
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  
 התקנת מנהל ההתקן והתוכנה של המדפסת  

 צילום המסך המוצג להלן עשוי להיות שונה במקצת מזה של המוצר עצמו.  

  ----------------------------------------------------- הערה  
הוא תוכנית   ®Adobe® Reader-ודא ש ,  Windows® 8-אם אתה משתמש ב 

הוא דפדפן   Internet Explorerוש,  PDFי ברירת המחדל לפתיחת קובצ 

 האינטרנט המוגדר כברירת מחדל.  

את תקליטור תוכנית ההתקנה לכונן התקליטורים.  אם מופיע מסך השפה,    הכנס
 בחר את השפה להתקנה.  

]   ג על  ולחץ  הרישיון  הסכם  את  )Agreeקרא  לתנאים  [  מסכים  אתה  אם  הסכם( 
 ולהתניות.  

התקן( כדי להתחיל בהתקנה ובצע את ההוראות המופיעות על  [ )Installלחץ על ]  0
 המסך כדי להשלים את ההתקנה הסטנדרטית.  

 לפרטים, עיין במדריך למשתמש שעל התקליטור.  

 

   RD Rollהכנסת 

o  ( לחץ לחיצה ארוכה על הלחצןJ( )  .כדי לכבות את המדפסת )הפעלה 
( בשני הצדדים והרם אותה כדי לפתוח את 1לחץ על ידית שחרור המכסה )

 . RD Roll  המכסה העליון של תא

( ומשיכת  2פתח את מכווני המדיה ע"י הרמת מנוף הכוונון של מדריך המדיה )

 מכוון המדיה החוצה. 

(, כפי  1כך שהזנת התוויות שצידה יודפס פונה כלפי מעלה ) RD Roll  [] הכנס את]ב
 שמוצג. [ 

 

 

 המשך( ) RD Roll  הכנסת

C ( כך  2(, דחוף את שני מכווני המדיה )1בזמן הרמת ידית הכוונון של מכוון המדיה )
 שיתאימו לרוחב הנייר.  

 (. 3תחת קצוות מכווני המדיה ) RD Roll הזן את קצה הגליל של ה

 מקם את קצה הנייר ממורכז על הגלגלת פלטה, מעט מחוץ ליציאת התקשורת.   0

על ידי לחיצה כלפי מטה על   RD Roll [[]] סגור את המכסה העליון של תא0]]
 המרכז, עד שייכנס למקומו בנקישה. [[ 

 הפעלה( כדי להפעיל את המדפסת.  ( )Jלחץ על הלחצן )

ציה/הרווח והמשולש במדפסת מיושרים,  לאחר טעינת הנייר, ודא שחיישן הטרנספורמ
או אם מופיע סימון שחור על הנייר, ודא שהסימון השחור מיושר עם הקו המרכזי של  

 חיישן הסימון השתקפות/שחור.  

 הדפסה 

o   .התקן את מנהל ההתקן של המדפסת ואת התוכנה 

מחובר לשקע חשמל   AC-. ודא שלמדפסת יש מקור חשמל תקין. )ודא שמתאם ה ב
AC  או שהותקנה סוללתLi-ion   .)טעונה לגמרי 

 הפעל את המדפסת.  נוריות מחוון המתח בירוק.   ג

 חבר את המדפסת למחשב.   0

 . RD Rollהכנס את  0

F   .אישורים או תוויות להדפסה 

G   .החזק קצה אחד של הסרט היוצא ומשוך אותו מעלה ואלכסון אל הקצה השני 

 לפרטים, עיין במדריך למשתמש שעל התקליטור.  

 

 הדפסת המידע על התקנת המדפסת 

הדפסה( כדי להדפיס דוח המפרט את הגדרות  ) Rבאפשרותך להשתמש בלחצן  

 המדפסת הבאות:  
 גירסת התוכנית   ■
 היסטוריית שימוש במדפסת   ■
 נקודה חסרה בתבנית בדיקה  ■
 רשימת נתונים שהועברו   ■
 הגדרות תקשורת   ■

  ---------------------------------------------------- הערה  
" כדי לקבוע  להגדרת מדפסת  [ של הכליהגדרות התקןבאפשרותך להשתמש ב] •

 מראש אילו פריטים יודפסו.  

