
 

 
PJ-722/PJ-723/PJ-762/PJ-763/PJ-763MFi/PJ-773   

 מדריך למשתמש  

 תרגום מאנגלית – עברית

 .  PJ-722/PJ-723/PJ-762/PJ-763/ PJ-763MFi/PJ-773אנו מודים לך על רכישת המדפסת הניידת התרמית 
  Brotherמומלץ לשמור מסמך זה בקרבת מקום לצורך עיון בעתיד.  להורדת המדריכים האחרונים, בקר במרכז הפתרונות של 

(support.brother.com/) ,  שם תוכל גם להוריד את מנהלי ההתקנים והיישומים העדכניים ביותר עבור המדפסת שלך, לקרוא
שאלות נפוצות ועצות לפתרון בעיות וללמוד על פתרונות הדפסה מיוחדים.  

 

 מדריכים זמינים  

  -ב Brotherכז הפתרונות של  ניתן להוריד את המדריכים האחרונים ממר
support.brother.com   

מדריך זה מספק מידע בטיחות;  קרא אותו לפני השימוש     1 מדריך בטיחות מוצר
 על מדפסת. 

   2 מדריך למשתמש

מדריך זה מספק מידע בסיסי אודות השימוש על מדפסת  
 יחד עם עצות מפורטות לפתרון בעיות.  

, ומידע נוסף  המדריך למשתמש מדריך זה כולל את תוכן   3 מדריך למשתמש מקוון
אודות ההגדרות והפעילות של המדפסת, חיבור הרשת  

 והגדרות, עצות לפתרון בעיות והוראות תחזוקה.  

   AirPrint 3מדריך 
להדפסה   AirPrint  -מדריך זה מספק מידע לשימוש ב

 .  iOSאו   Macמהתקן  

מדריך הדפסת ענן של  
3 Google   

מדריך זה מספק פרטים על אופן השימוש בשירותי  
Google Cloud Print  ™  .להדפסה באינטרנט 

מדריך הדפסה/סריקה לנייד  
  הדפס וסריגה'Brotherעבור 

3  

מדריך זה מספק מידע שימושי אודות הדפסה מהמכשיר  
הנייד כאשר המדפסת וההתקן מחוברים באמצעות  

Bluetooth  אוWi-Fi  .® 

P-Touch Template  
3 Manual    מדריך זה מספק מידע על תבניתP-Touch  . 

התייחסות להדפסה עם  

   3 פקודה

מדריך זה מספק מידע אודות פקודות בקרת מדפסת  
 לשליטה ישירה על מדפסת. 

 חוברת הוראות מודפסות בקופסא.  1
 בתקליטור המצורף.   PDFמדריך   2
 .  Brotherבאתר האינטרנט של מרכז הפתרונות של   PDFמדריך   3

 

 )לחצן הפעלה(   0 1
 הזנה(  ) 1Jלחצן | 2
 בלבד(   Bluetooth( )PJ-762/PJ-763/PJ-763MFi) 0לחצן  3

>=<(Wi-Fi )( לחצןPJ-773   )בלבד 
 מחוון הפעלה   4
 מחוון נתונים   5
 מחוון מצב   6
 בלבד(   Bluetooth( )PJ-762/PJ-763/PJ-763MFi) 0מחוון  7

>=<(Wi-Fi )( מחווןPJ-773   )בלבד 
 שחרור המכסה  8
 חריץ יציאת נייר  9

 בר תלישה  10
 חריץ הזנת נייר  11
 USBיציאת  12
   DCמחבר  13
 תפסי סוללה   14
 תא הגנת הסוללה ביחד הנטענת )תקע הרכבה של חיבור המצבר(  15

 נוריות חיווי 

PJ-722/PJ-723   

  

PJ-762/PJ-763/PJ-763MFi   

 

 

 

  

נוריות המחוונים מהבהבות ומציינות את מצב המדפסת.  כל מחוון עשוי להאיר או להבהב 
בירוק, אדום, כתום או כחול.  

 
 תיאור כללי  

PJ-773   

13  
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הניתנת לטעינה   Li-ion-הסרת סוללת ה

 פעולה  )הפעלה(  0לחצן  פונקציית

לחץ לחיצה ארוכה על הלחצן למשך כשנייה אחת, עד   הפעל את המדפסת  
 שמחוון ההפעלה יופעל.  

 כבה את המדפסת  

לחץ לחיצה ארוכה על הלחצן למשך כשנייה אחת או  
לחץ עליו פעמיים במהירות, בהתאם להגדרת המדפסת  

  )לקבלת מידע נוסף, עיין במדריך למשתמש המקוון(.  

 פעולה  )הזנה( פונקציית לחצן  

 הזנת נייר  

 טען את הנייר ולחץ על הלחצן כדי להזין את הנייר.  

