדבר נגרם בגלל קשר טלפוני משובש. 
שלכם נראה טוב, קרוב לוודאי שהקשר הטלפוני היה משובש, עם חשמל סטאטי 

 השני לשלוח את הפקס שנית.בקשו מהצד  או שיבושים על קו הטלפון.

קווים שחורים אנכיים בעת קבלת 
 פקסים

בקשו מהשולח להכין עותק כדי לראות  הסורק של השולח עשוי להיות מלוכלך.
 נסו לקבל ממכשיר פקס אחר. אם הבעיה היא במכשיר השולח.

שוליים משמאל ומימין חתוכים או 
 שדף אחד מודפס על שני דפים.

חצויים ומודפסים על שני דפים או אם אתם מקבלים דף אם הפקסים שהתקבלו 
שלכם אינה נכונה לנייר שאתם  Paper Sizeריק נוסף, יתכן שהגדרת 

 משתמשים בו.

 ).27" בעמ' גודל נייר(ראה "

"הדפסת פקס  (ראה מדריך מתקדם למשתמש: .Auto Reductionהפעילו את 
 נכנס מוקטן").

ן לב-פקס נכנס צבעוני מודפס בשחור
 בלבד

החליפו את מחסניות הדיו הצבעוני שהגיעו לסוף חייהן, ואז בקשו מהשולח 
 ).82" בעמ' החלפת מחסנית הדיו(ראה " לשלוח את הפקס הצבעוני שנית.

  
  

 קו טלפון או חיבורים

 הצעות קושי

 החיוג אינו פועל.

 (אין צליל חיוג)

 בדקו את חיבורי כבל קו הטלפון.

 (ראה מדריך הגדרות מהיר). פולסים.שנו את הגדרת הטונים/

הרימו את שפופרת  אם אין צליל חיוג, חברו טלפון תקין וכבל קו טלפון לשקע.
אם עדיין אין צליל חיוג, בקשו מחברת  הטלפון החיצונית והאזינו לצליל החיוג. 

 הטלפונים שלכם לבדוק את הקו ו/או שקע הקיר.

המכשיר אינו עונה כאשר מתקשרים 
 אליו.

בחירת מצב (ראה " וודאו שהמכשיר במצב הקבלה הנכון להגדרה שלכם.
אם ניתן, התקשרו למכשיר שלכם כדי  ). בדקו את צליל החיוג.39" בעמ' הקבלה

אם  אם עדיין אין תשובה, בדקו את חיבור כבל קו הטלפון. לשמוע אותו עונה.
רת אינכם שומעים צלצול כאשר אתם מתקשרים למכשיר שלכם, בקשו מחב

 הטלפונים שלכם לבדוק את הקו.
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  קבלת פקסים

 הצעות קושי

וודאו כי כבל קו הטלפון מחובר לתוך שקע  בדקו את כל חיבורי כבל קו הטלפון. לא יכול לקבל פקס.
  DSLאם אתם מנויים לשירותי  בתוך המכשיר.   LINEהקיר של הטלפון ושקע 

להורדת מהירות  חיבור. , נא לפנות לספק השירות שלכם להוראות VoIPאו 
"  VoIPשיבושי קו טלפון/(מצב תיקון שגיאות), ראה "  ECMהמודם והשבתת 

  .133בעמ' 

הדבר נקבע על ידי מכשירים חיצוניים  במצב הקבלה הנכון.  שהמכשירבדקו 
(ראה "בחירת  . Brotherושירותי מנויי טלפוניים שיש לכם על אותו הקו כמכשיר

  .)39מצב הקבלה" בעמ' 

שלכם יענה אוטומטית   Brotherאם יש לכם קו פקס ייעודי וברצונכם שמכשיר
  .  Fax Onlyלכל הפקסים הנכנסים, בחרו במצב

שלכם חולק קו עם משיבון חיצוני, יש לבחור מצב   Brotherאם מכשיר
External TAD . במצב משיבון חיצוני, מכשירBrother   שלכם יקבל

שרים בשיחות קוליות יוכלו להשאיר הודעה על אוטומטית פקסים נכנסים ומתק
  המשיבון שלכם.

שלכם חולק קו עם טלפונים אחרים וברצונכם שהוא יענה   Brotherאם מכשיר 
במצב  . Fax/Telאוטומטית לכל הפקסים הנכנסים, יש לבחור מצב 

יקבל אוטומטית פקסים וישמיע צליל כפול מהיר   Brotherפקס/טלפון, מכשיר
  לכם לענות לשיחות קוליות. כדי להודיע

שלכם יענה אוטומטית לפקסים נכנסים, יש   Brotherאם אין ברצונכם שמכשיר
במצב ידני, עליכם לענות לכל שיחה נכנסת ולהפעיל את  . Manualלבחור מצב 

  המכשיר לקבלת פקסים.

 שלכם.  Brotherמכשיר או שירות אחר במקום עשוי לענות לשיחה לפני מכשיר
  דוק זאת, הקטינו את הגדרת השהיית הצלצול: כדי לב

  אם מצב הקבלה מוגדר לפקס בלבד או פקס/טלפון, הקטינו את השהיית
  .)42" בעמ' השהיית צלצול(ראה " הצלצול לצלצול אחד.

  אם מצב הקבלה מוגדר למשיבון חיצוני, הקטינו את מספר הצלצולים
  .2-המתוכנתים על המשיבון שלכם ל

 דר לידני, אל תשנו את הגדרת השהיית הצלצול.אם מצב הקבלה מוג 

  בקשו ממישהו שישלח לכם פקס ניסיון: 

  אם קיבלתם את פקס הניסיון בהצלחה, המכשיר שלכם פועל כהלכה. זכרו
לאפס את השהיית הצלצול או הגדרת המשיבון שלכם בחזרה להגדרה 

ן אם מופיעות בעיות קבלה לאחר איפוס השהיית הצלצול, יתכ המקורית.
שאדם, מכשיר או שירות מנוי עונה לשיחת הפקס לפני שלמכשיר הייתה 

  הזדמנות לענות.

  אם לא יכולתם לקבל את הפקס, יתכן שמכשיר או שירות מנויי אחר משבש
 את קבלת הפקסים שלכם או שיש בעיה עם קו הפקס שלכם.
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  (המשך) קבלת פקסים

 הצעות קושי

שלכם,   Brotherתמשים במשיבון (מצב משיבון) באותו קו כמכשיראם אתם מש (המשך) לא יכול לקבל פקס
  ).50" בעמ' חיבור משיבון חיצוני(ראה " בדקו שהמשיבון שלכם מוגדר כהלכה. 

  .50חברו את המשיבון החיצוני כפי שניתן לראות באיור בעמ'   .1

  הגדירו את המכשיר שלכם לענות בתוך צלצול אחד או שניים.  .2

  ודעה היוצאת על המשיבון שלכם. הקליטו את הה  .3

  שניות של שקט בתחילת ההודעה היוצאת שלכם. 5הקליטו  

 שניות. 20-הגבילו את הדיבור שלכם ל  

  סיימו את ההודעה היוצאת עם קוד ההפעלה מרחוק שלכם לאנשים
"לאחר הצפצוף, השאירו הודעה או  לדוגמה: ששולחים פקסים ידניים. 

 פקס". לשליחת  Start-ו 51*לחצו על 

  הגדירו את המשיבון שלכם לענות לשיחות.  .4

(ראה  שלכם למשיבון חיצוני. Brotherהגדירו את מצב הקבלה של מכשיר  .5
  ).39" בעמ' בחירת מצב הקבלה"

איתור פקס  שלכם מופעלת. Brotherבדקו שתכונת איתור הפקס של מכשיר  
טלפון חיצוני או היא תכונה המאפשרת לכם לקבל פקס גם אם עניתם לשיחה ב

  ).43" בעמ' איתור פקס(ראה " שלוחה.

אם אתם מקבלים לעתים קרובות שגיאות שידור בשל שיבושים אפשריים על קו 
 .Basic(for VoIP)הטלפון שלכם, נסו לשנות את הגדרת התאימות למצב של 

  ).133" בעמ' VoIPשיבושי קו טלפון/(ראה "

, הגדירו את הגדרת ISDNאו  PBXאם חיברתם את המכשיר שלכם אל 
הגדרת (ראה " לסוג קו הטלפון שלכם.  Telephone Line Typeהתפריט של

  ).48" בעמ' סוג קו הטלפון

  

  שליחת פקסים

 הצעות קושי

וודאו כי כבל קו הטלפון מחובר לתוך שקע  בדקו את כל חיבורי כבל קו הטלפון.  לא יכול לשלוח פקס
  ך המכשיר. בתו  LINEהקיר של הטלפון ושקע

(ראה מדריך מתקדם  הדפיסו את דוח אימות השידור ובדקו לגילוי שגיאות.
  ").דוחות" למשתמש:

  בקשו מהצד השני לבדוק כי במכשיר המקבל יש נייר.

. הכינו עותק S.Fineאו   Fineנסו לשנות את הרזולוציה שלכם לרזולוציית   איכות שליחת פקס גרועה
אם איכות העותק אינה טובה,  רק של המכשיר שלכם.כדי לבדוק את פעולת הסו

  ).85" בעמ' ניקוי זכוכית הסורק(ראה " נקו את הסורק.
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  שליחת פקסים (המשך)

 הצעות קושי

 דוח אימות שידור אומר

״ RESULT :ERROR״

נסו לשלוח את הפקס  קרוב לוודאי שיש רעש או חשמל סטאטי זמני על הקו.
פקס למחשב האישי ומקבלים  אם אתם שולחים הודעת שנית.
על דוח אימות השידור, יתכן כי הזיכרון במכשיר   RESULT:ERRORהודעת

להשגת זיכרון נוסף, ניתן להדפסי פקסים מהזיכרון של המכשיר  שלכם אזל.
"הדפסת פקס מהזיכרון"). אם הבעיה נותרת  (ראה מדריך מתקדם למשתמש:

 וק את קו הטלפון שלכם.בעינה, פנו לחברת הטלפונים ובקשו מהם לבד

אם אתם מקבלים לעתים קרובות שגיאות שידור בשל שיבושים אפשריים על קו 
 Basic(forהטלפון שלכם, נסו לשנות את הגדרת התאימות להגדרת 

VoIP)" שיבושי קו טלפון/). (ראהVoIP '133" בעמ.(  

 , הגדירו את הגדרתISDNאו  PBXאם אתם מחברים את המכשיר לכם לקו 
הגדרת סוג קו (ראה " התפריט של סוג קו הטלפון לסוג קו הטלפון שלכם.

 ).48" בעמ' הטלפון

קווים שחורים אנכיים בעת שליחת 
 פקסים

קוים שחורים אנכיים על פקסים ששלחתם נגרמים בדרך כלל על ידי לכלוך או 
  " ניקוי זכוכית הסורק(ראה " נקו את פס הזכוכית. טיפקס על פס הזכוכית.

 ).85מ' בע

  

 ניתוב שיחות נכנסות

 הצעות קושי

יתכן כי המכשיר  אם איתור הפקס מופעל, המכשיר שלכם רגיש יותר לצלילים. .CNGהמכשיר "שומע" קול כצליל 
מפרש בטעות קולות מסוימים או צלילי מוסיקה על הקו כקריאות של מכשיר 

 . על לחצן  כבו את המכשיר באמצעות לחיצה פקס ומגיב בצלילי קבלת פקס.

" איתור פקס(ראה " נסו להימנע מבעיה זו על ידי כיבוי תכונת איתור הפקס.
 ).43בעמ' 

אם אתם עונים בטלפון חיצוני או שלוחה, לחצו על קוד ההפעלה מרחוק שלכם  שליחת שיחת פקס למכשיר
 Fax). אם עניתם בטלפון חיצוני, לחצו על 1 5*(הגדרת ברירת המחדל היא 

Startז לחצו על, וא Receive .כאשר המכשיר עונה, נתקו. לקבלת הפקס 

אם יש לכם שיחה ממתינה, שיחה ממתינה/שיחה מזוהה, דואר קולי, משיבון,  תכונות מותאמות על קו יחיד 
מערכת אזעקה או תכונה מותאמת אישית אחרת על קו טלפון יחיד עם המכשיר 

 ת פקסים.שלכם, הדבר עשוי לגרום לבעיה בשליחת או בקבל

אם אתם מנויים לשיחה ממתינה או לשירות מותאם אישית אחר  :לדוגמה
והאות שלו עובר דרך הקו בעת שהמכשיר שלכם שולח או מקבל פקס, האות 

(מצב תיקון שגיאות) של  ECMתכונת  עשוי לשבש זמנית את הפקסים.
Brother .מצב זה קשור למערכת הטלפונים תסייע לכם להתגבר על בעיה זו 

ונפוץ בכל המכשירים ששולחים ומקבלים מידע על קו אחד משותף עם תכונות 
אם מניעת שיבושים קלים הנה חיונית לעסקכם, מומלץ  מותאמות אישית.

 להתקין קו נפרד ללא תכונות מותאמות אישית.
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  קשיי העתקה

 הצעות קושי

קווים שחורים אנכיים מופיעים 
 בעותקים.

עותקים נגרמים בדרך כלל על ידי לכלוך או טיפקס על קוים שחורים אנכיים על 
נקו את פס הזכוכית, זכוכית הסורק, המוט הלבן והפלסטיק הלבן  פס הזכוכית.

 ).85" בעמ' ניקוי זכוכית הסורק(ראה " שמעליהם.

תוצאות העתקה גרועות בעת שימוש 
 במזין המסמכים האוטומטי

 ).32" בעמ' וכית הסורקשימוש בזכ(ראה " נסו להשתמש בזכוכית הסורק

שימו את המסמך מחדש ונסו  וודאו כי מסמך המקור שלכם אינו נוטה הצידה. ההתאמה לדף אינה פועלת כהלכה
 שנית.