שם הצומת יופיע גם בהגדרות התקשורת. שם צומת ברירת המחדל הוא   •

"BRWxxxxxxxxxx".  )"xxxxxxxxxxxx "מבוסס על כתובת ה-MAC/ כתובת ה-

Ethernet של המדפסת שלך  ). 

[o [] מ"מ נטען, ומכסה תא 58ודא שגליל קבלות של RD Roll  ] .סגור 

 . הפעל את המדפסת.  ב

הלחצן | )למשך שנייה אחת לפחות( )הדפסה( עד שמחוון ההפעלה   ( החזק אתג

 יהבהב בירוק ומידע על התקנת המדפסת יודפס.  

  ---------------------------------------------------- הערה  
  58להדפסת מידע על התקנת המדפסת, מומלץ להשתמש בנייר קבלה בגודל  •

 מ"מ. 

 אורך ההדפסה הנדרש משתנה בהתאם למידע המודפס.  

  [ של הכלי להגדרתהגדרות התקןמ]ניתן להדפיס את פרטי התקנת המדפסת גם  •

 מדפסת". 

לפרטים, עיין במדריך למשתמש שעל התקליטור.  

Brother   

 מדריך לעיון מהיר 

 מהאריזה   2020/2120N/2130N-TDהוצאת 

ודא שהחבילה מכילה את הפריטים הבאים לפני השימוש במדפסת.  אם פריט  

 .  Brotherכלשהו חסר או פגום, פנה למשווק של 

 • מדפסת  

 חיבור ליבת המסנן   תיאור כללי  

 חזית 

TD-2020   
TD-2120N   
TD-2130N   

 .  Brother, TD-2020/2120N/2130Nתודה שרכשת את 

TD-2020/2120N/2130N  ( .הוא מדפסת תרמית שולחנית חזקה )"להלן "המדפסת 

אינטרנט(,  \לפני השימוש במדפסת, הקפד לקרוא את המדריך למשתמש )תקליטור

מדריך בטיחות המוצר )מודפס(, מדריך לעיון מהיר )מדריך זה(, מדריך למשתמש  

-TDאינטרנט( ומדריך למשתמש ברשת )תקליטור: \תקליטורבתוכנה )

2120N/2130N   בלבד(.  אנו ממליצים לך לשמור מסמכים אלה במקום נוח לעיון

-ב  Brotherבעתיד.  להורדת המדריכים האחרונים, בקר במרכז הפתרונות של 

http://solutions.brother.com/,    שם תוכל גם להוריד את מנהלי ההתקנים ותוכניות

השירות העדכניים ביותר עבור המדפסת שלך, לקבל תמיכה במוצרים ותשובות  

 .  TD-2020לשאלות נפוצות )שאלות נפוצות(.  לא ניתן להשתמש באפשרויות עם 

לפרטים, עיין במדריך  . TD-2120N/2130Nניתן להשתמש באפשרויות עם 

 למשתמש.  

 תחמתאם מ

 •Filter Core 

(TD-2020  ) 

12  

13  

14  

9  
10  
11  

 ---- 15  
16 11  

  USB• כבל 

 מחוון הפעלה   1
2 (J ( ) )לחצן הפעלה 
 יציאת מדיה  3
 RDמכסה עליון של תא סרט גליל  4
 מחוון מצב  5
 הזנה( ) tQלחצן  6
 )הדפס( לחצן   ]=|  7
 ידית שחרור מכסה   8
 בר תלישה 9

לפני השימוש במדפסת, הסר את המכסה  הערה:

 מעל לפס התלישה. 

 אל תשליך את המכסה שהסרת. 

שימוש   נעשה  לא  כאשר  פגיעה  למנוע  כדי 

 במדפסת, חבר את המכסה לפס התלישה.