 הדפס את הגדרות המדפסת  

כדי להדפיס את הגדרות המדפסת מבלי לחבר את  
 המדפסת למחשב שלך או למכשיר נייד:  

 הפעל את המדפסת וודא שלא טעון נייר.   1
לחץ לחיצה ארוכה על הלחצן עד שנוריות מחוון   2

 הנתונים יהיו באדום.  
  טען נייר.   3

-Q )Bluetooth( )PJפונקציית לחצן 

762/PJ-763/PJ-763MFi   )בלבד 

 פעולה 

הפעל/בטל את פונקציית  
Bluetooth   

לחץ לחיצה ארוכה על הלחצן למשך שנייה אחת כדי  
של    Bluetooth -לאפשר או לנטרל את פונקציית ה

 המדפסת.  
 

(Wi-Fi )  פונקציית לחצן
(PJ-773   )פעולה  בלבד 

- אפשור/נטרול של פונקציית ה
Wi-Fi    אחת כדי לאפשר או   לחץ לחיצה ארוכה על הלחצן לשניה

 של המדפסת.    Wi-Fi -לנטרל את פונקציית ה

כדי להגדיר   WPS-השתמש ב
   Wi-Fiבקלות הגדרות 

לחץ לחיצה ארוכה על הלחצן למשך כחמש שניות לערך  
באמצעות    Wi-Fi-כדי לקבוע את תצורת הגדרות ה

WPS   . 
 הזז את תפסי הסוללה ביחד למצב לא נעול ולאחר מכן הסר את הסוללה ביחד.   .1

  

 תפסי סוללה  1

 הכנס את יחידת הגנת גוף הטעינה לתוך בית הסוללה ביחד עד שיינעל במקומו.  .2

 למצב הנעילה.  1  הזז את תפס הסוללה ביחד .3

 הניתנת לטעינה  Li-ion-טוען את סוללת ה

 הערה  

הניתנת לטעינה מיד לאחר הרכישה תוך שימוש בהליך  Li-ion-טען את סוללת ה •
 הבא.  

 נטענת במלואו למשך עד שלוש שעות.    Li-ionיש לטעון סוללת  •
 דפים.   600 -כאשר הסוללה ביחד טעונה לגמרי, היא מאפשרת להדפיס כ

 הניתנת לטעינה.   Li-ion-כבה את המדפסת והתקן את סוללת ה .1

השתמש במתאם זרם החילופין ובכבל החשמל כדי לחבר את המדפסת לשקע   .2
 .DCאו השתמש במתאם הרכב כדי לחבר את המדפסת לשקע חשמל , ACחשמל  

 
ניתנת לטעינה )אופציונלי(   Li-ionהשתמש בסוללת 

 ניתנת לטעינה   Li-ion-התקנת סוללת ה

 למצב לא נעול.   1העבר את תפס הסוללה ביחד  .1

במצב שחרור הנעילה, הסר את מארז ההגנה  2בעת החזקת תפס הסוללה ביחד  .2
 של מסוף הטעינה.  

כאשר הסוללה ביחד נטענת לגמרי, מחוון המצב נכבה. נתק את מתאם זרם   .3

המכונית ממחבר זרם   או את מתאם    החילופין 
 החילופין.  

 ניתנת לטעינה  Li-ionעוצר את הטעינה של סוללת 
הרכב   מתאם  או  החילופין  זרם  מתאם  את  נתק  ביחד,  הסוללה  טעינת  את  להפסיק  כדי 

.  DC-ממחבר ה
  

  

  
   1תפס סוללה  1
 2  תפס הסוללה ביחד  2
 יחידת הגנה על מחבר טעינה  3

 . 2שחרר את תפס הסוללה ביחד  .3
 נע חזרה למצב הנעילה.   2תפס הסוללה ביחד 

הניתנת לטעינה לתוך בית הסוללה ביחד עד שהיא   Li-ion-הכנס את סוללת ה .4
 תינעל במקומה. 

  

 תושבת הסוללה ביחד  4
 יון נטענת  - סוללת ליתיום 5

 ניתנת לטעינה   Li-ionהערות אודות השימוש בסוללת 

 טען את הסוללה ביחד לגמרי לפני השימוש. אל תשתמש בה לפני טעינה מלאה.  ■

 יותר מהדפסה בהירה. הדפסה כהה פורקת את הסוללה ביחד מהר  ■

הדו  בתיבת  ההדפסה  צפיפות  הגדרת  את  בכלי  -התאם  או  המדפסת  מנהל  של  שיח 

 במדריך למשתמש המקוון(.   הגדרת המדפסת )עיין

אחרת הסוללה ביחד לא  , C°  40 - 0טעינת הסוללה ביחד חייבת להתבצע בסביבות  ■

 תיטען, ומחוון המצב יישאר דולק. 