  

  קשיי סריקה

 הצעות קושי

מופיעות   WIAאו  TWAINשגיאות
 (®Windows) בתחילת הסריקה.

הראשי ביישום נבחר כמקור   Brotherשל  WIAאו  TWAINוודאו כי מנהל התקן
לחצו על  Nuance™ PaperPort™ 12SEלדוגמה, בתוך  הסריקה שלכם.

Scan Settings, Select   לבחירת מנהל התקןTWAIN/WIA  שלBrother . 

מופיעות   ICAאו  TWAINשגיאות
 (מקינטוש) בתחילת הסריקה

בתוך  נבחר כמקור הראשי.  Brotherשל  TWAINוודאו כי מנהל התקן 
PageManager לחצו על ,File, Select Source   ובחרו את מנהל התקן

TWAIN  שלBrother .  ניתן גם לסרוק מסמכים באמצעות מנהל התקן סורק
ICA.(ראה מדריך לתוכנה ולרשת) .  

  נסו להעלות את רזולוציית הסורק. זיהוי תווים אופטי אינו פועל

  (מקינטוש)

  לפני השימוש. PageManager !Presto יש להוריד ולהתקין את תוכנית
 .5(מקינטוש)" בעמ'   Brotherלמידע נוסף, ראה "גישה למרכז התמיכה של 

תוצאות סריקה גרועות בעת שימוש 
  במזין המסמכים האוטומטי

  קווים אנכיים מופיעים בנתונים
 המודפסים.

 נקו את הפס הלבן במזין המסמכים האוטומטי ואת פס הזכוכית שמתחתיו.
  ).85" בעמ' כוכית הסורקניקוי ז(ראה "

  ).32" בעמ' שימוש בזכוכית הסורק(ראה " נסו להשתמש בזכוכית הסורק

  

  ™PhotoCapture Centerקשיי 

 הצעות קושי

  והכניסו אותו בחזרה. USBהוציאו את כרטיס הזיכרון או כונן הבזק    הדיסק הנשלף אינו פועל כהלכה

או את כרטיס הזיכרון או כונן הבזק הוצי ®Windowsמתוך   "Eject"אם ניסיתם 
USB .לפני שתמשיכו  

אם מופיעה הודעת שגיאה כאשר אתם מנסים להוציא את כרטיס הזיכרון או  
  המתינו מעט ונסו שנית. , פירוש שיש גישה לכרטיס. USBכונן הבזק 

אם כל האמור לעיל אינו פועל, כבו את המחשב האישי והמכשיר שלכם והפעילו  
  ת.אותם שני

אין גישה לדיסק הנשלף 
  מהמחשב

  .USBוודאו שהכנסתם נכון את כרטיס הזיכרון או כונן הבזק 

חלק מהתצלום שלי חסר 
  בהדפסה.

 וחיתוך שולי התמונה מושבתים.  (Borderless)וודאו כי הדפסה ללא גבולות
  ").הדפסה ללא גבולות וחיתוך שולי תמונות" (ראה מדריך מתקדם למשתמש:
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  וכנהקשיי ת

 הצעות קושי

  (®Windows) לא ניתן להתקין תוכנה או להדפיס.

שעל התקליטור. התוכנית תתקן  Repair MFL-Pro Suiteהריצו את תוכנית 
  ותתקין מחדש את התוכנה.

 הודעת שגיאה על הצג. מציגוודאו שהמכשיר אינו  "המכשיר תפוס"

  

  קשיי רשת

 הצעות קושי

  . Readyי המכשיר שלכם מופעל ומקוון ובמצבוודאו כ  לא ניתן להדפיס ברשת

") ובדקו את דוחות" הדפיסו דוח תצורת רשת (ראה מדריך מתקדם למשתמש:
  הגדרות הרשת הנוכחיות המודפסות ברשימה זו.

(MFC-J870DW)   חברו מחדש את כבל הרת"ם לרכזת כדי לבדוק שחיבורי
יאה שונה על אם ניתן, נסו לחבר את המכשיר ליצ הכבל והרשת תקינים.

 אם החיבורים תקינים, על המכשיר יופיע הרכזת שלכם באמצעות כבל שונה.
LAN Active   שניות 2למשך.  

  בחיבור אלחוטי או במקרה של בעיות רשת, ראה מדריך למשתמש ברשת.

יש להגדיר את תוכנת האבטחה/חומת אש של צד שלישי כדי לאפשר סריקת   תכונת סריקת רשת אינה פועלת
  לסריקת רשת, הזינו את המידע הבא: 54925להוספת יציאת  .רשת

  .Brother NetScanהזינו כל תיאור, לדוגמה  בשם:

  54925הזינו  במספר יציאה:

  .UDPנבחר  בפרוטוקול:

נא לעיין במדריך ההוראות המצורף לתוכנת אבטחה/חומת אש של צד שלישי 
  או לפנות ליצרן התוכנה.

  (מקינטוש)

במסך הראשי של   Modelימה הנפתחתמהרש  Otherבחרו
ControlCenter2 .  

 Connectionנבחר בתוך   Network, נא לוודא כי Device Selectorבחלון 
Type  ואז ללחוץ עלBrowse.  בחרו מחדש את מכשיר הרשת שלכם, ולחצו

  .OKעל 

תכונת קבלת פקסים למחשב 
  האישי ברשת אינה פועלת.

(Windows®) 

נת האבטחה/חומת אש של צד שלישי כדי לאפשר קבלת יש להגדיר את תוכ
   (PC-FAX Rx).פקסים למחשב האישי

לקבלת פקסים למחשב האישי ברשת, הזינו את המידע  54926להוספת יציאת 
  הבא:

  .Brother PC-FAX Rxהזינו כל תיאור, לדוגמה  בשם:

  54926הזינו  במספר יציאה:

  .UDPנבחר  בפרוטוקול:

וראות המצורף לתוכנת אבטחה/חומת אש של צד שלישי נא לעיין במדריך הה
  או לפנות ליצרן התוכנה.
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  משך)(ה קשיי רשת

 הצעות קושי

 Brotherלא ניתן להתקין את תוכנת
.  

(Windows®) 

אפשרו גישת רשת לתוכניות הבאות אם תוכנת האבטחה שלכם מציגה הודעת 
  . MFL-Pro Suiteהתראה במהלך התקנת

  (מקינטוש)

משתמשים בפונקצית חומת אש של תוכנת אבטחה נגד רוגלות או אם אתם 
  . Brotherוירוסים, השביתו אותה זמנית ואז התקינו את תוכנת

  .WLAN Report חקרו את הבעיה באמצעות  לא ניתן להתחבר לרשת אלחוטית

 ▼או  ▲, ולאחר מכן לחצו על All Settings(הגדרות),  לחצו על 
 ▼או  ▲. לחצו על Print Reportsעל צו . לחPrint Reportsלהצגת 
. רה מדריך לתוכנה WLAN Report, ואז לחצו על WLAN Reportלהצגת 
 ולרשת.

  

  קשיים בהזנת נתונים

 הצעות קושי

לוח החיוג אינו פועל בעת הזנת 
  מספרים או תווים

  השתמשו במקלדת שעל מסך המגע להזנת מידע.
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  איתור צליל חיוג

קס אוטומטית, כברירת מחדל המכשיר בעת שליחת פ
ממתין במשך פרק זמן מוגדר לפני שתתחיל לחייג את 

-ל  Dial Toneעל ידי שינוי הגדרת המספר.
Detection ניתן להגדיר את המכשיר שלכם לחייג ,

הגדרה זו יכולה  מיד כאשר הוא מאתר צליל חיוג. 
לחסוך מעט זמן בעת שליחת פקס למספרים רבים 

שיניתם את ההגדרה ואתם מתחילים  אם ושונים.
להיתקל בבעיות בעת חיוג, שנו את ההגדרה בחזרה 

  . No Detectionלהגדרת

  ).הגדרות( לחצו על   

  .All Settings לחצו על 

 .Initial Setupלהצגת  ▼או  ▲לחצו על   

  .Initial Setupלחצו על   

 .Dial Toneלהצגת  ▼או  ▲לחצו על   

  .neDial Toלחצו על   

  .No Detectionאו  Detection לחצו על   

  .לחצו על   

 

  VoIPשיבושי קו טלפון/

אם אתם נתקלים בבעיות בשליחת או קבלת פקס בשל 
שיבושים אפשריים בקו הטלפון, ניתן לשנות את הגדרת 

  התאימות להקטנת מהירות המודם למניעת שגיאות.

  ).הגדרות( לחצו על   

  .sAll Settingלחצו על   

  .Initial Setupלהצגת  ▼או  ▲לחצו על   

  .Initial Setupלחצו על   

  .Compatibilityלהצגת  ▼או  ▲לחצו על   

  .Compatibilityלחצו על   

  .Basic (for VoIP(או   Normal לחצו על   

  הגדרתBasic(for VoIP)  מקטינה את
סיביות לשנייה  9,600-מהירות המודם ל

, ECM-ם צבעוניים וומשביתה את קבלת פקסי
אלא אם  מלבד שליחת פקסים צבעוניים.

השיבושים הם בעיה חוזרת ונשנית על קו 
הטלפון שלכם, רצוי להשתמש בכך רק בעת 

  הצורך.

, חברת  VoIPור התאימות לרוב שירותיפלשי
Brother   ממליצה לשנות את הגדרת

  .Basic(for VoIP)התאימות להגדרת 

 הגדרתNormal  הירות המודם מגדירה את מ
  סיביות לשנייה. 14,400-ל

  .לחצו על   

  
    הערה

הוא ) פרוטוקול העברת קול אינטרנט( VoIPשירות 
סוג של מערכת טלפונית שעושה  שימוש בחיבור 

 .יאינטרנט במקום בקו הטלפון המסורת
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  מידע על המכשיר

  בדיקת המספר הסידורי

מסך ניתן לראות את המספר הסידורי של המכשיר על 
  המגע.

  ).הגדרות( לחצו על   

  .All Settingsלחצו על   

 .Machine Infoלהצגת  ▼או  ▲לחצו על   

 .Machine Infoלחצו על   

  .Serial Noלחצו על   
המספר הסידורי של המכשיר שלכם יופיע על מסך 

  המגע. 

  .לחצו על   

  בדיקת גרסת הקושחה

  הצג. ניתן לראות את גרסת הקושחה של המכשיר על

  ).הגדרות( לחצו על   

  .All Settingsלחצו על   

 .Machine Infoלהצגת  ▼או  ▲לחצו על   

 .Machine Infoלחצו על   

 .Firmware versionלחצו על   

  .Main Versionלחצו על   
גרסת הקושחה של המכשיר שלכם תופיע על מסך 

  המגע. 

  .לחצו על   

 

  פונקציות איפוס

  ס הבאות עומדות לרשותכם: פונקציות האיפו

1   Machine Reset  (איפוס מכשיר)  

ניתן לאפס את כל הגדרות המכשיר ששיניתם, כגון 
  תאריך וזמן, סוג קו טלפון והשהיית צלצול.

2   Network (רשת)  

ניתן לאפס את שרת ההדפסה בחזרה להגדרות 
  ברירת המחדל שלו, כגון הסיסמה ומידע על 

  . IPכתובת 

3   Address Book & Fax ) פנקס כתובות
  )ופקס

Address Book & Fax  מאפס את ההגדרות
  הבאות:

 פנקס כתובות  

  (פנקס כתובות וקבוצות)

  עבודות פקס מתוכנתות בזיכרון 

(הזמנה לשידור, פקס מושהה, ושידור אצווה 
  מושהה)

 זיהוי תחנת עבודה  

  (שם ומספר)

 אפשרויות פקס מרחוק  

  (העברת פקסים)

 הגדרות דוח  

  וח אימות שידור, פנקס כתובות ויומן פקס)(ד

 היסטוריה  

  (היסטוריית שיחה מזוהה ושיחות יוצאות)

 פקסים בזיכרון  

  כל ההגדרות  4

  ניתן להשיב את כל ההגדרות להגדרות ברירת המחדל.

ממליצה מאוד לבצע הליך זה לפני   Brotherחברת
  מסירת או השלכת המכשיר.
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    הערה

(MFC-J870DW) 

 או  Networkל הממשק לפני בחירתנתקו את כב
All Settings. 

  

  כיצד לאפס את המכשיר

  ).הגדרות( לחצו על   

  .All Settingsלחצו על   

 .Initial Setupלהצגת  ▼או  ▲לחצו על   

  .Initial Setupלחצו על   

 .  Resetלהצגת  ▼או  ▲לחצו על   

  .Resetלחצו על   

ס הרצוי לכם להצגת סוג האיפו ▼או  ▲לחצו על   
 ואז לחצו עליו.

  לאישור. Yes לחצו על  

  שניות לאתחול המכשיר. 2למשך   Yes לחצו על   
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  טבלאות הגדרות ותכונות      ג
  
  
  

  שימוש בטבלאות ההגדרות
 מסך המגע של המכשיר שלכם קל להגדרה ולהפעלה.

כל שעליכם לעשות הוא ללחוץ על ההגדרות 
שברצונכם להגדיר כאשר הן מוצגות על  והאפשרויות

  המסך.

שלב כדי שתוכלו לראות -אחר-יצרנו טבלת הגדרות שלב
במבט אחד את כל האפשרויות הזמינות לכל הגדרה 

ניתן להשתמש בטבלה כדי לבחור במהירות  ותכונה.
  את ההגדרות המועדפות עליכם במכשיר
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  טבלאות הגדרות
הגדרת ברירת המחדל מוצגת  עו לכם להבין את בחירות ההגדרות המצויות בתפריט של המכשיר.טבלאות ההגדרות יסיי

  במודגש ועם כוכבית.
 