(TD-2120N/2130N ) 

 ראש הדפסה  10
 חיישן מעבר/מרווח   11
 מדריך מדיה  12
 מדריך עצות מדיה   13
 מנוף כוונון מכוון המדיה  14
 גליל נגדי  15
 חיישן מראה/סימן שחור   16
 חריץ חיצוני להזנת מדיה  17
 יציאה טורית  18
 מחבר חשמל   19
  USB-יציאת מיני 20
 USB )TD-2120N/2130Nיציאת מארח  21

 בלבד( 
  Ethernetיציאת רשת  22

(TD-2120N/2130N   )בלבד 

 • תקליטור  

 • מדריך בטיחות מוצר  

בעת חיבור מתאם זרם החילופין, חבר את ליבת המסנן, הפחת את הפרעות  
 הפרעה בתדר מהכבלים.   הרדיו 

 חבר את ליבת המסנן כמוצג באיור שלהלן, תוך לחיצה על ליבת המסנן הסגורה  

 עד שתשמע נקישה.  

1  

 למדפסת  1
 ליבת מסנן   2
 מתאם מתח  3

  ACחיבור המדפסת לשקע חשמל  

חבר את מתאם זרם החילופין למדפסת ולאחר מכן חבר את כבל החשמל  

 כדי להפעיל את המדפסת.   ACלשקע חשמל 

o   .חבר את מתאם זרם החילופין למדפסת 

B   .חבר את כבל החשמל למתאם זרם החילופין 

C  חבר את כבל החשמלAC  לשקע חשמלAC ( 50וולט,  240 - 100סמוך -  
 הרץ(.   60

HEB 
 • מדריך הגדרות מהיר 

 מתאם מתח  1
כבל חשמל מסוג  2

AC  

 התקנה רגילה[.  לחץ על ]  ב

 מדריכים למשתמש[.  ידי לחיצה על ] -תוכל לעיין במדריך למשתמש על ■

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


פתרון בעיות  
 

 מחוון ההפעלה אינו מואר. 

 האם כבל החשמל לזרם חילופין הוכנס כהלכה?  ■

 אחר. ACמחובר כהלכה.  אם כן, נסה לחבר אותו לשקע חשמל  ACודא שכבל החשמל מסוג 

 .  Brotherהקפד להשתמש במתאם זרם חילופין מקורי של  ■

 אופציונלית( מותקנת כהלכה?  ) Li-ionהאם הסוללה נטענת  ■
 נטענת )אופציונלית(, בדוק שהסוללה מותקנת כהלכה.  Li-ionאם נעשה שימוש בסוללת 

 .Brotherאם מחוון ההפעלה עדיין אינו נדלק, פנה לשירות הלקוחות של  ■
 המחוונים מראים שהמדפסת נמצאת במצב אתחול.  

 מתאם זרם החילופין נותק בזמן עדכון הקושחה, והמדפסת הופעלה במצב אתחול בפעם הבאה שהודלקה.  ■
 לקבלת סיוע.   Brotherיש לפתור בעיה זו.  פנה למשווק או לשירות הלקוחות של 

 המחוונים מראים שהמדפסת במצב קירור. 

 ראש או מנוע ההדפסה חם מדי.   ■
 ראש הדפסה:  

אם ראש ההדפסה הופך לחם מדי, הוא עשוי ליצור הדמיה על הנייר באזורים שאינם מיועדים להדפסה. מצב  

זה תקין בעת הדפסת מספר גדול של מסמכים עם צפיפות הדפסה גבוהה.  המדפסת תעצור ולאחר מכן  

ה,  תחדש את ההדפסה לאחר שראש ההדפסה התקרר. כדי להימנע או להשהות את ההגדרה של תנאי ז

הדפס באמצעות הגדרת צפיפות בהירה יותר, הפחת את כמות האזורים השחורים המודפסים )לדוגמה,  

הסר הצללה ברקע וצבעים בגרפים ובמסמכי מצגת(. כמו כן, ודא שלמדפסת יש אוורור הולם ואינה נמצאת  

 בשטח סגור.  

 מנוע:  

מדפסת תעצור ותחדש את ההדפסה  אם נעשה שימוש רציף במדפסת, המנוע יהיה חם מדי.  במקרה זה, ה

 לאחר שמנוע התקרר. 

מצב זה עשוי להתרחש לעתים קרובות יותר כאשר המדפסת נמצאת בשימוש בגובה גבוה )מעל   הערה:

 רגל( עקב צפיפות האוויר הנמוכה יותר הזמינה לקירור המדפסת.  10,000מטר ) 3,048

 המחוונים מראים שאירעה שגיאת מערכת.  