 אם אתה משתמש על מדפסת כאשר גם הסוללה ביחד מותקנת וגם כאשר  ■

מתאם זרם חילופין או מתאם מכונית מחוברים, מחוון המצב עלול לכבות ולטעון גם אם  

 במלואה. הסוללה ביחד לא טעונה 

 יון נטענת -מאפייני סוללת ליתיום
  Li-ionכדי להבטיח את הביצועים הגבוהים ביותר ואת משך החיים הארוך ביותר מסוללת  

 הניתנת לטעינה:  

אל תשתמש בסוללה או תאחסן אותה במיקום החשוף לטמפרטורות גבוהות או נמוכות   ■
במיוחד, שכן היא עלולה להתרוקן מהר יותר. דבר זה עשוי להתרחש בעת שימוש  

או יותר( במיקום החשוף    90%נטענת אם טעינה גבוהה )טעינה של   Li-ionבסוללת 
 לטמפרטורות גבוהות. 

 סון המדפסת לפרקי זמן ארוכים. הוצא את הסוללה ביחד בעת אח ■

במקום קריר ויבש מחוץ לאור שמש   50%-אחסן סוללה בעלת טעינה של פחות מ ■
 ישיר. 

 טען את הסוללה ביחד מחדש כל חצי שנה, אם היא מאוחסנת לתקופות זמן ארוכות.  ■

 חבר את המדפסת למקור חשמל חיצוני

 אופציונלי( ) ACהתחברות לשקע חשמל 
הקרוב כדי להפעיל את המדפסת או לטעון את סוללת    ACחבר את המדפסת לשקע חשמל  

 .  ACהניתנת לטעינה באמצעות חשמל  Li-ion -ה

 חבר את מתאם זרם החילופין למדפסת.   .1

 חבר את כבל החשמל למתאם זרם החילופין.   .2

 הרץ(.   60 - 50וולט ז"ח,   240 - 100ז"ח חבר את כבל החשמל לזרם חילופין )  .3

  

 תפקודי הכפתור 

 מחוון הפעלה   1
 מחוון מצב   2

 הנעילה. למצב  1  הזז את תפס הסוללה ביחד .5



 מתאם ז"ח )זרם חילופין(  1
   ACכבל חשמל מסוג   2

 הערה  

הם אביזרים אופציונליים.  בעת רכישה,   ACמתאם זרם החילופין וכבל החשמל מסוג  
בחר את המתאם ואת כבל החשמל המתאימים לאזור ולסוג שבו ייעשה שימוש על 

 מדפסת. 

 במחשב או בהתקן נייד התקן תוכנה  

מספר שיטות הדפסה זמינות בהתאם לדגם המדפסת ולמחשב או למכשיר הנייד שבו  
 אתה משתמש להדפסה.  

לקבלת מידע נוסף ולהתקין יישומים אחרים במחשב או   במדריך למשתמש המקוון עיין
 במכשיר הנייד שלך לפי הצורך.  

 התקנת מנהל ההתקן והיישומים של המדפסת  
 (  Macאו במחשב ® Windowsוש במחשב  )בעת שימ

התקן את מנהל ההתקן של  , Macאו ממחשב    ®Windowsכדי להדפיס ממחשב 
 ויישומים אחרים במחשב.   P-Touch  -המדפסת, את עורך ה

והורד את תוכנית   ( /www.brother.com/instבקר באתר האינטרנט שלנו ) .1
 קנה עבור התוכנה והמסמכים.  ההת

שהורד ובצע את ההוראות שעל המסך כדי להמשיך    exe. -לחץ פעמיים על קובץ ה .2
 בהתקנה.  בחר את התוכנה הרצויה בחלון בחירת התוכנה של תוכנית ההתקנה.  

 מעדכן את מנהלי ההתקנים והיישומים של המדפסת  
באפשרותך להוריד את הגירסאות האחרונות מאתר האינטרנט של מרכז הפתרונות של  

(support.brother.com/Brother )  .  מומלץ לבקר באתר האינטרנט כדי לוודא שברשותך
 הגירסה העדכנית ביותר של מנהלי ההתקנים והיישומים.  

 זמינה.  ( SDKערכת פיתוח תוכנה )
   Brotherבקרו במרכז המפתחים של  

(www.brother.com/product/dev/index.htm)  .

 אופציונלי( ) DCהתחברות לשקע חשמל 
חשמל   לשקע  את המדפסת  כדי    12  -ב  DCחבר  דומה(  או  סיגריות  )מצית  וולט שברכב 

  - לטעינה באמצעות חשמל ה  הניתנת  Li-ion  -להפעיל את המדפסת או לטעון את סוללת ה
DC   .של המכונית 

 וולט ברכב.    12של  DCחבר את מתאם האוטו לשקע החשמל  .1

 חבר את מתאם הרכב למדפסת.  .2

  
 1מתאם לרכב 

 הערה 
 מתאם הרכב הוא אביזר אופציונלי.  •

ידי רכב עשוי להשתנות.  מהירות ההדפסה עשויה להשתנות  -המתח המסופק על •
 בהתאם למתח שסופק.  