  הגדרות 

  עמ'   תיאורים  אפשרויות  3רמה   2רמה   1רמה 

  )169(ראה (דיו) בעמ'   דיו

Wi-Fi TCP/IP _  _ מאפשר לכם להגדיר
   TCP/IPאת פרוטוקול 

  ראה +

WLAN 
Assistant 

מאפשר לכם להגדיר __
את תצורת הגדרות 
הרשת האלחוטית 

שלכם באמצעות 
  .Brotherהתקליטור של 

Setup 
Wizard 

ניתן להגדיר ידנית את __
תצורת שרת ההדפסה 
  שלכם לרשת אלחוטית.

  ‡ראה 

WPS/AOSS __ ניתן להגדיר בקלות את
הגדרות הרשת 

האלחוטית שלכם 
באמצעות שיטת 

  חד.הלחיצה על מקש א

WPS w/ PIN 
Code 

ניתן להגדיר בקלות את __
תצורת הגדרות הרשת 

האלחוטית באמצעות 
WPS  עם קודPIN.  

  ראה +

WLAN 
Status 

ניתן לראות את __
סטאטוס הרשת 

  האלחוטית הנוכחי.

MAC 
Address 

ניתן לראות את כתובת __
MAC  של המכשיר
  שלכם.

תצוגה מקדימה של פקס   
(MFC-J870DW)  

  _On 

Off* 

ניתן לצפות בפקסים 
המתקבלים על מסך 

  המגע.

44  

  
  סוג נייר

_ _Plain Paper* 

Inkjet Paper 

Brother BP71 

Other Glossy 

Transparency 

הגדרת סוג הנייר במגש 
  הניירות.

27  

  
  גודל נייר

_ _A4* 

A5 

10x15cm 

Letter 

הגדרת גודל הנייר 
  .במגש הניירות

27  

  + ראה מדריך לתוכנה ולרשת.

  ראה מדריך הגדרות מהיר.‡ 

  הגדרות ברירת המחדל מוצגות במודגש ועם כוכבית. 
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  1רמה   2רמה   3רמה   אפשרויות  תיאורים  עמ'

הגדרת תצורה של  _
  ההגדרות המפורטות.

לפרטים ראה 
"כל ההגדרות" 
  בטבלה הבאה".

 כל ההגדרות _ _

  רשת.+ ראה מדריך לתוכנה ול

  ראה מדריך הגדרות מהיר.‡ 

  הגדרות ברירת המחדל מוצגות במודגש ועם כוכבית. 

  
  

  כל ההגדרות 

  עמ'   תיאורים  אפשרויות  3רמה   2רמה   1רמה 

 Print  הדפסת ניסיון  דיו  הגדרה כללית
Quality 

Alignment 

בדיקת איכות או יישור 
  ההדפסה.

86 

87  

 Black  ניקוי

Colour  

All 

  86  אש ההדפסה.ניקוי ר

בדיקת כמות הדיו   _  כמות דיו
  הזמינה.

  ♦ראה 

  סוג נייר
_

Plain Paper* 

Inkjet Paper 

Brother BP71 

Other Glossy 

Transparency 

הגדרת סוג הנייר 
  במגש הניירות.

27  

  גודל נייר
_

A4* 

A5 

10x15cm 

Letter 

הגדרת גודל הנייר 
  במגש הניירות.

27  

   ם למשתמש.ראה מדריך מתקד ♦

  הגדרות ברירת המחדל מוצגות במודגש ועם כוכבית. 
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  עמ'   תיאורים  אפשרויות  3רמה   2רמה   1רמה 

הגדרה כללית 
  (המשך)

  Off  צלצול  עוצמת קול

Low  
Med* 

High 

  17  התאמת עוצמת הצלצול.

  Off  ביפר
Low*  

Med 

High 

הצלילים בעת התאמת עוצמת 
  .לחיצה על המקשים

17  

  Off  רמקול

Low  
Med* 

High 

  18  התאמת עוצמת הרמקול.

 *Light תאורת רקע  הצגהגדרות 

Med  

Dark 

בהירות תאורת התאמת 
  .מסך המגע הרקע של

18  

Dim Timer  Off  

10Secs 

20Secs 
30Secs* 

הגדרת משך הזמן שתאורת 
הרקע של מסך המגע 

ממשיכה לפעול לאחר לחיצת 
  המקש האחרון

  ♦ראה 

  

  

  

  

  

12  

  

 *QWERTY_  הגדרות מקלדת

ABC 
ניתן לבחור את סוג המקלדת 

  למסך המגע.

 1Min_  מצב שינה

2 Mins 

3 Mins 
5 Mins* 

10 Mins  

30 Mins 

60 Mins 

ניתן לבחור כמה זמן על 
המכשיר להיות במצב סרק 

  לפני שיכנס  למצב שינה. 

עריכת שם קיצור   שם קיצור דרך הגדרות קיצורי דרך
 רךד

ניתן לשנות את שם קיצור _
  הדרך. 

16  

  16  מחיקת קיצור דרך._ מחיקה

   ראה מדריך מתקדם למשתמש. ♦

  הגדרות ברירת המחדל מוצגות במודגש ועם כוכבית. 
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  עמ'   תיאורים  אפשרויות  3רמה   2רמה   1רמה 

 *Fax Only  מצב קבלה   הגדרת קבלה  פקס

Fax/Tel 

External TAD 

Manual 

בחירת מצב הקבלה 
המתאים ביותר לצרכים 

  שלכם.

39 

00 השהיית צלצול

01
02*

03

04

05 

06 

07

08

 (דוגמה לבריטניה)

הגדרת מספר הצלצולים 
לפני שהמכשיר עונה במצב 
פקס בלבד או פקס/טלפון. 

42  

זמן צלצול 
 פקס/טלפון.

20Secs
30Secs*

40Secs

70Secs

הגדרת משך הצלצול 
המהיר/כפול במצב 
 פקס/טלפון.

42  

תצוגה מקדימה של 
-MFC)פקס 

J870DW( 

On
Off*

ניתן לצפות בפקסים 
 המתקבלים על מסך המגע.

44  

*On איתור פקס

Off
הודעות פקס  קבלת

אוטומטית כאשר אתם 
עונים לשיחה ושומעים צלילי 
 פקס.

43  

  קודים מרחוק קודים מרחוק

  (אפשרויות)

On*

Off 

Act.Code (*51)

Deact.Code 
(#51)

מאפשר לכם לענות לכל 
השיחות בטלפונים חיצוניים 
או שלוחות ולהשתמש 
בקודים כדי להפעיל או 

ניתן  לכבות את המכשיר.
להתאים אישית את 
 הקודים.

39  

   ראה מדריך מתקדם למשתמש. ♦

  הגדרות ברירת המחדל מוצגות במודגש ועם כוכבית. 
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  עמ'   תיאורים  אפשרויות  3רמה   2רמה   1רמה 

  פקס

  (המשך)

הגדרות קבלה 
  (המשך)

 *On  הקטנה אוטומטית

Off 
הקטנת גודל הפקסים 

הנכנסים כדי להתאימם 
  לגודל הנייר.

  ♦ראה 

  

 *Off  זיכרון קבלה

Fax Forward 

Fax Storage 

PC Fax 
Receive 

ניתן להגדיר את המכשיר 
להעברת הודעות פקס, 
שמירת פקסים נכנסים 

זיכרון (כך שניתן יהיה ב
לאחזר אותם כאשר אינכם 

בקרבת המכשיר), או לשלוח 
פקסים למחשב האישי 

  שלכם.

אם בחרתם העברת פקס או 
קבלת פקס למחשב האישי, 

ניתן להפעיל את תכונת 
האבטחה של הדפסת עותק 

  לגיבוי.

 XMIT  Onדוח   הגדרת דוח

On+Image 
Off* 

Off+Image 

 בחירת ההגדרה הראשונית
  של דוח אימות השידור.

38  

 Journal  יומןתקופת 
Priod 

Time 

Day 

הגדרת מרווחי הזמן 
להדפסה אוטומטית של יומן 

  פקס.

אם בחרתם כל אפשרות 
       או     Offאחרת מלבד

50  Faxes  Every 
ניתן להגדיר את הזמן 

אם  לאפשרות שנבחרה. 
  בחרתם 

Every 7 Days ניתן ,
  ע.להגדיר את היום בשבו

  ♦ראה 

הדפסת פקסים נכנסים __  הדפסת מסמך
  השמורים בזיכרון.

הגדרת הקוד שלכם לאחזור __  גישה מרחוק
  מרחוק.

בדיקת עבודות שנותרו __  עבודות נותרות
בזיכרון וביטול עבודות 

  נבחרות.

אבטחת זיכרון   שונות
(MFC-J650DW) 

אוסר על רוב הפונקציות _
  לזיכרון.למעט קבלת פקסים 

TX Lock _ אוסר על רוב הפונקציות
  למעט קבלת פקסים

BT Call Sign 

  (בריטניה בלבד)

On 
Off* 

  BT Call Signלשימוש עם 

שיחה מזוהה 
(בריטניה ואירלנד 

 בלבד)

On* 

Off 
השיחות  30ראה רשימת 

המזוהות האחרונות 
  השמורות בזיכרון. 

47 

   ראה מדריך מתקדם למשתמש. ♦

  הגדרות ברירת המחדל מוצגות במודגש ועם כוכבית. 
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  עמ'   תיאורים  אפשרויות  4רמה   3רמה   2רמה   1רמה 

 *Auto שיטת אתחול TCP/IP  רת"ם אלחוטית  רשת 

Static 

RARP 

BOOTP 

DHCP 

בחירת שיטת האתחול 
)BOOT המתאים ביותר (

  לצרכים שלכם

  +ראה 

 .IP [00-255]כתובת 

[00-255]. 

[00-255]. 

[00-255]. 

  IPהזנת כתובת 

-מסיכת תת
 רשת

[00-255]. 

[00-255]. 

[00-255]. 

[00-255]. 

  רשת-הזנת מסיכת תת

 .[00-255] שער

[00-255]. 

[00-255]. 

[00-255]. 

 הזנת כתובת שער

שם צומת 
(Node) 

BRWXXXXXXXX  הזנת שם הצומת  

WINS 
Config 

Auto* 

Static 
  .WINSצורת בחירת מצב ת

 WINS (Primary)שרת 

000.000.000.0
00 

(Secondary) 

00.000.000.00
0 

של שרת  IPציון כתובת 
WINS .הראשי והמשני  

 DNS (Primary)שרת 

000.000.000.0
00 

(Secondary) 

00.000.000.00
0 

 DNSשל שרת  IPציון כתובת 
  הראשי והמשני.

APIPA On* 

Off 
של כתובת  הקצאה אוטומטית

IP  .מטווח הכתובת המקומי  

   .לתוכנה ולרשתראה מדריך  +

  http://solutions.brother.comבכתובת  ™Wi-Fi Directלהורדת מדריך  Brotherלפנות למרכז הפתרונות של  נא ♣

  /http://solutions.brother.comלהורדת מדריך לחיבור לרשת בכתובת  Brotherלפנות למרכז הפתרונות של  נא ●

  הגדרות ברירת המחדל מוצגות במודגש ועם כוכבית. 
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  עמ'   תיאורים  אפשרויות  4רמה   3רמה   2רמה   1רמה 

רשת 
  )(המשך

רת"ם 
מחווטת 
(MFC-

J870DW) 
  (המשך)

 *Auto _  אתרנט

100B-FD 

100B-HD 

10B-FD 

10B-HD 

בחירת מצב 
קישור 

  האתרנט.

  ראה +

סטאטוס 
  מחווט

_ Active 100B-FD 

Active 100B-HD 

Active 10B-FD 

Active 10B-HD 

Inactive 

Wired OFF 

ניתן לראות את 
סטאטוס הרשת 

המחווטת 
  הנוכחי.

כתובת 
MAC  

ניתן לראות את   _ _
 MACכתובת 

של המכשיר 
  שלכם.

רת"ם 
  אלחוטית

FCP/IP  שיטת אתחול  Auto* 

Static 

RARP 

BOOTP 

DHCP 

בחירת שיטת 
האתחול 

המתאימה 
יותר לצרכים ב

  שלכם.

 .IP  [000-255]כתובת 

[000-255]. 

[000-255]. 

[000-255] 

הזנת כתובת 
IP.  

-מסיכת תת
  רשת

[000-255]. 

[000-255]. 

[000-255]. 

[000-255] 

הזנת מסיכת 
  רשת.-תת

 .[000-255]  שער

[000-255]. 

[000-255]. 

[000-255] 

הזנת כתובת 
  שער.

שם צומת 
(Node name) 

BRWXXXXXXXXXXXX   הזנת שם
  צומת.

 *WINS  Autoתצורת 

Static 

בחירת מצב 
   WINSתצורת 

   + ראה מדריך לתוכנה ולרשת.

  http://solutions.brother.comבכתובת  ™Wi-Fi Directלהורדת מדריך  Brotherלפנות למרכז הפתרונות של  נא ♣

  /http://solutions.brother.comורדת מדריך לחיבור לרשת בכתובת לה Brotherלפנות למרכז הפתרונות של  נא ●

  הגדרות ברירת המחדל מוצגות במודגש ועם כוכבית. 
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  עמ'   תיאורים  אפשרויות  4רמה   3רמה   2רמה   1רמה 

רשת 
  (המשך)

רת"ם 
אלחוטית 

  (המשך)

RCP/IP (המשך)   שרת
WINS  

  (ראשי)

000.000.000.000  

  (משני)

000.000.000.000  

  IPמציין את כתובת 
 WINSשל שרת 

  הראשי או המשני.

