מדריך בסיסי למשתמש
ADS-1100W
ADS-1600W

גרסה 0

מדריכים למשתמש והיכן ניתן למצוא אותם?
איזה מדריך?
מדריך הגדרות מהיר

מה מצוי בו?
פעלו על פי ההוראות להגדרת המכשיר שלכם
והתקנת מנהלי ההתקנים והתוכנה למערכת
ההפעלה וסוג החיבור שאתם משתמשים בו.

היכן הוא נמצא?
מודפס/בקופסה

המדריך כולל גם את הוראות הבטיחות לפני הגדרת
במכשיר שלכם .נא לקרוא קודם את הוראות
הבטיחות.
מדריך למשתמש

למדו על פעולות הסריקה ותכונות האבטחה וכיצד
לבצע פעולות תחזוקה שוטפת וראו עצות לאבחון
ותיקון תקלות.

קובץ /PDFמרכז
הפתרונות של

מדריך למשתמש ברשת

מדריך זה מספק מידע מועיל על הגדרות רשת
אלחוטית והגדרות אבטחה בעת שימוש במכשיר
 .Brotherניתן למצוא גם מידע על פרוטוקולים
נתמכים למכשיר שלכם ועצות מפורטות על אבחון
ותיקון תקלות.

קובץ /PDFמרכז
הפתרונות של

מדריך חיבור לאינטרנט )דגם
 ADS-1600Wבלבד(

המדריך מספק מידע מועיל על גישה לשירותי
אינטרנט ממכשיר  ,Brotherועל הורדת תמונות
וטעינת קבצים ישירות משירותי אינטרנט.

קובץ /PDFמרכז
הפתרונות של

מדריך הדפסה/סריקה ניידת של
 iPrint&Scanשל Brother

המדריך מספק מידע מועיל על גישה לשירותי
אינטרנט ממכשיר  ,Brotherועל הורדת תמונות
וטעינת קבצים ישירות משירותי אינטרנט.

קובץ /PDFמרכז
הפתרונות של

מדריך  Image Viewerשל
 Brotherלאנדרואיד

מדריך זה מספק מידע מועיל על שימוש במכשיר
האנדרואיד הנייד שלכם לצפייה ועריכה של מסמכים
שנסרקו על ידי מכשיר .Brother

קובץ /PDFמרכז
הפתרונות של

מדריך  ScanViewerשל
 Brotherלמכשיר iOS/OS X

מדריך זה מספק מידע מועיל על שימוש במכשיר
 iOSאו מחשב מקינטוש שלכם לצפייה ועריכה של
מסמכים שנסרקו על ידי מכשיר  Brotherונשמרו
בתוך .iCloud

קובץ /PDFמרכז
הפתרונות של

 1נא לבקר באתר בכתובת.http://solutions.brother.com/ :
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כיצד להתחיל
תכונות
סריקה אל
מחשב
אישי

סריקה אל
תמונה

יישומים

מה אני יכול לעשות?

ControlCenter4
)®(Windows

סריקת מסמכים ישרות ליישום
גראפי לעריכת תמונות.

ControlCenter2
)מקינטוש(

לאן לפנות למידע נוסף?
לסריקה מלוח הבקרה של
המכשיר:
שמירת מסמכים סרוקים במחשב
שלכם בע"מ 126
לסריקה מתוך ControlCenter4
)®:(Windows
 מצב בית :סריקה בסיסית
בע"מ 52
 מצב מתקדם :סריקה בסיסית
בע"מ 58
לסריקה מתוך ControlCenter2
)מקינטוש(:
תמונה )דוגמה :תצוגה מקדימה
של אפל( בע"מ 71

סריקה אל
זיהוי תווים
אופטי

סריקת המסמך שלכם והמרתו
לקובץ טקסט .הטקסט ניתן
לעריכה באמצעות תוכנת
מעבד התמלילים המועדפת
עליכם.

לסריקה מלוח הבקרה של
המכשיר:
שמירת מסמכים סרוקים במחשב
שלכם בע"מ 126
לסריקה מתוך ControlCenter4
)®:(Windows
 מצב בית :סריקה בסיסית
בע"מ 52
 מצב מתקדם :סריקה בסיסית
בע"מ 58
לסריקה מתוך ControlCenter2
)מקינטוש(:
זיהוי תווים אופטי )יישום עיבוד
תמלילים( בע"מ 72
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תכונות
סריקה אל
מחשב
אישי
)המשך(

סריקה אל
דוא"ל

יישומים
ControlCenter
4
)®(Windows
ControlCenter
2
)מקינטוש(

מה אני יכול לעשות?
סריקת המסמך שלכם ליישום
ברירת המחדל של הדוא"ל כך
שניתן לשלוח את העבודה
הסרוקה כקובץ מצורף.

לאן לפנות למידע נוסף?
לסריקה מלוח הבקרה של
המכשיר:
שמירת מסמכים סרוקים במחשב
שלכם בע"מ 126
לסריקה מתוך ControlCenter4
)®:(Windows

)המשך(

 מצב בית :סריקה בסיסית
בע"מ 52
 מצב מתקדם :סריקה בסיסית
בע"מ 58
לסריקה מתוך ControlCenter2
)מקינטוש(:
דוא"ל בע"מ 73
סריקת המסמך שלכם ושמירתו
בתיקיה על הכונן הקשיח באחד
מסוגי הקבצים המוצגים
ברשימת סוגי הקבצים .אם
ברצונכם לסרוק את המסמך
שלכם כקובץ  ,PDFבחרו
בשיטה זו.

סריקה אל
קובץ

לסריקה מלוח הבקרה של
המכשיר:
שמירת מסמכים סרוקים במחשב
שלכם בע"מ 126
לסריקה מתוך ControlCenter4
)®:(Windows
 מצב בית :סריקה בסיסית
בע"מ 52
 מצב מתקדם :סריקה בסיסית
בע"מ 58
לסריקה מתוך ControlCenter2
)מקינטוש(:
קובץ בע"מ 74

סריקת
קבלות

יישום BR-
Receipts
) ®Windows
ומקינטוש(

ניתן להשתמש ביישום BR-
 Receiptsהנכלל בחבית
תוכנת  MFL-Proשל Brother
לסריקת קבלות.

לסריקה מתוך ®:Windows
סריקת קבלות באמצעות
)®BR-Receipts (Windows
בע"מ 90
לסריקה מתוך מקינטוש:
סריקת קבלות באמצעות
) BR-Receiptsמקינטוש(
בע"מ 102
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תכונות
סריקה אל
מחשב
אישי
)המשך(

סריקת
כרטיסי
ביקור

יישומים

מה אני יכול לעשות?

לאן לפנות למידע נוסף?

!NewSoft Presto
BizCard 6
®(Windows
ומקינטוש(

ניתן להשתמש ביישום
!NewSoft Presto
 BizCard 6הנכלל בחבילת
התוכנה  MFL-Proשל
 Brotherלסריקת כרטיסי
ביקור.

לסריקה מתוך ControlCenter4
)®:(Windows
 מצב בית :סריקת כרטיסי
ביקור בע"מ 56
 מצב מתקדם :סריקת כרטיסי
ביקור בע"מ 61
לסריקה מתוך ControlCenter2
)מקינטוש(:
סריקת כרטיסי ביקור בע"מ 79

סריקה
באמצעות
מנהל התקן
TWAIN/W
®IA ISIS
למשתמשי
®Windows

יישומים התומכים
במנהל התקן
TWAIN/WIA/ISI
כגון:

ניתן להשתמש ביישום
™Nuance™ PaperPort
 12SEהנכלל בחבילת
התוכנה  MFL-Proשל
 ,Brotherאו ביישומים
אחרים התומכים במפרטי
 TWAINאו  WIAלצורך
סריקה.

Windows® Fax
and Scan

ניתן גם להשתמש בגרסת
הניסוי חינם של ®Captiva
 QuickScan™ Proאו
יישומים אחרים התומכים
במפרטי לצורך סריקה .לפני
הסריקה באמצעות יישומי ,
יש להתקין את מנהל התקן
הסורק

™Nuance
™PaperPort
12SE

Windows® Photo
Gallery
®Captiva
QuickScan™ Pro
סריקה
באמצעות
מנהל
התקן
TWAIN/IC
A
למשתמשי
מקינטוש

יישומים התומכים
במנהל התקן
 TWAIN/ICAכגון:
!Presto
PageManager
Apple Image
Capture

ניתן להשתמש ביישום
Presto! PageManager
הנכלל בחבילת התוכנה
 MFL-Proשל  Brotherאו
יישומים אחרים התומכים
במפרטי  TWAINלצורך
סריקה.
לאחר התקנת חבילת
התוכנה  MFL-Proשל
 ,Brotherניתן גם
להשתמש ביישום Apple
 Image Captureלצורך
סריקה.
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לסריקה באמצעות מנהל התקן
:TWAIN/WIA
סריקה באמצעות ™Nuance
PaperPort™ 12SEאו יישומי
® Windowsאחרים בע"מ 91
לסריקה באמצעות מנהל התקן
®:ISIS
סריקה באמצעות יישומי
Captiva® QuickScan™ Pro
או ® (Windows®) ISISבע"מ
113

לסריקה באמצעות מנהל התקן
:TWAIN
סרקו באמצעות יישומי !Presto
 PageManagerאו TWAIN
)מקינטוש( בע"מ 103
לסריקה באמצעות מנהל התקן
:ICA
סריקה באמצעות Apple Image
) Captureמנהל התקן (ICA
בע"מ 108

תכונות
סריקה אל
מחשב
אישי
)המשך(

סריקת
שירותי
אינטרנט
) (WS
)משתמשי
®Windows
בלבד(

יישומים
פקס וסריקה
של
®Windows
גלריית
תצלומים של
®Windows

מה אני יכול לעשות?
ניתן לסרוק מסמכים באמצעות
שימוש בפרוטוקול שירותי
אינטרנט .פרוטוקול שירותי
האינטרנט מאשפר לכם לסרוק
ברשת באמצעות המכשיר
ומחשב עם מערכת הפעלה
® SP2) Windows Vistaאו
יותר( Windows® 7 ,או
.Windows® 8

לאן לפנות למידע נוסף?
להתקנת מנהלי התקנים:
התקנת מנהל ההתקנים לסריקה
באמצעות שירותי אינטרנט
) Windows Vista®,
 Windows® 7ו(Windows® 8-
במדריך למשתמש ברשת.
לסריקה מלוח הבקרה של
המכשיר:
סריקה באמצעות שירותי אינטרנט
) Windows Vista® SP2או
יותרWindows® 7 ,
ו (Windows® 8-בע"מ 132

v

תכונות
סריקה
מלוח
הבקרה של
המכשיר

יישומים

מה אני יכול לעשות?

לאן לפנות למידע נוסף?

סריקה אל
USB

סריקת המסמך שלכם ושמירת
התמונה הסרוקה בכונן זיכרון
הבזק  .USBניתן להגדיר את
תצורת ההגדרות בלוח הבקרה
של המכשיר.

שמירת מסמכים סרוקים בכונן
זיכרון הבזק  USBבע"מ 135

סריקה אל
שרת FTP

סריקת המסמך שלכם ישירות
לשרת  FTPעל הרשת
המקומית שלכם או באינטרנט.

סריקת מסמכים ישירות לשרת
 FTPבע"מ 114

סריקה אל
רשת
)משתמשי
®Windows
בלבד(

סריקת המסמך שלכם ישירות
לתיקייה משותפת על שרת
 CIFSעל הרשת המקומית
שלכם או באינטרנט.

סריקת מסמכים ישירות לשרת
) (Windows®) CIFSדגם DS-
 1600Wבלבד( בע"מ 122

)דגם ADS-
1600W
בלבד(

סריקת המסמך שלכם ושליחתו
ישירות לכתובת דוא"ל
מהמכשיר .בנוסף לכך ,כיוון
שתוכנה זו יכולה להקצות
כתובת דוא"ל למכשיר ,ניתן
להשתמש במכשיר לשליחת
מסמכים ברשת המקומית שלכם
או באינטרנט למחשבים או
למכשירי אינטרנט פקס אחרים.

שליחת מסמכים סרוקים ישירות
לכתובת דוא"ל )דגם ADS-
 1600Wבלבד( בע"מ 138

סריקה אל
שרת דוא"ל

סריקה אל
אינטרנט )דגם
ADS- 600W
בלבד(

סריקת המסמך שלכם וטעינתו
ישירות לשירותי אינטרנט כגון
פייסבוקPicasa, Flickr, ,
Google Docs, Evernote,
Dropbox, Box.net
ו ,SkyDrive-מבלי להשתמש
במחשב.

מדריך חיבור לאינטרנט

תיחום וסריקה
)דגם ADS-
 600Wבלבד(

סריקת המסמך שלכם המכיל
שטחים ספציפיים המתוחמים
באמצעות עט אדום .השטחים
המתוחמים ניתנים לעיבוד
כתמונות בדרכים שונות.

מדריך חיבור לאינטרנט

)דגם ADS-
1600W
בלבד(
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תכונות
ממכשירים
ניידים

סריקת
מסמכים

יישומים
iPrint&Scan
של Brother

)iPrint&Scan
של (Brother

מה אני יכול לעשות?
סריקת המסמך שלכם ישירות
ממכשירי אנדרואידiOS ,
וטלפון ® Windowsללא
שימוש במחשב.

לאן לפנות למידע נוסף?
מדריך הדפסה/סריקה ניידת
של  iPrint&Scanשל Brother

ניתן להוריד ולהתקין את
 iPrint&Scanשל Brother
מתוך Google Play, App
 Storeאו Windows® Phone
.Store
צפייה או עריכה
של נתונים
סרוקים
)(iOS/OS X

ScanViewer
של Brother

צפייה או עריכה
של נתונים
סרוקים
)אנדרואיד(

תוכנת צפייה
בתמונות
) Image
(Viewer
של Brother

שימוש במכשיר  iOSאו מחשב
מקינטוש שלכם לצפייה ועריכה
של תמונות מסמכים שנסרקו
על ידי מכשיר  Brotherונשמרו
בתוך .iCloud

מדריך  ScanViewerשל
 Brotherלמכשיר iOS/OS X

ניתן להוריד ולהתקין את
 ScanViewerשל Brother
מתוך חנות היישומים App
.Store

סריקת כרטיסי פלסטיק באמצעות חריץ הכרטיסים

שימוש במכשיר האנדרואיד
הנייד שלכם לצפייה ועריכה של
מסמכים שנסרקו על ידי מכשיר
.Brother

מדריך  Image Viewerשל
 Brotherלאנדרואיד

ניתן להוריד ולהתקין את
 Image Viewerשל Brother
מתוך .Google Play
סריקת כרטיסי הפלסטיק שלכם
באמצעות חריץ הכרטיסים
שבצדו האחורי של המכשיר.
סריקה אל תמונה ,לסריקה אל
זיהוי תווים אופטי ,סריקה אל
דוא"ל ,סריקה אל קובץ ,סריקה
אל שרת  FTPוסריקה
ממכשירים ניידים באמצעות
 iPrint&Scanשל Brother
זמינים בעת סריקת כרטיס
פלסטיק באמצעות חריץ
הכרטיסים.

לסריקה מלוח הבקרה של
המכשיר:
סריקת כרטיסי פלסטיק בע"מ
140
לסריקה מתוך
ControlCenter4
)®:(Windows
 מצב בית :סריקת כרטיסי
פלסטיק בע"מ 53
 מצב מתקדם :סריקת
כרטיסי פלסטיק בע"מ 59
לסריקה מתוך
) ControlCenter2מקינטוש(:
סריקת כרטיסי פלסטיק
בע"מ 76
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מידע כללי

1

שימוש בתיעוד
תודה לכם על שקניתם מכשיר  !Brotherקריאת התיעוד תסייע לכם להפיק את המרב מהמכשיר שלכם.

סמלים ומוסכמות שנעשה בהם שימוש בתיעוד
אנו משתמשים בסמלים ובמוסכמות הבאים בכל חלקי המדריך למשתמש.

התראה

התראות מציינות מצב מסוכן שעלול לגרום לפציעות קלות או בינוניות.

חשוב

חשוב מעיד על מצב מסוכן שעלול לגרום לנזק לרכוש או לתקלה במכשיר.

הערה

ההערות אומרות לכם כיצד להגיב למצב שעשוי להתרחש או נותנות לכם עצות כיצד
הפעולה פועלת עם תכונות אחרות.

מודגש

כתב מודגש מזהה מקשים על לוח הבקרה של המכשיר או מסך המחשב.

נטוי

כתב נטוי מדגיש את חשיבות הנושא או מפנה אתכם לנושא קשור.

) Courier Newדגם ADS-
 1600Wבלבד(

טקסט בגופן  Courier Newמזהה הודעות על צג המכשיר.

הערה



אלא אם כן צוין אחרת ,המסכים והאיורים במדריך מציגים את דגם .ADS-1600W
אלא אם כן צוין אחרת ,המסכים במדריך זה הם של  Windows® 7ו .OS X v10.7.x-המסכים על המחשב שלכם
עשויים להשתנות על פי מערכת ההפעלה.

1

על המכשיר

 1זרועות תמיכה במסמכים
 2מכסה עליון
 3מזין מסמכים אוטומטי
 4מובילי נייר
 5מכסה קדמי
 6לוח בקרה
 7מקש הפעלה
 8מנוף שחרור מכסה
 9מוביל חריץ כרטיסים
 10חריץ כרטיסים
 11ממשק  USBישיר
 12לחצן ) AOSS/WPSדגם  ADS-1100Wבלבד(
 13מחבר USB
 14מחבר מתאם זרם חילופין
 15חריץ אבטחה

2

סקירה כללית של לוח בקרה )(ADS-1100W

WiFi 1
כאשר הרת"ם האלחוטית מופעלת ,נורית  WiFiנדלקת.
 2נורית סימון מצב שגיאה
נורית סימון מצב שגיאה תדלק כאשר מתחוללת שגיאה.
 3לחצן עצור
לחצו לעצירת או ביטול פעולה .לחצן עצור אינו נדלק כאשר אינו זמין.
 4לחצן התחל
לחצו כדי להתחיל בפעולה .יש לבחור את סוג הסריקה על ידי לחיצה על אחד מלחצני הסריקה אל פני לחיצה על
לחצן התחל .לחצן התחל אינו נדלק כאשר אינו זמין.
הערה
אם הגדרתם את תצורת הגדרות בחירת רמת הסריקה )ראה בחירת רמת סריקה )דגם  ADS-1100Wבלבד(
בע"מ  (208ולחצני הסריקה זמינים ,הם יהבהבו אוטומטית.
 5לחצני סריקה
לחצו לבחירת סוג הסריקה .לחצני הסריקה ידלקו כאשר הם זמינים.

לחצו לבחירת פונקצית הסריקה אל מחשב אישי )חיבור .(USB
הערה
זמין רק כאשר המכשיר מוגדר לשימוש בשיטת ממשק ) USBראה מדריך הגדרות מהיר(.

3

ניתן להקצות את הסריקה אל שרת  ,FTPסריקה אל מחשב אישי )חיבור רשת( או פונקצית סריקת שירותי אינטרנט
למקשים .לחצו לבחירת הפונקציה שהקצתם לאחר ההגדרות.
הערה

זמינים רק כאשר המכשיר מוגדר בשיטת הרשת האלחוטית עם תקליטור ההתקנה וכבל USB
ו-
)ראה מדריך הגדרות מהיר(.

לחצו לבחירת פונקצית הסריקה אל .USB

4

סקירה כללית של לוח בקרה )(ADS-1600W

 1מסך מגע ) LCDצג גבישים נוזליים(
ניתן לגשת לתפריטים ולאפשרויות על ידי לחיצה עליהם על מסך המגע.
 2לחצן אחורה
לחצו כדי לשוב לרמת התפריט הקודמות .לחצן אחורה אינו נדלק כאשר אינו זמין.
 3לחצן בית
מאפשר חזרה למצב  .Readyלחצן הבית אינו נדלק כאשר אינו זמין.
 4לחצן עצור
לחצו לעצירת או ביטול פעולה .לחצן עצור אינו נדלק כאשר אינו זמין.

5

מסך מגע ) LCDצג גבישים נוזליים(
מצב שעון )רק כאשר המכסה העליון סגור(
במצב זה ניתן לראות את התאריך והזמן.
הצג מציג את הסטאטוס הנוכחי של המכשיר כאשר הוא במצב סרק.

 1תאריך וזמן
ניתן לראות את התאריך והזמן
2
כאשר רת"ם אלחוטית מאופשרת ,המחוון בן ארבע הרמות מציג את עוצמת האות האלחוטי הנוכחית.

0

מקסימאלי

3
גישה להגדרות סריקה של כרטיסי פלסטיק.
מופיעה על הצג במקרה של הודעת שגיאה או תחזוקה .לפרטים נוספים ,ראה "הודעות שגיאה
צלמית המידע
ותחזוקה" בע"מ .187
מצב סריקה )רק כאשר המכסה העליון פתוח(
במצב זה ,סריקה אל שרת  ,FTPסריקה אל רשת ,סריקה אל מחשב אישי ,סריקה אל  ,USBסריקה אל שרת דוא"ל
וסריקה אל האינטרנט יהיו זמינות.

6

הצג מציג את הסטאטוס הנוכחי של המכשיר כאשר הוא במצב סרק.

) to FTP 1אל שרת (FTP
גישה לפונקצית סריקה אל שרת .FTP
) to Network 2אל הרשת(
גישה לפונקצית סריקה אל הרשת.
) to PC 3אל המחשב אישי(
גישה לפונקצית סריקה אל המחשב האישי.
) to USB 4אל (USB
גישה לפונקצית סריקה אל .USB
) to E-mail Server 5אל שרת דוא"ל(
גישה לפונקצית סריקה אל שרת דוא"ל.
) to Web 6לאינטרנט(
גישה לפונקצית סריקה אל אינטרנט.
7
כאשר רת"ם אלחוטית מאופשרת ,המחוון בן ארבע הרמות מציג את עוצמת האות האלחוטי הנוכחית.

0

מקסימאלי

 8קיצורי דרך
מאפשר לכם להגדיר תפריטי קיצורי דרך.
ניתן גם לסרוק במהירות באמצעות האפשרויות שהגדרתם כקיצורי דרך.

7

)הגדרות(
9
גישה להגדרות הראשיות.
מופיעה על הצג במקרה של הודעת שגיאה או תחזוקה .לפרטים נוספים ,ראה "הודעות שגיאה
צלמית המידע
ותחזוקה" בע"מ .187
הערה
המוצר מאמץ את הגופן של .ARPHIC TECHNOLOGY CO.,LTD

פעולות בסיסיות
)הגדרות( או לחצן האפשרויות ישירות על גבי המסך .לתצוגה וגישה לכל
להפעלת המסך ,לחצו באצבע על
תפריטי או אפשרויות המסכים בהגדרה ,לחצו על ▲ או ▼ כדי לגלול ביניהם.
חשוב
לא ללחוץ על המסך עם עצם חד כעט או עיפרון .הדבר עלול לגרום לנזק למכשיר.
השלבים הבאים מציגים כיצד לשנות הגדרה במכשיר .בדוגמה זו ,הגדרת גודל המסמך בסריקה אל המחשב האישי
משתנה מ A4-ל.Auto-
לחצו על  או  להצגת .to PC
לחצו על .to PC
לחצו על  או  להצגת .to File
לחצו על .to File
לחצו על .Options
לחצו על ▲ או ▼להצגת .Set with Touch Panel
לחצו על .Set with Touch Panel
לחצו על .On
לחצו על ▲ או ▼ להצגת .Document Size
לחצו על .Document Size
לחצו על ▲ או ▼ להצגת .Auto
לחצו על .Auto
הערה
לחצו על

כדי לשוב לרמת התפריט הקודמות.

8

שינוי הגדרת המקלדת
ניתן לבחור את סוג המקלדת למסך המגע.
לחצו על

)הגדרות( General Setup ,ולאחר מכן על .Keyboard Settings

לחצו על  QWERTYאו .ABC
לחצו על

.