 . DCוולט  12המתח המרבי הוא  •
 וולט.    12תקע מתאם הרכב אינו תואם לשקעים אחרים שאינם מסוג סיגריות של  •
הניתנת לטעינה, ייתכן שהמתח    Li-ionכאשר מתאם הרכב מחובר לטעינת סוללת   •

 .  DCידי שקע החשמל - הנדרש לטעינה מלאה של הסוללה ביחד לא יסופק על

שעות מאז הטעינה, מחוון המצב כבה וטעינה גם אם הסוללה ביחד    9אם חלפו 
 לא טעונה במלואה.   Li-ionנטענת 

 חבר את המדפסת למחשב שלך או להתקן נייד 

או באמצעות    USBניתן לחבר את המדפסת למחשב שלך או להתקן הנייד באמצעות כבל 
 Wi-Fi )PJ-773בלבד( או חיבור  PJ-762/PJ-763/PJ-763MFi)  Bluetoothחיבור 

 במדריך למשתמש המקוון.   בלבד(.  לקבלת מידע נוסף, עיין

   USBמתחבר באמצעות  

 .  USB-ודא שהמדפסת כבויה לפני חיבור כבל ה  .1

 בצדו של המדפסת.   USB-ליציאת ה USB-בר את קצה המדפסת של כבל הח .2

 במחשב.   USB-ליציאת ה  USB-חבר את הקצה השני של כבל ה .3

  Bluetooth )PJ-762/PJ-763/PJ-763MFiהתחברות באמצעות 
 בלבד( 

 הערה  
מחשבים  ) Bluetooth-פעל בהתאם להמלצות היצרן של ההתקנים המצוידים ב •

 והתקן את החומרה והתוכנה הדרושים.   Bluetooth-והתקנים ניידים( או מתאם ה
 נשמרות גם לאחר כיבוי המדפסת.    Bluetooth  -הגדרות חיבור ה •

השתמש בהליך זה כדי לזווג את המדפסת עם המחשב או המכשיר הנייד באמצעות תוכנת  
 .  Bluetoothניהול  

הפעלה( כדי להפעיל את המדפסת ולאחר מכן  ( )J) לחץ לחיצה ארוכה על הלחצן  .1
 (.  Bluetoothלחץ לחיצה ארוכה על הלחצן ) 

 כדי לגלות את המדפסת.   Bluetooth- השתמש בתוכנת הניהול של התקן ה .2

 בלבדWi-Fi®  (PJ-773   )התחברות באמצעות  

 למשך שנייה אחת.  ( Wi-Fi) - לחץ לחיצה ארוכה על הלחצן >? .1

 סת מתחיל להבהב בכחול פעם בשלוש שניות.  על מדפ( Wi-Fiמחוון )

של המדפסת שלך    SSID  -השתמש במחשב או במכשיר הנייד כדי לבחור את ה .2
"(Direct-***** _PJ-773  .)""( 773במידת הצורך, הזן את הסיסמה  .)" )"***** 

 הערה  

במדריך למשתמש המקוון.   עיין , Wi-Fiלקבלת מידע נוסף אודות התחברות באמצעות 

http://www.brother.com/inst/
http://www.brother.com/inst/
http://www.brother.com/inst/
http://support.brother.com/
http://www.brother.com/product/dev/index.htm


הערות אודות השימוש בנייר  הדפסה  

 פתח את המסמך שיודפס במחשב או במכשיר הנייד שלך.  .1

ודא שהמדפסת מופעלת כהלכה.  השתמש בסוללה טעונה או חבר את המדפסת   .2
 . DCאו  ACלשקע חשמל 

הפעלה( למשך כשנייה  ( )Jהפעל את המדפסת על ידי לחיצה והחזקה של לחצן ) .3
 אחת.  

או  ( DCאו   ACנוריות מחוון המתח בירוק )אם המדפסת מחוברת לשקע חשמל  
 נטענת(.   Li-ionבכתום )אם נעשה שימוש בסוללת 

במנהל [ Perated Rollאו ][ Rollגזור גיליון[, ]באפשרותך להגדיר את סוג הנייר ל] 
 המדפסת.  

 הערה  

ניתן לחתוך את נייר הגלילה באמצעות פס התלישה של המדפסת. משוך את הקצה 
 האחד של הנייר הנפלט מעלה ואל הקצה השני באלכסון. 

 * פס התלישה הינו חד. כדי למנוע פציעה, אל תיגע בפס התלישה. 