  ראה +

  (ראשי)  DNSשרת 

000.000.000.000  

  (משני)

000.000.000.000  

 IPמציין את כתובת 
 DNSשל שרת 

  הראשי או המשני.

APIPA On* 

Off 

הקצאה אוטומטית של 
מטווח  IPכתובת 
  .link-localכתובות 

WLAN 
ASSISTANT  

מאפשר לכם להגדיר  _ _
את תצורת הגדרות 
הרשת האלחוטית 

שלכם באמצעות 
התקליטור של 

Brother.  

ניתן להגדיר ידנית את  _ _  אשף הגדרה
תצורת שרת ההדפסה 

שלכם לרשת 
  אלחוטית.

WPS/AOSS _ _  ניתן להגדיר בקלות
את הגדרות הרשת 

האלחוטית שלכם 
באמצעות שיטת 

הלחיצה על מקש 
  אחד.

WPS w/ PIN 

Code 

ניתן להגדיר בקלות  _ _
את תצורת הגדרות 
הרשת האלחוטית 

עם  WPSבאמצעות 
  .PINקוד 

   + ראה מדריך לתוכנה ולרשת.

  http://solutions.brother.comבכתובת  ™Wi-Fi Directלהורדת מדריך  Brotherלפנות למרכז הפתרונות של  נא ♣

  /http://solutions.brother.comלהורדת מדריך לחיבור לרשת בכתובת  Brotherלפנות למרכז הפתרונות של  נא ●

  הגדרות ברירת המחדל מוצגות במודגש ועם כוכבית. 
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  עמ'   תיאורים  אפשרויות  4רמה   3רמה   2רמה   1רמה 

רשת 
  (המשך)

רת"ם 
אלחוטית 

  (המשך)

סטאטוס 
רת"ם 

  אלחוטית

ניתן לראות את סטאטוס _  סטאטוס
  שת האלחוטית הנוכחי.הר

  ראה +

ניתן לראות את עוצמת _  אות
אות הרשת האלחוטית 

  הנוכחי.

SSID  _ ניתן לראות אתSSID 
  הנוכחי.

ניתן לראות את מצב _ מצב תקשורת
  התקשורת הנוכחי.

כתובת 
MAC  

ניתן לראות את כתובת __
MAC  של המכשיר
  שלכם.

Wi-Fi  ישיר
)MFC-

J870DW(  

ניתן להגדיר בקלות את __  לחצן
   ™Wi-Fi Directתצורת 

שלכם באמצעות שיטת 
  הלחיצה על לחצן אחד.

  ♣ראה 

ניתן להגדיר בקלות את __  PINקוד 
צורת הגדרות הרשת של 

Wi-Fi Direct™   שלכם
עם קוד  WPSבאמצעות 

PIN.  

ניתן להגדיר ידנית את __  ידני
תצורת הגדרות הרשת 

  ™Wi-Fi Directשל 
  שלכם.

 On_  בעל קבוצה

Off* 

הגדרת המכשיר שלכם 
  כבעל הקבוצה.

   + ראה מדריך לתוכנה ולרשת.

  . http://solutions.brother.comבכתובת  Fi Direct™-Wiלהורדת מדריך  Brotherלפנות למרכז הפתרונות של  נא ♣

  . http://solutions.brother.comלהורדת מדריך לחיבור לרשת בכתובת  Brotherלמרכז הפתרונות של לפנות  נא ●

  הגדרות ברירת המחדל מוצגות במודגש ועם כוכבית. 
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  עמ'   תיאורים  אפשרויות  4רמה   3רמה   2רמה   1רמה 

רת"ם   שך)רשת (המ
אלחוטית 

  (המשך)

מידע על 
  המכשיר

ניתן לראות את שם _  שם מכשיר
  המכשיר שלכם.

  ♣ראה 

SSID  _ מציגSSID  של בעל
כאשר המכשיר  הקבוצה.

אינו מחובר, על מסך המגע 
  .Not Connected מופיע

 IPניתן לראות את כתובת _  IPכתובת 
הנוכחית של המכשיר 

  שלכם.

מידע על 
  אטוססט

 G/O  סטאטוס
Active 

(**) 

Client 
Active 

Not 
Connecte
d 

Off 

** = the 
number 

of 
devices 

ניתן לראות את סטאטוס 
 Wi-Fiהרשת הנוכחי של 

Direct™.  

 Strong  אות

Medium 

Weak 

None 

ניתן לראות את עוצמת 
אותר הרשת הנוכחית של 

Wi-Fi Direct™  .  כאשר
המכשיר שלכם פועל כבעל 

קבוצה, על מסך המגע 
  .Strongמופיע תמיד 

 I/F   Onמאופשר 

Off* 

הפעלה או השבתה של  
  .™Wi-Fi Directחיבור 

   + ראה מדריך לתוכנה ולרשת.

  . ns.brotherhttp://solutio.comבכתובת  Fi Direct™-Wiלהורדת מדריך  Brotherלפנות למרכז הפתרונות של  נא ♣

  . http://solutions.brother.comלהורדת מדריך לחיבור לרשת בכתובת  Brotherלפנות למרכז הפתרונות של  נא ●

  הגדרות ברירת המחדל מוצגות במודגש ועם כוכבית. 
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  עמ'   תיאורים  יותאפשרו  4רמה   3רמה   2רמה   1רמה 

רשת 
  (המשך)

NFC        

)MFC-J870DW(  

_ _ On* 

Off  

הפעלה או השבתה של 
  למידע נוסף .NFCפונקצית 

תקשורת טווח על פונקצית 
 NFC  - Near Field(אפס 

Communication ראה (
"כיצד להדפיס ולסרוק עם 

  תקשורת טווח אפס"

(MFC-J870DW) 

  .77בעמ' 

_  

הגדרות חיבור 
  טלאינטרנ

הגדרות 
Proxy 

 Proxy  Onחיבור 

Off* 

ניתן לשנות את הגדרות 
  החיבור לאינטרנט. 

   ●ראה 

_  כתובת

_  יציאה

_  שם משתמש

_  סיסמה

-I/F )MFCרשת 
J870DW(  

__Wired 
LAN* 

WLAN 

ניתן לבחור את סוג החיבור 
  לרשת.

  ראה +

מאופשר רת"ם 
-MFC)לאחוטית 
J870DW(  

__Off* 

On 

מאפשר לכם להשתמש 
  בחיבור הרשת האלחוטי. 

 Yes__  איפוס רשת

No 

איפוס כל הגדרות הרשת 
  להגדרות ברירת המחדל.

   + ראה מדריך לתוכנה ולרשת.

  . http://solutions.brother.comבכתובת  Fi Direct™-Wiלהורדת מדריך  Brotherלפנות למרכז הפתרונות של  נא ♣

  . http://solutions.brother.comלהורדת מדריך לחיבור לרשת בכתובת  Brotherלפנות למרכז הפתרונות של  נא ●

  הגדרות ברירת המחדל מוצגות במודגש ועם כוכבית. 
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  (המשך)כל ההגדרות  

  עמ'   תיאורים  אפשרויות  3רמה   2 רמה  1רמה 

הדפסת הרשימות  __  XMITאימות   הדפסת דוחות
  והדוחות

  ♦ראה 

 __  פנקס כתובת

 __  יומן פקס

 __  הגדרות משתמש

 __  תצורת רשת

 __  דוח רת"ם אלחוטית

היסטוריית שיחות 
  מזוהות

__ 

כם לבדוק מאפשר ל __  מס' סידורי  מידע על המכשיר
את המספר הסידורי 
  של המכשיר שלכם.

134  

מאפשר לכם לבדוק  _  גרסה ראשית  גרסת קושחה
את גרסת הקושחה 
  של המכשיר שלכם

מגדיר את התאריך  _  תאריך   תאריך וזמן  הגדרה ראשונית
והזמן על המסך 

ובכותרות של 
הפקסים שאתם 

  שולחים

88  

 _  זמן

 *On  שעון קיץ

Off 
וטומטי שינוי א

  לשעון קיץ
  ♦ראה 

           Fax  זיהוי תחנת עבודה
Name 

הזינו את השם  _
ומספר הפקס שלכם 

כדי שיופיע על כל 
דף פקס שאתם 

  שולחים

  ‡ראה 

 *Tone_  טונים/פולסים

Pulse 
  בחירת מצב החיוג.

Detecti_  צליל חיוג
on 
No 
Detecti
on* 

מכבה את איתור 
  צליל החיוג.

133  

 *Normal_  קו טלפון הגדרת

PBX 

ISDN 

בחירת סוג קו 
  הטלפון

48  

 *Normal_  תאימות

Basic 
(for 
VoIP) 

התאמת מהירות 
המודם לפתרון 

  בעיות שידור.

133  

  קדם למשתמשתמראה מדריך  ♦

  ראה מדריך הגדרות מהיר ‡

  + ראה מדריך לתוכנה ולרשת

  הגדרות ברירת המחדל מוצגות במודגש ועם כוכבית.
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  עמ'   תיאורים  אפשרויות  3רמה   2רמה   1ה רמ

הגדרה ראשונית 
  (המשך)

 Yes  איפוס המכשיר  איפוס

No 
איפוס כל הגדרות 

המכשיר ששיניתם, 
כגון תאריך וזמן, 

סוג קו טלפון 
  והשהיית צלצול 

134  

 Yes  רשת

No 
איפוס שרת 

ההדפסה להגדרות 
ברירת המחדל, כגון 

  .IPסיסמה וכתובת 

 Yes  כתובת ופקס

No 
מחיקת כל מספרי 

החיוג המהיר 
והפקסים השמורים, 
השבת זיהוי תחנת 

עבודה, רשימת 
מספרי חיוג מהיר, 
דוח אימות שידור 

ויומן פקס להגדרות 
  ברירת המחדל.

 Yes  כל ההגדרות

No 
השבת כל הגדרות 
המכשיר להגדרות 

  ברירת המחדל.

יישור הדפסה לדיסק 
MFC-J870DW)(  

ר את ניתן לייש__
  מיקום ההדפסה

 ראה +

  קדם למשתמשתמראה מדריך  ♦

  ראה מדריך הגדרות מהיר ‡

  + ראה מדריך לתוכנה ולרשת

  הגדרות ברירת המחדל מוצגות במודגש ועם כוכבית. 
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  טבלאות תכונות
  

  פקס (כאשר תצוגה מקדימה של פקס מושבתת) 
  

   הערה
-MFCהתצוגה המקדימה של פקס זמינה לדגם 

J650DW. 

  
  עמ'   תיאורים  אפשרויות  3רמה   2רמה   1רמה 

חיוג חוזר של המספר האחרון __ _ חיוג חוזר (הפסקה)
בעת הזנת מספר טלפון  שחויג. 

, או פקס על לוח המקשים
Redial  משתנה ל-Pause   על

  Pause לחצו על מסך המגע.
כאשר יש צורך בהשהיה 

במהלך חיוג מספרים, כגון קודי 
 . כרטיס אשראיגישה ומספרי 

ניתן גם לאחסן הפסקה בעת 
  הגדרת כתובות.

56  

  PBX כאשר R-משתנה ל Tel__ _ (R)טלפון 
ניתן  נבחר כסוג קו הטלפון.

לגישה לקו  R-ב להשתמש 
חיצוני או להעברת שיחה 

 לשלוחה אחרת בעת חיבור אל
PBX .  

48  

  קדם למשתמשתראה מדריך מ ♦

  דגש ועם כוכביתהגדרות ברירת המחדל מוצגות במו
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  עמ'   תיאורים  אפשרויות  3רמה   2רמה   1רמה 

החיפוש יהיה בתוך פנקס  _ _  חיפוש  פנקס כתובות
 הכתובות

 

55  

מאחסן את מספרי פנקס  Add New  Address  _  עריכה
הכתובות כדי שתוכלו לחייג 

 Address באמצעות לחיצה על
Book חר על מסך המגע (ולא
  ). Fax Start ועל Apply מכן על

58  

Setup Groups  ניתן להגדיר קבוצות מספרים
  לשידור.

  ♦ראה 

Change  ניתן לשנות את מספרי פנקס
  הכתובות.

59  

Delete  ניתן למחוק את מספרי פנקס
  הכתובות.

ניתן לשלוח פקס באמצעות   _  החל  _
  פנקס הכתובות.

55  

ניתן לבחור מספר מהיסטוריית   _  החל  חות יוצאותשי  היסטוריית שיחות
השיחות היוצאות ולשלוח אליו 

פקס, להוסיפו לפנקס הכתובות 
  או למחקו.

56  

 Add to Address  עריכה

Book 

Delete 

היסטוריית שיחה 
  מזוהה

ניתן לבחור מספר מהיסטוריית   _  החל
השיחות המזוהות ולשלוח אליו 
ות פקס, להוסיפו לפנקס הכתוב

  או למחקו.

57  

 Add to Address  עריכה

Book 

Delete 

 *Standard_  רזולוציית פקס  אפשרויות

Fine 

S.Fine 

Photo 

   הגדרת רזולוציה 

  לפקסים יוצאים.

  ♦ראה 

 *Auto_  ניגודיות

Light 

Dark 

  שינויים הבהירות 

  של הפקסים ששלחתם.

הוספת   שידור
  מספר

Add Number  ניתן לשלוח את  

אותה הודעת פקס ליותר 
  ממספר פקס אחד.

Add from Address 
book 

Search in 

Address book 

תצוגה מקדימה 
-MFC)של פקס 

J870DW) 

_  On 

Off* 

ניתן לקבלת תצוגה מוקדמת 
  של 

  הודעת פקס לפני שליחתה.