 . Brotherת הלקוחות של אם מצב זה מתרחש, כבה את המדפסת ולאחר מכן פנה אל המשווק או אל שירו 

 המדפסת אינה מדפיסה.

 האם יש כבל רופף?  ■
 ודא שהכבלים מחוברים היטב.  

 האם מחוון המצב מהבהב?   ■

אירעה שגיאה.  בדוק את פרטי השגיאה ב"מחוונים" שלהלן ולאחר מכן עיין בסעיף "אם מחוון המצב היה  

 מהבהב באדום".  

 המדיה לא הוזנה כראוי. 

 האם ראש ההדפסה או הגלגלת הנגדית מלוכלכים?  ■

להיצמד  למרות שראש ההדפסה עדיין נקי בדרך כלל בשימוש רגיל, אבק או לכלוך מהגלגלת הנגדית עלולים 

 על ראש ההדפסה. 

 במקרה כזה, נקה את ראש ההדפסה או את הגלגלת הנגדית. 

 האם החיישנים במצב הנכון?   ■
 ודא שהחיישנים ממוקמים כהלכה.  

 האם פרטי גודל הנייר נרשמו במדפסת?  ■

 אם פרטי גודל הנייר לא נרשמו במדפסת, המדיה לא תוזן כראוי. 

 

 שגיאת שידור נתונים מופיעה במחשב שלך.  

 האם היציאה הנכונה נבחרה?  ■
 ודא שהיציאה הנכונה נבחרה.  

 האם המדפסת נמצאת במצב צינון )מחוון צריכת החשמל מהבהבת בכתום(?  ■
 המתן עד שהמחוון יפסיק להבהב ולאחר מכן נסה להדפיס שוב.  

 האם מישהו מדפיס דרך הרשת? ■

אם תנסה להדפיס בעוד משתמשים אחרים מדפיסים כמויות גדולות של נתונים, למדפסת לא תהיה אפשרות  

עד לסיום ההדפסה המתקיימת. במצב כזה, בצע שוב את משימת ההדפסה  לקבל את עבודת ההדפסה שלך

 לאחר השלמת שאר המשימות.

 מדיה נתקעה / מדיה אינה יוצאת מהפתח כראוי לאחר ההדפסה. 

 האם קיים אבק או לכלוך על הגליל הנגדי המונעים את הפעלתו בחופשיות?  ■

 ודא שנתיב היציאה של המדיה אינו חסום.  ■

 האם יש שאריות דבק ביציאת המדיה, או שאירעה תקלה בהזנה? ■

 ולאחר מכן התקן אותו מחדש.   RD Rollהסר את  ■

 סגור היטב.  RD Rollודא שמכסה תא  ■

)אופציונלי(, בדוק אם הגדרות מנהל המדפסת עבור פונקציית המקלף  אם אתה משתמש במקלף; התווית  ■
 לעבודה צוינו כראוי. 

 איכות ההדפסה לקויה/מודפסת תוויות מכילות פסים לבנים. 

כלי שיח של מנהל המדפסת או ב"-התאם את צפיפות ההדפסה.  ניתן לציין את צפיפות ההדפסה בתיבת הדו  ■
 הגדרת המדפסת". 

 האם יש לכלוך או אבק על ראש ההדפסה או על הגלגלת הנגדית המונעים את סיבובו בחופשיות?  ■
 נקה את ראש ההדפסה או את הגלגלת הנגדית. 

 לא ניתן לקרוא ברקודים מודפסים.  

 הדפס תוויות כך שברקודים יהיו מיושרים עם ראש ההדפסה כפי שמוצג להלן.  ■

1-F     |~ 

 ראש הדפסה  1  3 ___ 

I —    2ברקוד  אני   
2 lIII lll^  | 3   כיוון הדפסה 

 נסה להשתמש בסורק אחר.   ■

 [.  Quality[ נבחרה מבין האפשרויות ]תן עדיפות לאיכותמומלץ להדפיס את הברקודים כאשר האפשרות ]  ■

 ברצוני לאפס את המדפסת/למחוק את הנתונים המועברים מהמחשב.  

 כדי לאפס את המדפסת, בצע את ההליך הבא.  