הוצאת נייר תקוע

 הרם בזהירות את מכסה השחרור כלפי מעלה כדי לפתוח אותו.   .1

  

1 (J) (  )לחצן הפעלה 
 מחוון הפעלה   2

.  Fi-Wiאו   USB , Bluetoothחבר את המדפסת למחשב שלך או להתקן נייד באמצעות  .4
 המקוון.  במדריך למשתמש  לקבלת מידע נוסף, עיין

טען נייר.  השתמש בשתי הידיים כדי להחזיק את הנייר באופן ישר, ולאחר מכן הכנס את   .5
הנייר בזהירות לתוך חריץ הקלט של המדפסת עד שהגליל ימשוך אותו למצב ההתחלה.  

 .  Brotherלקבלת התוצאות הטובות ביותר, השתמש בנייר מקורי של  

  

 שטח הדפסה   1

 הערה  
 הנייר חייב להיות מקביל לרולר.  הקצה התחתון של  •
ניתן להדפיס על צד אחד בלבד של הנייר. בדוק את הנייר וטען אותו כך שהצד התרמי החלק   •

 יפנה כלפי מטה.  
על מדפסת.  בעת טעינת נייר   A4יישר את הנייר עם מחווני  ,  A4בעת טעינת נייר בגודל   •

על מדפסת.  LTRהנייר עם מחווני יישר את , LETTERבגודל 
 

 

 

 

 

 

  

 הדפס מהיישום.   .6
 מחוון הנתונים מהבהב בירוק כדי לציין שהמדפסת מקבלת נתונים ולאחר מכן המסמך מודפס.  

 הערה  

במדריך למשתמש המקוון.   שיח של מנהל המדפסת או בכלי הגדרת המדפסת.  לקבלת מידע נוסף, עיין - הדו במידת הצורך, שנה את הגדרות המדפסת בתיבת 

 משוך בזהירות את הנייר אל מחוץ למדפסת בשני הכיוונים.   .2

 סגור את מכסה השחרור.   .3

 הזן נייר והדפס שוב.  .4



  9 מדריכים זמינים   נוריות חיווי 

 נוריות חיווי  

נוריות המחוונים מהבהבות ומציינות את מצב המדפסת.  הסמלים המשמשים בסעיף 
 זה מסבירים את המשמעות של צבעי המחוון השונים ותבניות שונות: 

=   המחוון מואר  

G  =  ירוק 

=   כתום =  flashingoהמחוון הוא  

R  =  אדום 

=   כחול =  B - המחוון מואר או מהבהב בכל צבע ב 

 המחוון כבוי   =  )כבוי( 

 = מחוון מהבהב בירוק  G דוגמה:

 מצב  נתונים   עוצמה  
  

(Bluetooth)  

1  

(Wi-
2 Fi(  

 תיאור  

G      )כבוי(   

טעינת הסוללה  

ביחד הושלמה  

כאשר מתאם  

זרם החילופין  

או מתאם הרכב  

 מחוברים  

G    O       סוללה נטענת 

O      )כבוי(   

ניתן   Li-ionמצבר 

לטעינה מחדש  

בשימוש, טעינת  

הסוללה ביחד  

 מלאה  

O    

O  

)פעם 

בארבע  

 שניות(  

  

  Li-ionסוללת  

נטענת לשימוש,  

טעינת הסוללה  

 ביחד מלאה בחצי  

O    

O  

)פעמיים  

כל ארבע  

 שניות(  

  

ניתן   Li-ionמצבר 

לטעינה מחדש  

בשימוש, טעינת  

הסוללה ביחד  

 נמוכה  

R 

 
 )כבוי(  

O  

)פעם 

 בשניה(  

  

ניתן   Li-ionמצבר 

לטעינה מחדש  

בשימוש, טען את  

 הסוללה ביחד  

 )כבוי(  
 O       טעינת סוללה

בזמן שהמדפסת  

 כבויה  

O/G 

3  

 במצב לא פעיל      )כבוי(  

O/G 

3  G  
 מקבל נתונים     

O/G 

3  

G       הדפסה, או מאגר

מכילים נתונים  

 שאינם מודפסים  

O/G 

3  

o   

)פעם 

 בשניה(  

 מעביר נתונים     )כבוי(  

O/G 

3  

O 
מעדכן תבנית או     )כבוי(  

 תוכנית  

O/G 

3  

R       /מצב תחזוקה 

 הדפסה/ניקוי עצמי  

O/G 

3  R  R   )כבוי(   )כבוי( 
מדפסת במצב  

 אתחול  

O/G 

3  

O  

)פעם 

בשתיים  

 שניות(  

O  

)פעם 

בשתיים  

 שניות(  

  