37  

  קדם למשתמשתראה מדריך מ ♦

  ם כוכביתהגדרות ברירת המחדל מוצגות במודגש וע
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  עמ'   תיאורים  אפשרויות  3רמה   2רמה   1רמה 

 *Mono  _  הגדרת צבע  ראה (המשך)

Colour 

הגדרת שליחת פקסים 
  לבן או בצבעים.- בשחור

36  

 On  פקס מושהה  פקס מושהה

Off* 

הגדרת הזמן ביום במבנה 
שעות שהפקסים  24של 

  המושהים יישלחו.

  ♦ראה 

  _  הגדרת זמן

 On_  השידור אצוו

Off* 

שליחת פקסים מושהים 
לאותו מספר פקס באותו 
זמן במשך היום בשידור 

  אחד.

 On_  שידור בזמן אמת

Off* 

ניתן לשלוח פקס מבלי 
  להשתמש בזיכרון.

 Standard_  שידור מוזמן

Secure 

Off* 

הגדרת המסמך במכשיר 
שלכם לאחזור על ידי 

  מכשיר פקס אחר.

 Standard_  הזמנה לשידור

Secure 

Timer 

Off* 

הגדרת המכשיר שלכם 
להזמין לשידור מכשיר פקס 

  אחר.

 On_  מצב חו"ל

Off* 

אם אתם מתקשים בשליחת 
פקסים לחו"ל, הפעילו 

  אפשרות זו.

 Letter_  גודל זכוכית סורק

A4* 

הגדרת גודל זכוכית הסורק 
  לפקסים.

36  

מספר  ניתן לבחור Apply  שיחה יוצאת  היסטוריית שיחות
מהיסטוריית השיחות 

היוצאות ולשלוח אליו פקס, 
להוסיפו לפנקס הכתובות או 

  למחקו.

  ♦ראה 

Edit 

(Options) 

Add to Address 

Book 

Delete 

היסטוריית שיחות 
  מזוהות

Apply  ניתן לבחור מספר
מהיסטוריית השיחות 

המזוהות ולשלוח אליו פקס, 
להוסיפו לפנקס הכתובות או 

  .למחקו

Edit 

(Options) 

Add to Address 

Book 

Delete 

  קדם למשתמשתראה מדריך מ ♦

  הגדרות ברירת המחדל מוצגות במודגש ועם כוכבית
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  עמ'   תיאורים  אפשרויות  3רמה   2רמה   1רמה 

החיפוש יערך בפנקס   _  חיפוש  פנקס כתובות  אפשרויות (המשך)
 הכתובות.

55  

 Add New  עריכה
Address 

ניתן לאחסן את מספרי פנקס 
הכתובות כדי שתוכלו לחייג 

 באמצעות לחיצה על
Address Book  על מסך

 Apply המגע (ולאחר מכן על
  ). Fax Startועל 

58  

Setup Groups  ניתן להגדיר קבוצות מספרים
  לשידור.

  ♦ראה 

Change  ניתן לשנות את מספרי פנקס
  הכתובות.

59  

Delete  ניתן למחוק את מספרי פנקס
  הכתובות.

_Apply  ניתן לשלוח פקס באמצעות
  פנקס הכתובות.

55  

הגדרת ברירת 
  מחדל חדשה

_Yes 

No 

ניתן לשמור את הגדרות 
  הפקס שלכם.

  ♦ראה 

איפוס להגדרות 
  ברירת המחדל

_Yes 

No 

ניתן לאפס את כל ההגדרות 
  להגדרות ברירת המחדל.

שומר את ההגדרות   __    שמור כקיצור דרך
  הנוכחיות כקיצור דרך.

  קדם למשתמשתראה מדריך מ ♦

  הגדרות ברירת המחדל מוצגות במודגש ועם כוכבית

  
  

  )J870DW-MFCפקס (כאשר תצוגה מקדימה של פקס מופעלת) ( 

  עמ'   תיאורים  אפשרויות  3רמה   2רמה   1רמה 

  ).150)" בעמ' קס מושבתתכאשר תצוגה מקדימה של פראה "פקס (  שליחת פקסים

הדפס הכל (פקסים   הדפסה/מחיקה  פקסים שהתקבלו
  חדשים)

מדפיס את הפקסים _
  החדשים שהתקבלו

46  

הדפס הכל (פקסים 
 ישנים)

מדפיס את הפקסים הישנים _
 שהתקבלו

מחק הכל (פקסים 
 חדשים)

מוחק את הפקסים החדשים _
 שהתקבלו

46  

מחק הכל (פקסים 
 ישנים)

מוחק את הפקסים הישנים _
 שהתקבלו

 ).150)" בעמ' כאשר תצוגה מקדימה של פקס מושבתתראה "פנקס כתובות" בתוך פקס (  פנקס כתובות

 ).150)" בעמ' כאשר תצוגה מקדימה של פקס מושבתתראה "היסטוריית שיחות" בתוך פקס (  היסטוריית שיחות

  הגדרות ברירת המחדל מוצגות במודגש ועם כוכבית
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  העתקה  

  עמ'   תיאורים  אפשרויות  3רמה   2רמה   1רמה 

 Fast_  איכות  אפשרויות
Normal* 

Best 

בחירת רזולוציית 
  ההעתקה לעותק הבא

  ♦ראה 

*Plain Paper_  סוג נייר

Inkjet Paper 
Brother BP71 
Other Glossy 
Transparency 

בחירת סוג הנייר 
המתאים לנייר במגש 

  הניירות.

61  

*A4_  ל ניירגוד

A5 

10 x15cm Letter 

בחירת גודל הנייר 
המתאים לנייר במגש 

  הניירות.

62  

  ♦ראה       100%  הגדלה/הקטנה

 10x15cm→A4 198%  הגדלה 

186% 10x15cm→LTR 

141% A5→A4 

ניתן לבחור את יחס 
  ההגדלה לעותק הבא.

 LTR→A4 97%  הקטנה

93% A4→LTR 

83% LGL-→A4 

69% A4→A5 

47% A4→10X15CM 

ניתן לבחור את יחס 
  הבא. ההקטנה לעותק

התאמה 
  לדף

המכשיר יתאים את גודל _
העותק הבא לגודל הדף 

  שהגדרתם.

Custom 
(25-
400%) 

ניתן לבחור את יחס _
ההגדלה או ההקטנה 
  לסוג המסמך שלכם.

   ראה מדריך מתקדם למשתמש. ♦

  בית. הגדרות ברירת המחדל מוצגות במודגש ועם כוכ
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  עמ'   תיאורים  אפשרויות  3רמה   2רמה   1רמה 

אפשרויות 
  (המשך)

_  צפיפות

 

  ♦ראה   התאמת צפיפות העותקים

 *Stack_  לערום/למיין

Sort 
ניתן לבחור לערום או למיין 

  עותקים רבים

 *Off(1in1)_  מתווה דף

2in1 (P) 

2in1 (L) 

2in1 (ID) 

4in1 (P) 

4in1 (L) 

Poster (2x1) 

Poster (2x2) 

Poster (3x3) 

ניתן לעשות מס' עותקים 
  בדף אחד או עותקי כרזה

- העתקה דו
  צדדית

Off* _ ניתן לבחור את הגדרות
  צדדית.- ההדפסה הדו

Portrait 
LongEdgeFlip 

_

Landscape 
LongEdgeFlip 

_

Portrait 
ShortEdgeFlip 

_

Landscape 
ShortEdgeFlip 

_

Advanced Normal* 

2-sided1 

2-sided2 

Help 

הגדרות 
 מתקדמות

(MFC-
J870DW) 

_Off* 

Remove 
Background 

(Options) 
Low 
Medium* 

High 

ניתן לבחור הגדרות 
  העתקה שונות.

הגדרות 
 מתקדמות

(MFC-
J870DW)  

_Off* 

Remove 
Background 
colour 

 Removeניתן לבחור 
Background 

colour  כהגדרות
  העותק

   ראה מדריך מתקדם למשתמש. ♦

  הגדרות ברירת המחדל מוצגות במודגש ועם כוכבית. 
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  עמ'   תיאורים  אפשרויות  3רמה   2רמה   1רמה 

אפשרויות 
  (המשך)

הגדרת ברירת 
  מחדל חדשה

_ Yes 

No 

ניתן לשמור את הגדרות ההעתקה 
  שלכם.

  ♦ראה 

איפוס להגדרות 
  ירת המחדלבר

_ Yes 

No 

ניתן לאפס את כל ההגדרות להגדרות 
  ברירת המחדל.

שמור כקיצור 
  דרך

שומר את ההגדרות הנוכחיות כקיצור   _ _
  דרך.

   ראה מדריך מתקדם למשתמש. ♦

  הגדרות ברירת המחדל מוצגות במודגש ועם כוכבית. 

  
  

  סריקה 

  עמ'   תיאורים  אפשרויות  3רמה   2רמה   1רמה 

וי תווים לזיה
  אופטי 

(זמין לאחר 
 !Presto הורדת 

PageManager 
למשתמשי 

  מקינטוש.

גישה למרכז 
התמיכה 

  Brotherשל
   (מקינטוש)

  ).5בעמ' 

בחירת מחשב 
  אישי

לפרטים נוספים,   אפשרויות
" אפשרויותראה "
  )158בעמ' 

הגדרת תצורה של ההגדרות 
  המפורטות.

  ראה +

שמור כקיצור 
  דרך

דרות הנוכחיות כקיצור שומר את ההג  _
  דרך.

בחירת מחשב   לקובץ*
  אישי

לפרטים נוספים,   אפשרויות
" אפשרויותראה "
  )159בעמ' 

הגדרת תצורה של ההגדרות 
  המפורטות.

שמור כקיצור 
  דרך

שומר את ההגדרות הנוכחיות כקיצור  _
  דרך.

בחירת מחשב   לתמונה 
  אישי

לפרטים נוספים,   אפשרויות
 ראה "אפשרויות"

  )159בעמ' 

הגדרת תצורה של ההגדרות 
  המפורטות.

שמור כקיצור 
  דרך

שומר את ההגדרות הנוכחיות כקיצור   _
  דרך.

למדיה (כאשר 
כרטיס הזיכרון או 

 USBכונן הבזק 
  מוכנס)

לפרטים נוספים,   אפשרויות  
" אפשרויותראה "
  )160בעמ' 

הגדרת תצורה של ההגדרות 
  המפורטות.

67  

שמור כקיצור 
  דרך

שומר את ההגדרות הנוכחיות כקיצור   _
  דרך.

    ♦ראה 

  ראה מדריך לתוכנה ולרשת ‡

  ראה מדריך מתקדם למשתמש ♦

  הגדרות ברירת המחדל מוצגות במודגש ועם כוכבית. 
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  עמ'   תיאורים  אפשרויות  3רמה   2רמה   1רמה 

בחירת   לדוא"ל
  מחשב אישי

לפרטים נוספים,   אפשרויות
" ראה "אפשרויות

  )159בעמ' 

הגדרת תצורה של ההגדרות 
  המפורטות.

  ראה +

שמור כקיצור 
  דרך

שומר את ההגדרות הנוכחיות כקיצור   _
  דרך.

  סריקת אינטרנט

(מופיעה כאשר 
התקנתם סורק 

שירותי אינטרנט, 
המוצג בדפדפן 

Windows® 
Explorer  שבמחשב

 שלכם).

בחירת מחשב   סריקה  _
  אישי

צעות שימוש ניתן לסרוק נתונים באמ
  בפרוטוקול שירותי אינטרנט.

  סריקה לדוא"ל

  סריקה לפקס

  סריקה להדפסה

  ראה מדריך לתוכנה ולרשת +

  ראה מדריך מתקדם למשתמש ♦

  הגדרות ברירת המחדל מוצגות במודגש ועם כוכבית. 
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  אפשרויות 
  (לקרוא תווים אופטי)

  עמ'  תיאורים  אפשרויות  2רמה   1רמה 

הגדרה עם לוח   אפשרויות
  המקשים

Off 
(הגדרה עם 

  המחשב)*

On 

אם ברצונכם להשתמש במסך המגע לשינוי 
  .On הגדרות המכשיר לחצו על

  ראה +

  .Set with TouchPanel בתוך On ההגדרות למטה יופיעו כאשר נבחר

 Colour  סוג סריקה

Black and White* 

  .ניתן לבחור את סוג הסריקה למסמך שלכם

 dpi 100  רזולוציה

200 dpi* 

300 dpi 

600 dpi 

ניתן לבחור את רזולוציית  הסריקה למסמך 
  שלכם.

 *Text  סוג קובץ

HTML 

RTF 

ניתן לבחור את סוג פורמט הקובץ למסמך 
  שלכם.

 *A4  גודל סריקה

A5 

10x15cm 

Business Card 

(90x60mm) 

Letter 

Legal 

  ך שלכם.ניתן לבחור את גודל הסריקה למסמ

  ראה מדריך לתוכנה ולרשת +

  הגדרות ברירת המחדל מוצגות במודגש ועם כוכבית. 
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  אפשרויות
  (לקובץ, תמונה או דוא"ל)

  עמ'  תיאורים  אפשרויות  2רמה   1רמה 

הגדרה עם לוח   אפשרויות
  המקשים

Off  הגדרה עם)
  המחשב)*

On  

אם ברצונכם להשתמש במסך המגע לשינוי 
  .On חצו עלהגדרות המכשיר ל

  ראה +

  Set with TouchPanel בתוך On ההגדרות למטה יופיעו כאשר נבחר

 Colour  סוג סריקה

Black and White* 

  ניתן לבחור את סוג הסריקה למסמך שלכם.

 dpi 100  רזולוציה

200 dpi* 

300 dpi 

600 dpi 

ניתן לבחור את רזולוציית  הסריקה למסמך 
  שלכם.