הגדרת בהירות של תאורת הרקע
ניתן להתאים את הבהירות של תאורת הרקע של מסך המגע .אם אתם מתקשים לקרוא את הצג ,נסו לשנות את הגדרת
הבהירות.

לחצו על

)הגדרות( LCD Settings ,General Setup ,ולאחר מכן על .Backlight

לחצו על  Light, Medאו .Dark
לחצו על

.

הגדרת שעון העצר של תאורת הרקע
ניתן להגדיר את משך הזמן שתאורת הרקע של מסך המגע ממשיכה לדלוק לאחר הופעת מסך .Ready
לחצו על

)הגדרות(,General Setup ,

 LCD Settingsולאחר מכן על .Dim Timer

לחצו על  Off, 10Secs, 20Secsאו .30Secs
לחצו על

.
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אחסון זיכרון
הגדרות התפריט שלכם מאוחסנות לצמיתות ובמקרה של הפסקת חשמל הן לא יאבדו ,אם כי הגדרות זמניות יאבדו.
)דגם  ADS-1600Wבלבד(
אם בחרתם  Set New Defaultלהגדרות הסריקה אל  USBוהסריקה אל שרת דוא"ל המועדפות עליכם ,הגדרות אלו
לא יאבדו .במהלך הפסקת חשמל המכשיר גם ישמור את התאריך והזמן למשך  24שעות לערך.

עוצמת ביפר
כאשר הגדרת הביפר מופעלת ,המכשיר יצפצף בעת לחיצה על מקש או שגיאה .ניתן לבחור מבין מגוון רמות של עוצמת
קול ,מ) Low-נמוך( ועד ) Highגבוה( או לחבור ) Offכבוי(.
)(ADS-1100W
הפעלת יישום .ControlCenter
Windows® 
) (ControlCenter4במגש המטלות ואז בחרו  Openמתוך התפריט.
 1לחצו על צלמית
חלון  ControlCenter4יופיע על המסך.
 2לחצו על לשונית ) Device Settingsהדוגמה למטה היא של מצב הבית(.

 מקינטוש
) (ControlCenter2בתוך הסרגל.
 1לחצו על צלמית
חלון  ControlCenter2יופיע על המסך.
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 2לחצו על לשונית .Device Settings

לחצו על לחצן .Remote Setupיופיע חלון .Remote Setup
בחרו  General Setupבעץ התיקיות )הדוגמה למטה היא של ®.(Windows

בחרו  Low, Med, Highאו  Offמהרשימה הנפתחת של .Beep
לחצו על  Applyולאחר מכן על .OK
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)ADS-1600W
לחצו על

)הגדרות( General Setup ,ולאחר מכן על .Beep

לחצו על  Low, Med, Highאו .Off
לחצו על

.
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בחירת השפה שלכם )בעת הצורך(
)(ADS-1100W
הפעילו את יישום .ControlCenter


®Windows

) (ControlCenter4במגש המטלות ואז בחרו  Openמתוך התפריט.
 1לחצו על צלמית
חלון  ControlCenter4יופיע על המסך.
 2לחצו על לשונית ) Device Settingsהדוגמה למטה היא של מצב הבית(.

 מקינטוש
) (ControlCenter2בתוך הסרגל.
 1לחצו על צלמית
חלון  ControlCenter2יופיע על המסך.
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 2לחצו על לשונית .Device Settings

לחצו על לחצן  .Remote Setupיופיע חלון .Remote Setup
בחרו  Languageבעץ התיקיות )הדוגמה למטה היא של ®.(Windows

בחרו את השפה שלכם מתוך הרשימה הנפתחת .Language on Remote Setup
לחצו על  Applyולאחר מכן על .OK
)(ADS-1600W
לחצו על

)הגדרות(.
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לחצו על ▲ או ▼ להצגת  .Initial Setupלחצו על .Initial Setup
לחצו על .Local Language
לחצו על ▲ או ▼ להצגת השפה שלכם .לחצו על השפה שלכם.
לחצו על

.
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הגדרת תאריך וזמן )דגם  ADS-1600Wבלבד(
המכשיר מציג את התאריך והזמן.
לחצו על

)הגדרות(.

לחצו על ▲ או ▼ להצגת .Initial Setup
לחצו על  Initial Setup, Date & Timeולאחר מכן על .Date
הזינו את שתי הספרות האחרונות של השנה על מסך המגע ולחצו על .OK
הזינו את שתי הספרות של החודש על מסך המגע החיוג ולחצו על .OK
הזינו את שתי הספרות של היום על מסך המגע החיוג ולחצו על .OK
לחצו על .Time
הזינו את הזמן על מסך המגע.
לחצו על  OKואז לחצו על

.

שעון קיץ אוטומטי
ניתן להגדיר את המכשיר למעבר אוטומטי לשעון קיץ .הזמן ישתנה לשעה אחת קדימה באביב ושעה אחת אחורה
בסתיו.
הגדרת ברירת המחדל היא  Offולכן תצטרכו לשנות את הגדרת שעון הקיץ האוטומטי ל On -כך.
)(ADS-1100W
הפעילו את יישום .ControlCenter
Windows® 
) (ControlCenter4במגש המטלות ואז בחרו  Openמתוך התפריט.
 1לחצו על צלמית
חלון  ControlCenter4יופיע על המסך.
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 2לחצו על לשונית ) Device Settingsהדוגמה למטה היא של מצב הבית(.

 מקינטוש
) (ControlCenter2בתוך הסרגל.
 1לחצו על צלמית
חלון  ControlCenter2יופיע על המסך.
 2לחצו על לשונית .Device Settings

לחצו על לחצן .Remote Setupיופיע חלון .Remote Setup
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בחרו  Initial Setupבעץ התיקיות )הדוגמה למטה היא של ®.(Windows

בחרו ) Offאו  (Onמבין אפשרויות .Auto Daylight
לחצו על  Applyולאחר מכן על .OK
)(ADS-1600W
הערה
וודאו כי הגדרתם את התאריך והזמן הנכון בהגדרת .Date & Time

לחצו על

)הגדרות(.

לחצו על ▲ או ▼ להצגת .Initial Setup
לחצו על  Initial Setup, Date & Timeולאחר מכן על .Date
לחצו על ) Offאו .(On
לחצו על

.
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הגדרת אזור הזמן
ניתן להגדיר במדפסת את אזור הזמן )לא שעון קיץ אלא זמן רגיל( של אזורכם.
)(ADS-1100W
הפעילו את יישום .ControlCenter
Windows® 
) (ControlCenter4במגש המטלות ואז בחרו  Openמתוך התפריט.
 1לחצו על צלמית
חלון  ControlCenter4יופיע על המסך.
 2לחצו על לשונית ) Device Settingsהדוגמה למטה היא של מצב הבית(.

 מקינטוש
) (ControlCenter2בתוך הסרגל.
 1לחצו על צלמית
חלון  ControlCenter2יופיע על המסך.
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 2לחצו על לשונית .Device Settings

לחצו על לחצן .Remote Setupיופיע חלון .Remote Setup
בחרו  Initial Setupבעץ התיקיות )הדוגמה למטה היא של ®.(Windows

בחרו את אזור הזמן שלכם מתוך אפשרויות .Time Zone
לחצו על  Applyולאחר מכן על .OK
)(ADS-1600W
לחצו על

)הגדרות(.
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לחצו על ▲ או ▼ להצגת .Initial Setup
לחצו על  Initial Setup, Date & Timeולאחר מכן על .Time Zone
הזינו את אזור הזמן שלכם.
לחצו על .OK
לחצו על

.
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מצב שינה
ניתן להזין כמה זמן על המכשיר להיות במצב סרק )הגדרה מרבית היא  60דקות והגדרת ברירת המחדל היא  10דקות(
עד שתיכנס למצב שינה .שעון העצר יתאפס אם בוצעה פעולה כלשהי על המכשיר.
הערה
אם כרטיס פלסטיק מוכנס לתוך חריץ הכרטיסים ,המכשיר אינו נכנס למצב שינה.
)(ADS-1100W
הפעילו את יישום .ControlCenter
Windows® 
) (ControlCenter4במגש המטלות ואז בחרו  Openמתוך התפריט.
 1לחצו על צלמית
חלון  ControlCenter4יופיע על המסך.
 2לחצו על לשונית ) Device Settingsהדוגמה למטה היא של מצב הבית(.

 מקינטוש
) (ControlCenter2בתוך הסרגל.
 1לחצו על צלמית
חלון  ControlCenter2יופיע על המסך.
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.Device Settings  לחצו על לשונית2

.Remote Setup יופיע חלון.Remote Setup לחצו על לחצן
.(Windows®  בעץ התיקיות )הדוגמה למטה היא שלGeneral Setup בחרו

Sleep  מהרשימה הנפתחת60 Mins  או1 Min, 2 Mins, 3 Mins, 5 Mins, 10 Mins, 30 Mins בחרו
.Mode
.OK  ולאחר מכן עלApply לחצו על
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(ADS-1600W)
.General Setup  ולאחר מכן על,()הגדרות

לחצו על

.Sleep Mode לחצו על ▲ או ▼ להצגת
.Sleep Mode לחצו על
.60Mins  או1Min, 2Mins, 3Mins, 5Mins, 10Mins, 30Mins לחצו על
.
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לחצו על

כיבוי אוטומטי
ניתן להגדיר כמה זמן המכשיר יהיה במצב שינה )ההגדרה המקסימאלית היא  8שעות והגדרת ברירת המחדל היא
 4שעות( לפני שיכבה באופן אוטומטי.
)(ADS-1100W
הפעילו את יישום .ControlCenter
Windows® 
) (ControlCenter4במגש המטלות ואז בחרו  Openמתוך התפריט.
 1לחצו על צלמית
חלון  ControlCenter4יופיע על המסך.
 2לחצו על לשונית ) Device Settingsהדוגמה למטה היא של מצב הבית(.

 מקינטוש
) (ControlCenter2בתוך הסרגל.
 1לחצו על צלמית
חלון  ControlCenter2יופיע על המסך.
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 2לחצו על לשונית .Device Settings

לחצו על לחצן .Remote Setupיופיע חלון .Remote Setup
בחרו  General Setupבעץ התיקיות )הדוגמה למטה היא של ®.(Windows

בחרו  1hour, 2hours, 4hours, 8hoursאו  Offמתוך הרשימה הנפתחת .Auto Power Off
לחצו על  Applyולאחר מכן על .OK
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(ADS-1600W)
.General Setup  ולאחר מכן על,()הגדרות

לחצו על

.Auto Power Off לחצו על ▲ או ▼ להצגת
.Auto Power Off לחצו על
.Off  או1 hour, 2hours, 4hours, 8hours לחצו על
.
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לחצו על

מסמך מקובל
הערה
נא לא לטעון מסמכים המכילים גיליונות עם עובי ותכונות שונים וכדומה.

מסמך מקובל
נייר סטנדרטי

אורך
רוחב
משקל
עובי
מספר מסמכים מרבי
גודל נייר סטנדרטי

 70-297מ"מ
 51-215.9מ"מ
 52-110גר'/מ"ר
 0.08-0.12מ"מ
עובי כולל שאינו עולה על  2מ"מ ולא יותר מ 20-גיליונות
 210 x 297מ"מ
A4
 148 x 210מ"מ
A5
 105 x 148מ"מ
A6
 182 x 257מ"מ
B5
 128 x 182מ"מ
B6
 215.9 x 279.4מ"מ
Letter

נייר עבה 1

אורך
רוחב
משקל
עובי
מספר מסמכים מרבי

 70-147מ"מ
 51-110מ"מ
 110-200גר'/מ"ר
 0.12-0.2מ"מ
עובי כולל שאינו עולה על  2מ"מ ולא יותר מ 10-גיליונות

נייר עבה 12

אורך
רוחב
חומר
עובי
מספר מסמכים מרבי

 70-95מ"מ
 51-55מ"מ
פלסטיק ) ,(PETנייר
 0.2-0.4מ"מ
 1גיליון
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נייר ארוך

אורך
רוחב
משקל
עובי
מספר מסמכים מרבי

 297-863מ"מ
 51-215.9מ"מ
 52-110גר'/מ"ר
 0.08-0.12מ"מ
 1גיליון

הערה
לסריקת מסמך של בין  297-863מ"מ ,בחרו  Long Paperבהגדרת  Scan Sizeאו  Document Sizeבתיבת
הדו-שיח של ההגדרות.
כרטיס פלסטיק

גודל סטנדרטי )(ISO

 85.6 x 54.0 x 0.76מ"מ

אורך
רוחב
חומר
סוג
עובי

 70-95מ"מ
 51-55מ"מ
פלסטיק )(PET
כרטיס פלסטיק כגון רישיון נהיגה או ביטוח
בסיס 0.4-0.76:מ"מ
מובלט :עד  1.4מ"מ
 1גיליון

מספר מסמכים מרבי
הערה

כרטיס פלסטיק ניתן לסריקה בעת שמירת התמונה הסרוקה במחשב שלכם .סמנו את תיבת הסימון Plastic Card
 Modeבתיבת הדו-שיח של ההגדרות.
גיליון נושא קבלות

אורך
רוחב
משקל
עובי
מספר מסמכים מרבי

עד  270מ"מ
עד  110מ"מ
עד  110גר'/מ"ר
העובי כולל של הגיליון נושא הקבלות והקבלה לא יעלה על
 0.35מ"מ )לא כולל חלקים חופפים של קבלה בצורת .(Z
 1גיליון
קפלו קבלה לצורת  Zאם היא ארוכה מהגיליון נושא הקבלות.

הערה
הגיליון נושא הקבלות ניתן לשימוש בעת שמירת תמונה סרוקה במחשב שלכם ולא ניתן לשימוש בעת סריקה אל כונן
זיכרון הבזק .USB
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מסמכים בלתי מקובלים
 מסמכים עם נייר העתקה צמוד לצידם האחורי
 מסמכים כתובים בעיפרון
 מסמכים בעובי לא אחיד ,כמעטפות
 מסמכים עם קפלים או סלסולים גדולים
 מסמכים מקומטים או פגומים
 מסמכים שנעשה בהם שימוש בנייר העתקה
 מסמכים שנעשה בהם שימוש בנייר מצופה
 תצלומים )נייר צילום(
 מסמכים שהודפסו על נייר מחורר
 מסמכים המודפסים על נייר חריג בצורתו )לא מרובע או מלבני(
 מסמכים עם תצלומים ,פתקים או מדבקות צמודים להם
 מסמכים שנעשה בהם שימוש בנייר העתקה נטול פחמן
 מסמכים על נייר שורות לקלסר או כל נייר אחר עם חורים
 מסמכים עם אטבים או סיכות שדכן
 מסמכים עם דיו רטוב
 אריגים ,גיליונות מתכתיים ,שקפים
 חומרי הדפסה מבריקים או שקופים
 מסמכים שחורגים מעובי חומר ההדפסה המומלץ

מידע על הגיליון הנושא קבלות
 השתמשו בגיליון הנושא קבלות לקבלות בלבד.
 השתמשו ביישום  BR-Receiptsבעת שימוש בגיליון הנושא קבלות )ראה "סריקת קבלות באמצעות BR-Receipts
)® "(Windowsבע"מ  90או "סריקת קבלות באמצעות ) BR-Receiptsמקינטוש(" בע"מ .(102
 ניתן לקפל קבלה לצורת  Zולהכניסה לגיליון הנושא קבלות אם הקבלה ארוכה יותר מהגיליון הנושא קבלות )ראה
"טעינת קבלה" בע"מ .(37
 למניעת תקיעות מסמכים ,נא לא לטעון את הגיליון נושא הקבלות הפוך .נא לעיין בהוראות המודפסות על הגיליון
נושא הקבלות עצמו למידע נוסף או ראה "טעינת מסמכים" בע"מ .32
 למניעת תקיעות מסמכים ,נא לא לשים מספר מסמכים קטנים לגיליון הנושא הקבלות בעת ובעונה אחת .הכניסו
מסמך אחד בלבד לגיליון הנושא קבלות בכל עת.
 לא לכתוב על הגיליון הנושא קבלות שכן הכיתוב עשוי להיראות על הקבלה הסרוקה .אם הגיליון הנושא קבלות
מתלכלך ,נגבו אותו עם מטלית יבשה.
 לא להשאיר קבלות בגיליון הנושא קבלות למשך פרקי זמן ממושכים ,שכן ההדפסה שעל הקבלה עשויה לזלוג לגיליון
הנושא קבלות
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קבלה בלתי מקובלת
 קבלות עם אטבים או סיכות שדכן
 קבלות עם דיו רטוב
התראה
למניעת חתכים ,נא לא להחליק או להעביר את ידכם או
אצבעותיכם לאורך שולי הגיליון הנושא קבלות.

חשוב
 למניעת עיוותי צורה ,נא לא לשים את הגיליון הנושא קבלות באור שמש ישיר או באזור החשוף לטמפרטורות
גבוהות ולחות רבה .לא לאחסן את הגיליון הנושא קבלות באופן אופקי כאשר עצם גדול מונח עליו.
 למניעת נזק לגיליון הנושא קבלות ,נא לא לקפל או למשוך אותו .אם הגיליון הנושא קבלות ניזוק ,הוא אינו מתאים
עוד לסריקה ואין להשתמש בו.
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טעינת מסמכים
מזין המסמכים האוטומטי יכול להכיל עד  20דפים ולהזין כל דף בנפרד .השתמשו בנייר סטנדרטי של  80גר''/מ"ר
ואווררו תמיד את הדפים לפני הכנסתם למזין המסמכים האוטומטי.
חשוב
 אל תמשכו את המסמך במהלך הזנתו.
 אל תשתמשו בנייר מסתלסל ,מקומט ,מקופל ,קרוע ,עם סיכות שדכן ,אטבים ,מודבק בדבק או בנייר הדבקה.
 אל תשתמשו בקרטון או אריג.

הגדרת המכשיר
פתחו את המכסה העליון ) (1ודחפו את הכנף של המכסה העליון ) (2אחורה בחוזקה עד שתינעל למקומה.

הרימו זרועות התמיכה במסמכים ).(1
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טעינת מסמכים בגודל סטנדרטי
בדקו שהמסמכים עם דיו או טיפקס יבשים לחלוטין.
הגדירו את המכשיר )ראה "הגדרת המכשיר" בע"מ .(32
התאימו את מובילי הנייר ) (1לרוחב המסמך שלכם.

אווררו את הדפים מספר פעמים בצדם הארוך והקצר כאחד.

סדרו את המסמכים בחבילה אחידה.
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שימו את הדפים כך שהקצה המוביל מיושר בזווית קלה בכיוון ההזנה.

שימו את המסמך שלכם כשהוא פונה כלפי מטה והקצה העליון קודם במזין המסמכים האוטומטי בין מובילי הנייר
עד שתרגישו שהוא נוגע בחלקו הפנימי של המכשיר.

וודאו כי השוליים הצדדיים של המסמך מקבילים לחריצים שבמכסה העליון ואז התאימו את מובילי הנייר לרוחב
המסמך שנית.
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טעינת כרטיסי ביקור
בדקו שהמסמכים עם דיו או טיפקס יבשים לחלוטין.
הגדירו את המכשיר )ראה "הגדרת המכשיר" בע"מ .(32
התאימו את מובילי הנייר ) (1לרוחב המסמך שלכם.

שימו את המסמך שלכם כשהוא פונה כלפי מטה והקצה העליון קודם במזין המסמכים האוטומטי בין מובילי הנייר
עד שתרגישו שהוא נוגע בחלקו הפנימי של המכשיר.

הערה
לא להכניס כרטיס ביקור לתוך חריץ הכרטיסים שבצדו האחורי של המכשיר.
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טעינת מסמכים הארוכים מגודל A4
בדקו שהמסמכים עם דיו או טיפקס יבשים לחלוטין.
הגדירו את המכשיר )ראה "הגדרת המכשיר" בע"מ .(32
התאימו את מובילי הנייר ) (1לרוחב המסמך שלכם.

שימו את המסמך שלכם כשהוא פונה כלפי מטה והקצה העליון קודם במזין המסמכים האוטומטי בין מובילי הנייר
עד שתרגישו שהוא נוגע בחלקו הפנימי של המכשיר.

הערה
 הזינו מסמך אחד בלבד בכל עת.
 תמכו במסמך בידכם אם המסמך ארוך מהמכסה העליון.

36

טעינת קבלה
בדקו שהמסמכים עם דיו או טיפקס יבשים לחלוטין.
הגדירו את המכשיר )ראה "הגדרת המכשיר" בע"מ .(32
הכניסו את המסמך לתוך הגיליון הנושא הקבלות.

הערה
שימו את המסמך במרכז הגיליון הנושא קבלות ויישרו את חלקו העליון של המסמך כך שיהיה מקביל לחלקו העליון של
הגיליון נושא הקבלות.

התאימו את מובילי הנייר ) (1לרוחב הגיליון הנושא הקבלות.
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שימו את הגיליון נושא הקבלות בתוך מזין המסמכים האוטומטי בין המובילים כד שתרגישו אותו נוגע בחלקו הפנימי
של המכשיר.

הערה
 ניתן לקפל קבלה לצורת  Zולהכניסה לגיליון הנושא קבלות אם הקבלה ארוכה יותר מהגיליון הנושא קבלות.

 כאשר הגיליון הנושא קבלות נסרק ,החלק הדבוק של  30מ"מ בקצה המוביל של הגיליון יימחק אוטומטי רק עם BR-
) Receiptsראה "סריקת קבלות באמצעות  "(Windows®) BR-Receiptsבע"מ  90או "סריקת קבלות באמצעות
) BR-Receiptsמקינטוש(" בע"מ .(102
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טעינת כרטיס פלסטיק
סגרו את המכסה העליון אם הוא פתוח.
התאימו את מוביל חריץ הכרטיסים ) (1המצוי בחלקו האחורי של המכשיר כדי להתאימו לרוחב כרטיס הפלסטיק.

הכניסו את כרטיס הפלסטיק לתוך חריץ הכרטיסים ) .(1הכרטיס יוזן לתוך המכשיר.

הערה
 אם כרטיס הפלסטיק מובלט ,הכניסו את כרטיס הפלסטיק כשהצד המובלט פונה כלפי המטה לתוך חריץ הכרטיסים.
 אם כרטיס הפלסטיק אינו מוזן לתוך המכשיר ,הוציאו את כרטיס הפלסטיק מהמכשיר ושימו אותו במזין המסמכים
האוטומטי )ראה "טעינת כרטיסי ביקור" בע"מ .(35
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2

לפני הסריקה

לפני הסריקה ,נא לוודא כי:
 התקנתם את תוכנת  (MFL-Pro Suite) Brotherעל פי השלבים במדריך ההגדרות המהיר.
 כבל הממשק מחובר כהלכה.
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לפני סריקת רשת
רישיון רשת )®(Windows
מוצר זה כולל רישיון מחשב אישי ) (PCלעד  2משתמשים.
רישיון זה תומך בהתקנה של תוכנת  MFL-Pro Suiteהכוללת  Nuance™ PaperPort™ 12SEעל עד  2מחשבים
אישיים ברשת.
אם ברצונכם להשתמש במעל  2מחשבים אישיים עם  Nuance™ PaperPort™ 12SEמותקן ,נא לרכוש את חבילת
 NL-5של  Brotherשהיא חבילת הסכם רישיון למספר רב של מחשבים אישיים לעד  5משתמשים נוספים .לרכישת
חבילת  ,NL-5נא לפנות אל מפיץ  Brotherשלכם.

הגדרת תצורת סריקת רשת לWindows®-
אם החלפתם את המכשיר שלכם ולכן הוא שונה מהמכשיר המקורי שהיה רשום במחשב שלכם במהלך התקנת תוכנת
 ,MFL-Pro Suiteפעלו על פי השלבים הבאים.
)(Windows® XP
לחצו על לחצן  Control Panel, Printers and Other Hardware ,Startולאחר מכן על Scanners and
) Camerasאו .(Control Panel, Scanners and Cameras
)®(Windows Vista
 Control Panel, Hardware and Sound ,ולאחר מכן על .Scanners and Cameras

לחצו על לחצן
)(Windows® 7

) ADS-XXXXX ,All Programs, Brother ,כאשר  XXXXXהוא שם הדגם שלכםScanner ,
לחצו על לחצן
 Settingsולאחר מכן על .Scanners and Cameras
)(Windows® 8
לחצו על
נבחר(.