 הפעלה( כדי לכבות את המדפסת.  ( )Jלחץ לחיצה ארוכה על הלחצן ) 1

הפעלה( עד שיוארו, נוריות הביקורת בכתום ומחוון  ( )Jהזנה( והלחצן )^, ) tלחץ לחיצה ארוכה על הלחצן  2

 המצב מהבהב בירוק. 

 פעמים.   6הזנה( ) FQהפעלה(, לחץ על לחצן ( )Jתוך כדי לחיצה על לחצן ) 3

 שחרר את הלחצן )הפעלה(.   4

 כל הנתונים המועברים מהמחשב יימחקו, והמדפסת תאופס להגדרות היצרן.  

 ברצוני לבטל את משימת ההדפסה הנוכחית.  

 ודא שהמדפסת מופעלת, ולאחר מכן לחץ על הלחצן )הפעלה(.  

 

 ברצוני לאפס את השדה 'הסקאלה בהפרשים קבועים'. 

 פעמים בכתום.   3שניות לפחות, עד שמחווני ההפעלה והמצב יהבהב  5הדפסה( למשך | )sאת הלחצן ] החזק

 המדיה לא ניתנת להזנה לתחילת תווית/אירעה שגיאה. 

אם אירעה שגיאת הזנה, השתמש בכלי תווית מותאמת אישית כדי להחיל את הגדרות הנייר הנכונות על   ■
 המדפסת. 

   האם החיישנים במצב הנכון?  ■
 ודא שהחיישנים ממוקמים כהלכה.  

 למרות שהנתונים נשלחים למדפסת, מחוון צריכת החשמל אינו מהבהב בירוק.  

 אחר.   USBמחובר היטב ובצורה נכונה.  נסה להשתמש בכבל  USB-ודא שכבל ה

אופציונלי(, בדוק אם  ) Bluetooth- אופציונלי( או ממשק ה) WLAN-אם מבוצעת התחברות באמצעות ממשק ה

 מתג ההחלקה של כל יחידה מופעלת. 

 התוויות אינן מקולפות כראוי )בעת שימוש במקלף התוויות האופציונלי(. 

 ודא שהנייר מוזן כהלכה דרך מקלף התווית.  ■

 האם הגדרת אפשרות עמית צוינה במנהל המדפסת וב"כלי הגדרת המדפסת"?  ■
 המדיה לא יוצאת בצורה תקינה )בעת שימוש במקלף התווית האופציונלי(. 

 האם חיישן מקלף המדבקה נחשף לאור שמש ישיר? 

אם חיישן מקלף המדבקות נחשף לאור שמש ישיר, ייתכן שהמדיה שנטענה לא זוהתה כראוי. השתמש 

 במדפסת במיקום שאינו חשוף לאור שמש ישיר.  

המדפסת אינה פועלת בהתאם לפעולות המבוצעות באמצעות צג לוח המגע )בעת שימוש בצג לוח המגע  

 האופציונלי(.  

פינה הימנית העליונה של לוח המגע תואם לשם לוח המגע שצוין,  מודפס ב( Bאו  Aהאם שם לוח המגע ) ■
 Setאם הם אינם תואמים, בחר ]?  LCD-המופיע בפינה הימנית התחתונה של המסך הראשי במסך ה

Panel (מתצוגת לוח המגע, ולאחר מכן בחר בהגדרה המתאימה.  הגדרת לוח ]) 

 האם סוג הנתונים שהוקצה ללחצן צוין כהלכה?  ■

[ מתצוגת לוח המגע, ולאחר מכן בחר נכון  פונקציית מקשיםאם ההגדרה הנכונה לא נבחרה, בחר ] 

 מסד נתונים[.  [ או ]תבנית]

על אף שלא נלחץ על מקש בתצוגת לוח המגע, הנתונים הוזנו שלא בכוונה )בעת שימוש בצג לוח המגע  

שנלחץ )בעת שימוש בצג לוח המגע   האופציונלי(./הנתונים שהוזנו שונים מהנתונים של מקש לוח המגע

 האופציונלי(.  

מאחר שחומר זר, כגון אבק, שנלכד בין מסך המגע, לגליון המגן ומחזיק לוח המגע עלולים לגרום לתקלה.  ■
 ודא שלא מצורף חומר זר.  