 *Text  סוג קובץ

HTML 

RTF 

ניתן לבחור את סוג פורמט הקובץ למסמך 
  שלכם.

 *A4  גודל סריקה

A5 

10x15cm 

Business Card 

(90x60mm) 

Letter 

Legal 

  ניתן לבחור את גודל הסריקה למסמך שלכם.

 *Off  מחיקת צבע רקע

Low 

Medium 

High 

 שינוי כמות צבע הרקע שנמחק.

 

  ראה מדריך לתוכנה ולרשת +

  ת ברירת המחדל מוצגות במודגש ועם כוכבית. הגדרו
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  אפשרויות
  (למדיה)

  עמ'  תיאורים  אפשרויות  2רמה   1רמה 

 Colour  סוג סריקה  אפשרויות

Black and White* 

  67  ניתן לבחור את סוג הסריקה למסמך שלכם.

 dpi 100  רזולוציה

200 dpi* 

300 dpi 

600 dpi 

מסמך ניתן לבחור את רזולוציית  הסריקה ל
  שלכם.

(אם בחרתם   סוג קובץ
באפשרות של צבעוני 

בהגדרת סוג 
  הסריקה שלכם)

PDF* 

JPEG 

- (אם בחרתם שחור
לבן בהגדרת סוג 

  הסריקה שלכם)

PDF* 

TIFF 

ניתן לבחור את סוג פורמט הקובץ למסמך 
  שלכם.

 *A4  גודל סריקה

A5 

10x15cm 

Business Card 

(90x60mm) 

Letter 

Legal 

  את גודל הסריקה למסמך שלכם. ניתן לבחור

 On  סריקת דף ארוך

Off* 

ניתן לסרוק מסמך ארוך באמצעות מזין 
  המסמכים האוטומטי.

  ניתן לשנות את שם הקובץ.  _  שם קובץ

Auto Crop 

(MFC-J870DW) 

On 

Off* 

ניתן לסרוק מסמכים רבים המונחים על זכוכית 
- בו USBהסורק לכרטיס זיכרון או כונן הבזק 

  זמנית.

67 

  ♦ ראה

 *Off  מחיקת צבע רקע

Low 

Medium 

High 

 שינוי כמות צבע הרקע שנמחק.

 

67  

  ראה מדריך מתקדם למשתמש ♦

  הגדרות ברירת המחדל מוצגות במודגש ועם כוכבית. 
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  עמ'  תיאורים  אפשרויות  2רמה   1רמה 

הגדרת ברירת מחדל   אפשרויות (המשך)
  חדשה

Yes 

No 
גדרות הסריקה שלכם ניתן לשמור את ה

  כהגדרות ברירת המחדל.
  ♦ראה 

איפוס להגדרות 
  ברירת המחדל

Yes 

No 
ניתן להשיב את כל ההגדרות להגדרות ברירת 

  המחדל.

  ראה מדריך מתקדם למשתמש ♦

  הגדרות ברירת המחדל מוצגות במודגש ועם כוכבית. 

  

  צילום 

  עמ'   תיאורים  אפשרויות  3רמה   2רמה   1רמה 

הדפסת דף   ס הדפסהאינדק
  אינדקס

לפרטים נוספים,   הגדרות הדפסה
הגדרות ראה "
" בעמ' הדפסה

165. 

  ♦ראה   ניתן להדפיס דף דוגמיות.

לפרטים נוספים,   הגדרות הדפסה הדפסת תצלומים
הגדרות ראה "
" בעמ' הדפסה

163. 

  ניתן להדפיס תמונה יחידה.

 לפרטים נוספים,  הגדרות הדפסה  OK  צפייה בתצלומים
הגדרות ראה "
" בעמ' הדפסה

163. 

ניתן להתאים את התמונות שלכם 
  לאפשרויות.

66  

ניתן להדפיס את כל התמונות בכרטיס __  הדפס הכל
  שלכם. USBהזיכרון או כונן הבזק 

שיפור תצלומים 
(MFC-

J870DW(  

  הגדרות הדפסה  תיקון אוטומטי  שיפור
לפרטים נוספים, 

הגדרות ראה "
" בעמ' הדפסה

163. 
  

ניתן להתאים את התצלומים שלכם 
  לאפשרויות.

  ♦ראה 

שיפור מראה 
  העור

שיפור מראה 
  הנוף

מחיקת עיניים 
  אדומות

  תמונת לילה

  מילוי אור

  לוח לבן

  לבן-שחור

Sepia  

תיקון אוטומטי 
ומחיקת עיניים 

  אדומות

לפרטים נוספים,   דפסההגדרות ה  חיתוך שוליים
ראה "הגדרות 
הדפסה" בעמ' 

163.  

ניתן לחתוך את התצלומים שלהם 
  ולהדפיס חלק מהתמונה.

  ראה מדריך מתקדם למשתמש ♦

  הגדרות ברירת המחדל מוצגות במודגש ועם כוכבית. 
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  עמ'   תיאורים  אפשרויות  3רמה   2רמה   1רמה 

הדפסת תצלום 
  זיהוי

 Select ID  בחירת תצלום

Photo Size 

(Options) 

25x36mm 

35x45mm 

36x51mm 

45x45mm 

45x55mm 

35x48mm 

50x70mm 

(2x2.75in) 

2x2inch 

  הגדרות הדפסה

לפרטים נוספים, 
ראה "הגדרות 
הדפסה" בעמ' 

165. 

 

ניתן להדפיס תצלומי זיהוי לקורות 
  חיים, דרכון וכדומה.

  ♦ראה 

הצג כל תצלום   מצגת שקופיות
  למשך

3Secs* 

10Secs 

30Secs 

1Min 

5Mins 

הגדרת הזמן של כל תצלום במצגת _
השקופיות מוצגת לפני שהמכשיר 

  עובר לתצלום הבא. 

המכשיר מפעיל מצגת שקופיות של _  _  התחל
  התצלומים שלכם.

ניתן לבחור תצלום במהלך מצגת 
השקופיות ולשנות את הגדרות 

לפרטים נוספים, ראה  ההדפסה.
  ).163 "הגדרות הדפסה" בעמ'

  ראה מדריך מתקדם למשתמש ♦

  הגדרות ברירת המחדל מוצגות במודגש ועם כוכבית. 
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  הגדרות הדפסה
  (לצפייה בתצלומים, הדפסת תצלומים, שיפור תצלומים או מצגת שקופיות)

  עמ'   תיאורים  4אפשרות   3אפשרות   2אפשרות   1 אפשרות

      איכות הדפסה
(לא זמין להדפסת 

DPOF(  

Normal 

Photo* 

  ♦ראה   בחרו את איכות ההדפסה__

 Plain Paper  סוג נייר

Inkjet Paper 

Brother BP71 

Other 
Glossy* 

  בחרו את סוג הנייר.__

 *10x15cm  גודל נייר

13x18cm 

A4 

Letter 

  בחרו את גודל הנייר.__

או  A4כאשר נבחר 
Letter(  

  גודל נייר

8x10cm 

9x13cm 

10x15cm 

13x18cm 

15x20cm 

Max. Size* 

בחרו את גודל ההדפסה אם אתם __
  .Letterאו  A4משתמשים בנייר בגודל 

  תיקון אוטומטי

(MFC-J870DW) 

אינו מופיע כאשר 
נבחרה הדפסת 

DPOF.(  

  צפייה בתצלומים (

ובמצגת השקופיות 
  בלבד)

On 

Off* 

המכשיר החליט על האפקט המתאים __
  לתצלום שלכם.

  בהירות

כאשר  אינו מופיע
  ). Enhanceנבחר 

  

  התאמת הבהירות.__

  ניגודיות

אינו מופיע כאשר 
  ). Enhanceנבחר 

  

  התאמת הניגודיות.__

  ראה מדריך מתקדם למשתמש ♦

  הגדרות ברירת המחדל מוצגות במודגש ועם כוכבית. 
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  עמ'   תיאורים  4אפשרות   3אפשרות   2אפשרות   1אפשרות 

(אינו  שיפור צבע
פיע כאשר נבחר מו

Enhance .(  

  שיפור צבע

  (אפשרויות)

On 

Off* 

  איזון לבן

  

  ♦ראה   התאמת גוון השטחים הלבנים.

  חדות

  

  שיפור פרטי התמונה.

צפיפות 
  צבע

 

התאמת כמות הצבע הכוללת 
  בתמונה.

 *On  חיתוך שוליים

Off 

חיתוך התמונה סביב השוליים __
להתאמתה לגודל הנייר או 

השביתו תכונה זו אם  ה.ההדפס
ברצונכם להדפיס תמונות שלמות או 

  למנוע חיתוך בלתי נחוץ.

 *On הדפסה ללא גבולות

Off 

הרחבת השטח הניתן להדפסה כך __
  שיתאים לשולי הנייר.

  הדפסת תאריך

(לא זמין 
  ).  DPOFלהדפסת

On 

Off* 

  הדפסת התאריך על התמונה שלכם.__

הגדרת ברירת 
  מחדל חדשה

Yes 

No 

ניתן לשמור את הגדרות ההדפסה __
  שלכם כהגדרות ברירת המחדל.

איפוס להגדרות 
  ברירת המחדל

Yes 

No 

איפוס כל הגדרות הרשת להגדרות __
  ברירת המחדל.

  ראה מדריך מתקדם למשתמש ♦

  הגדרות ברירת המחדל מוצגות במודגש ועם כוכבית. 
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  הגדרות הדפסה
  קס)(להדפסת גיליון אינד

  עמ'   תיאורים  אפשרויות  3רמה   2רמה   1רמה 

 *Plain Paper  סוג נייר

Inkjet Paper 

Brother BP71 

Other Glossy 

  ♦ראה   בחירת סוג הנייר__

 Letter  גודל נייר

A4* 

  בחירת גודל הנייר__

  ראה מדריך מתקדם למשתמש ♦

  הגדרות ברירת המחדל מוצגות במודגש ועם כוכבית. 

  
  ת הדפסההגדרו

  (להדפסת תצלום זיהוי)

  עמ'   תיאורים  אפשרויות  3רמה   2רמה   1רמה 

 Normal  איכות הדפסה

Photo* 

  ♦ראה   בחירת איכות ההדפסה__

 *Plain Paper  סוג נייר

Inkjet Paper 

Brother BP71 

Other Glossy 

  בחירת סוג הנייר__

 *10x15cm  גודל נייר

13x18cm 

A4 

Letter 

  גודל הניירבחירת __

-MFCשיפור תצלום 
J870DW)(  

Off* 

Auto Correct 

Remove Red-Eye 

Auto Correct & 

Remove Red-Eye 

ניתן להתאים את התצלומים __
  להגדרות אלו.

  ראה מדריך מתקדם למשתמש ♦

  הגדרות ברירת המחדל מוצגות במודגש ועם כוכבית. 
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  אינטרנט  

  עמ'   תיאורים  אפשרויות  3רמה   2רמה   1רמה 

מאפשר לכם לחבר את __ Appsאינטרנט
לשירות  Brotherמכשיר 

  אינטרנט.

שירותי אינטרנט הוספו ו/או 
שמות שירותים שונו על ידי 
הספק מאז שהמסמך יצא 

  לאור. 

  ●ראה 

SkyDrive® __

Box __

Google 
Drive™ 

__

Evernote® __

Dropbox __

Facebook __

Picasa Web 
Albums™ 

__

Flikr® __

 http://solutions.brother.comלהורדת המדריך להתחברות לאינטרנט בכתובת  Brotherנא לפנות אל מרכז הפתרונות של  ●

  הגדרות ברירת המחדל מוצגות במודגש ועם כוכבית. 

  
  

  (קיצורי דרך) 

  עמ'   וריםתיא  אפשרויות  3רמה   2רמה   1רמה 

הוספת קיצור 
  דרך

לפרטים נוספים, ראה   איכות  העתקה
" בתוך אפשרויות"

  154העתקה בעמ' 

ניתן לבחור את ההגדרות 
  באפשרויות ההעתקה.

12  

  סוג נייר

  גודל נייר

  הגדלה/הקטנה

  צפיפות

  לערום/למיין

  מתווה דף

  צדית- העתקה דו

 הגדרות
  מתקדמות

  הגדרות ברירת המחדל מוצגות במודגש ועם כוכבית. 
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  עמ'   תיאורים  אפשרויות  3רמה   2רמה   1רמה 

הוספת קיצור 
  דרך (המשך)

פקס 
  (אפשרויות)

 *Standard  רזולוציית פקס 

Fine 

S.Fine 

Photo 

  הגדרת רזולוציה 

  לפקסים יוצאים.

13  

 *Auto  ניגודיות

Light 

Dark 

שינוי הבהירות של הפקסים 
  הנשלחים.

 Add Number  שידור

 (אפשרויות)

Add Number 

Add from 

Address book 

Search in 

Address book 

ניתן לשלוח את אותה הודעת פקס 
  ליותר ממספר פקס אחד. 

תצוגה מקדימה 
MFC-J870DW)(  

On 

Off* 

  ניתן לקבל תצוגה מקדימה של 

  חתה.הודעת פקס לפני שלי

 *Mono  הגדרת צבע

Colour 

לבן או -הגדרת שליחת פקסים בשחור
  בצבעים.

 On  שידור בזמן אמת

Off* 

ניתן לשלוח פקס מבלי להשתמש 
  בזיכרון.