)תוכניות שירות של  ,(Brotherואז לחצו על הרשימה הנפתחת ובחרו את שם הדגם שלכם )אם טרם

לחצו על  SCANבסרגל הניווט השמאלי ,ואז לחצו על .Scanners and Cameras
בצעו את אחת הפעולות הבאות:
Windows® XP 
לחצו עם המקש הימני של העכבר על צלמית הסורק ובחרו  .Propertiesתיבת הדו-שיח של תכונות סורק
הרשת תופיע על המסך.
 Windows Vista®, Windows® 7 וWindows® 8 -
לחצו על לחצן .Properties
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הערה
) Windows Vista®, Windows® 7ו(Windows® 8-
אם מופיע מסך  ,User Account Controlנא לבצע את הפעולות הבאות:
 למשתמשים עם זכויות מנהל מערכת :לחצו על  Continueאו .Yes

 למשתתפים בלי זכויות מנהל מערכת :הזינו את הסיסמה של מנהל המערכת ולחצו על  OKאו .Yes
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לחצו על לשונית  Network Settingובחרו את שיטת החיבור המתאימה.

נא לציין את כתובת המכשיר שלכם
הזינו את כתובת  IPשל המכשיר בתוך  IP Addressואז לחצו על  Applyאו .OK
נא לציין את שם המכשיר שלכם
 1הזינו את שם הצומת של המכשיר שלכם בתוך  ,Node Nameאו לחצו על  Browseובחרו את המכשיר
שברצונכם להשתמש בו.
2

לחצו על .OK

לחצו על לשונית  Scan To Buttonוהזינו את שם המחשב שלכם בשדה .Display Name
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הרשימה הנפתחת  Destinationבתוך  Scan to Network Deviceמלשונית  Scanבניהול מבוסס-רשת )דגם
 ADS-1100Wבלבד( )ראה "שמירת מסמכים סרוקים במחשב שלכם" בע"מ  (126או על הצג של המכשיר )בדגם
 ADS-1600Wבלבד( מציגה את השם שהזנתם .הגדרת ברירת המחדל היא שם המחשב שלכם .ניתן להזין כל
שם לפי בחירתכם.

אם ברצונכם להימנע מקבלת מסמכים בלתי רצויים ,הזינו מספר  PINבן  4ספרות בתוך  Pin numberובשדה
.Retype Pin number
)דגם  ADS-1600Wבלבד(
כדי לשלוח נתונים למחשב המוגן על ידי מספר  ,PINהצג מבקש מכם להזין את מספר  PINלפני סריקת ושליחת
המסמך למחשב.

הגדרת תצורת סריקת רשת למקינטוש
אם ברצונכם לסרוק מהמכשיר לרשת ,עליכם לבחור את המכשיר המרושת ביישום בחירת המכשיר מתוך הרשימה
הנפתחת  Modelבמסך הראשי של  .ControlCenter2אם כבר התקנתם את תוכנת  MFL-Pro Suiteעל פי שלבי
התקנת הרשת במדריך ההגדרות המהיר ,בחירה זו כבר נעשתה.
כדי להשתמש במכשיר כסורק רשת ,יש להגדיר את תצורת המכשיר עם כתובת  .TCP/IPניתן להגדיר או לשנות את
הכתרות הכתובת מלוח הבקרה.
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לחצו על צלמית

) (ControlCenter2בתוך הסרגל .חלון  ControlCenter2יופיע על המסך.

בחרו  Otherמתוך הרשימה הנפתחת  .Modelיופיע חלון .Device Selector

לחצו על לחצן  .+חלון ההגדרות יופיע על המסך.
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בחרו את המכשיר שלכם מהרשימה ,לחצו על .Add

הערה
ניתן גם לבחור את המכשיר שלכם על ידי הזנת כתובת  .IPלחצו על  IPוציינו המכשיר שלכם על פי כתובת  .IPלשינוי
כתובת  IPשל מכשיר קיים ברשת ,הזינו את כתובת  IPהחדשה.

לחצו על .Add
הערה
לחצו על תיבת הסימון של  Scan Key Settingואז הגדירו את התצורות הבאות:
 לסריקה אל מחשב אישי )מחובר לרשת( )דגם  ADS-1100Wבלבד( או סריקה מלוח הבקרה של המכשיר )דגם
 ADS-1600Wבלבד( ,לחצו על תיבת הסימון של ”Register your computer with the ”Scan To
 .functions at the deviceאז הזינו את השם שברצונכם שיוצר ברשימה הנפתחת  Destinationבתוך Scan
 to Network Deviceמלשונית  Scanבניהול מבוסס-רשת )דגם  ADS-1100Wבלבד( )ראה "שמירת מסמכים
סרוקים במחשב שלכם" בע"מ  (126או על הצג של המכשיר )דגם  ADS-1600Wבלבד( .ניתן להשתמש בעד 15
תווים.
 ניתן להימנע מקבלת מסמכים בלתי רצויים על ידי הגדרת מספר  PINבן  4ספרות .הזינו את קוד  PINשלכם
בתוך  PIN codeושדה .Verify
)דגם  ADS-1600Wבלבד(
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כדי לשלוח נתונים למחשב המוגן על ידי קוד  ,PINהצג מבקש מכם להזין את קוד  PINלפני סריקת ושליחת
המסמך למחשב.

הפעלת תוכנית שירות (Windows®) BRAdmin
אם התקנתם את  BRAdmin Lightאו  ,BRAdmin Professional 3לחצן  BRAdminמאפשר לכם לפתוח את תוכנית
שירות  BRAdmin Lightאו .BRAdmin Professional 3
 BRAdmin Lightהיא תוכנית שירות להגדרה ראשונית של המכשירים המחוברים לרשת של  .Brotherהיא יכולה גם
לחפש מוצרי  Brotherבסביבת  ,TCP/IPלגלות את הסטאטוס ולהגדיר את התצורה של הגדרות רשת בסיסיות ,כגון
כתובת  .IPלמידע על התקנת  BRAdmin Lightמהתקליטור המצורף ,ראה מדריך למשתמש ברשת.
אם אתם זקוקים לניהול מכשיר מתקדם יותר ,השתמשו בגרסת תוכנית השירות  BRAdmin Professional 3הזמינה
להורדה מאתר .http://solutions.brother.com
) (ControlCenter4במגש המטלות ואז בחרו  Openמתוך התפריט.
לחצו על צלמית
חלון  ControlCenter4יופיע על המסך.
לחצו על לשונית .Device Settings
לחצו על  .BRAdminתיבת הדו-שיח של תכנית שירות  BRAdmin Lightאו  BRAdmin Professional 3תופיע
על המסך.
הערה
אם התקנתם את  BRAdmin Lightו BRAdmin Professional-יחד ControlCenter4 ,יפעיל את BRAdmin
.Professional 3
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3

סריקה מהמחשב שלכם

שינוי ממשק המשתמש של (Windows®) ControlCenter4
 ControlCenter4היא תוכנת שירות המאפשרת לכם גישה מהירה וקלה ליישומים שאתם משתמשים בהם לעתים
קרובות .השימוש בתוכנית  ControlCenter4מבטל את הצורך לפתוח ידנית יישומים ספציפיים.
 ControlCenter4שולטת גם בהגדרות של

)כאשר נעשה בה שימוש לפונקצית הסריקה אל

,

)לדגם ( או ללחצן ) to PCלדגם (ADS-1600W

מחשב אישי עם חיבור לרשת רק לדגם ,(ADS-1100W

על מכשיר  Brotherשלכם .למידע כיצד להגדיר את תצורת ההגדרות של

,

)כאשר נעשה בהן

 ,או לחצן to PC
שימוש לפונקצית הסריקה אל מחשב האישי עם חיבור רש בלבד בדגם (ADS-1100W
)בדגם  (ADS-1600Wעל המכשיר ,ראה "שינוי בהגדרות סריקה אל מחשב אישי )® "(Windowsבע"מ .141
לתוכנית  ControlCenter4שני מצבי הפעלה) Home Mode :מצב הבית( ו) Advanced Mode-מצב מתקדם( .ניתן
לשנות את המצב בכל עת.
 מצב Home
מאפשר לכם גישה קלה לפונקציות העיקריות של המכשיר .ניתן להשתמש בפונקציות באופן אינטואיטיבי ללא כל
הגדרות.

) Document Type 1סוג מסמך(
מאפשר לכם לבחור את סוג המסמך.
) Custom Settings 2הגדרות בהתאמה אישית(
הגדרת תצורת הגדרות סריקה
) Scan Size 3גודל סריקה(
מאפשר לכם לבחור את גודל הסריקה.
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) Scan 4סריקה(
התחלת סריקה.
) Image viewer 5צפייה בתמונה(
תצוגת תמונה סרוקה.
) Save 6שמור(
שמירת התמונה הסרוקה בתיקיה על הכונן הקשיח באחד מסוגי הקבצים המוצגים ברשימת סוגי הקבצים.
) Open with an Application 7פתיחה עם יישום(
סריקת תמונות ישירות ליישום הגראפי שלכם לעריכת תמונות.
) Send E-mail 8שליחת דוא"ל(
סריקת מסמך אל יישום ברירת המחדל של הדוא"ל שלכם.
) OCR 9זיהוי תווים אופטי(
סריקת המסמך שלכם והמרתו לקובץ טקסט.
 מצב Advanced
מעניק לכם שליטה רבה יותר על פרטי הפונקציות של המכשיר שלכם .ניתן גם להתאים פעולות סריקה בלחיצת לחצן
אחת כדי לתת מענה לצורכי הסריקה שלכם.

) Image 1תמונה(
סריקת מסמך ישירות לכל יישום צפייה/עריכה גראפי.
) OCR 2זיהוי תווים אופטי(
סריקת המסמך שלכם והמרתו לקובץ טקסט.
) E- 3דוא"ל(
סריקת מסמך אל יישום ברירת המחדל של הדוא"ל שלכם.
) File 4קובץ(
שמירת התמונה הסרוקה בתיקיה על הכונן הקשיח באחד מסוגי הקבצים המוצגים ברשימת סוגי הקבצים.
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לשינוי מצב ההפעלה ,נא לבצע את השלבים הבאים.
) (ControlCenter4במגש המטלות ואז בחרו  Openמתוך התפריט .חלון
לחצו על צלמית
 ControlCenter4יופיע על המסך.

הערה
אם צלמית

אינה מוצגת במגש המטלות ,בצעו את אחת הפעולות הבאות:

) למשתמשי ® Windows® XP, Windows Vistaו(Windows® 7-
) (Start), All Programs, Brother, ADS-XXXXXכאשר  XXXXXהוא שם הדגם שלכם ואז לחצו
לחצו על
על .ControlCenter4
) למשתמשי (Windows® 8
)תוכניות שירות של  ,(Brotherואז לחצו על הרשימה הנפתחת ובחרו את שם הדגם שלכם )אם טרם
לחצו על
נבחר( .לחצו על  SCANבסרגל הניווט השמאלי ,ואז לחצו על .ControlCenter4
לחצו על  Configurationואז בחרו .Mode Select
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בחרו  Home Modeאו  Advanced Modeבתיבת הדו שיח של מצבים.
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סריקה באמצעות  ControlCenter4במצב בית )®(Windows
קיימות ארבע אפשרויות סריקה :שמור ,פתיחה עם יישום ,שליחה לדוא"ל וזיהוי תווים אופטי.
הסעיף הבא מציג בקצרה את פונקצית לשונית  .Scanלפרטים נוספים על כל פונקציה ,לחצו על ?( )עזרה(.

סריקה בסיסית
הגדירו את תצורת ההגדרות באזור הגדרת הסריקה אל מחשב האישי.
לחצו על

)סריקה(.

אשרו וערכו )בעת הצורך( את התמונה הסרוקה בתוכנת הצפייה בתמונה.
לחצו על

)שמור(,

)שליחה לדוא"ל( או

)פתיחה עם יישום(,

)זיהוי תווים אופטי(.

בצעו את אחת הפעולות הבאות:
 לצורך

)שמור(

בחרו את ) Destination Folderתיקיית היעד( שלכם והגדרות אחרות .לחצו על .OK
התמונה תישמר בתיקייה שבחרתם.


)פתיחה עם יישום(
בחרו את היישום מהרשימה הנפתחת ולחצו על .OK
התמונה תופיע ביישום שבחרתם.

הערה
אם התקנתם את יישום  Evernoteבמחשב שלכם ,ניתן לבחור  Evernoteמתוך הרשימה הנפתחת וללחוץ על OK
להעלאת הנתונים הסרוקים ישירות אל .Evernote



)שליחת דוא"ל(
הגדירו את תצורת הגדרות הקובץ המצורף ולחצו על .OK
יישום ברירת המחדל של הדוא"ל שלכם ייפתח והתמונה תצורף לדוא"ל חדש.



)זיהוי תווים אופטי(
הגדירו את תצורת זיהוי התווים האופטי ולחצו על .OK
היישום שבחרתם ייפתח עם נתוני הטקסט המומרים.
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סריקת כרטיסי פלסטיק
טענו כרטיס פלסטיק )ראה "טעינת כרטיס פלסטיק" בע"מ .(39
הערה
טענו כרטיס פלסטיק אחד בלבד בכל עת.
) (ControlCenter4במגש המטלות ואז בחרו  Openמתוך התפריט.
לחצו על צלמית
חלון  ControlCenter4יופיע על המסך.
בחרו את לשונית .Scan

בחרו  Customבתוך אפשרות  Document Typeואז לחצו על לחצן  .Custom Settingsתיבת הדו-שיח
של  Custom Scan Settingsתופיע על המסך.
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סמנו את תיבת הסימון של .Plastic Card Mode
הגדירו את תצורתן של הגדרות אחרות בעת הצורך )ראה "שינוי הגדרות סריקה )(ControlCenter4
)® "(Windowsבע"מ .65
לחצו על .OK
)סריקה( .המכשיר מתחיל לסרוק ,ואז תופיע תיבת הדו-שיח  Scanning Completedותציג
לחצו על לחצן
את מספר העמודים שנסרקו .התמונה הסרוקה מופיעה ביישום הצפייה.
הערה
אם תיבת הדו-שיח  Scanning Completedאינה מופיעה וברצונכם להציג את מספר העמודים שנסרקו ,סמנו את
תיבת הסימון .Display Scanning Results
בצעו את אחת הפעולות הבאות:
 לחצו על לחצן

)שמור( לשמירת הנתונים שנסרקו .ראה "סריקה בסיסית" בע"מ .52

 לחצו על לחצן
בע"מ .52

)פתיחה עם יישום( לפתיחת הנתונים שנסרקו ביישום אחר .ראה "סריקה בסיסית"

 לחצו על לחצן

)שליחת דוא"ל( לצירוף הנתונים הסרוקים לדוא"ל .ראה "סריקה בסיסית" בע"מ .52

 לחצו על לחצן
.52

)זיהוי תווים אופטי( כדי לסרוק קובץ טקסט הניתן לעריכה .ראה "סריקה בסיסית" בע"מ

הערה
מצב  Plastic Card Modeמשתמש אוטומטית בהגדרות הבאות:
רזולוציה600x 600 dpi :
גודל סריקה 2 :ב) 1-אוטומטי(
סריקה דו-צדדית :מופעל )כריכה בשוליים הקצרים(
יישור אוטומטי :מופעל
סיבוב תמונה אוטומטי :מושבת
מתווה מקורי

תוצאת סריקה
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סריקה אל קובץ Office
המכשיר יכול להמיר נתונים סרוקים לקובץ  Wordאו ® PowerPointשל ® .Microsoftכדי להשתמש בתכונה זו ,יש
לחבר את מכשיר  Brotherשלכם לרשת עם גישה לאינטרנט באמצעות חיבור אלחוטי.
טענו את המסמך שלכם )ראה "טעינת מסמכים בגודל סטנדרטי" בע"מ .(33
) (ControlCenter4במגש המטלות ואז בחרו  Openמתוך התפריט.
לחצו על צלמית
חלון  ControlCenter4יופיע על המסך.
בחרו את לשונית .Scan

בחרו את סוג המסמך.
שנו את גודל המסמך שלכם בעת הצורך.
הגדירו את תצורתן של הגדרות אחרות בעת הצורך )ראה "שינוי הגדרות סריקה )(ControlCenter4
)® "(Windowsבע"מ .65
לחצו על לחצן
)סריקה( .המכשיר מתחיל לסרוק ,ואז תופיע תיבת הדו-שיח  Scanning Completedותציג
את מספר העמודים שנסרקו .התמונה הסרוקה מופיעה ביישום הצפייה.
הערה
אם תיבת הדו-שיח  Scanning Completedאינה מופיעה וברצונכם להציג את מספר העמודים שנסרקו ,סמנו את
תיבת הסימון .Display Scanning Results
לחצו על

)שמור( או

)שלח דוא"ל( .תיבת הדו-שיח של ההגדרות תופיע על המסך.
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לחצו על הרשימה הנפתחת  File Typeובחרו באפשרות של ) Microsoft Office Word(*.docxאו
).Microsoft Office PowerPoint (*.pptx
לחצו על  .OKאם מופיעה תיבת דו-שיח לגבי החיבור לאינטרנט ,קראו את המידע ולחצו על .OK

סריקת כרטיסי ביקור
טענו את המסמך שלכם )ראה "טעינת כרטיסי ביקור" בע"מ .(35
) (ControlCenter4במגש המטלות ואז בחרו  Openמתוך התפריט.
לחצו על צלמית
חלון  ControlCenter4יופיע על המסך.
בחרו את לשונית .Scan

בחרו את סוג המסמך.
בחרו  Business Cardמתוך הרשימה הנפתחת .Scan Size
הגדירו את תצורתן של הגדרות אחרות בעת הצורך )ראה "שינוי הגדרות סריקה )(ControlCenter4
)® "(Windowsבע"מ .65
)סריקה( .המכשיר מתחיל לסרוק ,ואז תופיע תיבת הדו-שיח  Scanning Completedותציג
לחצו על לחצן
את מספר העמודים שנסרקו .התמונה הסרוקה מופיעה ביישום הצפייה.
הערה
אם תיבת הדו-שיח  Scanning Completedאינה מופיעה וברצונכם להציג את מספר העמודים שנסרקו ,סמנו את
תיבת הסימון .Display Scanning Results
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לחצו על

)פתיחה עם יישום( תיבת הדו-שיח  Open with an Applicationתופיע על המסך.

בחרו  BizCard MFC Applicationמתוך הרשימה הנפתחת  Target Applicationואז לחצו על .OK
הנתונים הסרוקים ייפתחו ביישום .BizCard 6
ערכו ושמרו את הנתונים הסרוקים באמצעות .BizCard 6
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סריקה באמצעות  ControlCenter4במצב מתקדם )®(Windows
קיימות ארבע אפשרויות סריקה :תמונה ,זיהוי תווים אופטי וקובץ.
הסעיף הבא מציג בקצרה את פונקצית לשונית  .Scanלפרטים נוספים על כל פונקציה ,לחצו על

)עזרה(.

סריקה בסיסית
בחרו את לשונית .Scan
)תמונה(,
לחצו על
שיח Scan Settings

דוא"ל או

)זיהוי תווים אופטי(,

)קובץ( .על המסך תופיע תיבת הדו-

בצעו את אחת הפעולות הבאות:


)תמונה(
בחרו את היישום מהרשימה הנפתחת ולחצו על .Scan
התמונה תופיע ביישום שבחרתם.

הערה
אם התקנתם את יישום  Evernoteבמחשב שלכם ,ניתן לבחור  Evernoteמתוך הרשימה הנפתחת וללחוץ על OK
להעלאת הנתונים הסרוקים ישירות אל .Evernote



)זיהוי תווים אופטי(
הגדירו את תצורת זיהוי התווים האופטי ולחצו על .Scan
היישום שבחרתם ייפתח עם נתוני הטקסט המומרים.



)שליחת דוא"ל(
הגדירו את תצורת הגדרות הקובץ המצורף ולחצו על .Scan
יישום ברירת המחדל של הדוא"ל שלכם ייפתח והתמונה תצורף לדוא"ל חדש.



)קובץ(
בחרו את ) Destination Folderתיקיית היעד( שלכם והגדרות אחרות .לחצו על .Scan
התמונה תישמר בתיקייה שבחרתם.

שינוי הגדרות ברירת המחדל של כל לחצן
ניתן לשנות את הגדרות ברירת המחדל של

)תמונה(,

)זיהוי תווים אופטי(,

)דוא"ל( ו-

)קובץ(.

לחצו עם המקש הימני של העכבר על הלחצן שברצונכם להגדיר ולחצו על  .Button settingsתיבת הדו-שיח של
ההגדרות תופיע על המסך.
בחרו את ההגדרות של סוג קובץ ,רזולוציה ,סוג סריקה ,גודל מסמך ,בהירות ,ניגודיות ,סריקה רציפה וסריקה דו-
צדדית לפי הצורך.
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לחצו על  .OKההגדרות החדשות ישמשו כהגדרות ברירת המחדל.

סריקת כרטיסי פלסטיק
טענו כרטיס פלסטיק )ראה "טעינת כרטיס פלסטיק" בע"מ .(39
הערה
טענו כרטיס פלסטיק אחד בלבד בכל עת.
) (ControlCenter4במגש המטלות ואז בחרו  Openמתוך התפריט .חלון
לחצו על צלמית
 ControlCenter4יופיע על המסך.
בחרו את לשונית .Scan

)זיהוי תווים אופטי(,
)תמונה(,
לחצו על הלחצן שברצונכם להשתמש בו
)קובץ( .תיבת הדו-שיח תופיע על המסך )הדוגמה למטה היא של תמונה(.

סמנו את תיבת הסימון של .Plastic Card Mode
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)דוא"ל( או

שנו הגדרות אחרות בעת הצורך )ראה "שינוי הגדרות סריקה ) "(Windows®) (ControlCenter4בע"מ .65
לחצו על לחצן .Scan
המכשיר מתחיל לסרוק.
הערה
סמנו את תיבת הסימון  Don’t show me againכך שלא תציג את תיבת הדו-שיח של ההגדרות שנית.
מצב  Plastic Card Modeמשתמש אוטומטית בהגדרות הבאות:
רזולוציה600x 600 dpi:
גודל מסמך 2 :ב) 1-אוטומטי(
סריקה דו-צדדית :מופעלת )כריכה בשוליים הקצרים(
יישור אוטומטי :מופעל
סיבוב תמונה אוטומטי :מושבת
מתווה מקורי

תוצאת סריקה

סריקה אל קובץ Office
המכשיר יכול להמיר נתונים סרוקים לקובץ  Wordאו ® PowerPointשל ® .Microsoftכדי להשתמש בתכונה זו ,יש
לחבר את מכשיר  Brotherשלכם לרשת עם גישה לאינטרנט באמצעות חיבור אלחוטי.
טענו את המסמך שלכם )ראה "טעינת מסמכים בגודל סטנדרטי" בע"מ .(33
) (ControlCenter4במגש המטלות ואז בחרו  Openמתוך התפריט.
לחצו על צלמית
חלון  ControlCenter4יופיע על המסך.
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בחרו את לשונית .Scan

לחצו על
דוא"ל(.

)דוא"ל( או

)קובץ( .תיבת הדו-שיח של ההגדרות תופיע על המסך )הדוגמה למטה היא של

לחצו על הרשימה הנפתחת  File Typeובחרו באפשרות של ) Microsoft Office Word(*.docxאו
).Microsoft Office PowerPoint (*.pptx
שנו הגדרות אחרות בעת הצורך )ראה "שינוי הגדרות סריקה ) "(Windows®) (ControlCenter4בע"מ .65
לחצו על  .Scanאם מופיעה תיבת דו-שיח לגבי החיבור לאינטרנט ,קראו את המידע ולחצו על .OK

סריקת כרטיס ביקור
טענו את המסמך שלכם )ראה "טעינת כרטיסי ביקור" בע"מ .(35
) (ControlCenter4במגש המטלות ואז בחרו  Openמתוך התפריט.
לחצו על צלמית
חלון  ControlCenter4יופיע על המסך.
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בחרו את לשונית .Scan

לחצו על

)תמונה( תיבת הדו-שיח של ההגדרות תופיע על המסך.