האם לוח המגע מקופל?  בעת שימוש בלוח מגע מקופל, הקיפול עשוי ללחוץ על מחזיק לוח המגע.  לכן, אל   ■
 שתמש בלוח מגע מקופל.  ת 

 אם מחוון המצב מהבהב באדום 
 אם מחוון המצב היה מהבהב באדום, בצע את ההליכים הבאים כדי לנקות את השגיאה. 

 הפעלה( ). ( ) Jלחץ פעם אחת על הלחצן ) 

 אם השגיאה עדיין לא מסומנת, כבה את המדפסת ולאחר מכן הפעל שוב.  

אם השגיאה מופיעה, גם לאחר ביצוע ההליכים המתוארים לעיל, פנה לשירות הלקוחות של  

Brother . 

 

 מחוון המצב מהבהב. 

 אירעה שגיאה.   ■
 עיין בפרטי השגיאה ב"מחוונים" ולאחר מכן עיין להלן.  

 . 1המחוונים מראים שאירעה שגיאה 

 מתאים מותקן?  RD Rollהאם  ■

 בדוק שהמדיה הנכונה, לדוגמה, הקלד )תווית חתוכות או סרט רציף( וגודל תווית מוקטן, מותקן. 

 מותקן כהלכה?  RD Rollהאם  ■
 ן אותו מחדש.  ולאחר מכן התק RD Rollאם לא, הסר את 

 ? RD Rollהאם גובלי המדיה לא נוגעים בצידו של  ■
 .RD Rollהזז את גובלי המדיה תמוד לצד של 

 האם נותר מספיק מדיה על הגליל?  ■
 חדש.   RD Rollאם לא, התקן 

 פתוח?  RD Rollהאם המכסה העליון של תא  ■
 סגור.   RD Rollודא שמכסה תא 

שניות(, נקודת הגישה לא נמצאה או שתי נקודות גישה או יותר נמצאו.   120לאחר חלוף פרק הזמן שצוין ) ■
 האופציונלי(.   WLANאחרת, המנה שהתקבלה שגויה )בעת שימוש בממשק 

 אם השגיאה עדיין מתרחשת, בדוק את הפרטים הבאים:   ■
 מ' או קבצים שאינם תואמים.  1 -לא ניתן להדפיס סרט החורג מ 

מוצגת שגיאה אם שם המודל בקובץ שונה.  בעת הדפסת תבנית, תצוין  , BLFבעת שליחת תבנית כקובץ 

 שגיאה אם התבנית שצוינה אינה קיימת.  

 צוינה שגיאה אם החיפוש של תבנית במסד נתונים מקושר נכשל. 
 מצוינת שגיאה אם מועברים נתונים, וכתוצאה מכך תהיה חריגה מהקיבולת של אזור האחסון של המשתמש.  

 במקרים אלה, כבה את המדפסת ולאחר מכן הפעל אותה שוב.  

 . Brotherאם השגיאה עדיין מתרחשת, פנה לשירות הלקוחות של 

 . 2המחוונים מראים שאירעה שגיאה 

 ? USB-ידי יציאת מארח ה-האם מחובר התקן שאינו נתמך על ■

או שזוהה חיבור של התקן שאינו נתמך.  כבה את המדפסת  ,  USB-ידי יציאת מארח ה - זוהה יותר מדי זרם על

 ולאחר מכן בדוק את ההתקן המחובר.  
 שיחלוף פרק זמן מסוים.  מחוברת, המדפסת תכבה אוטומטית לאחר    USBאם רכזת 

 האם המדפסת נמצאת במצב אחסון בנפח גבוה?   ■

מצוינת שגיאה אם מערכת הקבצים נפגמה או שקובץ מועתק במהלך עיבוד קובץ אחסון בנפח גבוה.  כבה  

 את המדפסת. 

בסוללת   ■ שימוש  )בעת  נמוכה?  טעינה  ברמת  הנטענת  הסוללה  השתמש   Li-ionהאם  נטענת.  אופציונלית( 
 במתאם זרם החילופין.  

 אופציונלית( נטענת. Li-ion האם טעינת הסוללה הנטענת נכשלה? )בעת שימוש בסוללת  ■

אם הסוללה לא נטענה מחדש לאחר פרק זמן מסוים, הטעינה מחדש נכשלה.  השתמש במתאם זרם 

 החילופין.  