הקירור של  

המדפסת כלפי  

 מטה  

O 

 
)פעם 

 בשניה(  

     O )כבוי(  

 שגיאת תקשורת  

 אין שגיאת תבנית  

שגיאת זיכרון  

 מלאה  

חיבור נקודת גישה  

עם   חיפוש  של 

Access   

error2  

   2תקן אבטחה 

R 

 
R    )כבוי(   )כבוי(   )כבוי( 

שגיאת אחסון  

 בנפח גבוה  

R 

 
R  R    )שגיאת מערכת   )כבוי(   )כבוי 

   Bluetooth 1מחוון 

 תיאור   שן(  )כחול    ט.ו     STA ת   ד   ווטר   ת  

      B   Bluetooth    ,פועל

 מחובר  

      
B     זיווג עםBluetooth   

R   R     ר  B   
שגיאת מודול  

Bluetooth   

   Fi-Wi 2מחוון 

 תיאור   (  Wi-Fi)  מצב  נתונים   עוצמה  

   
B  

)פעם בשלוש  

 שניות(  

Wi-Fi   מופעל, לא

 מחובר  

   B   Wi-Fi   מופעל, מחובר 

   
B  

)פעם 

 בשניה(  

   Wpsהצבת  

  
O  

)פעם 

 בשניה(  

B  

)פעם 

 בשניה(  

   Wpsשגיאת  

R  R  R  

B  

)פעם 

 בשניה(  

   Wi-Fiשגיאת מודול 

1 763MFi-763/PJ-762/PJ-PJ  .בלבד 

2 773-PJ   .בלבד 

כאשר מתאם זרם החילופין או מתאם המכונית משמשים להפעלת המדפסת,  3

הניתנת לטעינה להפעלת   Li-ionהמחוון דולק בירוק;  כאשר מותקנת סוללת 

 המדפסת, המחוון דולק בכתום.  



  

 אזהרת מחוון  

 פתרון  בעיה  

 מחוון ההפעלה אינו נדלק 

 המדפסת אינה מקבלת אספקת חשמל.  
חבר  (,  DCאם אתה משתמש בזרם חילופין או זרם ישר )

את מתאם זרם החילופין או מתאם הרכב כהלכה והפעל  
 . DCאו   ACאת שקע החשמל מסוג 

נטענת, ודא שסוללת    Li-ionאם אתה משתמש בסוללת 
נטענת מותקנת היטב על מדפסת ונטענת   Li-ion-ה

 לגמרי.  

 נתונים שהתקבלו במאגר  

הדפסת נתונים נשמרת במאגר.  אם המדפסת לא  
  Wi-Fiקיבלה את הנתונים המלאים )לדוגמה עקב חיבור 

 שאבד(, ההדפסה לא תתחיל.  
 כבה את המדפסת ולאחר מכן הפעל אותה שוב.  

 התרמיים חמים מדי. הראש או המנוע  ראש או מנוע מתקרר 
 ראש:  

המדפסת מפסיקה ומתחדשת בהדפסה רק לאחר  
שהתקררה תרמית.  הראש עלול להתחמם מדי אם  
אתה מדפיס מספר רב של מסמכים עם תוכן טקסט  

 גבוה.  
כאשר הראש התרמי הופך חם מדי, הוא עלול ליצור  

הדמיה על הנייר באזורים שאינם מיועדים להדפסה.  כדי  
ות התחממות יתר, השתמש בהגדרת  למנוע או להשה

צפיפות בהירה יותר, צמצם את כמות השטח השחור  
המודפס )לדוגמה, הסר הצללה ברקע וצבעים בגרפים  

ובמסמכי מצגת( וודא שלמדפסת יש אוורור הולם ואינה  
 ממוקמת בשטח ללא אוורור. 

 מנוע:
אל תשתמש על מדפסת באופן רציף או שהמנוע יהיה  

המדפסת תעצור ותחדש את   חם מדי. במקרה זה,
 ההדפסה לאחר שמנוע יתקרר. 

 הערה  
מצב זה עשוי להתרחש לעתים קרובות יותר כאשר  

  -המדפסת נמצאת בשימוש בגובה רב )יותר מ
מטר( עקב צפיפות אוויר נמוכה   3,048רגל ) 10,000

 יותר הזמינה לקירור המדפסת.  

עם תקשורת לא יציבה, ייתכן שלא תוכל לקבל נתונים   שגיאת קבלת נתונים  
כן צור שוב  כראוי.  שפר את תנאי התקשורת ולאחר מ

 את החיבור.  

או שירות   Brotherכדי לפתור את הבעיה, פנה אל סוכן   המדפסת נמצאת במצב אתחול  
 לקבלת סיוע.   Brotherהלקוחות של 

 

 פתרון בעיות 

 בעיות נייר 

 פתרון  בעיה  

 .  חילוץ נייר תקוע   ראה הנייר נתקע על מדפסת 

הנייר נע דרך המדפסת, אך לא  
 מופיע דבר על הנייר  

ודא שאתה משתמש בנייר תרמי.  משטח ההדפסה חייב  
להיות פונה אל החלק האחורי, כאשר מביטים מחזית  

 המדפסת. 