בחרו  BizCard MFC Applicationמתוך הרשימה הנפתחת .Target Application
שנו הגדרות אחרות בעת הצורך )ראה "שינוי הגדרות סריקה ) "(Windows®) (ControlCenter4בע"מ .65
לחצו על  .Scanהנתונים הסרוקים ייפתחו ביישום .BizCard 6
ערכו ושמרו את הנתונים הסרוקים באמצעות .BizCard 6
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יצירת לשונית בהתאמה אישית ) ControlCenter4) (Customבמצב מתקדם(
)®(Windows
ניתן ליצור על שלוש לשוניות בהתאמה אישית הכוללות עד חמישה לחצנים מותאמים אישית עם ההגדרות המועדפות
עליכם.

יצירת לשונית בהתאמה אישית
) (ControlCenter4במגש המטלות ואז בחרו  Openמתוך התפריט .חלון
לחצו על צלמית
 ControlCenter4יופיע על המסך.

לחצו על  Configurationואז בחרו  .Create custom tabניתן גם ליצור לשונית בהתאמה אישית על ידי לחיצה
עם המקש הימני של העכבר על אזור הלשונית ובחירת  .Create custom tabכך תיווצר לשונית בהתאמה
אישית.

אם ברצונכם לשנות את שם הלשונית בהתאמה אישית ,לחצו עם המקש הימני של העכבר על הלשונית בהתאמה
אישית ובחרו .Rename custom tab
הערה
ניתן גם לשנות את שם הלשונית בהתאמה אישית על ידי לחיצה על  Configurationולאחר מכן על
.Rename custom tab
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יצירת לחצן בהתאמה אישית בלשונית בהתאמה אישית
צרו לשונית בהתאמה אישית.
לחצו עם המקש הימני של העכבר על האזור שבתוך הלשונית ובחרו  .Create custom buttonבחרו לחצן
שברצונכם ליצור מהתפריט .תיבת הדו-שיח של ההגדרות תופיע על המסך.

הערה
ניתן גם להעתיק לחצן בהתאמה אישית באמצעות בחירת  Copy custom buttonמהתפריט המופיע עם הלחיצה על
המקש הימני של העכבר.
הזינו את שם הלחצן ושנו את ההגדרות בעת הצורך .לחצו על לחצן .OK
)ההגדרות משתנות על פי הלחצן שיצרתם(.

הערה
ניתן לשנות ו/א למחוק את הלשונית ,הלחצן או ההגדרות שיצרתם .לחצו על  Configurationוהמשיכו כפי
שתתבקשו לעשות על גבי המסך.
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שינוי הגדרות סריקה )(Windows®) (ControlCenter4
ניתן לשנות את ההגדרות הבאות.
ישימות התכונה

הגדרה

תיאור

סוג קובץ

בחרו את סוג הקובץ שברצונכם להשתמש בו לנתונים
הסרוקים.

תמונה
כן

זיהוי
תווים
אופטי
כן

דוא"ל

קובץ

כן

כן

הערה
 כדי לשמור את המסמך כקובץ  PDFהמוגן על ידי
סיסמה ,בחרו ) Secure PDF (*.pdfמתוך הרשימה
)הגדרת
הנפתחת  ,File Typeלחצו על לחצן
סיסמת  (PDFוהזינו את הסיסמה )תמונה ,דוא"ל
וקובץ בלבד(.
 קובץ  PDFבר-חיפוש הוא פורמט קובץ הכולל את
שכבת נתוני הטקסט מעל תמונה סרוקה .שכבה זו
מאפשרת לכם לחפש את הטקסט על נתוני התמונה.
יש להגדיר את שפת זיהוי התווים האופטי כך
שתתאים לשפה שברצונכם ליצור את קובץ  PDFבר-
חיפוש.
 לשמירת המסמך כקובץ  PDFבר-חיפוש ,בחרו
) Searchable PDF (*.pdfמתוך הרשימה
הנפתחת .File Type
 לשמירת המסמך כקובץ  PDFבר-חיפוש ,יש להתקין
את  Nuance™ PaperPort™ 12SEעל המחשב
שלכם.
 לשמירת המסמך כקובץ  PDFדחוס ,בחרו 300x 300
 dpiמתוך הרשימה הנפתחת High ,Resolution
) Compression PDF (*.pdfמתוך הרשימה
הנפתחת  File Typeואת  True Greyאו 24bit
 Colourמהרשימה הנפתחת .Scan Type
יישום יעד

בחרו את יישום היעד הכולל את ™Nuance
Presto!BizCard 6, BR- ,PaperPort™ 12SE
 Receiptsו Evernote -מהרשימה הנפתחת.

כן

כן

-

-

שפת זיהוי תווים
אופטי
שם קובץ

הגדירו להתאמת שפת הטקסט של המסמך הסרוק.

-

כן

-

-

כן

כן

כן

כן

הצג Save As
Window
נתיב קובץ היעד
תיקיית יעד

לחצו על לחצן  Changeלתמונה ,זיהוי תווים אופטי או
דוא"ל .הזינו קידומת לשם הקובץ בעת הצורך.
אם ברצונכם לציין את היעד של התמונה הסרוקה בכל
סריקה ,סמנו את תיבת הסימון Show Save As
.Window
כן
לחצו על לחצן  Changeואז על צלמית התיקייה לשינוי
התיקייה שברצונכם לשמור בה את המסמך הסרוק.
לחצו על לחצן  Changeואז עיינו בתיקייה שברצונכם
לשמור בה את המסמך הסרוק .סמנו  Show Folderכדי
להציג אוטומטית את תיקיית היעד לאחר הסריקה.
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כן

כן

כן
כן

ישימות התכונה

הגדרה

תיאור

גודל קובץ

ניתן להתאים את גודל הקובץ על ידי הזזת לחצן ההזזה
ימינה או שמאלה.

תמונה

זיהוי
תווים
אופטי

כן

דוא"ל

קובץ

כן

כן

הערה
ניתן להתאים את גודל הקובץ על פי סוג הקובץ שבחרתם.
רזולוציה

סוג סריקה

ניתן לבחור רזולוציית סריקה מהרשימה הנפתחת
 .Resolutionרזולוציות גבוהות יותר מצריכות יותר
זיכרון וזמן העברה ,אך יוצרות תמונות סרוקות איכותיות
יותר.
בחירת מספר אפשרויות של עומק צבע לתמונות סרוקות.
שחור-לבן
לטקסט או לתמונות קוויות.
אפור )(Error Diffusion
לתצלומים או גרפיקות Error Diffusion) .היא שיטה
ליצירת תמונות אפורות מדומות ללא שימוש בנקודות
אפורות אמיתיות( .נקודות שחורות מוצבות במערך ספציפי
כדי ליצור מראה אפור(.
אפור אמיתי
לתצלומים או גרפיקות .מצב זה מדויק יותר כי נעשה בו
שימוש בעד  256גוונים של אפור.
צבע של  24סיביות
עושה שימוש בעד  16.8מיליון צבעים לסריקת התמונה.
למרות ששימוש בצבע של  24סיביות יוצר תמונה עם
העתקת הצבע המדויקת ביותר ,הוא מצריך יותר זיכרון
וזמן ההעברה שלו הוא הארוך ביותר.
אוטומטי
בחירה אוטומטית של צבעים מתאימים למסמך

1
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שלכם1.

כן

כן

כן

כן

כן

כן

כן

כן

ישימות התכונה

הגדרה

תיאור

גודל מסמך

גודל המסמך מוגדר  Autoכברירת מחדל .ניתן לסרוק
מסמכים בכל גודל מבלי לבצע התאמות כלשהן לגודל
המסמך1 .למהירויות סריקה גבוהות יותר ,ניתן לבחור את
הגודל המדויק של המסמך שלכם מהרשימה הנפתחת
.Document Size

תמונה
כן

זיהוי
תווים
אופטי
כן

דוא"ל

קובץ

כן

כן

הערה
 אם בחרתם גודל מסמך  ,1 to 2התמונה הסרוקה
תחולק לשני מסמכים שהם מחצית מגודל ההגדרה.
אם בחרתם ) ,1 to 2 (A4התמונה הסרוקה תחולק
לשני מסמכי .A4
 לסריקת  ,1 to 2בטלו את הסימון בתיבת הסימון Auto
 Image Rotationשבתיבת הדו-שיח Advanced
.Settings
 אם בחרתם גודל מסמך  ,2 in 1שתי תמונות סרוקות
ישתלבו למסמך אחד.
 ניתן לבחור  Long Paperבמהלך הגדרת צורת
ההגדרות כדלקמן:
 יישור אוטומטי :מושבת
 סריקה דו-צדדית :מושבת
 כל אפשרות  Long Paperמאפשרת סריקת מסמך
ארוך עד:
נייר ארוך )רוחב רגיל(  215.9מ"מ:
 215.9 x 863.0מ"מ
נייר ארוך )רוחב צר(  107.9מ"מ:
 107.9 x 863.0מ"מ
בהירות

1

התאימו את ההגדרה ) -50עד  (50לקבלת התמונה
הטובה ביותר .ערך ברירת המחדל של  0מייצג את
הממוצע ומתאים בדרך כלל לרוב התמונות .ניתן להגדיר
את רמת הבהירות על ידי גרירת לחצן ההזזה ימינה או
שמאלה כדי להבהיר או להכהות את התמונה .ניתן גם
להזין ערך בתיבה להגדרת הרמה .אם התמונה הסרוקה
בהירה מידי ,הגדירו רמת בהירות נמוכה יותר וסרקו את
המסמך שנית .אם התמונה הסרוקה כהה מידי ,הגדירו
רמת בהירות גבוהה יותר וסרקו את המסמך שנית.

על פי מצב המסמך המקורי ,יתכן שפונקציה זו לא תפעל כהלכה.
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כן

כן

כן

כן

ישימות התכונה

הגדרה

תיאור

ניגודיות

התאימו את ההגדרה ) -50עד  (50לקבלת התמונה
הטובה ביותר .ערך ברירת המחדל של  0מייצג את
הממוצע ומתאים בדרך כלל לרוב התמונות .ניתן להעלות
או להוריד את רמת הניגודיות על ידי הזזת לחצן ההזזה
ימינה או שמאלה .העלאת רמת הניגודיות מדגישה שטחים
כהים ובהירים של התמונה ,בעוד הורדת רמת הניגודיות
מגלה פרטים נוספים בשטחים אפורים .ניתן גם להזין ערך
בתיבה להגדרת רמת הניגודיות.

תמונה
כן

זיהוי
תווים
אופטי
כן

דוא"ל

קובץ

כן

כן

הערה
הגדרת הניגודיות זמינה רק כאשר הגדרת סוג סריקה היא
אוטומטי ,אפור ) ,(Error Diffusionאפור אמיתי או צבע
של  24סיביות.
סריקה מתמשכת

סריקה דו-צדדית

כן

סריקת עמודים רבים .לאחר סריקת הדף ,ניתן לבחור
להמשיך בסריקה או לסיים .באמצעות פעולה זו ניתן לסרוק
יותר דפים מהקיבולת המרבית של מזין המסמכים
האוטומטי.
אם סימנתם תיבה זו ,המכשיר סורק את שני צידי המסמך .כן
בעת שימוש בתכונת הסריקה הדו-צדדית )דופלקס( ,יש
לבחור  Long-edge bindingאו Short-edge
 bindingעל פי המתווה של המסמך המקורי שלכם כדי
להבטיח שקובץ הנתונים שנוצר יופיע נכון במסמך הסרוק.

כן

כן

כן

כן

כן

כן

הערה
תכונת הסריקה הדו-צדדית )דופלקס( זמינה באורכים של
עד גודל .Legal
מצב כרטיס
פלסטיק

סריקת כרטיסים ,כגון רישיון נהיגה או כרטיסי ביטוח
באמצעות ההגדרות האוטומטיות הבאות:
 רזולוציה600x 600 dpi:
 גודל מסמך 2 :ב) 1-אוטומטי(
 סריקה דו-צדדית :מופעלת )כריכה בשוליים הקצרים(
 יישור אוטומטי :מופעל
 סיבוב תמונה אוטומטי :מושבת

כן

כן

כן

כן

הערה
 אם ברצונכם לסרוק כרטיס פלסטיק עם הגדרות שונות,
השביתו את  Plastic Card Modeוהגדירו את
הרזולוציה ל.600 dpi-
 טענו כרטיס פלסטיק אחד בלבד בכל עת.
ברירת מחדל

איפוס כל ההגדרות לערכי ברירת המחדל.
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כן

כן

כן

כן

ניתן להגדיר את תצורתן של הגדרות נוספות בתיבת הדו-שיח  .Advanced Settingsלחצו על לחצןA
.dvanced Settings
ישימות התכונה

הגדרה

תיאור

יישור אוטומטי

תיקון הנטייה )ב 5-מעלות( של הנתונים

הסרוקים1.

הטקסט1.

סיבוב תמונה
אוטומטי

שינוי כיוון המסמך על פי כיוון

מניעת
זליגה/הסרת צבע
רקע

מונעת את תופעת הזליגה על מסמך דו-צדדי ,וגם
מאפשרת לכם להסיר את צבע הבסיס של מסמכים כגון
עיתונים כדי להפוך את הנתונים הסרוקים לקלים יותר
לזיהוי1.

דלג על דף ריק

מחיקת דפים ריקים של המסמך מתוצאות

הצגת תוצאות
סריקה

הצגת המספרים של מספר העמודים הכולל של דפים
שנשמרו ודפים ריקים שנמחקו על מסך המחשב שלכם.

1
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הסריקה1.

תמונה

זיהוי
תווים
אופטי
כן

כן

כן

כן

כן

כן

כן

כן

כן

כן

כן

כן

כן

כן

כן

כן

כן

כן

כן

דוא"ל

קובץ

כן

סריקה באמצעות ) ControlCenter2מקינטוש(
 ControlCenter2היא תוכנת שירות המאפשרת לכם גישה מהירה וקלה ליישומים שאתם משתמשים בהם לעתים
קרובות .השימוש בתוכנית  ControlCenter2מבטל את הצורך לפתוח ידנית יישומים ספציפיים.
קיימים ארבעה לחצני סריקה אל סריקה אל תמונה ,סריקה אל זיהוי תווים אופטי ,סריקה אל דוא"ל וסריקה אל קובץ.
 תמונה )ברירת מחדל :תצוגה מקדימה של אפל(
סריקת מסמך ישירות לכל יישום צפייה/עריכה גראפי .ניתן לבחור יישום יעד ,כגון ® Adobe® Photoshopאו כל
יישום עריכת תמונה אחר על המחשב שלכם.
 זיהוי תווים אופטי )ברירת מחדל TextEdit:של אפל(
סריקת דף או מסמך ,הפעלה אוטומטית של יישום זיהוי התווים האופטי והכנסת הטקסט )לא התמונה הגרפית(
ליישום עיבוד תמלילים  .Wordניתן לבחור את יישום היעד של עיבוד תמלילים כגון  Microsoft® Wordאו כל יישום
עיבוד תמלילים אחר על המחשב שלכם .יש להתקין את  Presto! PageManagerעל המחשב שלכם .למידע על
התקנה ראה "סריקה באמצעות יישומי  Presto! PageManagerאו יישומי ) TWAINמקינטוש(" בע"מ .103
 דוא"ל )ברירת מחדל :תוכנת ברירת המחדל של הדוא"ל שלכם(
סריקת דף או מסמך ישירות ליישום דוא"ל כקובץ מצורף סטנדרטי .ניתן לבחור את סוג הקובץ והרזולוציה לקובץ
המצורף.
 קובץ
סריקה ישירה לקובץ על הכונן הקשיח שלכם .ניתן לשנות את סוג הקובץ ותיקיית היעד לפי הצורך.
תוכנת  ControlCenter2מעניקה לכם את היכולת להגדיר את תצורת החומרה

,

)כאשר נעשה

)בדגם ADS-
בה שימוש לפונקצית הסריקה אל מחשב האישי עם חיבור לרשת בלבד בדגם ,(ADS-1100W
 ,(1100Wאו ללחצן ) to PCבדגם  (ADS-1600Wעל המכשיר שלכם ולחצן תוכנת  ControlCenter2לכל תכונת
סריקה .להגדרת תצורת החומרה

,

)כאשר נעשה בה שימוש לפונקצית הסריקה אל מחשב האישי

)לדגם  ,(ADS-1100Wאו ללחצן ) to PCלדגם ADS-
עם חיבור לרשת בדגם  ADS-1100Wבלבד(,
 (1600Wעל המכשיר שלכם בחרו את לשונית  Device Buttonבתפריט הגדרת התצורה לכל אחד מלחצני .SCAN
להגדרת לחצן התוכנה בתוכנת  ControlCenter2בחרו בלשונית  Software Buttonבתפריט הגדרת התצורה לכל
אחד מלחצני .SCAN
להפעלת  ControlCenter2לחצו על צלמית

אם הצלמית

) (ControlCenter2בתוך הסרגל.

) (ControlCenter2אינה מוצגת בסרגל ,לחצו על  Goמסרגל תפריט  Finderועל Applications,

 Brotherולאחר מכן לחצו פעמים על הצלמית
בתוך הסרגל.

) .(ControlCenter2הצלמית
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) (ControlCenter2תופיע

תמונה )דוגמה :תצוגה מקדימה של אפל(
תכונת  Scan to Imageמאפשרת סריקת תמונות ישירות ליישום הגראפי שלכם לעריכת תמונות.
בחרו את לשונית .Scan

)תמונה(.
לחצו על
תיבת הדו-שיח  Scan to Imageתופיע על המסך.

ניתן להגדיר את הגדרות הסריקה.
 לסריקת מסמך דו-צדדי סמנו את תיבת הסימון  2-sided Scanningובחרו  Long-edge bindingאו
.Short-edge binding
 לשינוי היישום שברצונכם להשתמש בו ,בחרו ביישום המתאים מהתפריט הצץ  .Target Applicationניתן
להוסיף יישום לרשימה על ידי לחיצה על  .Addאם ברצונכם למחוק יישום ,לחצו על .Delete
לחצו על .Start Scanning
יישום ברירת המחדל שלכם יופעל ויציג את התמונה.
הערה
אם בחרתם ) Secure PDF (*.pdfמתוך רשימת  ,File Typeתיבת הדו-שיח  Set PDF Passwordתופיע על
המסך .הזינו את הסיסמה שלכם בתוך תיבות  Passwordו Re-type Password -ולחצו על  .OKניתן גם לבחור
) Secure PDF (*.pdfל Scan to E-mail -ו.Scan to File-
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זיהוי תווים אופטי )יישום עיבוד תמלילים(
תכונת  Scan to OCRמאפשרת לכם להמיר את נתוני התמונה של דף הגרפיקה לטקסט שניתן לעריכה על ידי כל
יישום עיבוד תמלילים .ניתן לשנות את יישום ברירת המחדל של עיבוד התמלילים.
הערה
יש להתקין את  Presto! PageManagerעל המחשב שלכם.

בחרו את לשונית .Scan

)זיהוי תווים אופטי(.
לחצו על
תיבת הדו-שיח  Scan to OCRתופיע על המסך.

ניתן להגדיר את הגדרות הסריקה.
 לסריקת מסמך דו-צדדי סמנו את תיבת הסימון  2-sided Scanningובחרו  Long-edge bindingאו
.Short-edge binding
 לשינוי יישום עיבוד התמלילים שברצונכם להשתמש בו ,בחרו ביישום המתאים מהתפריט הצץ Target
 .Applicationניתן להוסיף יישום לרשימה על ידי לחיצה על  .Addאם ברצונכם למחוק יישום ,לחצו על
.Delete
לחצו על .Start Scanning
יישום ברירת המחדל של מעבד התמלילים שלכם יופעל ויציג את נתוני הטקסט המומרים.
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דוא"ל
תכונת  Scan to E-mailמאפשרת לכם לסרוק מסמך ליישום ברירת המחדל של הדוא"ל שלכם כדי שתוכלו לשלוח את
המסמך הסרוק כקובץ מצורף.
בחרו את לשונית .Scan

)דוא"ל(.
לחצו על
תיבת הדו-שיח  Scan to E-mailתופיע על המסך.

ניתן להגדיר את הגדרות תצורת הסריקה.
 לסריקת מסמך דו-צדדי סמנו את תיבת הסימון  2-sided Scanningובחרו  Long-edge bindingאו
.Short-edge binding
 לשינוי יישום הדוא"ל שברצונכם להשתמש בו ,בחרו ביישום המתאים מהתפריט הצץ .E-mail Application
ניתן להוסיף יישום לרשימה על יד לחיצה על  . 1Addאם ברצונכם למחוק יישום ,לחצו על .Delete
1

בהפעלה הראשונה של  ,ControlCenter2תופיע רשימת ברירת מחדל של יישומי דוא"ל תואמים בתפריט הצץ .אם
אתם מתקשים להשתמש ביישום בהתאמה אישית עם  ,ControlCenter2יש לבחור יישום מהרשימה.

לחצו על .Start Scanning
יישום ברירת המחדל של הדוא"ל שלכם יופעל והתמונה תצורף לדוא"ל חדש.
הערה
תכונת הסריקה אל דוא"ל אינה תומכת בשירותי דואר באינטרנט .השתמשו בתכונת הסריקה אל תמונה או סריקה אל
קובץ לסריקת מסמך או תמונה ואז צרפו את קובץ הנתונים הסרוקים להודעת דוא"ל.
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קובץ
לחצן  Scan to Fileמאפשר לכם לסרוק תמונה לתיקיה על הכונן הקשיח שלכם בפורמט קובץ נתמך .לכן תכונה זו
מאפשרת לכם לגנוז בקלות את מסמכי הנייר שלכם.
בחרו את לשונית .Scan

)קובץ(.
לחצו על
תיבת הדו-שיח  Scan to Fileתופיע על המסך.

ניתן להגדיר את הגדרות תצורת הסריקה.
 לסריקת מסמך דו-צדדי סמנו את תיבת הסימון  2-sided Scanningובחרו  Long-edge bindingאו
.Short-edge binding
 לשינוי שם הקובץ ,הזינו את שם הקובץ שברצונכם להשתמש בו למסמך )עד  100תווים( בתיבת .File Name
שם הקובץ יהיה שם הקובץ שהזנתם עם התאריך הנוכחי ומספר סידורי.
 בחרו את סוג הקובץ לתמונה השמורה מהתפריט הצץ  .File Typeניתן לשמור את הקובץ בתיקיית ברירת
המחדל ,או לבחור את התיקייה המועדפת עליכם על ידי לחיצה .Browse
 כדי להראות היכן התמונה הסרוקה שמורה כאשר הסריקה הסתיימה ,סמנו את תיבת הסימון .Show Folder
אם ברצונכם לציין את היעד של התמונה הסרוקה בכל סריקה ,סמנו את תיבת הסימון Show Save As
.Window
לחצו על .Start Scanning
התמונה תישמר בתיקייה שבחרתם.
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שינוי הגדרות ברירת המחדל של לחצן
ניתן לשנות את הגדרות ברירת המחדל של לחצני
)דוא"ל( ו-

)תמונה(,

)זיהוי תווים אופטי(,

)קובץ(.

לחצו על הלחצן כאשר מקש  Controlלחוץ ובחרו לחצן  .Softwareתיבת הדו-שיח של ההגדרות תופיע על
המסך.
בחרו את ההגדרות של סוג קובץ ,סוג סריקה ,גודל מסמך ,בהירות ,ניגודיות וסריקה רציפה לפי הצורך .ניתן גם
לבחור את ההגדרה לסריקה דו-צדדית.
לחצו על  .OKההגדרות החדשות ישמשו כהגדרות ברירת המחדל.
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סריקת כרטיסי פלסטיק
טענו כרטיס פלסטיק )ראה "טעינת כרטיס פלסטיק" בע"מ .(39
הערה
טענו כרטיס פלסטיק אחד בלבד בכל עת.
לחצו על צלמית

) (ControlCenter2בתוך הסרגל .חלון  ControlCenter2יופיע על המסך.