חיבור ה ■ )בעת שימוש בממשקי    Bluetooth  -האלחוטי או ה  LAN  -האם    Bluetoothאו    WLANהופסק? 
 האופציונליים(.  

שנוצר במהלך הפסקת המדפסת.  כבה את המדפסת, ודא   Bluetooth -האלחוטי או ה  LAN -חיבור ה 

הופעל ולאחר מכן הפעל שוב את המדפסת. Bluetooth-או ממשק ה WLAN-שמתג ההזזה של ממשק ה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 תחזוקה של המדפסת   כתובות אינטרנט   מחוונים 

 | = המחוון דולק  

 = המחוון מהבהב 

IQ  = פעמים ולאחר מכן כבה   3או  1מחוון מהבהב 

= מחוון מואר או מהבהב באף אחד צבע או תבנית )כבוי( =  |

 מחוון כבוי  

   Z . xמחוון מהבהב בירוק =  G  דוגמה:

G  =  ירוק 

O  =  כתום 

R  =  אדום 

 תיאור   מצב   עוצמה  

GB    □ 
 המדפסת הופעלה במצב אתחול 

 □ OB  המכסה העליון של תאRD Roll   פתוח 

G-W-    □  מקבל נתונים 

 מעביר/מייבא נתונים  

o- ) (כעת הקירור   □    -י 

O|D (3   )פעמים OID (3   )פעמים 
 מאפס את שדה ההסבה המצטברת  

OID 
(1 time ) 

OID 
(1 time ) 

 האתחול הושלם  

GB   
R * 

 1.8)פעם אחת כל 
 שניות(  

   1שגיאה 
 ראה "פתרון בעיות" לעיל. 

GB   
 ר;ב;  
  1.8)פעמיים כל 

 שניות(  

   2שגיאה 

 ראה "פתרון בעיות" לעיל. 

R * Ri'-   שגיאת מערכת 

RB     )במצב אתחול  )כבוי 
 

 תיאור   מצב   עוצמה  

OID (3   )פעמים GID (3   )פעמים 
 כעת ניתן לאפס  

OB  □  במצב אחסון בנפח גבוה 

OB GID   
(1 time ) 

 מעבד קובץ במצב אחסון בנפח גבוה 

 □ GB   
 אלחוטית מופעלת ומחוברת*  LANרשת  ■

 האופציונלי(   WLAN)בעת שימוש בממשק 

■ Bluetooth  *פועל 
 אופציונלי(  Bluetooth)בעת שימוש בממשק 

 המחוברת להתקן נתמך  USBיציאת מארח  ■

 □ 
GID   

  3)פעם אחת כל 
 שניות(  

LAN  אלחוטי פועל אך לא מחובר* )בעת שימוש בממשק

WLAN   )האופציונלי 

 □ G;ll  ?  כעת יש להגדיר אתWPS  * 

 האופציונלי(   WLAN)בעת שימוש בממשק 

 □ 
GID (3   )פעמים 

Bluetooth  *מופעל 
  אופציונלי(  Bluetooth)בעת שימוש בממשק 

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

For Frequently Asked Questions )FAQs(, Product Support and  
Technical 

   http://solutions.brother.com שאלות, ועדכוני מנהלי התקנים ותוכניות שירות:

סת כנדרש.  עם זאת, סביבות מסוימות  ניתן לבצע את התחזוקה של המדפ

דורשות תחזוקה תכופה יותר )לדוגמה, בתנאי איזור מאובק(. אם לא יוסרו לכלוך  

 או אבק, ייתכן שתוויות ההדפסה יכילו פסים לבנים, או שהמדיה תתקע. 

  תחזוקת ראש הדפסה ■

השתמש בבד כותנה יבש כדי לנגב את ראש ההדפסה  
(1 .) 

*TD-2120N/2130N   בלבד 

 תחזוקת הגליל הנגדי  ■

 (.  2השתמש בסרט צלופן להסרת לכלוך מגלגלת פלטה )

 תחזוקה של יציאת מדיה   ■

( והמדיה נתקעת, נתק את המדפסת משקע  3אם מצטבר דבק ביציאת המדיה )

 בעזרת אלכוהול איזופרופילי. החשמל ולאחר מכן נקה את יציאת המדיה 

3-  
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