הנייר אינו מוזן למרות שהמנוע  
 פועל 

מכסה השחרור חייב להיות סגור לחלוטין.  עליך  
ייתכן שנייר  .   Brotherלהשתמש בנייר תרמי מקורי של  

 אחר לא יעבור דרך המדפסת כהלכה.  
אם אתה עדיין נתקל בבעיות, ייתכן שהמדפסת נפגעה.  

או אל שירות הלקוחות של   Brotherפנה אל סוכן  
Brother   .לקבלת סיוע 

 מודפסיםעמודים אינם 

 פתרון  בעיה  

מחוון הנתונים נשאר מואר  
בירוק, אך המדפסת אינה  

 מדפיסה 

הדפסת כל הנתונים שהתקבלו לא הושלמה.  המתן   ■
 עד לסיום הפעולה.  

 אם הנייר אינו טעון, טען את הנייר.   ■

אם המדפסת אינה מדפיסה למרות שהנייר נטען,   ■
 הסר את הנייר ולאחר מכן טען אותו שוב. 

נסה להדפיס שוב לאחר כיבוי המדפסת ולאחר מכן   ■
 לחץ שוב על.  

 הערה  
בלבדWi-Fi (PJ-773   ,)אם המדפסת מחוברת דרך 

החיבור יאבד כאשר המדפסת כבויה. כאשר  
  -שניות כדי ש  15המדפסת תופעל שוב, תידרש עד 

Wi-Fi    .יהפוך לתפקד 

ייתכן שיש בעיות בשליחת נתוני טקסט פשוטים של   ■
ASCII  למדפסת.  אם הפקודהCR/LF    אינה נמצאת

בקצה השורות או שהפקודה הזנת הטופס אינה  
האחרונה, ייתכן שהמדפסת   נמצאת בסוף השורה

ממתינה לשליחה של נתונים אלה.  הדפס עמוד אחר  
 או הזן את הלחצן )הזנה( כדי להזין את הנייר. 

ייתכן שהמדפסת הופעלה במצב אחסון בנפח גבוה   ■
)לקבלת מידע נוסף, עיין במדריך למשתמש המקוון(.   

 כבה את המדפסת ולאחר מכן הפעל אותה שוב.  

על היישום לשלוח נתונים  
למדפסת, אך מחוון הנתונים אינו  

 מואר בירוק  

 :  USBעם חיבור  ■
 בצורה נכונה.  USB-חבר את כבל ה 1
 אחר.   USBנסה להשתמש בכבל  2

-Bluetooth )PJ-762/PJ-763/PJעם חיבור  ■
763MFi   :)בלבד 

 מואר בכחול.  ( Bluetoothודא שמחוון @ )  1
מהבהב או כבוי, חיבור   )Q )Bluetoothאם מחוון 

,  Bluetoothלא נוצר.  ליצירת חיבור   Bluetooth-ה
-Bluetooth )PJ  התחברות באמצעות ראה
762/PJ-763/PJ-763MFi )בלבד  . 

נכון בכלי הגדרת   Bluetooth ציין את הגדרות  2
המדפסת )לקבלת מידע נוסף, עיין במדריך  

 למשתמש המקוון(.  

 בלבדWi-Fi (PJ-773   :)עם חיבור  ■
 מואר בכחול.  ( Wi-Fiודא שמחוון >=< ) 1

-מהבהב או כבוי, חיבור ה( Wi-Fiאם מחוון >=< )
Wi-Fi  לא נוצר.  כדי ליצור חיבורWi-Fi ,ראה  

 .  בלבדFi-Wi ® (773-PJ )התחברות באמצעות  
בצורה נכונה בכלי   Wi-Fi -ציין את הגדרות ה 2

הגדרת המדפסת )לקבלת מידע נוסף, עיין במדריך  
  למשתמש המקוון(.  

 העמודים מודפסים חלקית  

 פתרון  בעיה  

מחוון הנתונים נכבה כאשר דף  
 מדפסת נשאר על 

ייתכן שהמחשב או המכשיר הנייד לא שלחו עמוד נתונים  
 מלא.  נסה להדפיס שוב את המסמך.  

ייתכן שהמחשב או המכשיר הנייד שלחו מידע שגוי על  
 גודל העמוד, או שגודל הנייר שנטען שגוי.  

המדפסת שולחת עמוד מודפס  
באופן חלקי, ומחוון הנתונים  

 נשאר מואר או מהבהב בירוק  

 השתמש בהגדרת גודל הנייר הנכונה.  

 בעיות בהדפסת תמונה  

 פתרון  בעיה  

התמונה דחוסה ונמתחה  
 במקומות רבים  

ודא שמכסה השחרור לא נשאר פתוח במהלך ההדפסה.   
אם היא פתוחה, סגור אותה לגמרי.  עליך להשתמש  

לפני טעינת הנייר, ודא  .  Brotherבנייר תרמי מקורי של  
 שהנייר אינו קמט.  