לחצו על הלחצן בלשונית  SCANלפעולת הסריקה שברצונכם לשנות )תמונה ,זיהוי תווים אופטי ,דוא"ל או קובץ(.
תיבת הדו-שיח של ההגדרות תופיע על המסך )הדוגמה למטה היא של תמונה(.

סמנו את תיבת הסימון של .Plastic Card Mode
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שנו הגדרות אחרות בעת הצורך )ראה "שינוי הגדרות סריקה )) (ControlCenter2מקינטוש(" בע"מ .84
לחצו על .Start Scanning
יישום ברירת המחדל שלכם יופעל ויציג את התמונה.
הערה
סמנו את תיבת הסימון  Don’t show me againכך שלא תציג את תיבת הדו-שיח של ההגדרות שנית.
מצב  Plastic Card Modeמשתמש אוטומטית בהגדרות הבאות:
רזולוציה600 dpi:
גודל מסמך 2 :ב) 1-אוטומטי(
סריקה דו-צדדית :מופעלת )כריכה בשוליים הקצרים(
יישור אוטומטי :מופעל
סיבוב תמונה אוטומטי :מושבת
מתווה מקורי

תוצאת סריקה

סריקה אל קובץ Office
המכשיר יכול להמיר נתונים סרוקים לקובץ  Wordאו ® PowerPointשל ® .Microsoftכדי להשתמש בתכונה זו ,יש
לחבר את מכשיר  Brotherשלכם לרשת עם גישה לאינטרנט באמצעות חיבור אלחוטי.
טענו את המסמך שלכם )ראה "טעינת מסמכים בגודל סטנדרטי" בע"מ .(33
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) (ControlCenter2בתוך הסרגל.
לחצו על צלמית
חלון  ControlCenter2יופיע על המסך.

לחצו על לשונית .Scan
לחצו על לחצן  E-mailאו  .Fileתיבת הדו-שיח של ההגדרות תופיע על המסך )הדוגמה למטה היא של דוא"ל(.

לחצו על הרשימה הנפתחת  File Typeובחרו באפשרות של ) Microsoft Office Word(*.docxאו
).Microsoft Office PowerPoint (*.pptx
שנו הגדרות אחרות בעת הצורך )ראה "שינוי הגדרות סריקה ) "(Windows®) (ControlCenter4בע"מ .84
לחצו על  .Start Scanningאם מופיעה תיבת דו-שיח לגבי החיבור לאינטרנט ,קראו את המידע ולחצו על .OK
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סריקת כרטיסי ביקור
טענו את המסמך שלכם )ראה "טעינת כרטיסי ביקור" בע"מ .(35
) (ControlCenter2בתוך הסרגל.
לחצו על צלמית
חלון  ControlCenter2יופיע על המסך.

לחצו על לשונית .Scan
לחצו על לחצן  .Imageתיבת הדו-שיח של ההגדרות תופיע על המסך.

בחרו  BizCard 6מתוך הרשימה הנפתחת .Target Application
שנו הגדרות אחרות בעת הצורך )ראה "שינוי הגדרות סריקה )) (ControlCenter2מקינטוש(" בע"מ .84
לחצו על  .Scanהנתונים הסרוקים ייפתחו ביישום .BizCard 6
ערכו ושמרו את הנתונים הסרוקים באמצעות .BizCard 6
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רישום הגדרות הסריקה המועדפות עליכם באמצעות
)) ControlCenter2 (CUSTOM SCANמקינטוש(
קיימים ארבעה לחצנים שניתן להגדיר את תצורתם כך שיתאימו לצורכי הסריקה שלכם.
להתאמה אישית של לחצן ,לחצו על הלחצן כאשר מקש  Controlלחוץ וחלון הגדרת התצורה מופיע על המסך .קיימות
ארבע אפשרויות סריקה :סריקה אל תמונה ,סריקה אל זיהוי תווים אופטי ,סריקה אל דוא"ל וסריקה אל קובץ.
 סריקה אל תמונה
סריקת מסמך ישירות לכל יישום צפייה/עריכה של תמונות .ניתן לבחור כל יישום עריכת תמונות על המחשב שלכם כיעד.
 סריקה אל זיהוי תווים אופטי
המרת מסמכים סרוקים לקובצי טקסט הניתנים לעריכה .ניתן לבחור את יישום היעד לטקסט הניתן לעריכה .יש להתקין
את  Presto! PageManagerעל המחשב שלכם .למידע על התקנה ראה "סריקה באמצעות יישומי !Presto
 PageManagerאו יישומי ) TWAINמקינטוש(" בע"מ .103
 סריקה אל דוא"ל
צירוף התמונות הסרוקות להודעת דוא"ל .ניתן גם לבחור את סוג הקובץ המצורף וליצור רשימה קצרה של כתובות דוא"ל
לשליחה מתוך פנקס הכתובות של יישום הדוא"ל שלכם.
 סריקה אל קובץ
שמירת התמונה הסרוקה בכל תיקייה על כונן קשיח מקומי או ברשת .ניתן גם לבחור את סוג הקובץ שיעשה בו שימוש.
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לחצן המוגדר על ידי המשתמש
להתאמה אישית של לחצן ,לחצו על הלחצן כאשר מקש  Controlלחוץ וחלון הגדרת התצורה מופיע על המסך .פעלו על
פי הקווים המנחים הבאים להגדרת תצורת לחצן.
סריקה אל תמונה/זיהוי תווים אופטי/דוא"ל/קובץ
 לשונית General
הזינו שם בתוך ) Name for Customעד  30תווים( ליצירת שם הלחצן.
בחרו את סוג הסריקה מאפשרויות הבחירה של .Scan Action
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 לשונית ) Settingsסריקה אל תמונה/זיהוי תווים אופטי/דוא"ל(
בחרו את הגדרות הסריקה Target Application, File Type, Resolution, Scan Type, Document Size
ו.2-sided Scanning-
הערה
תכונת הסריקה אל דוא"ל אינה תומכת בשירותי דואר באינטרנט .השתמשו בתכונת הסריקה אל תמונה או סריקה אל
קובץ לסריקת מסמך או תמונה ואז צרפו את קובץ הנתונים הסרוקים להודעת דוא"ל.

אם בחרתם ) Secure PDF (*.pdfמתוך רשימת  ,File Typeתיבת הדו-שיח  Set PDF Passwordתופיע על
המסך .הזינו את הסיסמה שלכם בתוך תיבות  Passwordו Re-type Password -ולחצו על .OK
הערה
הגדרת ) Secure PDF (*.pdfזמינה לסריקה אל תמונה ,סריקה אל דוא"ל וסריקה אל קובץ.
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 לשונית ) Settingsסריקה אל קובץ(
בחרו את פורמט הקובץ מהתפריט הצץ  .File Typeניתן לשמור את הקובץ בתיקיית ברירת מחדל ,או לבחור את
התיקייה המועדפת עליכם על ידי לחיצה על לחצן .Browse
בחרו את הגדרות הסריקה של  Resolution, Scan Type, Document Sizeו.2-sided Scanning -
אם ברצונכם לציין את היעד של התמונה הסרוקה ,סמנו את תיבת הסימון .Show Save As Window
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שינוי הגדרות סריקה )) (ControlCenter2מקינטוש(
ניתן לשנות את ההגדרות הבאות.
הגדרה

ישימות התכונה

תיאור

תמונה
ניתן לבחור את היישום לפתיחת הנתונים הסרוקים .רק
יישום יעד
יישומים המותקנים על המחשב שלכם )לרבות !Presto
)לתמונה ,זיהוי
תווים אופטי וקובץ(  ,PageManager BizCard 6, BR- Receiptsו-
 (Evernoteניתנים לבחירה.
או יישום דוא"ל
)לדוא"ל(
 לחצן Add
ניתן להוסיף יישום לרשימה הנפתחת .הזינו את
) Application Nameעד  30תווים( ובחרו את
היישום המועדף עליכם באמצעות לחיצה על
לחצן  .Browseבחרו גם את  File Typeמהרשימה
הנפתחת.
 לחצן Delete
ניתן למחוק יישום שהוספתם .בחרו את Application
 Nameולחצו על לחצן .Delete
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כן

זיהוי
תווים
אופטי
כן

דוא"ל
כן

קובץ

ישימות התכונה

הגדרה

תיאור

סוג קובץ

בחרו את סוג הקובץ שברצונכם להשתמש בו לנתונים
הסרוקים.

תמונה
כן

זיהוי
תווים
אופטי
כן

דוא"ל

קובץ

כן

כן

הערה












גודל קובץ

כדי לשמור את המסמך כקובץ  PDFהמוגן על ידי
סיסמה ,בחרו ) Secure PDF (*.pdfבתוך File
 Typeוהזינו את הסיסמה בתיבת הדו-שיח Set PDF
) Passwordתמונה ,דוא"ל וקובץ בלבד(.
קובץ  PDFבר-חיפוש הוא פורמט קובץ הכולל את
שכבת נתוני הטקסט מעל תמונה סרוקה .שכבה זו
מאפשרת לכם לחפש את הטקסט על נתוני התמונה.
יש להגדיר את שפת זיהוי התווים האופטי כך שתתאים
לשפה שברצונכם ליצור את קובץ  PDFבר-חיפוש.
לשמירת המסמך כקובץ  PDFבר-חיפוש ,בחרו
) Searchable PDF (*.pdfמתוך הרשימה
הנפתחת .File Type
לשמירת המסמך כקובץ  PDFבר-חיפוש ,יש להתקין
את Presto! PageManagerעל המחשב שלכם
מהתקליטור המצורף.
לשמירת מסמך כקובץ  PDFדחוס ,בחרו 300x 300
 dpiמתוך הרשימה הנפתחת High ,Resolution
) Compression PDF (*.pdfמתוך הרשימה
הנפתחת  File Typeואת  True Greyאו 24bit
 Colourמהרשימה הנפתחת .Scan Type
מספר סוגי קבצים כגון TIFF, TIFF Multi-Page,
 PDF, Secure PDFו JPEG -תומכים בדחיסת גודל
קובץ .בחרו  Uncompressedאו Compressed
להתאמת גודל הקובץ לקובץ  TIFFאו TIFF Multi-
 .Pageלקובץ  Secure PDF ,PDFו,JPEG-
השתמשו בלחצן ההזזה להתאמת גודל הקובץ )לא זמין
לסריקה אל זיהוי תווים אופטי(.

ניתן להתאים את גודל הקובץ על ידי הזזת לחצן ההזזה
ימינה או שמאלה.

כן

כן

כן

הערה
ניתן להתאים את גודל הקובץ על פי סוג הקובץ שבחרתם.
תוכנת זיהוי תווים הצגת היישום שימיר את התמונה הסרוקה לטקסט הניתן
לעריכה.
אופטי
שפת זיהוי תווים
אופטי
שם קובץ
תיבת סימון
Show Save As
Window

-

כן

-

-

הגדירו להתאמת שפת הטקסט של המסמך הסרוק.

-

כן

-

-

הזינו קידומת לשם הקובץ בעת הצורך.
אם ברצונכם לציין את היעד של התמונה הסרוקה בכל
סריקה ,סמנו את תיבת הסימון Show Save As
.Window

כן

כן

כן

כן
כן
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ישימות התכונה

הגדרה

תיאור

נתיב קובץ היעד

לחצו על לחצן  Changeואז על לחצן  Browseלשינוי
התיקייה שברצונכם לשמור בה את המסמך הסרוק.

תיקיית יעד

לחצו על לחצן  Browseואז עיינו בתיקייה שברצונכם
לשמור בה את המסמך הסרוק .סמנו  Show Folderכדי
להציג אוטומטית את תיקיית היעד לאחר הסריקה.
ניתן לבחור רזולוציית סריקה מהרשימה הנפתחת
 .Resolutionרזולוציות גבוהות יותר מצריכות יותר
זיכרון וזמן העברה ,אך יוצרות תמונות סרוקות איכותיות
יותר.
בחירת מגוון עומק צבעי הסריקה.

תמונה

רזולוציה

סוג סריקה

שחור-לבן
לטקסט או לתמונות קוויות.
אפור )(Error Diffusion
לתצלומים או גרפיקות Error Diffusion) .היא שיטה
ליצירת תמונות אפורות מדומות ללא שימוש בנקודות
אפורות אמיתיות( .נקודות שחורות מוצבות במערך ספציפי
כדי ליצור מראה אפור(.
אפור אמיתי
לתצלומים או גרפיקות .מצב זה מדויק יותר כי נעשה בו
שימוש בעד  256גוונים של אפור.
צבע של  24סיביות
עושה שימוש בעד  16.8מיליון צבעים לסריקת התמונה.
למרות ששימוש בצבע של  24סיביות יוצר תמונה עם
העתקת הצבע המדויקת ביותר ,הוא מצריך יותר זיכרון
וזמן ההעברה שלו הוא הארוך ביותר.
אוטומטי
שימוש אוטומטי בצבעים מתאימים למסמך
1

על פי מצב המסמך המקורי ,יתכן שפונקציה זו לא תפעל כהלכה.
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שלכם1.

כן

זיהוי
תווים
אופטי
כן

דוא"ל

קובץ

כן

כן

כן

כן

כן

כן

כן

כן

כן

כן

ישימות התכונה

הגדרה

תיאור

גודל מסמך

גודל המסמך מוגדר  Autoכברירת מחדל .ניתן לסרוק
מסמכים בכל גודל מבלי לבצע התאמות כלשהן לגודל
המסמך 1.למהירויות סריקה גבוהות יותר ,ניתן לבחור את
הגודל המדויק של המסמך שלכם מהרשימה הנפתחת
.Document Size

תמונה
כן

זיהוי
תווים
אופטי
כן

דוא"ל

קובץ

כן

כן

הערה
 אם בחרתם גודל מסמך  1עד  ,2התמונה הסרוקה תחולק
לשני מסמכים שהם מחצית מגודל ההגדרה .אם בחרתם
) ,1 to 2 (A4התמונה הסרוקה תחולק לשני מסמכי .A4
 לסריקת  1 to 2או  ,2 in 1בטלו את הסימון בתיבת
הסימון  Auto Image Rotationשבתיבת הדו-שיח
.Advanced Settings
 אם בחרתם גודל מסמך  ,2 in 1שתי תמונות סרוקות
ישתלבו למסמך אחד.
 ניתן לבחור  Long Paperבמהלך הגדרת צורת ההגדרות
כדלקמן:
 יישור אוטומטי :מושבת
 סריקה דו-צדדית :מושבת
סריקה דו-צדדית

אם סימנתם תיבה זו ,המכשיר סורק את שני צידי המסמך.
בעת שימוש בתכונת הסריקה הדו-צדדית )דופלקס(
האוטומטית ,יש לבחור  Long-edge bindingאו Short-
 edge bindingעל פי המתווה של המסמך המקורי שלכם
כדי להבטיח שקובץ הנתונים שנוצר יופיע נכון במסמך הסרוק.

כן

כן

כן

כן

הערה
תכונת הסריקה הדו-צדדית )דופלקס( זמינה באורכים של עד
גודל .Legal
איפוס הגדרות
ברירת מחדל
סריקה מתמשכת

1

איפוס כל ההגדרות לערכי ברירת המחדל.

כן

כן

כן

כן

ניתן לסרוק אצוות רבות של מסמכים ולשים אותם יחד בקובץ
נתונים אחד .לאחר שאצוות המסמכים הראשונה נסרקה,
לחצו על  Continueלדפים נוספים או  .Finishבאמצעות
פעולה זו ניתן לסרוק יותר דפים מהקיבולת המרבית של מזין
המסמכים האוטומטי.

כן

כן

כן

כן
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ישימות התכונה

הגדרה

תיאור

מצב כרטיס
פלסטיק

סריקת כרטיסים ,כגון רישיון נהיגה או ביטוח באמצעות
ההגדרות האוטומטיות הבאות:

תמונה

 רזולוציה600 dpi:
 גודל מסמך 2 :ב) 1-אוטומטי(
 סריקה דו-צדדית :מופעלת )כריכה בשוליים הקצרים(
 יישור אוטומטי :מופעל
 סיבוב תמונה אוטומטי :מושבת
הערה
אם ברצונכם לסרוק כרטיס פלסטיק עם הגדרות שונות,
השביתו את  Plastic Card Modeוהגדירו את הרזולוציה
ל.600 dpi-
• טענו כרטיס פלסטיק אחד בלבד בכל עת.
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כן

זיהוי
תווים
אופטי
כן

דוא"ל

קובץ

כן

כן

ניתן להגדיר את תצורתן של הגדרות נוספות בתיבת הדו-שיח  .Advanced Settingsלחצו על לחצן Advanced
.Settings
ישימות התכונה

הגדרה

תיאור

בהירות

התאימו את ההגדרה ) 0עד  (100לקבלת התמונה הטובה כן
ביותר .ערך ברירת המחדל של  50מייצג את הממוצע
ומתאים בדרך כלל לרוב התמונות .ניתן להגדיר את רמת
הבהירות על ידי גרירת לחצן ההזזה ימינה או שמאלה כדי
להבהיר או להכהות את התמונה .אם התמונה הסרוקה
בהירה מיד ,הגדירו רמת בהירות נמוכה יותר וסרקו את
המסמך שנית .אם התמונה הסרוקה כהה מידי ,הגדירו
רמת בהירות גבוהה יותר וסרקו את המסמך שנית.
התאימו את ההגדרה ) 0עד  (100לקבלת התמונה הטובה כן
ביותר .ערך ברירת המחדל של  50מייצג את הממוצע
ומתאים בדרך כלל לרוב התמונות .ניתן להעלות או להוריד
את רמת הניגודיות על ידי הזזת לחצן ההזזה ימינה או
שמאלה .העלאת רמת הניגודיות מדגישה שטחים כהים
ובהירים של התמונה ,בעוד הורדת רמת הניגודיות מגלה
פרטים נוספים בשטחים אפורים.

תמונה

ניגודיות

זיהוי
תווים
אופטי
כן

דוא"ל

קובץ

כן

כן

כן

כן

כן

הערה
הגדרת הניגודיות זמינה רק כאשר הגדרת סוג סריקה היא
אוטומטי ,אפור ) ,(Error Diffusionאפור אמיתי או צבע
של  24סיביות.
יישור אוטומטי
סיבוב תמונה
אוטומטי
מניעת
זליגה/הסרת צבע
רקע
דלג על דף ריק
הצגת תוצאות
סריקה
1

תיקון הנטייה )ב 5-מעלות( של הנתונים
שינוי כיוון המסמך על פי כיוון הטקסט1.

הסרוקים1.

מונעת את תופעת הזליגה על מסמך דו-צדדי ,וגם
מאפשרת לכם להסיר את צבע הבסיס של מסמכים כגון
עיתונים כדי להפוך את הנתונים הסרוקים לקלים יותר
לזיהוי1.
מחיקת דפים ריקים של המסמך מתוצאות הסריקה1.
הצגת המספרים של מספר העמודים הכולל של דפים
שנשמרו ודפים ריקים שנמחקו על מסך המחשב שלכם.

על פי מצב המסמך המקורי ,יתכן שפונקציה זו לא תפעל כהלכה.
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כן
כן

כן
כן

כן
כן

כן
כן

כן

כן

כן

כן

כן

כן

כן

כן

כן

כן

כן

כן

סריקת קבלות באמצעות (Windows®) BR-Receipts
יישום  BR-Receiptsשל  Brotherמעבד קבלות באמצעות פונקציונאליות של זיהוי תווים אופטי על ידי לקיחת מידע
מהתמונות הסרוקות שלכם וקטלוגו .ניתן לחולל דוחות כדי לצפות ולעקוב אחר הוצאות) .יישום זה אינו זמין בכל ארץ(

התקנת BR-Receipts
הכניסו את התקליטור לכונן התקליטורים.
התפריט הראשי של התקליטור יופיע אוטומטית על המסך .בחרו את שם הדגם שלכם ואת השפה הרצויה.
לחצו על .Additional Applications
לחצו על לחצן  .BR-Receiptsפעל על פי ההוראות על .Brother Online
למידע על סריקה באמצעות  ,BR-Receiptsראה מדריך למשתמש של  BR-Receiptsבאמצעות לחיצה על  Helpעל
סרגל התפריט ושימוש בקובץ העזרה.
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סריקה באמצעות  Nuance™ PaperPort™ 12SEאו יישומי ®Windows
אחרים
סריקה באמצעות ™Nuance™ PaperPort
ניתן להשתמש ביישום  Nuance™ PaperPort™ 12SEהנכלל בחבית תוכנת  MFL-Proשל  Brotherלצורך סריקה.
ההוראות לסריקה בשלבים הבאים הן ליישום  .Nuance™ PaperPort™ 12SEליישומי ® Windowsאחרים שלבים
דומים .יישום  Nuance™ PaperPort™ 12SEתומך במנהלי התקנים  TWAINו ;WIA -מנהל התקן TWAIN
)מומלץ( משמש כדוגמה בעמוד זה .לדוגמה על השימוש במנהל התקן  ,WIAראה "סריקה באמצעות Photo Gallery
או  Fax and Scanשל ®  "Windowsבע"מ .99
הערה
 יישום  Nuance™ PaperPort™ 12SEתומך  SP3) Windows® XPאו יותר( SP2) Windows Vista® ,או
יותר( Windows® 7 ,ו.Windows® 8-
 מנהל התקן  WIAעם  SP2) Windows® XPאו יותר( אינו תומך בסריקה דו-צדדית )דופלקס(.
 לפרטים נוספים על היישום נא לעיין בקובץ העזרה של  .Nuance™ PaperPort™ 12SEניתן לגשת מתפריט
העזרה של .Nuance™ PaperPort™ 12SE
טענו את המסמך שלכם.
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: בצעו את אחת הפעולות הבאות.Nuance™ PaperPort™ 12SE הפעילו את
(Windows® XP, Windows Vista®, Windows® 7) 
.PaperPort ( ולאחר מכן עלStart), All Programs, Nuance PaperPort12

לחצו על

(Windows® 8) 
.(PaperPort)

לחצו על

. יופיע על המסךNuance™ PaperPort™ 12SE חלון
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לחצו על  Scan Settingsמלשונית  Desktopעל הסרגל.
לוח  Scan or Get Photoיופיע מצדו השמאלי של החלון.

לחצו על לחצן .Select
מרשימת  ,Available Scannersבחרו  TW-Brother ADS-XXXXX :TWAINאו TW-Brother :TWAIN
 ADS-XXXXX) ADS-XXXXX LANהוא שם הדגם של המכשיר שלכם( .אם ברצונכם להשתמש במנהל
התקן WIAבחרו את מנהל התקן  Brotherעם קידומת ”."WIA
לחצו על לחצן .OK
סמנו את תיבת הסימון של  Display scanner dialog boxבתוך לוח .Scan or Get Photo
לחצו על לחצן .Scan
תיבת הדו-שיח  Scanner Setupתופיע על המסך.
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התאימו את ההגדרות בתיבת הדו-שיח  Scanner Setupבעת הצורך )רזולוציה ,סוג סריקה ,בהירות וניגודיות(.
 הגדרות מנהל התקן TWAIN
 הגדרות מנהל התקן WIA
בחרו את גודל המסמך שלכם מהרשימה הנפתחת .Document Size
הערה
לאחר בחירת גודל מסמך ,ניתן להתאים את שטח הסריקה עוד יותר על ידי לחיצה על השטח עם המקש השמאלי של
העכבר וגרירתו יש לעשות זאת בעת חיתוך שולי תמונה לצורך סריקה.