 On  מצב חו"ל

Off* 

אם אתם מתקשים בשליחת פקסים 
  לחו"ל, הפעילו אפשרות זו.

 Letter  גודל זכוכית סורק

A4* 

של זכוכית התאמת שטח הסריקה 
  הסורק לגודל המסמך.

ניתן לבחור מספר מהיסטורית   שיחה יוצאת  היסטוריית שיחות
  השיחות היוצאות.

היסטוריית 
  שיחות מזוהות

ניתן לבחור מספר מהיסטורית 
  השיחות המזוהות.

  ניתן לבחור מספר מפנקס הכתובות.    פנקס כתובות

  עם כוכבית. הגדרות ברירת המחדל מוצגות במודגש ו
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  עמ'   תיאורים  אפשרויות  3רמה   2רמה   1רמה 

הוספת קיצור דרך 
  (המשך)

בחירת מחשב   לקובץ  סריקה
  אישי

לבן או צבעוני - ניתן לסרוק מסמך שחור
  למחשב שלכם.

14  

לזיהוי תווים 
  אופטי

בחירת מחשב 
 אישי

ניתן להמיר את מסמך הטקסט לקובץ 
  ה.טקסט ניתן לעריכ

בחירת מחשב   לתמונה
 אישי

ניתן לסרוק תמונה צבעונית ליישום 
  הגרפיקה שלכם.

למדיה 
  (אפשרויות

  סוג סריקה

  רזולוציה

  סוג קובץ

  גודל סריקה

  סריקת דף ארוך

חיתוך אוטומטי 
(MFC-

J870DW(  

מחיקת צבע 
  רקע

ניתן לסרוק מסמכים לכרטיס זיכרון או 
  .USBכונן הבזק 

מחשב  בחירת  לדוא"ל
  אישי

לבן או צבעוני - ניתן לסרוק מסמך שחור
  ליישום הדוא"ל שלכם.

  Brotherמאפשר לכם לחבר את מכשיר_ ®SkyDrive  אינטרנט
  לשירות אינטרנט.

יתכן כי קיימים שירותי אינטרנט נוספים 
ו/או שמות שירותים שונו על ידי הספק 

  מאז פרסום מסמך זה. 

15  

Box _

Google 
Drive™ 

_

Evernote® _

Dropbox _

Facebook _

Picasa Web 
Albums™ 

_

Flickr® _

רשימה זו מופיעה 
כאשר כל שם 

קיצור דרך נלחץ 
  שניות. 2למשך 

עריכת שם 
  קיצור דרך

  16  ניתן לשנות את שם קיצור הדרך. __

  16  מחיקת קיצור דרך.__  מחיקה

עריכת שם קיצור   ם קיצור דרךש  עריכה/מחיקה
  דרך

  16  ניתן לשנות את שם קיצור הדרך. _

  16  מחיקת קיצור דרך._  מחיקה

  הגדרות ברירת המחדל מוצגות במודגש ועם כוכבית. 
  



 

169  

  (דיו) 

  עמ'   תיאורים  אפשרויות  3רמה   2רמה   1רמה 

  דיו 
 Print Quality_  הדפסת ניסיון

Alignment 

את איכות או יישור  מאפשר לכם לבדוק
  ההדפסה.

86  

87  

 Black_  ניקוי

Colour 

All 

  86  ניקוי ראש ההדפסה.

  ♦ראה   בדיקת כמות הדיו הזמינה.  __  כמות דיו

  ראה מדריך מתקדם למשתמש ♦

  הגדרות ברירת המחדל מוצגות במודגש ועם כוכבית. 

  
  

  )J870DW-MFC(דיסק) ( 

  עמ'   יםתיאור  אפשרויות  3רמה   2רמה   1רמה 

שלכם יכול להדפיס על   Brotherמכשיר__  מדיסקהעתקה   דיסק
דיסקים עם הציפוי הדרוש להדפסה, 

-ו  CD-R/RW, DVD-R/RWלרבות
Blu-ray Disc™ .  

  ראה +

__  העתקה מתצלום  

__  הדפסה מכרטיס  

  + ראה מדריך לתוכנה ולרשת

   הגדרות ברירת המחדל מוצגות במודגש ועם כוכבית.
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  )Fi-Wi(הגדרת  
  

   הערה

במסך  Wi-Fiשנו את כל ההגדרות לחיבור  . Home, לא ניתן לשנות את ההגדרות ממסך ®Wi-Fiלאחר הגדרת 
 ההגדרות.

  
  

  1רמה   2רמה   3רמה   אפשרויות  תיאורים  עמ'

ניתן להגדיר ידנית את תצורת שרת  ‡ראה 
  ההדפסה שלכם לרשת אלחוטית.

_ _   אשף הגדרה

  
 Wi-Fiניתן להגדיר את תצורת הגדרות  Wi-Fiת הגדר

  באמצעות מחשב אישי.

_ _ הגדרה עם 
 מחשב אישי

ניתן להגדיר בקלות את הגדרות הרשת 
האלחוטית שלכם באמצעות שיטת 

  הלחיצה על מקש אחד.

_ _ WPS/AOSS 

ניתן להגדיר בקלות את תצורת הגדרות  ראה +
עם  WPSהרשת האלחוטית באמצעות 

  .PINקוד 

_ _ WPS  עם קוד
PIN  

  ראה מדריך הגדרות מהיר ‡

 + ראה מדריך לתוכנה ולרשת

 הגדרות ברירת המחדל מוצגות במודגש ועם כוכבית. 

  
 

  בחריץ הנכון. USBבעת שימוש בכרטיסי זיכרון או כונן הבזק 

  עמ'  תיאורים  אפשרויות  3רמה   2רמה   1מה 

  ).161" בעמ' תצלום(ראה "  תצלום 

  ).156" בעמ' למדיה(ראה "  למדיה סריקה

  ).166" בעמ' אינטרנט(ראה "  אינטרנט

-MFC)דיסק 
J870DW(  

  ).169" בעמ' (MFC-J870DW)יסק (ראה "ד

DPOF  _ __ מציג את מסך ההגדרות שלDPOF   ראה♦  

  ראה מדריך מתקדם למשתמש ♦

  הגדרות ברירת המחדל מוצגות במודגש ועם כוכבית. 
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  הזנת טקסט
  ר עליכם להזין טקסט למכשיר המקלדת תופיע על מסך המגע.כאש

  למעבר בין אותיות, מספרים ותווים מיוחדים. לחצו על 
  

 
  
  

   הערה

  כדי לשנות אותיות קטנות או גדולות לחצו על.  

 .ניתן לשנות את הגדרות המקלדת של מסך המגע  

  שינוי הגדרת המקלדת" "(למידע נוסף, ראה 
 ).12בעמ' 

  

  רווחים הכנסת

  להזזת הסמן.◄ או שניתן ללחוץ על  .Spaceלהזנת רווח, לחצו על 

  

   הערה

 התווים הזמינים עשויים להשתנות מארץ לארץ. 

  

  ביצוע תיקונים

הזינו את התו . להזזת הסמן לסימון הלא נכון, ואז לחצו על ◄ אם הזנתם תו לא נכון וברצונכם לשנותו, לחצו על 
  ש בסמן כדי לשוב אחורה ולהכניס אותיות.ניתן גם להשתמ הנכון.

 למחיקת כל התווים. לכל תו שברצונכם למחוק, או לחצו ממושכות על  לחצו על 
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  מפרטים      ד
  
  

 כללי
  
  

   הערה

 ./http//:www.brother.comלמפרטים נוספים נא לבקר בכתובת:  פרק זה מציג סיכום של מפרטי המכשירים.

  
 

  הזרקת דיו  סוג מדפסת

   x 1פיות  210עם   Piezo לבן:-שחור ראש הדפסה

 x 3פיות  210עם   Piezo צבעוני: 

 מ"ב 128 קיבולת זיכרון

  ולוח מקשים TFT1מ"מ) צג גבישים נוזליים צבעונים  67.5אינטש ( 2.7 (גבישים נוזליים) LCDצג 

  הרץ 50/60וולט  220-240חילופין של  זרם  מקור אספקת חשמל

 (MFC-J650DW) 2צריכת חשמל

  3וואט 18-כ מצב העתקה:

   4וואט 4-כ :Readyמצב 

  3וואט 1.1-כ מצב שינה:

  4 5וואט 0.2-כ כבוי:

(MFC-J870DW)  

  3וואט 18-כ מצב העתקה:

   4וואט 4-כ :Readyמצב 

  3וואט 1.3-כ מצב שינה:

  4 5וואט 0.2-כ כבוי:

  
  לכסוניתאמדד   1

 צריכת החשמל משתנה במקצת על פי סביבת השימוש או הבלאי של החלקים. . USBכאשר המכשיר מחובר לממשק מדד   2

 דגם מודפס.   ISO/IEC 24712 סטנדרטית/מסמך: רזולוציה:ית, צדד-דהדפסה חעת שימוש במזין המסמכים האוטומטי,   3

 .2.0גרסה   62301IECמדד לפי תקן   4

 שיר כבוי, הוא נדלק אוטומטית באופן תקופתי לתחזוקת ראש ההדפסה ומכבה את עצמו.ם כאשר המכ  5
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    ממדים

180 mm

410 mm

374 mm

519 mm
  

 

  ק"ג 9.2 – (MFC-J650DW)  משקל

(MFC-J870DW) – 9.5 ק"ג  

  לחץ קול רמת רעש

   1(מקסימאלי) LPAm = 50 dB(A)הפעלה: 

  3, 2הספק קול

      העתקה: 

 LWAD = 6.14 B(A) לבן)-(שחור   

  LWAD = 5.96 B(A)(צבעוני)  

  :Readyמצב 

 LWAD = 3.23 B(A)לבן/צבעוני)-(שחור  

  C10-35°הפעלה:  טמפרטורה

  20-33°C איכות הדפסה מיטבית:

   (ללא עיבוי) 20-80% הפעלה: לחות 

 (ללא עיבוי) 20-80% איכות הדפסה מיטבית:

  דפים 20עד   מזין מסמכים אוטומטי

   Letterאו  A4גר'/מ"ר גודל  80 נייר:

   מ"מ 148-215.9 רוחב מזין מסמכים אוטומטי: גודל מסמך

  מ"מ 148-355.6 אורך מזין מסמכים אוטומטי:

   מ"מ 215.9עד  רוחב זכוכית סורק:

 מ"מ 297עד  אורך זכוכית סורק:

  
  רמת הרעש תלויה בתנאי ההדפסה.  1

  ISO9296תקן  על פי  2

ציוד זה  אינו מתאים לשימוש בחדרים שבהם אנשים עוסקים בעבודה המצריכה ריכוז רב. ) A)LWAd>6.30 Bציוד משרדי עם רמת רעש של   3
  יש לשים בחדרים נפרדים בשל פליטת הרעש. 
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  חומרי הדפסה
  

 מגש ניירות  קלט נייר

 סוג נייר  

Plain,inkjet  ,(נייר מצופה)Glossy 1 2 ,1ושקפים  

 3גודל נייר :   

A4, Letter ,Executive  A5, A6טפות , מע(Com-10, DL, 
Monarch) ,Photo  )10 x 15  ,(ס"מPhoto 2L  )13 x 18  (ס"מ

  מ"מ) x 203 127וכרטיסיות אינדקס (

  מ"מ 98-215.9 רוחב: 

  מ"מ 148-297 אורך:  

 .30למידע נוסף, ראה "משקל, עובי וקיבולת נייר" בעמ' 

 :קיבולת מגש ניירות מרבית  

  "רגר'/מ Plain 80דפים של נייר  100-כ

 

  Photoמגש נייר  

 :סוג נייר  

Plain ,Inject  (נייר מצופה) וניירGlossy1  

 גודל נייר 

Photo  )10x15 ו (ס"מ-Photo L )89x127 (מ"מ  

  מ"מ 89-102רוחב: 

  מ"מ 127-152אורך: 

 קיבולת מגש ניירות מרבית 

  גיליונות 20-כ

  

פונה כלפי מעלה במגש  גר'/מ"ר (פלט הדפסה Plain 80דפים של נייר  50עד   פלט נייר
 1פלט הנייר)

  
  או שקפים, נא להוציא את הדפים המודפסים ממגש פלט הנייר מיד לאחר יציאתם מהמכשיר למניעת מריחות צבע. Glossyבנייר    1

   השתמשו אך ורק בשקפים המומלצים להדפסת הזרקת דיו.    2

  .30ראה "סוג וגודל נייר לכל פעולה" בעמ'   3
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  פקס
  

ITU-T Group  תאימות 3 

  גיבוי אוטומטי מהירות מודם

  סל"ש14,400

   )A4מ"מ ( 208 מזין מסמכים אוטומטי: רוחב סריקה

  )A4מ"מ ( 204 זכוכית סורק:

 )A4מ"מ ( 204  רוחב הדפסה

  רמות) 256סיביות ( 8לבן: -שחור סקאלה אפורה

   רמות) 256סיביות לצבע/ 8סיביות ( 24 צבעוני:

  Standard  רזולוציה

203 x 98 dpi לבן)-(שחור  

203 x 196 dpi (צבעוני)  

Fine 

203 x 196 dpi לבן/צבעוני)-(שחור  

Superfine  

203 x 392 dpi לבן)-(שחור  

Photo  

203 x 196 dpi לבן)-(שחור  

  מספרים x 2שמות  100 פנקס כתובות

 6עד   קבוצות

 מספרי חיוג ידני) 50מספרי חיוג מהיר/ 40( 90  שידור 

 דקות 5פעמים במרווחי זמן של  3   וג חוזר אוטומטיחי

 1דפים 200עד  זיכרון שידור

 1דפים 200עד  קבלת פקסים כשהנייר אזל

 
והמפרטים והחומרים המודפסים   ).MMR, קוד Standard" (מכתב עסקי אופייני, רזולוציית T Test Chart #1-ITU"דפים" מתייחס אל "   1