 
אשר את הגדרות המדפסת 

 

 ניקוי רוללר פלטן  
לכלוך ופסולת על גלגלת פלטה עלולים לא לעבוד באכילת הנייר )שתילת תמונת ההדפסה( 

 ולפגיעה באיכות ההדפסה )עיוות תמונת ההדפסה(.  
 בצע את ההליך הבא כדי לנקות את גלגלת הפלאטן:  

 הפעל את המדפסת וודא שלא טעון נייר.   .1

צריך " cleaning sheetהכנס את גיליון הניקוי לתוך חריץ כניסת הנייר.  הטקסט "  .2
להיות אנכי ופונה לחזית המדפסת, כמוצג באיור.  הגלגלת תמשוך את גליון הניקוי  

 למצב ההתנעה.  

  

 כמוצג באיור.  הסר את הנייר נייר הבסיס מחציו העליון של גיליון הניקוי,  .3

 

 

תכונה זו משמשת להדפסת דוח בגודל אות מבלי לחבר את המדפסת למחשב שלך או  
 .(  A4למכשיר נייד. )הדוח יתאים לנייר בגודל  

 הערה  

דוח המדפסת מכיל את המידע הבא: גרסת התוכנית, מידע על הגדרות ההתקן, מספר  
ומידע  (  PJ-763MFiאו   PJ-762, PJ-763עבור ) Bluetoothסידורי, מידע על הגדרות  

 בלבדWi-Fi (PJ-773   .)על הגדרות 

 כדי להדפיס את דוח הגדרות המדפסת:  

 הפעל את המדפסת וודא שלא טעון נייר.   .1

 ארוכה על הלחצן )הזנה( עד שנוריות מחוון הנתונים יהיו באדום.    לחץ לחיצה .2

לתוך חריץ קלט הנייר של המדפסת.   Brotherהכנס גליון נייר תרמי מקורית של   .3
 הדוח יודפס באופן אוטומטי ולאחר מכן המדפסת תחזור למצב מוכן. 

 כתובות אינטרנט שימושיות 

   www.brother.com י"Brotherאתר האינטרנט של  
 /  www.brother.com/product/devBrother :מרכז המפתחים של  

ומים, בקר  לשאלות נפוצות )שאלות נפוצות(, עצות לפתרון בעיות ועדכוני מנהל התקן וייש 
/  :support.brother.com Brotherבמרכז הפתרונות של  

 

 הערה  

 אל תסיר את הנייר האחורי מהחצי התחתון של דף הניקוי. 

 תזין ותשלוף את גיליון הניקוי.   הזן את הלחצן )הזנה( למשך יותר משתי שניות.  המדפסת .4

 ניקוי משטח המדפסת  
 כדי לנקות את משטח המדפסת, נגב אותה במטלית יבשה.  

 אין להשתמש במטלית לחה או לאפשר למים להיכנס למדפסת.  
 מדפסת.  אין להשתמש בבנזן, אלכוהול, חומר ניקוי, או חומרי ניקוי שהינם מתאדים, ממיסים או חומציים. חומרי ניקוי שכאלה עלולים להזיק למשטח ה

 מפרט מוצר 

 שם מודל  
PJ-722/PJ-723/PJ-762/PJ-763/PJ-763MFi/PJ-

773  

 מ"מ בקירוב   W( x 55 )D( x 30( 255 ממדים  

 משקל  

  610גרם )למעט סוללה, נייר( בקירוב של  480בערך 
 גרם )כולל סוללה, למעט נייר(  

 הדפסה  

 הדפסה טרמית ישירה  I שיטה  

 ממשק  

USB   USB ver . מהירות מלאה( )  2.0מחלקת מדפסת(mini-
B( אחסון בנפח גבוה :)בתים של  -מגה  2.5, ציוד היקפי

 זיכרון(  
Bluetooth   

(PJ-762/PJ-763/PJ-763MFi  
 בלבד( 

PJ-762/PJ-763   
ver 2.1 + EDR Class 1   

   SPP , OPP , BIP , HCRPפרופילים נתמכים:  

PJ-763MFi   
ver 2.1 + EDR Class 1   

   SPP , OPP , BIP , HCRP , iAPפרופילים נתמכים:  

Wi-Fi (PJ-773   )אלחוטי ישיר:  • בלבדIEEE 802.11g/n 
   IEEE 802.11b/g/nמצב אד הוק:   •
   IEEE 802.11b/g/nמצב תשתית:   •
• wps 2.0   

 סביבה  

   C° 50 - 10- טמפרטורת הפעלה  

 )ללא עיבוי(   80% - 20 הפעלה בלחות  

   C°  60 - 20 - טמפרטורת אחסון  

 )ללא עיבוי(   80% - 20 לחות אחסון  

 

 תחזוקת מדפסת  
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