לחצו על לחצן .Start
המכשיר מתחיל לסרוק.
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הגדרות מנהל התקן TWAIN

 1סריקה )סוג תמונה(
ניתן לבחור  Photo, Webאו  Textלסוג המסמך שברצונכם לסרוק.
סריקה )סוג תמונה(
תצלום
אינטרנט
טקסט

סריקת תמונות מצולמות
צירוף התמונה הסרוקה לעמודי
אינטרנט
סריקת מסמכי טקסט

רזולוציה
300 x 300 dpi

סוג סריקה
צבע של  24סיביות

100 x 100 dpi

צבע של  24סיביות

200 x 200 dpi

שחור-לבן

 2רזולוציה
ניתן לבחור רזולוציית סריקה מהרשימה הנפתחת  .Resolutionרזולוציות גבוהות יותר מצריכות יותר זיכרון וזמן
העברה ,אך יוצרות תמונות סרוקות איכותיות יותר.
רזולוציה

 256צבעים

אפור אמיתי/צבע של 24
סיביות
כן
כן

100 x 100 dpi
150 x 150 dpi

שחור-לבן/אפור ) Error
(Diffusion
כן
כן

כן
כן

200 x 200 dpi

כן

כן

כן

300 x 300 dpi
400 x 400 dpi

כן
כן

כן
כן

כן
כן

600 x 600 dpi
1200 x 1200 dpi

כן
כן

כן
לא

כן
כן
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 3סוג סריקה
בחרו אחד מסוגי הסריקה הבאים:
 שחור-לבן
לטקסט או לתמונות קוויות.
 אפור )(Error Diffusion
לתצלומים או גרפיקות Error Diffusion) .היא שיטה ליצירת תמונות אפורות מדומות ללא שימוש בנקודות
אפורות אמיתיות .נקודות שחורות מוצבות במערך ספציפי כדי ליצור מראה אפור(3.
 אפור אמיתי
לתצלומים או גרפיקות .מצב זה מדויק יותר כי נעשה בו שימוש בעד  256גוונים של אפור.
 256 צבעים
לאיורי צבע פשוטים שלא נעשה בהם שימוש בכל קשת הצבעים .שימוש בעד  256צבעים ליצירת תמונות.
 צבע של  24סיביות
עושה שימוש בעד  16.8מיליון צבעים לסריקת התמונה .למרות ששימוש בצבע של  24סיביות יוצר תמונה עם
העתקת הצבע המדויקת ביותר ,הוא מצריך יותר זיכרון וזמן ההעברה שלו הוא הארוך ביותר.
 4הפחתת רעש
ניתן לשפר את איכות התמונות הסרוקות שלכם באמצעות בחירה זו .הגדרת  Reduce Noiseזמינה בעת שימוש
בצבע של  24סיביות ורזולוציות סריקה של  300 x 300 dpi, 400 x 400 dpiאו .600 x 600 dpi
 5בהירות
התאימו את ההגדרה ) -50עד  (50לקבלת התמונה הטובה ביותר .ערך ברירת המחדל של  0מייצג את הממוצע
ומתאים בדרך כלל לרוב התמונות .ניתן להגדיר את רמת הבהירות על ידי גרירת לחצן ההזזה ימינה או שמאלה כדי
להבהיר או להכהות את התמונה .ניתן גם להזין ערך בתיבה להגדרת הרמה .אם התמונה הסרוקה בהירה מיד,
הגדירו רמת בהירות נמוכה יותר וסרקו את המסמך שנית .אם התמונה הסרוקה כהה מידי ,הגדירו רמת בהירות
גבוהה יותר וסרקו את המסמך שנית.
הערה
הגדרת הניגודיות זמינה רק כאשר הגדרת סוג סריקה היא שחור-לבן ,אפור ) ,(Error Diffusionאפור אמיתי או צבע
של  24סיביות.
 6ניגודיות
התאימו את ההגדרה ) -50עד  (50לקבלת התמונה הטובה ביותר .ערך ברירת המחדל של  0מייצג את הממוצע
ומתאים בדרך כלל לרוב התמונות .ניתן להעלות או להוריד את רמת הניגודיות על ידי הזזת לחצן ההזזה ימינה או
שמאלה .העלאת רמת הניגודיות מדגישה שטחים כהים ובהירים של התמונה ,בעוד הורדת רמת הניגודיות מגלה
פרטים נוספים בשטחים אפורים .ניתן גם להזין ערך בתיבה להגדרת רמת הניגודיות.
הערה
הגדרת הניגודיות זמינה רק כאשר הגדרת סוג סריקה היא אפור ) ,(Error Diffusionאפור אמיתי או צבע של 24
סיביות.
 7גודל מסמך
גודל המסמך מוגדר  A4כברירת מחדל .למהירויות סריקה גבוהות יותר ,ניתן לבחור את הגודל המדויק של המסמך
שלכם מהרשימה הנפתחת  .Document Sizeאם בחרתם  ,Customתופיע תיבת הדו-שיח Custom
 Document Sizeובה ניתן לציין את גודל המסמך.
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 8סריקה דו-צדדית
בחרו  Long-edge bindingאו  Short-edge bindingעל פי המתווה של המסמך המקורי שלכם כדי לוודא
שקובץ הנתונים שנוצר מופיע נכון במסמך הסרוק.
הגדרת סריקה דו-
צדדית

תוצאת סריקה

מתווה מקורי

כריכה בקצה הארוך

כריכה בקצה הקצר
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הגדרות מנהל התקן WIA

 1מקור נייר
ניתן לבחור  Document Feederבלבד.
 2סוג תמונה
ניתן לבחור  Color picture, Grayscale picture, Black and white picture or textאו Custom
 Settingsלסוג המסמך שברצונכם לסרוק.
אם ברצונכם לשנות הגדרות מתקדמות ,לחצו על .Adjust the quality of the scanned picture
 רזולוציה
ניתן לבחור רזולוציית סריקה מהרשימה הנפתחת  .Resolutionרזולוציות גבוהות יותר מצריכות יותר זיכרון וזמן
העברה ,אך יוצרות תמונות סרוקות איכותיות יותר.
 בהירות
התאימו את ההגדרה ) -50עד  (50לקבלת התמונה הטובה ביותר .ערך ברירת המחדל של  0מייצג את הממוצע
ומתאים בדרך כלל לרוב התמונות .ניתן להגדיר את רמת הבהירות על ידי גרירת לחצן ההזזה ימינה או שמאלה
כדי להבהיר או להכהות את התמונה .ניתן גם להזין ערך בתיבה להגדרת הרמה .אם התמונה הסרוקה בהירה
מיד ,הגדירו רמת בהירות נמוכה יותר וסרקו את המסמך שנית .אם התמונה הסרוקה כהה מידי ,הגדירו רמת
בהירות גבוהה יותר וסרקו את המסמך שנית.
 ניגודיות
התאימו את ההגדרה ) -50עד  (50לקבלת התמונה הטובה ביותר .ערך ברירת המחדל של  0מייצג את הממוצע
ומתאים בדרך כלל לרוב התמונות .ניתן להעלות או להוריד את רמת הניגודיות על ידי הזזת לחצן ההזזה ימינה או
שמאלה .העלאת רמת הניגודיות מדגישה שטחים כהים ובהירים של התמונה ,בעוד הורדת רמת הניגודיות מגלה
פרטים נוספים בשטחים אפורים .ניתן גם להזין ערך בתיבת  Contrastלהגדרת רמת הניגודיות.
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סריקה באמצעות  Photo Galleryאו  Fax and Scanשל ®Windows
ניתן להשתמש ביישומי  Photo Galleryאו  Fax and Scanשל ® Windowsלצורך סריקה .יישומים אלו משתמשים
במנהל התקן סורק  .WIAהשלבים הבאים ינחו אתכם במהלך פעולות הסריקה.
יתכן שתצטרכו להוריד את יישומי  Photo Galleryאו  Fax and Scanשל ®.Windows
טענו את המסמך שלכם.
פתחו את היישום התוכנה שלכם לסריקת המסמך .בצעו את אחת הפעולות הבאות:
 Photo Gallery של ®Windows
 1לחצו על  Fileולאחר מכן על .Import from Camera or Scanner
 2בחרו את הסורק שברצונכם להשתמש בו.
 3לחצו על לחצן .Import
תיבת הדו-שיח של ההגדרות תופיע על המסך.
 Fax and Scan של ®Windows
לחצו על  File, Newולאחר מכן על .Scan
תיבת הדו-שיח של ההגדרות תופיע על המסך.

התאימו את ההגדרות בתיבת הדו-שיח של ההגדרות בעת הצורך.
לחצו על לחצן .Scan
המכשיר מתחיל לסרוק את המסמך.
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שימוש ביישום Nuance PDF Converter Professional 8 PDF
)דגם  ADS-1600Wבלבד(
יישום  Nuance PDF Converter Professional 8מציע מגוון של תכונות לטיפול בקבצי  .PDFניתן לפתוח קבצי
 PDFלצפייה ,עריכה ,הוספת ביאורים והרכבה מחדש.

התקנת Nuance PDF Converter Professional 8
הכניסו את התקליטור לכונן התקליטורים.
התפריט הראשי של התקליטור יופיע אוטומטית על המסך .בחרו את שם הדגם שלכם ואת השפה הרצויה.
לחצו על .Additional Applications
לחצו על לחצן פעלו על פי ההוראות שעל המסך.
למידע על סריקה באמצעות  Nuance PDF Converter Professional 8ראה קובץ העזרה של
 Nuance PDF Converter Professional 8באמצעות לחיצה על  Helpעל סרגל התפריט ולאחר מכן על .Help
הערה
הזינו את המספר הסידורי של  Nuanceהמוצג על שרוול תקליטור  MFL-Pro Suiteבעת התקנת Nuance PDF
.Converter Professional 8
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שימוש ביישום (Windows®) NewSoft Presto! BizCard 6
יישום  Presto! izCardמאפשר לנהל את המידע מכרטיסי ביקור סרוקים ,כגון שמות ,חברות ,כתובות דואר ,מספרי
טלפון/פקס וכתובות דוא"ל על המחשב שלכם .פשוט סרקו או יבאו את כרטיסי הביקור שלכם ויישום Presto! BizCard
שומר אוטומטית את הנתונים והתמונה של כל כרטיס .מצבי צפייה שונים זמינים לחיפוש ,עריכה ,יצירה ומיון קלים.

התקנת יישום Presto! BizCard 6
הכניסו את התקליטור לכונן התקליטורים.
התפריט הראשי של התקליטור יופיע אוטומטית על המסך .בחרו את שם הדגם שלכם ואת השפה הרצויה.
לחצו על .Additional Applications
לחצו על לחצן  .NewSoft Presto! BizCard 6פעלו על פי ההוראות שעל המסך.
למידע כיצד לסרוק באמצעות  , Presto! BizCard 6ראה מדריך למשתמש של  .Presto! BizCard 6בצעו את אחת
הפעולות הבאות:
(Windows® XP, Windows Vista®, Windows® 7) 
 (Start), All Programs, NewSoft, Presto BizCard 6ולאחר מכן על
לחצו על
Presto! BizCard 6
(Windows® 8) 
לחצו על

)(Presto! BizCard 6
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סריקת קבלות באמצעות ) BR-Receiptsמקינטוש(
יישום  BR-Receiptsשל  Brotherמעבד קבלות על ידי לקיחת מידע מהתמונות הסרוקות שלכם וקטלוגו .ניתן לחולל
דוחות כדי לצפות ולעקוב אחר הוצאות) .יישום זה אינו זמין בכל ארץ(.
הכניסו את התקליטור לכונן התקליטורים.
לחצו פעמיים על צלמית  BROTHERשעל שולחן העבודה.
חצו פעמיים על .Brother Support
לחצו על לחצן  .BR-Receiptsפעל על פי ההוראות על .Brother Online
למידע על סריקה באמצעות  ,BR-Receiptsראה מדריך למשתמש של  BR-Receiptsבאמצעות לחיצה על  Helpעל
סרגל התפריט ושימוש בקובץ העזרה.
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סריקה באמצעות  Presto! PageManagerאו יישומי ) TWAINמקינטוש(
ניתן להשתמש ביישום  Presto! PageManagerלצורך סריקה .ההוראות לסריקה בשלבים הבאים הן ליישום !Presto
 .PageManagerליישומים אחרים התומכים במפרטי  ,TWAINהשלבים יהיו דומים.

התקנת Presto! PageManager
הכניסו את התקליטור לכונן התקליטורים.
לחצו פעמיים על צלמית  BROTHERשעל שולחן העבודה.
חצו פעמיים על .Brother Support
לחצו על  Presto! PageManagerלהורדת תוכנת ההתקנה של .Presto! PageManager
לחצו פעמיים על תוכנת ההתקנה ופעלו על פי ההוראות שעל המסך.
הערה
 יישום  Presto! PageManagerתומך  Mac OS X v10.6.8, 10.7.xו.10.8.x-
 לפרטים נוספים על היישום נא לעיין בקובץ העזרה של  .Presto! PageManagerניתן לגשת אל הקובץ מתפריט
העזרה של .Presto! PageManager

סריקה באמצעות Presto! PageManager
הפעילו את  Presto! PageManagerבאמצעות לחיצה פעמיים על צלמית  Presto! PageManagerעל מסך
המחשב שלכם.
הערה
בשימוש הראשון במנהל התקן  TWAINשל  Brotherיש להגדירו כמנהל התקן ברירת המחדל .להגדרת מנהל התקן
 TWAINשל  ,Brotherנא לבצע את הפעולות הבאות.
 1בחרו  Select Sourceבתוך תפריט .File
 2בחרו  Brother TWAINולחצו על .Select
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בחרו  Acquire Image Dataבתוך תפריט .File
תיבת הדו-שיח  Scanner Setupתופיע על המסך.

)מסך  TWAINשל  Brotherתומך בשפות המצוינות בתוך .(Presto! PageManager

התאימו את ההגדרות בתיבת הדו-שיח  Scanner Setupבעת הצורך )רזולוציה ,סוג סריקה ,התאמת תמונה(.
בחרו את סוג המסמך שלכם מהרשימה הנפתחת .Document Size
הערה
לאחר בחירת גודל מסמך ,ניתן להתאים את שטח הסריקה עוד יותר על ידי לחיצה על השטח עם המקש השמאלי של
העכבר וגרירתו יש לעשות זאת בעת חיתוך שולי תמונה לצורך סריקה.

לחצו על לחצן .Start
המכשיר מתחיל לסרוק.
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הגדרות מנהל התקן TWAIN

)מסך  TWAINשל  Brotherתומך בשפות המצוינות בתוך .(Presto! PageManager
 1רזולוציה
ניתן לבחור רזולוציית סריקה מהרשימה הנפתחת  .Resolutionרזולוציות גבוהות יותר מצריכות יותר זיכרון וזמן
העברה ,אך יוצרות תמונות סרוקות איכותיות יותר.
רזולוציה

 256צבעים

אפור אמיתי/צבע של 24
סיביות
כן
כן
כן

100 x 100 dpi
150 x 150 dpi
200 x 200 dpi

שחור-לבן/אפור ) Error
(Diffusion
כן
כן
כן

כן
כן
כן

300 x 300 dpi
400 x 400 dpi

כן
כן

כן
כן

כן
כן

600 x 600 dpi

כן

כן

כן

1200 x 1200 dpi

כן

לא

כן

 2סוג סריקה
בחרו אחד מסוגי הסריקה הבאים:
 שחור-לבן
לטקסט או לתמונות קוויות.
 אפור )(Error Diffusion
לתצלומים או גרפיקות Error Diffusion) .היא שיטה ליצירת תמונות אפורות מדומות ללא שימוש בנקודות אפורות
אמיתיות( .נקודות שחורות מוצבות במערך ספציפי כדי ליצור מראה אפור(.
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 אפור אמיתי
לתצלומים או גרפיקות .מצב זה מדויק יותר כי נעשה בו שימוש בעד  256גוונים של אפור.
 256 צבעים
לאיורי צבע פשוטים שלא נעשה בהם שימוש בכל קשת הצבעים .שימוש בעד  256צבעים ליצירת תמונות.
 צבע של  24סיביות
עושה שימוש בעד  16.8מיליון צבעים לסריקת התמונה .למרות ששימוש בצבע של  24סיביות יוצר תמונה עם
העתקת הצבע המדויקת ביותר ,הוא מצריך יותר זיכרון וזמן ההעברה שלו הוא הארוך ביותר.
הערה
הגדרת  256צבעים זמינה רק כאשר יישום הסריקה שלכם תומך בהגדרה זו .יישום  Presto! PageManagerאינו
תומך בהגדרת  256צבעים.
 3גודל מסמך
גודל המסמך מוגדר  A4כברירת מחדל .אם בחרתם  ,Customניתן לציין את גודל המסמך.
 4התאמת תמונה
לחצו על לחצן  Adjust Imageלהתאמת התמונה
 בהירות
התאימו את ההגדרה ) -50עד  (50לקבלת התמונה הטובה ביותר .ערך ברירת המחדל של  0מייצג את הממוצע
ומתאים בדרך כלל לרוב התמונות .ניתן להגדיר את רמת הבהירות על ידי גרירת לחצן ההזזה ימינה או שמאלה
כדי להבהיר או להכהות את התמונה .ניתן גם להזין ערך בתיבה להגדרת הרמה .אם התמונה הסרוקה בהירה
מיד ,הגדירו רמת בהירות נמוכה יותר וסרקו את המסמך שנית .אם התמונה הסרוקה כהה מידי ,הגדירו רמת
בהירות גבוהה יותר וסרקו את המסמך שנית.
הערה
הגדרת הבהירות זמינה רק כאשר הגדרת סוג סריקה היא שחור-לבן ,אפור ) ,(Error Diffusionאפור אמיתי או צבע
של  24סיביות.
 ניגודיות
התאימו את ההגדרה ) -50עד  (50לקבלת התמונה הטובה ביותר .ערך ברירת המחדל של  0מייצג את הממוצע
ומתאים בדרך כלל לרוב התמונות .ניתן להעלות או להוריד את רמת הניגודיות על ידי הזזת לחצן ההזזה ימינה או
שמאלה .העלאת רמת הניגודיות מדגישה שטחים כהים ובהירים של התמונה ,בעוד הורדת רמת הניגודיות מגלה
פרטים נוספים בשטחים אפורים .ניתן גם להזין ערך בתיבה להגדרת רמת הניגודיות.
הערה
הגדרת הניגודיות זמינה רק כאשר הגדרת סוג סריקה היא אפור ) ,(Error Diffusionאפור אמיתי או צבע של 24
סיביות.
 הפחתת רעש
ניתן לשפר את איכות התמונות הסרוקות שלכם באמצעות בחירה זו .הגדרת  Reduce Noiseזמינה בעת
שימוש בצבע של  24סיביות ורזולוציות סריקה של  300 x 300 dpi, 400 x 400 dpiאו .600 x 600 dpi
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 5סריקה דו-צדדית
בחרו  Long-edge bindingאו  Short-edge bindingעל פי המתווה של המסמך המקורי שלכם כדי לוודא שקובץ
הנתונים שנוצר מופיע נכון במסמך הסרוק.
הגדרת סריקה דו-
צדדית

תוצאת סריקה

מתווה מקורי

כריכה בקצה הארוך

כריכה בקצה הקצר
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סריקה באמצעות ) Apple Image Captureמנהל התקן (ICA
ניתן גם לסרוק מסמכים באמצעות מנהל התקן סורק  .ICAאם התקנתם את  MFL-Pro Suiteמתקליטור ההתקנה,
מנהל התקן  ICAכבר הותקן על המחשב שלכם .אם אינכם רואים את המכשיר שלכם ברשימת  Print & Faxאו Print
 ,& Scanניתן להוסיף את המכשיר שלכם על ידי לחיצה על לחצן ) +ראה "בחירת המכשיר שלכם מרשימת & Print
 Faxאו  Print & Scanבע"מ  .(111ניתן גם לסרוק ישירות באמצעות יישום .Image Capture

סריקה באמצעות Apple Image
הפעילו את יישום .Image Capture

108

בחרו את המכשיר מהרשימה שבצדו השמאלי של החלון.
אתם תראו את המכשיר בתוך  .DEVICESאם המכשיר מחובר באמצעות רת"ם אלחוטית ,תראו אותו
בתוך SHARED

טענו את המסמך שלכם.
בחרו את גודל המסמך שלכם להגדרת .Scan Size
בחרו את יעד התיקייה או יעד היישום להגדרת .Scan To
לחצו על לחצן .Scan
המכשיר מתחיל לסרוק.

109

הגדרות מנהל התקן ICA

ניתן להתאים את ההגדרות הבאות בעת הצורך בתיבת הדו-שיח שניתן לגשת אליה באמצעות לחיצה על Show
 .Detailsשימו לב כי שם הפריט והערך הניתן להקצאה ישתנו על פי המכשיר.
 1סוג
בחרו מתוך  Color, Black & Whiteאו .Text
 2רזולוציה
בחרו את הרזולוציה שברצונכם לסרוק בה את המסמך שלכם.
 3גודל סריקה או גודל
בחרו את גודל הנייר של המסמך.
 4כיוון
בחרו את כיוון המסמך.
 5סריקה דו-צדדית
סמנו את תיבת הסימון  Duplexלסריקה דו-צדדית )דופלקס(.
 6סריקה אל
בחרו את תיקיית או יישום היעד.
 7שם
הזינו את טקסט הקידומת לשם התמונה הסרוקה.
 8פורמט
בחרו את פורמט הקובץ של הנתונים הסרוקים.
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 9יצירת מסמך יחיד או שילוב מסמכים למסמך יחיד
סמנו תיבה זו לסריקת מסמך כפריט אחד ושמרו אותו כקובץ אחד בעת בחירת  PDFאו  TIFFכפורמט הקובץ.
הערה
אם אינכם יכולים לבחור  TIFFלפורמט הקובץ ,בחרו קודם  PDFולאחר מכן בחרו .TIFF

 10תיקון תמונה
ניתן להגדיר תצורות הגדרה על פי הסוג ) (Kindשבחרתם.
סוג

הגדרות הניתנות להגדרת תצורה

צבע

בהירות ,גוון ,טמפרטורה ,ריווי

שחור-לבן

בהירות ,ניגודיות )(OS X v10.7.x, 10.8.x

טקסט

סף

בחירת המכשיר שלכם מתוך  Print & Faxאו Print & Scan
בחרו  System Preferencesבסרגל התפריט.
לחצו על צלמית  Print & Faxאו על צלמית .Print & Scan
בחרו את המכשיר מהרשימה שבצדו השמאלי של המסך.
הערה
אם אינכם רואים את לחצן  Open Scannerבחלון ,הסירו את המכשיר שלכם באמצעות לחיצה על לחצן  -מרשימת
 Print & Faxאו  Print & Scanואז הוסיפו את המכשיר שלכם באמצעות לחיצה על לחצן .+
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שימוש ביישום ) NewSoft Presto! BizCard 6מקינטוש(
יישום  Presto! Cardמאפשר לנהל את המידע מכרטיסי ביקור סרוקים ,כגון שמות ,חברות ,כתובות דואר ,מספרי
טלפון/פקס וכתובות דוא"ל על המחשב שלכם .פשוט סרקו או יבאו את כרטיסי הביקור שלכם ויישום Presto! BizCard
שומר אוטומטית את הנתונים והתמונה של כל כרטיס .מצבי צפייה שונים זמינים לחיפוש ,עריכה ,יצירה ומיון קלים.