  דעה מראש. כפופים לשינויים ללא הו
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  העתקה
  

  כן/כן  לבן-צבעוני/שחור

 1מ"מ 204  רוחב עותק

  דפים 99ערימה/מיון עד   עותקים רבים

 ) 1%(בתוספות של  400%עד  25%  הגדלה/הקטנה

 x 2400 dpi 1200הדפסה עד   רזולוציה

  כן צדדית-העתקה דו

  :סוג נירPlain 

  :גודל נירA4, Letter, A5 

  .A4נייר בגודל  בעת העתקה על   1
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PhotoCapture Center™  
  

  מ"ב) 128—מ"ב Memory Stick Duo™  )16  1מדיה תואמת

Memory Stick PRO Duo™  )256 מ"ב) 32—מ"ב  

Memory Stick Micro™ (M2™) ) מ"ב) 32 –מ"ב  256עם מתאם  

  ג"ב) 2 –מ"ב  32כרטיס מולטימדיה (

  ג"ב) 4 –מ"ב  128כרטיס מולטימדיה פלוס (

  ג"ב) 1 –מ"ב  64יס מולטימדיה נייד עם מתאם (כרט

  ג"ב) 2 –מ"ב  SD )16כרטיס זיכרון 

miniSD  ) ג"ב) 2 –מ"ב  16עם מתאם  

microSD ) ג"ב) 2 –מ"ב  16עם מתאם  

  ג"ב) 32 –ג"ב  SDHC  )4כרטיס זיכרון

miniSDHC  ) ג"ב) 32 –ג"ב  4עם מתאם  

microSDHC  ) ג"ב) 32 –ג"ב  4עם מתאם  

  ג"ב) 128 –ג"ב  SDXC )48כרטיס 

  USB2כונן הבזק 

 1200x6000 dpiעד   רזולוציה 

    סיומת קובץ

  )2.1(עד גרסה  Exif DCF), 1.1, גרסה 1.0(גרסה  DPOF  (פורמט מדיה)

   MOV 4, AVI 3JPEG ,4הדפסת תצלום:   (פורמט תמונה)

  (צבעוני) JPEG ,PDF :סריקה למדיה

TIFF ,PDF  לבן)-(שחור  

 USBקבצים (התיקייה שבתוך כרטיסי הזיכרון או כונן הבזק  999עד   מספר קבצים
  נכללת גם כן)

הקובץ יאוחסן ברמת התיקייה הרביעית של כרטיס הזיכרון או כונן הבזק   תיקייה
USB .  

  5ס"מ) 13x18( Photo2Lס"מ),  A4, Letter ,Photo  )10x15  הדפסה ללא גבולות

  
  אינם כלולים. USBבזק כרטיס זיכרון, מתאמים וכונן ה   1

  USB 2.0תקן    2
  ג"ב 64של עד  USBתקן אחסון המוני 

 FAT12/FAT16/FAT32/exFAT פורמט תמיכה:

  מתקדם אינו נתמך. JPEGפורמט    3

4   Motion JPEG  .בלבד  

  .30ראה "סוג וגודל נייר" לכל פעולה בעמ'   5



 

178 

PicBridge  
  

 .CIPA DC-001צרי צילום והדמיה של האגודה למו  PictBridgeתמיכה בתקן   תאימות

  למידע נוסף.   /http://www.cipa.jp/pictbridgeנא לבקר באתר 

  ישיר USBממשק   ממשק
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  סורק
  

 כן/כן  לבן-צבעוני/שחור

  כן  TWAINתואם 

 / Windows® 87/Windows Vista®/Windows® 1(Windows® XP   
(Mac OS X v10.6.8, 10.7.x, 10.8.x) 

  כן  WIAתואם 

/Windows Vista®/Windows® 7/Windows® 8) 1(Windows® XP  

 (Mac OS X v10.6.8, 10.7.x, 10.8.x)כן    ICAתואם

  סיביות עיבוד צבע (קלט) 30 עומק צבע

   רמות לצבע 256סיביות עיבוד צבע (פלט)  24

 יבוד צבע (קלט)סיביות ע 10 סקאלה אפורה

  רמות לצבע 256סיביות עיבוד צבע (פלט)  8

    2(משובץ) x 19200 dpi 19200עד  רזולוציה

  (אופטי) (זכוכית סורק)  x 2400 dpi 1200עד

   (אופטי) (מזין מסמכים אוטומטי)  x 600 dpi 1200עד

  (זכוכית סורק) רוחב ואורך סריקה

   מ"מ 213.9עד  רוחב: 

   "ממ 295אורך:  עד 

  (מזין מסמכים אוטומטי)

   מ"מ 213.9רוחב: עד 

 מ"מ 353.6אורך: עד 

 
1   Windows® XP   במדריך למשתמש זה כולל אתWindows® XP Home Edition, Windows® XP Professional ו-Windows® XP 

Professional x64 Edition.  

 ®Windows® XP, Windows Vista®, Windowsלמערכת הפעלה  AWIבעת שימוש במנהל התקן  x 1200 dpi 1200סריקה מרבית של    2
  ).Brotherבאמצעות תוכנית השירות לסורק של  x 19200 dpi 19200(ניתן לבחור רזולוציה של עד   Windows® 8-ו  7
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  מדפסת
  

 x 6000 dpi 1200עד   רזולוציה

 ]1מ"מ (ללא גבולות) 210מ"מ [ 204  3רוחב הדפסה

 x 203 127ס"מ), כרטיסיות אינדקס ( A4, Letter, A6 ,Photo )10 x 15 2ללא גבולות
  ס"מ) 13 x 18( Photo 2Lמ"מ), 

  כן  צדדית-העתקה דו

  :סוג נירPlain 

  :גודל נירA4, Letter, A5 

  4מהירות הדפסה

  ).Onכאשר תכונת הדפסה ללא גבולות מופעלת (   1

  30.ראה "סוג וגודל נייר לכל פעולה" בעמ'   2

  .A4עת הדפסה על נייר בגודל ב   3

 http:www.brother.comלמפרטים נוספים נא לבקר בכתובת:   4
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  ממשקים
  

 1 2USB  כבל ממשקUSB 2.0  מטרים. 2שאורכו אינו עולה על 

  ומעלה 5קטגוריה  UTPכבל אתרנט   J870DW)-(MFC 3כבל רת"ם

  הוק)-(תשתית/מצב אד IEEE 802.11b/g/n  רת"ם אלחוטית

IEEE 802.11g/n (Wi-Fi Direct™) (MFC-J870DW) 

NFC  (MFC-J870DW)  כן 

  
 .USB 1.1ניתן גם לחבר את המכשיר למחשב עם ממשק  עתיר מהירות. USB 2.0למכשיר שלכם ממשק   1

  .צד שלישי אינן נתמכות USBיציאות   2

 . ראה מדריך לתוכנה ולרשת.182ראה "רשת" בעמ'    3
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  רשת
  

    הערה

 על מפרטי רשת, ראה מדריך למשתמש לרשת.  למידע נוסף

  
ניתן לחבר את המכשיר שלכם לרשת להדפסת רשת, סריקת רשת, שליחת פקסים מהמחשב האישי, קבלת פקסים 

. נכללת גם  PhotoCapture Center™1בלבד), הגדרה מרחוק וגישה לתצלומים מתוכנת  Windows®למחשב האישי (
  .Brotherשל  2tBRAdmin Ligh תוכנית ניהול רשת 

  
  

SSID )32  (תוויםWEP 64/128  ,סיביותWPA-PSK (TKIP/AES)  רשת אלחוטית  
WPA2-PSK (AES)

  
 אבטחה

  
AOSS™ - הגדרה אלחוטית  כן  

WPS   - תוכנית שירות לתמיכה   כן  
 
  126.ראה "דרישות מחשב" בעמ'    1

2   )®(Windows שו בגרסת תוכנית השירות אם אתם זקוקים לניהול מדפסת מתקדם יותר, השתמBRAdmin Professional   האחרונה של
Brother   הזמינה להורדה מאתרhttp://solutions.brother.com/.  

 ./http://solutions.brother.comזמינה להורדה באתר   Brotherהאחרונה של  BRAdmin Light(מקינטוש) גרסת 
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  דרישות מחשב
  

 מערכות הפעלה ופונקציות תוכנה נתמכות

פלטפורמת מחשב וגרסת מערכת 
 הפעלה

שטח פנוי על הכונן   ממשק מחשב אישי
 הקשיח להתקנה

502.11b/g/n 
  אלחוטי

10/100 Base-
TX

  6(אתרנט)

USB2 למנהלי  מעבד
 התקנים

מים ליישו
(כולל 

מנהלי 
 התקנים)

Windows®  

מערכת 
  הפעלה

 

Windows® XP 
Home4 ,1 

Windows® XP 
Professional1,4 

   הדפסה

   3פקס במחשב האישי

   סריקה

  5או כרטיס זיכרון) USB(דיסק נשלף (

 5גישת רשת למדיה (רת"ם)

 32מעבד של 
או  (x86)סיביות 

(x64)סיביות  64

 ג"ב 1 מ"ב 150

 Windows  
Vista®1 4 

 ג"ב 1.3 מ"ב 500 

 Windows® 71, 4 

Windows® 81, 4 

  מ"ב 650 

 Windows Server® 

2003 

Windows Server® 

2003 R2 

Windows Server® 

2008 

 לא זמין  מ"ב 50  מדפיס לא זמין

 Windows Server® 

2008 R2 

Windows Server® 

2012 

 64מעבד של 
 (x64) סיביות 

מערכת 
הפעלה 

Macintosh  

Mac OS X v10.6.8 

Mac OS X v10.7.x  

Mac OS X v10.8.x 

  הדפסה

פקס במחשב האישי 
  3(שליחה)

 סריקה

 מ"ב 550 מ"ב Intel 80 ®מעבד  

     

        תנאים: 

תוכנית שירות סורק  .x 1200 1200, רזולוציה של WIAלמערכת   1
 x 19200 dpi 19200מאפשרת הגברת רזולוציה עד   Brotherשל

 של צדדים שלישיים אינן נתמכות. USBיציאות   2
 לבן בלבד.-פקס במחשב האישי תומך בפקסים בשחור  3
4  PaperPort™ 12SE   תומכתWindows® XP Home  )SP3   או

 XP Professional x64או יותר),   SP3(  XP Professionalיותר), 
Edition )SP2   ,(או יותרWindows Vista® )SP2  יותר), או

Windows® 7 ו-Windows® 8.  
 PhotoCaptureדיסק נשלף וגישת רשת למדיה הן פונקציות    5

Ceneter™.  
 בלבד. J870DW-MFCדגם    6

למנהלי ההתקנים העדכניים ביותר, נא לבקר באתר בכתובת: 
http://solutions.brother.com/   

מנים המסחריים ושמות המותגים והמוצרים הם קניין כל הסי
 החברות שלהם.

  



 

184 

  אביזרים מתכלים
  

המכשיר עושה שימוש במחסניות בצבעי שחור, צהוב, כחול ואדום הנפרדות  דיו
 מערכת ראש ההדפסה.

בהתקנה הראשונה של ערכת מחסניות דיו המכשיר ישתמש בכמות דיו למילוי  משך השימוש במחסנית דיו
תהליך זה יתרחש פעם אחת  פרות אספקת הדיו לתדפיסים איכותיים.שפו

לאחר תום התהליך למחסניות המצורפות למכשיר תהיה תפוקת דיו  בלבד. 
).  עם כל מחסניות הדיו הבאות ניתן 80%נמוכה יותר ממחסניות סטנדרטיות (

 להדפיס את מספר הדפים המצוין.

  Super High Yield Black> LC121XLBK> החלפת אביזרים מתכלים

<Super High Yield Yellow> LC121XLY  

<Super High Yield Cyan> LC121XLC  

<Super High Yield Magenta> LC121XLM 

  1דפים 300-כ –שחור, צהוב, כחול ואדום 

<High Yield Black> LC123BK  

<High Yield Yellow> LC123Y  

<High Yield Cyan> LC123C  

<High Yield Magenta> LC123M 

 1דפים 600-כ –שחור, צהוב, כחול ואדום 
  .  ISO/IEC 24711תפוקת מחסנית משוערת מוצהרת על פי תקן  1

למידע נוסף על החלפת אביזרים מתכלים, בקרו אותנו באתר 
http://solutions.brother.com/  

  
  
  
  

  ?™Innobellaמהו 

 .Brotherהיא מגוון של אביזרים מתכלים מקוריים של  ™Innobellaסדרת 
(יפה  Bella-(חדשנות) ו Innovationמקורו במילים   "™Innobella"השם 

באיטלקית) ומייצג את הטכנולוגיה "החדשנית" המספקת לכם תוצאות 
  הדפסה "יפות" ו"עמידות לאורך זמן".

ממליצה על נייר תצלומים   Brotherחברת בעת הדפסת תמונות מצולמות,
קל יותר לקבל  ) להדפסה איכותית. BP71(סדרת  (Glossy Photo)מבריק 

  .™Innobellaתדפיסים מבריקים ואיכותיים עם דיו ונייר של 

 

  
  
  



 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  נא לבקר אותנו באינטרנט בכתובת:
com/http://www.brother.  

  
  

מקומיות   Brotherחברות המכשירים מאושרים לשימוש בארץ שבה הם נרכשו בלבד. 
  והמפיצים שלהן תומכים אך ורק במכשירים שנרכשו בארצותיהם.
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