התקנת יישום Presto! BizCard 6
הכניסו את התקליטור לכונן התקליטורים.
לחצו פעמיים על צלמית  BROTHERשעל שולחן העבודה.
לחצו פעמיים על .Brother Support
לחצו על Presto! BizCard 6להורדת תוכנת התקנת .Presto! BizCard 6
לחצו פעמיים על תוכנת ההתקנה ופעלו על פי ההוראות שעל המסך.
למידע כיצד לסרוק באמצעות  ,Presto! BizCard 6ראה מדריך למשתמש של  Presto! BizCard 6באמצעות לחיצה
על  Helpעל סרגל התפריט ולאחר מכן על .Using Help
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סריקה באמצעות יישומי  Captiva® QuickScan™ Proאו ®ISIS
)®(Windows
ניתן גם להשתמש בגרסת הניסוי חינם של  Captiva® QuickScan™ Proאו יישומים אחרים התומכים במפרטי
® ISISלצורך סריקה .לפני הסריקה באמצעות יישומי  ,יש להתקין את מנהל התקן הסורק
הערה
כדי להשתמש במנהל התקן ® ,ISISיש להתקין את מנהל התקן סורק  .Brotherאם לא התקנתם את מנהל התקן
סורק  ,Brotherעליכם לעשות כן לפני התקנת מנהל התקן ®.ISIS

התקנת סורק ® ISISויישום Captiva® QuickScan™ Pro
הכניסו את התקליטור לכונן התקליטורים.
התפריט הראשי של התקליטור יופיע אוטומטית על המסך .בחרו את שם הדגם שלכם ואת השפה הרצויה.
לחצו על Custom Installation
לחצו על .ISIS Scanner Driver & Application
לחצו על  .ISIS Scanner Driverפעלו על פי ההוראות שעל המסך.
לחצו על  .Captiva QuickScan Pro Trialפעלו על פי ההוראות שעל המסך.
הערה
 אתר האינטרנט שבו ניתן להוריד את גרסת הניסוי חינם של  Captiva® QuickScan™ Proמופעל על ידי תאגיד
 .EMCאם יש לכם שאלות כלשהן על  ,Captiva® QuickScan™ Proפנו אל תאגיד .EMC
 למידע כיצד לסרוק באמצעות יישום ® ,ISISראה קובץ עזרה של .Captiva® QuickScan™ Pro
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סריקה מלוח הבקרה של המכשיר

4

סריקה מלוח הבקרה של המכשיר
סריקת מסמכים ישירות אל שרת FTP
אם בחרתם לסרוק אל שרת  ,FTPניתן לסרוק מסמך שחור-לבן או צבעוני ישירות אל שרת  FTPעל הרשת המקומית
שלכם או באינטרנט.
ניתן להזין הפרטים הדרושים לסריקה אל שרת  FTPבאמצעות  Web Based Managementלהגדרת תצורה מראש
ושמירת הפרטים בפרופיל .FTP
הערה
 סריקה אל שרת  FTPזמינה כאשר פרופילי  FTPמוגדרים באמצעות .Web Based Management
 אנו ממליצים על  Microsoft® Internet Explorer® 8.0/9.0למערכת הפעלה ® Windowsועל Safari 5.0
למקינטוש נא לבדוק כי  JavaScriptו Cookies-תמיד מופעלים בכל דפדפן שאתם משתמשים בו .אם נעשה
שימוש בדפדפן אחר ,נא לוודא כי הנו תואם  HTTP 1.0ו.HTTP 1.1-

הפעלת Web Based Management
)(ADS-1100W
הערה
אם הגדרתם את המכשיר לשימוש בשיטת ממשק  ,USBעליכם להגדיר את המכשיר באמצעות שיטת הרשת
האלחוטית עם תקליטור ההתקנה וכבל ) USBראה מדריך הגדרות מהיר( כדי להשתמש בWeb Based -
.Management

הפעילו את יישום .ControlCenter


®Windows
) (ControlCenter4במגש המטלות ואז בחרו  Openמתוך התפריט.
 1לחצו על צלמית
חלון  ControlCenter4יופיע על המסך.
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 2לחצו על לשונית ) Device Settingsהדוגמה למטה היא של מצב הבית(.

 מקינטוש
) (ControlCenter2בתוך הסרגל.
 1לחצו על צלמית
חלון  ControlCenter2יופיע על המסך.
 2לחצו על לשונית .Device Settings

לחצו על לחצן  .Scan to Net Settingsחלון  Web Based Managementיופיע על המסך.
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)(ADS-1600W
הקלידו " "http://machine's IP address/לתוך סרגל כתובת הדפדפן שלכם )" "machine's IP addressהיא
כתובת  IPשל המכשיר(.
 לדוגמה:
http://192. 168.1.2/
ניתן להגדיר את התצורה או לשנות את ההגדרות בתוך ) Scan to FTPלדגם  (ADS-1100Wאו Scan to
) FTP/Networkלדגם  (ADS-1600Wבתוך לשונית  .Scanניתן להגדיר תצורה של עד חמישה פרופילים של שרת
 FTPולבחור את מספרי הפרופיל ) 1עד  (5להגדרות לסריקה אל שרת  FTPבתוך ) Scan to FTP Profileדגם
 (ADS-1100Wאו ) Scan to FTP/Network Profileלדגם .(ADS-1600W
בנוסף לשבעת שמות הקבצים המוגדרים מראש ניתן לשמור שני שמות קבצים המוגדרים על ידי המשתמש שניתן
להשתמש בהם ליצירת פרופיל שרת .FTP
בחרו ) Scan to FTPלדגם  ADS-1100Wאו ) Scan to FTP/Networkלדגם  (ADS-1600Wבתוך Web Based
 .Managementבתוך  ,Create a User Defined File Nameהזינו שם קובץ באחד משני השדות המוגדרים על יד
המשתמש ולחצו על  .Submitניתן להזין  15תווים לכל היותר בכל אחד משדות השמות המוגדרים על ידי המשתמש
)הדוגמה למטה היא מדגם .(ADS-1600W

הערה
אין להשתמש בתווים בלתי מתאימים בשם הקובץ )לדוגמה \  ?, /,או *( .הם עלולים לגרום לשגיאת שליחה בעת
שימוש בסריקה אל שרת .FTP

הגדרת תצורת הגדרות ברירת המחדל של שרת FTP
ניתן להגדיר  Passive Modeלמצב  Offאו  Onעל פי שרת  FTPשלכם ותצורת חומת האש של הרשת .הגדרת
ברירת המחדל היא  .Onניתן גם לשנות את מספר היציאה שנעשה בה שימוש לצורך גישה לשרת  .FTPברירת המחדל
להגדרה זו היא יציאה  .21ברוב המקרים שתי ההגדרות הללו יכולות להישאר כברירת המחדל )הדוגמה למטה היא של
דגם .(ADS-1600W
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)דגם  ADS-1600Wבלבד(
בחרו  FTPבתוך  Scan to FTP/Networkמתוך לשונית  .Scanלחצו על .Submit
בחרו את הפרופיל שברצונכם להגדיר את תצורתו בתוך ) Scan to FTPלדגם  (ADS-1100Wאו Scan to
) FTP/Networkלדגם  (ADS-1600Wבתוך לשונית .Scan
הזינו את השם שברצונכם להשתמש בו לפרופיל של שרת  .FTPשם זה יוצג בתוך Destination in Scan to
 Network Deviceבלשונית ) Scanבדגם  ADS-1100Wבלבד( או על צג המכשיר )בדגם ADS-1600W
בלבד( ,ויכול להיות עד  15תווים.
כתובת השרת המארח היא שם התחום של שרת  .FTPהזינו את כתובת השרת המארח )לדוגמה
) (ftp.example.comעד  64תווים( או כתובת ) IPלדוגמה .(192.23.56.189
הזינו את שם המשתמש שנרשם עם שרת  FTPלמכשיר )עד  32תווים(.
הזינו את הסיסמה לגישה לשרת ) FTPעד  32תווים(.
הזינו את תיקיית היעד היכן שהמסמך יאוחסן על שרת ) FTPלדוגמה) (brother\abc ,עד  60תווים(.
בחרו את שם הקובץ שברצונכם להשתמש בו למסמך הסרוק .ניתן לבחור מבין שבעה שמות קבצים מוגדרים
מראש ושני שמות קבצים המוגדרים על ידי המשתמש .שם הקובץ של המסמך יהיה שם הקובץ שבחרתם ועד 6
הספרות האחרונות של מונה הסורק וסיומת הקובץ )לדוגמה.(Estimate_098765.pdf ,
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בחרו את הגדרות האיכות ,סוג הקובץ ,גודל המסמך והסריקה הדו-צדדית שברצונכם להשתמש בהן לנתונים
הסרוקים .ניתן לשנות את ההגדרות הבאות.
הגדרה

אפשרויות

תיאור

איכות

Color 150 dpi
Color 200 dpi
Color 300 dpi
Color 600 dpi
B&W150 dpi
B&W 200 dpi
B&W 300 dpi
B&W 600 dpi
Auto 150 dpi
Auto 200 dpi
Auto 300 dpi
בחירה על ידי
המשתמש
)דגם ADS-1600W
בלבד(

 ניתן לבחור איכות סריקה מהרשימה הנפתחת  .Qualityאיכויות
סריקה גבוהות יותר מצריכות יותר זיכרון וזמן העברה ,אך יוצרות
תמונות סרוקות איכותיות יותר.
 אם בחרתם  ,User Selectעליכם לבחור את ההגדרה מלוח
הבקרה של המכשיר.

סוג קובץ

PDF
TIFF
JPEG
בחירה על ידי
המשתמש
)דגם ADS-1600W
בלבד(



ניתן לבחור את סוג הקובץ שברצונכם להשתמש בו לנתונים
הסרוקים.
ניתן לבחור  PDFאו  JPEGבעת בחירת  Colorבתוך .Quality
ניתן לבחור  PDFאו  TIFFבעת בחירת  B&Wבתוך .Quality
ניתן לבחור  PDFבעת בחירת  Autoבתוך .Quality
אם בחרתם  ,User Selectעליכם לבחור את ההגדרה מלוח
הבקרה של המכשיר.

גודל מסמך

Auto
A4
Letter
Legal
B5
A5
B6
A6
כרטיס ביקור
נייר ארוך
בחירה על ידי
המשתמש
)דגם ADS-1600W
בלבד(



אם בחרתם  ,Autoניתן לסרוק מסמכים בכל גודל מבלי לבצע
התאמות כלשהן לגודל המסמך 1.למהירויות סריקה גבוהות יותר,
ניתן לבחור את הגודל המדויק של המסמך שלכם מהרשימה
הנפתחת .Document Size
אם בחרתם  600 dpiבתוך  ,Qualityלא ניתן לבחור .Auto
ניתן לבחור A4, Letter, Legal, B5, A5, B6, A6, Business
 Cardאו  Long Paperכאשר  Auto Deskewמוגדר .Off
ניתן לבחור  Long Paperבמהלך הגדרת צורת ההגדרות כדלקמן:
איכות :מלבד Auto
יישור אוטומטי :מושבת
דלג על דף ריק :מושבת
סריקה דו-צדדית :מושבת

1














על פי מצב המסמך המקורי ,יתכן שפונקציה זו לא תפעל כהלכה.
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הגדרה

אפשרויות

תיאור

מושבת

כדי לסרוק את שני צידי המסמך ,בחרו Long Edge :2-sided Scan
או  Short-edge:2-sided Scanעל פי המתווה של המסמך המקורי
שלכם כדי לוודא שקובץ הנתונים שנוצר מופיע נכון במסמך הסרוק.

סריקה דו-צדדית
)דגם ADS-1100W
סריקה דו-צדדית:
בלבד(
קצה ארוך
סריקה דו-צדדית:
קצה קצר

הערה
תכונת הסריקה הדו-צדדית זמינה באורכים של עד גודל .Legal

הגדירו  1Auto Deskewלמצב  Onאם ברצונכם לתקן את הנטייה )עד  5מעלות( של הנתונים הסרוקים.
הגדירו  1Skip Blank Pageלמצב  Onאו ברצונכם למחוק עמודים ריקים של המסמך מהנתונים הסרוקים.
לחצו על .Submit
1

על פי מצב המסמך המקורי ,יתכן שפונקציה זו לא תפעל כהלכה.

סריקה באמצעות פרופילי שרת FTP
)(ADS-1100W
הערה
 אם הגדרתם את המכשיר לשימוש בשיטת ממשק  ,USBעליכם להגדיר את המכשיר באמצעות שיטת הרשת
האלחוטית עם תקליטור ההתקנה וכבל ) USBראה מדריך הגדרות מהיר( כדי להשתמש בתכונת הסריקה אל
שרת .FTP
 לפני תחילת הסריקה אל שרת  ,FTPעליכם להגדיר את תצורת פרופיל הסריקה אל שרת ) FTPראה הגדרת
תצורת הגדרות ברירת המחדל של שרת  FTPבע"מ .(116

הפעילו את יישום .ControlCenter


®Windows

) (ControlCenter4במגש המטלות ואז בחרו  Openמתוך התפריט.
 1לחצו על צלמית
חלון  ControlCenter4יופיע על המסך.
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 2לחצו על לשונית ) Device Settingsהדוגמה למטה היא של מצב הבית(.

4
 מקינטוש
) (ControlCenter2בתוך הסרגל.
 1לחצו על צלמית
חלון  ControlCenter2יופיע על המסך.
 2לחצו על לשונית .Device Settings
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לחצו על לחצן  .Scan to Net Settingsחלון  Web Based Managementיופיע על המסך.

בחרו  Network Device 1או  Network Device 2שברצונכם להקצות לתוכנת הסריקה אל שרת .FTP
הערה
הגדרות  Network Device 1יחולו על

על לוח הבקרה של המכשיר,

הגדרות  Network Device 2יחולו על

על לוח הבקרה של המכשיר,

בחרו  Scan to FTPמתוך הרשימה הנפתחת  Typeלמכשיר הנבחר שלכם בשלב .3
בחרו שם פרופיל לרשימה הנפתחת  Destinationלמכשיר הנבחר שלכם בשלב .3
לחצו על .Submit
טענו את המסמך שלכם.
או
לחצו על
המכשיר מתחיל בתהליך הסריקה.

לחצו על

שהקצתם לתכונת הסריקה אל שרת  .FTPכאשר החיבור אל שרת  FTPהצליח

 .המכשיר מתחיל לסרוק.

)(ADS-1600W
טענו את המסמך שלכם.
לחצו על ► או ◄ להצגת .to FTP
לחצו על .to FTP
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לחצו על ▲ או ▼ לבחירת אחד מפרופילי שרת  FTPהמצוינים.
בצעו את אחת הפעולות הבאות:
 אם הסריקה אל פרופיל  FTPהסתיימה ,לכו לשלב
 אם הסריקה אל פרופיל  FTPלא הסתיימה ,לכו לשלב

.
.

לחצו על .Options
בחרו את ההגדרות של 2-sided Scan, Scan Type, Resolution, File Type, Document
 Size, Auto Deskew, Skip Blank Pageו User Name-לפי הצורך .לחצו על .OK
הערה
אם ברצונכם לשמור את הפרופיל כקיצור דרך ,לחצו על .Save as Shortcut

לחצו על .Start
על הצג יופיע  .Connectingכאשר החיבור לשרת  FTPהצליח המכשיר מתחיל בתהליך הסריקה.

סריקת מסמכים ישירות לשרת ) (Windows®) CIFSדגם  DS-1600Wבלבד(
כאשר נבחרה סריקה אל רשת ,ניתן לסרוק מסמכים ישירות לתיקייה משותפת על שרת  CIFSהמצוי על הרשת
המקומית שלכם או באינטרנט.
ניתן להזין את הפרטים הדרושים לסריקה אל רשת באמצעות שימוש ב Based Management Web -כדי להגדיר
מראש את התצורה ולשמור את הפרטים בפרופיל הסריקה אל אינטרנט .הסריקה אל פרופיל רשת שומרת את המידע
של המשתמש והגדרות התצורה לשימוש ברשת או באינטרנט.
הערה
 סריקה אל רשת זמינה כאשר פרופילי הסריקה אל רשת מוגדרים באמצעות .Web Based Management
 יש להגדיר את תצורת פרוטוקול ) SNTPשרת זמן רשת( ,או שיש להגדיר את התאריך ,הזמן ואזור הזמן נכון
לצורך אימות .למידע נוסף ,ראה המדריך למשתמש לרשת.
 אנו ממליצים על  .Microsoft® Internet Explorer® 8.0/9.0נא לבדוק כי  JavaScriptו Cookies-תמיד מופעלים
בכל דפדפן שאתם משתמשים בו .אם נעשה שימוש בדפדפן אחר ,נא לוודא כי הנו תואם
 HTTP 1.0ו.HTTP 1.1-
הקלידו " "http://machine's IP address/לתוך סרגל כתובת הדפדפן שלכם ) " "machine's IP addressהיא כתובת
 IPשל המכשיר( )לדוגמה (http://192.168.1.2 :ניתן להגדיר את התצורה או לשנות את ההגדרות בתוך Scan to
 FTP/Networkבלשונית  .Scanניתן להגדיר תצורה של עד חמישה פרופילים של סריקה אל רשת ולבחור את מספרי
הפרופילים ) 1עד  (5להגדרות הסריקה אל רשת בתוך .Scan to FTP/Network Profile
בנוסף לשבעת שמות הקבצים המוגדרים מראש ניתן לשמור שני שמות קבצים המוגדרים על ידי המשתמש שניתן
להשתמש בהם ליצירת פרופיל סריקה אל רשת.
בחרו  Scan to FTP/Networkבתוך  .Web Based Managementבתוך ,Create a User Defined File Name
הזינו שם קובץ באחד משני השדות המוגדרים על יד המשתמש ולחצו על  .Submitניתן להזין עד  15תווים בכל אחד
משדות השמות המוגדרים על ידי המשתמש.
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הערה
אין להשתמש בתווים בלתי מתאימים בשם הקובץ )לדוגמה \  ?, /,או *( .הם עלולים לגרום לשגיאת שליחה בעת
שימוש בסריקה אל רשת.

הגדרת תצורת הגדרות ברירת המחדל של סריקה אל רשת
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בחרו  Networkבתוך  Scan to FTP/Networkמתוך לשונית  .Scanלחצו על .Submit
בחרו את הפרופיל שברצונכם להגדיר את תצורתו בתוך .Scan to FTP/Network Profile
הזינו את השם שברצונכם להשתמש בו לפרופיל של סריקה אל רשת .השם יוצג על צג המכשיר ויכול להכיל עד 15
תווים.
כתובת השרת המארח היא שם התחום של שרת  .CIFSהזינו את כתובת השרת המארח )לדוגמה
) (fmypc.example.comעד  64תווים( או כתובת ) IPלדוגמה .(192.23.56.189
הזינו את תיקיית היעד היכן שהמסמך יאוחסן על שרת ) CIFSלדוגמה) (brother\abc ,עד  60תווים(.
בחרו את שם הקובץ שברצונכם להשתמש בו למסמך הסרוק .ניתן לבחור מבין שבעה שמות קבצים מוגדרים
מראש ושני שמות קבצים המוגדרים על ידי המשתמש .שם הקובץ של המסמך יהיה שם הקובץ שבחרתם ועד 6
הספרות האחרונות של מונה הסורק וסיומת הקובץ )לדוגמה.(Estimate_098765.pdf ,
בחרו את הגדרות האיכות ,סוג הקובץ וגודל המסמך שברצונכם להשתמש בהן לנתונים הסרוקים .ניתן לשנות את
ההגדרות הבאות.
הגדרה

אפשרויות

תיאור

איכות

Color 150 dpi
Color 200 dpi
Color 300 dpi
Color 600 dpi
B&W150 dpi
B&W 200 dpi
B&W 300 dpi
B&W 600 dpi
Auto 150 dpi
Auto 200 dpi
Auto 300 dpi
בחירה על ידי
המשתמש
)דגם ADS-1600W
בלבד(

 ניתן לבחור איכות סריקה מהרשימה הנפתחת  .Qualityאיכויות
סריקה גבוהות יותר מצריכות יותר זיכרון וזמן העברה ,אך יוצרות
תמונות סרוקות איכותיות יותר.
 אם בחרתם  ,User Selectעליכם לבחור את ההגדרה מלוח הבקרה
של המכשיר.

סוג קובץ

PDF
TIFF
JPEG
בחירה על ידי
המשתמש
)דגם ADS-1600W
בלבד(

ניתן לבחור את סוג הקובץ שברצונכם להשתמש בו לנתונים הסרוקים.
ניתן לבחור  PDFאו  JPEGבעת בחירת  Colorבתוך .Quality
ניתן לבחור  PDFאו  TIFFבעת בחירת  B&Wבתוך .Quality
ניתן לבחור  PDFבעת בחירת  Autoבתוך .Quality
אם בחרתם  ,User Selectעליכם לבחור את ההגדרה מלוח הבקרה
של המכשיר.
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הגדרה

אפשרויות

תיאור

גודל מסמך

Auto
Letter

 אם בחרתם  ,Autoניתן לסרוק מסמכים בכל גודל מבלי לבצע
התאמות כלשהן לגודל המסמך 1.למהירויות סריקה גבוהות יותר ,ניתן
לבחור את הגודל המדויק של המסמך שלכם מהרשימה
הנפתחת .Document Size

Legal

 אם בחרתם  600 dpiבתוך  ,Qualityלא ניתן לבחור .Auto

B5

 ניתן לבחור A4, Letter, Legal, B5, A5, B6, A6, Business
 Cardאו  Long Paperכאשר  Auto Deskewמוגדר .Off

B6

 ניתן לבחור  Long Paperבמהלך הגדרת צורת ההגדרות כדלקמן:

A4

A5
A6

 איכות :מלבד Auto

כרטיס ביקור

 יישור אוטומטי :מושבת

נייר ארוך

 דלג על דף ריק :מושבת

בחירה על ידי
המשתמש
)דגם ADS-1600W
בלבד(
1

על פי מצב המסמך המקורי ,יתכן שפונקציה זו לא תפעל כהלכה.

הגדירו  1Auto Deskewלמצב  Onאם ברצונכם לתקן את הנטייה )עד  5מעלות( של הנתונים הסרוקים.
הגדירו  1Skip Blank Pageלמצב  Onאו ברצונכם למחוק עמודים ריקם של המסמך מהנתונים הסרוקים.
אם ברצונכם להגן על הפרופיל ,בחרו  Onמתוך  Use PIN for Authenticationוהזינו מספר  PINבן  4ספרות
בתוך .PIN Code
הזינו את שם המשתמש שנרשם עם שרת  CIFSלמכשיר )עד  96תווים(.
הזינו את הסיסמה לגישה לשרת ) CIFSעד  32תווים(.
לחצו על .Submit
בחרו  Date&Timeמלשונית .General
הזינו את התאריך והזמן שנעשה בהם שימוש בשרת .CIFS
בחרו את אזור הזמן מהרשימה הנפתחת.
לחצו על .Submit
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סריקה באמצעות סריקה אל פרופילי רשת
טענו את המסמך שלכם.
לחצו על ► או ◄ להצגת .to Network
לחצו על .to Network
לחצו על ▲ או ▼ לבחירת אחד מפרופילי שרת הרשת המצוינים.
אם הצג מבקש מכם להזין מספר  ,PINהזינו מספר  PINבן  4ספרות לפרופיל על הצג .לחצו על .OK
בצעו את אחת הפעולות הבאות:
 אם הסריקה אל פרופיל רשת הסתיימה ,לכו לשלב
 אם הסריקה אל פרופיל רשת לא הסתיימה ,לכו לשלב

.
.

לחצו על .Options
בחרו את ההגדרות של 2-sided Scan, Scan Type, Resolution, File Type, Document
 Size, Auto Deskew, Skip Blank Pageו User Name-לפי הצורך .לחצו על .OK
הערה
אם ברצונכם לשמור את ההגדרות כקיצור דרך ,לחצו על .Save as Shortcut

לחצו על .Start
על הצג יופיע  .Connectingכאשר החיבור לשרת רשת הצליח המכשיר מתחיל בתהליך הסריקה.

שמירת המסמכים הסרוקים על המחשב שלכם
סריקה אל מחשב אישי )חיבור (USB
)(ADS-1100W
הערה
אם הגדרתם את המכשיר באמצעות שיטת רשת אלחוטית עם תקליטור ההתקנה וכבל  ,USBעליכם להגדיר את
המכשיר באמצעות שיטת ממשק ) USBראה מדריך הגדרות מהיר( להצגת לחצן  Scan to PC Settingsביישום
 ControlCenterולהשתמש בתכונת הסריקה אל מחשב אישי )חיבור .(USB

הפעילו את יישום .ControlCenter
Windows® 
) (ControlCenter4במגש +ואז בחרו  Openמתוך התפריט.
 1לחצו על צלמית
חלון  ControlCenter4יופיע על המסך.
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 2לחצו על לשונית ) Device Settingsהדוגמה למטה היא של מצב הבית(.

 מקינטוש
 1לחצו על צלמית

) (ControlCenter2בתוך הסרגל .חלון  ControlCenter2יופיע על המסך.

 2לחצו על לשונית .Device Settings

לחצו על  .Scan to PC Settingsיופיע חלון .Remote Setup
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בחרו  Scan to PCבעץ התיקיות )הדוגמה למטה היא של ®.(Windows

בחרו פעולת סריקה אל שברצונכם להשתמש בה )תמונה ,דוא"ל או קובץ( מהרשימה הנפתחת.
לחצו על  Applyולאחר מכן על .OK
הגדירו את תצורת ההגדרות בעת הצורך )ראה "שינוי הגדרות סריקה אל מחשב אישי ) "(®Windowsבע"מ 141
או "שינוי הגדרות סריקה אל מחשב אישי )מקינטוש( בע"מ .(147
טענו את המסמך שלכם.

לחצו על

ועל

 .המכשיר מתחיל לסרוק.

)(ADS-1600W
טענו את המסמך שלכם.
לחצו על ► או ◄ להצגת .to PC
לחצו על .to PC
לחצו על ► או ◄ להצגת פעולת הסריקה אל שברצונכם לבצע )אל זיהוי תווים אופטי ,קובץ ,תמונה או דוא"ל(.
לחצו על פעולת הסריקה אל שברצונכם לבצע.
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לחצו על .Start
המכשיר מתחיל בתהליך הסריקה.
הערה


ניתן להגדיר את תצורת הגדרות הסריקה אל מהמחשב שלכם .ראה "שינוי הגדרות סריקה אל מחשב האישי
)® "(Windowsבע"מ  141או "שינוי הגדרות הסריקה אל מחשב האישי )מקינטוש(" בע"מ .(147



אם ברצונכם לשמור את ההגדרות כקיצור דרך ,לחצו על  .Save as Shortcutלמידע נוסף ,ראה "הגדרת
קיצורי הדרך )דגם  ADS-1600Wבלבד(" בע"מ .157

סריקה אל מחשב אישי )חיבור רשת(
)(ADS-1100W
הערה
אם הגדרתם את המכשיר באמצעות שיטת ממשק  ,USBעליכם להגדיר את המכשיר באמצעות שיטת רשת אלחוטית
עם תקליטור ההתקנה וכבל ) USBראה מדריך הגדרות מהיר( להצגת לחצן  Scan to Net Settingsביישום
 ControlCenterולהשתמש בתכונת הסריקה אל מחשב אישי )חיבור רשת(.

הפעילו את יישום .ControlCenter


®Windows
) (ControlCenter4במגש המטלות ואז בחרו  Openמתוך התפריט.
 1לחצו על צלמית
חלון  ControlCenter4יופיע על המסך.
 2לחצו על לשונית ) Device Settingsהדוגמה למטה היא של מצב הבית(.
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 מקינטוש
) (ControlCenter2בתוך הסרגל.
 1לחצו על צלמית
חלון  ControlCenter2יופיע על המסך.
 2לחצו על לשונית .Device Settings

לחצו על לחצן  .Scan to Net Settingsחלון  Web Based Managementיופיע על המסך.

בחרו את המכשיר ) Network Device 1או  (Network Device 2שברצונכם להקצות לתוכנת הסריקה אל
מחשב אישי.
הערה
הגדרות  Network Device 1יוחלו על

על לוח הבקרה של המכשיר.

הגדרות  Network Device 2יוחלו על

על לוח הבקרה של המכשיר.

בחרו ) XXXXXX ) Scan to PC (Net Connect-XXXXXXהוא סוג סריקה( מהרשימה הנפתחת למכשיר
הנבחר בשלב

.
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בחרו את מחשב היעד מתוך הרשימה הנפתחת  Destinationלמכשיר הנבחר בשלב

.

לחצו על .Submit
הגדירו את תצורת ההגדרות בעת הצורך )ראה "שינוי הגדרות סריקה אל מחשב אישי ) "(®Windowsבע"מ 141
או "שינוי הגדרות סריקה אל מחשב אישי )מקינטוש(" בע"מ .(147
טענו את המסמך שלכם.

לחצו על הלחצן המוגדר שלכם ולאחר מכן על

 .המכשיר מתחיל לסרוק.

)(ADS-1600W
טענו את המסמך שלכם.
לחצו על ► או ◄ להצגת .to PC
לחצו על .to PC
לחצו על ► או ◄ להצגת פעולת הסריקה אל שברצונכם לבצע )אל זיהוי תווים אופטי ,קובץ ,תמונה או דוא"ל(.
לחצו על פעולת הסריקה אל שברצונכם לבצע.
לחצו על ▲ או ▼ להצגת מחשב היעד שברצונכם לשמור עליו את הסריקה.
לחצו על מחשב היעד.
אם מסך הזנת קוד  PINמוצג ,הזינו את קוד  PINבן ארבע הספרות ולחצו על .OK
לחצו על .Start
המכשיר מתחיל בתהליך הסריקה.
הערה
 ניתן להגדיר את תצורת הגדרות הסריקה אל מהמחשב שלכם .ראה "שינוי הגדרות סריקה אל מחשב האישי
)® "(Windowsבע"מ  141או "שינוי הגדרות הסריקה אל מחשב האישי )מקינטוש(" בע"מ .(147
 אם ברצונכם לשמור את ההגדרות כקיצור דרך ,לחצו על  .Save as Shortcutלמידע נוסף ,ראה "הגדרת
קיצורי הדרך )דגם  ADS-1600Wבלבד(" בע"מ .157
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סריקה באמצעות שירותי אינטרנט ) Windows Vista® SP2או יותרWindows® 7 ,
ו(Windows® 8-
התפריט המאפשר לכם להשתמש בשירותי אינטרנט לצורך סריקה מוצג במסך  Destinationבתוך Scan to
 Network Deviceמתוך לשונית  Scanביישום ) Based Managementדגם  ADS-1100Wבלבד( או על הצג של
המכשיר ) ,(ADS-1600Wאם התקנתם את מנהל ההתקן לסריקה באמצעות שירותי אינטרנט .למידע על התקנת
שירותי אינטרנט ,ראה "התקנת מנהלי התקנים לסריקה באמצעות שירותי אינטרנט ) ®Windows Vista®, Windows
 7ו "(Windows® 8-במדריך למשתמש ברשת.
הערה
אם הצג או נורות הסימון מציגים כי הזיכרון אזל ,הקטינו את הגדרת גודל הנייר או הרזולוציה .לפרטים נוספים ,ראה
"הגדרות תצורה לסריקה" בע"מ .(134
)(ADS-1100W
הערה
אם הגדרתם את המכשיר באמצעות שיטת ממשק  ,USBעליכם להגדיר את המכשיר באמצעות שיטת רשת אלחוטית
עם תקליטור ההתקנה וכבל ) USBראה מדריך הגדרות מהיר( להצגת לחצן  Scan to Net Settingsביישום
 ControlCenterולהשתמש בתכונת הסריקה באמצעות שירותי אינטרנט.

) (ControlCenter4במגש המטלות ואז בחרו  Openמתוך התפריט.
לחצו על צלמית
חלון  ControlCenter4יופיע על המסך.
לחצו על לשונית ) Device Settingsהדוגמה למטה היא של מצב הבית(.
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לחצו על לחצן  .Scan to Net Settingsחלון  Web Based Managementיופיע על המסך.

בחרו את המכשיר ) Network Device 1או  (Network Device 2שברצונכם להקצות לתוכנת הסריקה אל
מחשב אישי.
הערה
הגדרות  Network Device1יוחלו על

לוח הבקרה של המכשיר.

הגדרות  Network Device2יוחלו על

לוח הבקרה של המכשיר.

בחרו  WS Scanמתוך הרשימה הנפתחת  Typeלמכשיר הנבחר שלכם בשלב

.

בחרו את מחשב היעד מתוך הרשימה הנפתחת  Destinationלמכשיר הנבחר בשלב

.

לחצו על .Submit
טענו את המסמך שלכם.
לחצו על

או

למכשיר שהוקצה לתוכנת הסריקה באמצעות שירותי אינטרנט .כאשר החיבור

לרשת הצליח ,המכשיר מתחיל לסרוק.

לחצו על

 .המכשיר מתחיל לסרוק.

)(ADS-1600W
הערה
תווים מסוימים בהודעות המוצגות על הצג עשויים להיות מוחלפים ברווחים כאשר הגדרות השפה של מערכת ההפעלה
ומכשיר  Brotherשלכם שונות.
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טענו את המסמך שלכם.
לחצו על ► או ◄ להצגת .to PC
לחצו על .to PC
לחצו על ► או ◄להצגת .WS Scan
לחצו על .WS Scan
לחצו על סוג הסריקה שברצונכם לבצע.
לחצו על ▲ או ▼ להצגת מחשב היעד שברצונכם לשלוח אליו את הסריקה.
לחצו על מחשב היעד.
לחצו על .Start
המכשיר מתחיל בתהליך הסריקה.

הגדרות תצורה לסריקה
אם הצג או נורות הסימון מציגים כי הזיכרון אזל ,הקטינו את הגדרת גודל הנייר או הרזולוציה.
)®(Windows Vista
לחצו על לחצן

 Control Panel, Hardware and Sound ,ולאחר מכן על .Scanners and Cameras

)(Windows® 7
לחצו על לחצן

 Control Panel, Hardware and Sound ,ולאחר מכן על .Devices and Printers

)(Windows® 8
הזיזו את העכבר לפינה הימנית התחתונה של שולחן העבודה שלכם .כאשר מופיע סרגל התפריט ,לחצו על
 ,Settingsואז לחצו על  .Control Panelבקבוצת ) Hardware and Soundחומרה( ,לחצו על View
.devices and printers
לחצו על המכשיר שלכם ולאחר מכן לחצו על לחצן .Scan Profiles
תיבת הדו-שיח  Scan Profilesתופיע על המסך.
בחרו את פרופיל הסריקה שברצונכם להשתמש בו .וודאו כי הסורק הנבחר בתוך  Scannerהוא מכשיר של
 Brotherהתומך בשירותי אינטרנט לסריקה.
לחצו על .Set as Default
לחצו על  .Editתיבת הדו-שיח  Edit Default Profileתופיע על המסך.
בחרו את הגדרות Source, Paper size, Color format, File type, Resolution, Brightness and
.Contrast
לחצו על  .Save Profileההגדרות יוחלו בעת סריקה באמצעות פרוטוקול שירותי אינטרנט.
הערה
אם תתבקשו לבחור יישום תוכנה לסריקה ,בחרו  Windows® Fax and Scanאו Windows® Photo Gallery
מתוך הרשימה.
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שמירת מסמכים סרוקים על כונן זיכרון הבזק USB
)(ADS-1100W
הפעילו את יישום .ControlCenter
Windows® 
) (ControlCenter4במגש המטלות ואז בחרו  Openמתוך התפריט .חלון
 1לחצו על צלמית
 ControlCenter4יופיע על המסך.
 2לחצו על לשונית ) Device Settingsהדוגמה למטה היא של מצב הבית(.

 מקינטוש
) (ControlCenter2בתוך הסרגל.
 1לחצו על צלמית
חלון  ControlCenter2יופיע על המסך.
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 2לחצו על לשונית .Device Settings

לחצו על לחצן  .Remote Setupיופיע חלון .Remote Setup
בחרו  Scan to USBבעץ התיקיות ואז הגדירו את תצורת הגדרות הסריקה אל פי הצורך )הדוגמה למטה היא של
®.(Windows

לחצו על  Applyולאחר מכן על .OK
הכניסו את כונן זיכרון הבזק  USBלתוך המכשיר.
טענו את המסמך שלכם.
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לחצו על

ועל

 .המכשיר מתחיל לסרוק.

הערה
שם הקובץ יהיה התאריך הנכון ועוד מספר סידורי בן שתי ספרות.
)(ADS-1600W
הכניסו את כונן זיכרון הבזק  USBלתוך המכשיר.
טענו את המסמך שלכם.
לחצו על ► או ◄להצגת .to USB
לחצו על .to USB
לחצו על .Options
בחרו את ההגדרות של 2-sided Scan, Scan Type, Resolution, File Type, Document
 Size, File Name, Auto Deskewו Skip Blank Page -לפי הצורך .לחצו על .OK
הערה
 לבחירת ) Long Paper (up to 863mmלהגדרת  ,Document Sizeהשתמשו בהגדרות הבאות:
 יישור אוטומטי :מושבת
 סריקה דו-צדדית :מושבת
 אם ברצונכם לשמור את ההגדרות כברירת מחדל חדשה ,לחצו על .Set New Default
 אם ברצונכם לאפס את כל ההגדרות להגדרות ברירת המחדל ,לחצו על .Factory Reset

לחצו על .Start
המכשיר מתחיל לסרוק ,ואז הנתונים הסרוקים נשמרים בכונן זיכרון הבזק .USB
הערה
אם ברצונכם לשמור את ההגדרות כקיצור דרך ,לחצו על  .Save as Shortcutלמידע נוסף ,ראה "הגדרת קיצורי
הדרך )דגם  ADS-1600Wבלבד(" בע"מ .157
חשוב
לא להוציא את כונן זיכרון הבזק  USBכאשר המכשיר סורק לכונן זיכרון הבזק  USBלמניעת נזק לכונן או לנתונים
המאוחסנים בו.
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שליחת מסמכים סרוקים ישירות לכתובת דוא"ל )דגם  ADS-1600Wבלבד(
טענו את המסמך שלכם.
לחצו על ► או ◄ להצגת .to E-mail Server
לחצו על .to E-mail Server
בחרו את כתובת הדוא"ל שברצונכם לשלוח לה באמצעות אחת הפעולות הבאות:
 אם ברצונכם לבחור כתובת דוא"ל מפנקס הכתובות ,ראה "פנקס כתובות" בע"מ .138
 אם ברצונכם להזין כתובת דוא"ל ידנית ,ראה "הזנת כתובת דוא"ל ידנית" בע"מ .139
הערה
ניתן לבחור עד  100כתובות דוא"ל מפנקס הכתובות ולהזין עד  50כתובות דוא"ל ידנית .הנתונים הסרוקים יישלחו לכל
הכתובות בו-זמנית.

לחצו על  OKואז בצעו את אחת הפעולות הבאות:
 אם ברצונכם להשתמש בהגדרות ברירת המחדל ,לכו לשלב

.

 אם ברצונכם לשנות את הגדרות ברירת המחדל ,לכו לשלב

.

לחצו על .Options
בחרו את ההגדרות של 2-sided Scan, Scan Type, Resolution, File Type, Document
 Size, Auto Deskewו Skip Blank Page-לפי הצורך .לחצו על .OK
הערה
 אם ברצונכם לשמור את ההגדרות כברירת מחדל חדשה ,לחצו על .Set New Default
 אם ברצונכם לאפס את כל ההגדרות להגדרות ברירת המחדל ,לחצו על .Factory Reset
לחצו על .Start
המכשיר מתחיל לסורק ושולח את המסמך הסרוק ישירות לכתובת הדוא"ל.
הערה
אם ברצונכם לשמור את ההגדרות כקיצור דרך ,לחצו על  .Save as Shortcutלמידע נוסף ,ראה "הגדרת קיצורי
הדרך )דגם  ADS-1600Wבלבד(" בע"מ .157

בחירת כתובת דוא"ל מפנקס הכתובות
לחצו על ► או ◄ להצגת .to E-mail Server
לחצו על .to E-mail Server
לחצו על .Address Book
לחצו על

 .מקלדת התוכנה תופיע על הצג.
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הזינו את התווים הראשונים לחיפוש שלכם ולחצו על  .OKהמכשיר מתחיל לחפש את פנקס הכתובות ואז תוצאת
החיפוש תוצג על המסך.
לחצו על ▲ או ▼ עד למציאת השם שאתם מחפשים.
לחצו על השם מהתוצאה.
לחצו על .Apply
הערה
 אם ברצונכם לרשום כתובת דוא"ל בפנקס הכתובות ,ראה "הגדרת פנקס הכתובות )דגם  ADS-1600בלבד("
בע"מ .153
 ניתן לבחור עד  100כתובות דוא"ל מפנקס הכתובות ולהזין עד  50כתובות דוא"ל ידנית .הנתונים הסרוקים יישלחו
לכל הכתובות בו-זמנית.

הזנת כתובת דוא"ל ידנית
לחצו על ► או ◄ להצגת .to E-mail Server
לחצו על .to E-mail Server
לחצו על  .Manualמקלדת התוכנה תופיע על הצג.
הזינו כתובת דוא"ל ולחצו על .OK
לחצו על .OK
הערה
ניתן להזין עד  50כתובות דוא"ל ידנית .הנתונים הסרוקים יישלחו לכל הכתובות בו-זמנית.
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סריקת כרטיסי פלסטיק
)(ADS-1100W
סגרו את המכסה העליון אם הוא פתוח.
טענו כרטיס פלסטיק )ראה "טעינת כרטיס פלסטיק" בע"מ .(39
בצעו את אחת הפעולות הבאות:
 לחצו על
 לחצו על

לסריקה אל המחשב האישי )חיבור .(USB
או

לסריקה אל המחשב האישי )חיבור רשת( או סריקה אל שרת .FTP

הערה
או
 יש להקצות את תכונת הסריקה אל מחשב אישי )חיבור רשת( ל-
מחשב אישי )חיבור רשת( .ראה "סריקה אל מחשב אישי )חיבור רשת(" בע"מ .129
 יש להקצות את תכונת הסריקה אל שרת  FTPל-
ראה "סריקת מסמכים ישירות לשרת  "FTPבע"מ .114

לחצו על

או

לפני הפעלת הסריקה אל

לפני הפעלת הסריקה אל שרת .FTP

 .המכשיר מתחיל לסרוק.

)(ADS-1600W
רשמו קיצור דרך )ראה "סריקת כרטיסים" בע"מ .(158
סגרו את המכסה העליון אם הוא פתוח.
טענו כרטיס פלסטיק )ראה "טעינת כרטיס פלסטיק" בע"מ .(39
לחצו על קיצור הדרך המוגדר שלכם.
לחצו על  .Startהמכשיר מתחיל לסרוק.
הערה
להגדרת תצורת ההגדרות ביתר פירוט ,ראה "שינוי הגדרות סריקה אל מחשב אישי )® "(Windowsבע"מ  141או
"שינוי הגדרות סריקה אל מחשב אישי )מקינטוש(" בע"מ  147לסריקה אל מחשב אישי או "סריקת מסמכים ישירות
לשרת  "FTPבע"מ  114לסריקה אל שרת .FTP

טעינת מסמכים סרוקים לאינטרנט )דגם  ADS-1600Wבלבד(
סריקה אל אינטרנט מאפשרת לכם לסרוק מסמך ולטעון אותו ישירות לשירות אינטרנט .ראה מדריך חיבור לאינטרנט.
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שינוי הגדרות סריקה אל מחשב אישי )®(Windows
) (ControlCenter4במגש המטלות ואז בחרו  Openמתוך התפריט .חלון
לחצו על צלמית
 ControlCenter4יופיע על המסך.
לחצו על לשונית ) Device Settingsהדוגמה למטה היא של מצב הבית(.

לחצו על לחצן  .Device Scan Settingsתיבת הדו-שיח  Device Scan Settingsתופיע על המסך.

בחרו את הלשונית לפעולת הסריקה אל שברצונכם לשנות )תמונה ,זיהוי תווים אופטי ,דוא"ל או קובץ(.
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שנו את ההגדרות.
ניתן לשנות את ההגדרות הבאות.
ישימות התכונה

הגדרה

תיאור

סוג קובץ

בחרו את סוג הקובץ שברצונכם להשתמש בו לנתונים
הסרוקים.
הערה

תמונה

זיהוי
תווים
אופטי

דוא"ל

קובץ

כן

כן

כן

כן

כדי לשמור את המסמך כקובץ  PDFהמוגן על ידי סיסמה,
בחרו ) Secure PDF (*.pdfמתוך הרשימה הנפתחת
)הגדרת סיסמת (PDF
 ,File Typeלחצו על לחצן
והזינו את הסיסמה )תמונה ,דוא"ל וקובץ בלבד(.
קובץ  PDFבר-חיפוש הוא פורמט קובץ הכולל את שכבת
נתוני הטקסט מעל תמונה סרוקה .שכבה זו מאפשרת לכם
לחפש את הטקסט על נתוני התמונה .יש להגדיר את שפת
זיהוי התווים האופטי כך שתתאים לשפה שברצונכם ליצור
את קובץ  PDFבר חיפוש.
לשמירת המסמך כקובץ  PDFבר-חיפוש ,בחרו
) Searchable PDF (*.pdfמתוך הרשימה הנפתחת File
.Type
לשמירת המסמך כקובץ  PDFבר-חיפוש ,יש להתקין את
 Nuance™ PaperPort™ 12SEעל המחשב שלכם.
מספר סוגי קבצים כגון TIFF, TIFF Multi-Page, PDF,
 Secure PDFו JPEG -תומכים בדחיסת גודל קובץ.
בחרו  Uncompressedאו  Compressedלהתאמת
גודל הקובץ לקובץ  TIFFאו  .TIFF Multi-Pageלקובץ
 Secure PDF ,PDFו ,JPEG-השתמשו בלחצן ההזזה
להתאמת גודל הקובץ )לא זמין לסריקה אל זיהוי תווים
אופטי(.

יישום יעד

בחרו את יישום היעד מהרשימה הנפתחת.

כן

כן

-

-

שפת זיהוי תווים
אופטי

הגדירו להתאמת שפת הטקסט של המסמך הסרוק.

-

כן

-

-

שם קובץ

לחצו על לחצן  Changeלתמונה ,זיהוי תווים אופטי או
דוא"ל .הזינו קידומת לשם הקובץ בעת הצורך.

כן

כן

כן

כן

נתיב קובץ היעד

לחצו על לחצן  Changeואז על צלמית התיקייה לשינוי
התיקייה שברצונכם לשמור בה את המסמך הסרוק.

כן

כן

כן

תיקיית יעד

לחצו על לחצן  Changeואז עיינו בתיקייה שברצונכם
לשמור בה את המסמך הסרוק .סמנו  Show Folderכדי
להציג אוטומטית את תיקיית היעד לאחר הסריקה.
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כן

ישימות התכונה

הגדרה

תיאור

גודל קובץ

ניתן להתאים את גודל הקובץ על ידי הזזת לחצן ההזזה
ימינה או שמאלה.
הערה

תמונה

זיהוי
תווים
אופטי

כן

דוא"ל

קובץ

כן

כן

ניתן להתאים את גודל הקובץ על פי סוג הקובץ שבחרתם.
רזולוציה

ניתן לבחור רזולוציית סריקה מהרשימה
הנפתחת  .Resolutionרזולוציות גבוהות יותר מצריכות
יותר זיכרון וזמן העברה ,אך יוצרות תמונות סרוקות
איכותיות יותר.

כן

כן

כן

כן

סוג סריקה

בחירת מגוון עומק צבעי הסריקה.

כן

כן

כן

כן

שחור-לבן
לטקסט או לתמונות קוויות.
אפור )(Error Diffusion
לתצלומים או גרפיקות Error Diffusion) .היא שיטה
ליצירת תמונות אפורות מדומות ללא שימוש בנקודות
אפורות אמיתיות( .נקודות שחורות מוצבות במערך ספציפי
כדי ליצור מראה אפור(.
אפור אמיתי
לתצלומים או גרפיקות .מצב זה מדויק יותר כי נעשה בו
שימוש בעד  256גוונים של אפור.
צבע של  24סיביות
עושה שימוש בעד  16.8מיליון צבעים לסריקת התמונה.
למרות ששימוש בצבע של  24סיביות יוצר תמונה עם
העתקת הצבע המדויקת ביותר ,הוא מצריך יותר זיכרון
וזמן ההעברה שלו הוא הארוך ביותר.
אוטומטי
שימוש אוטומטי בצבעים מתאימים למסמך
גודל מסמך

שלכם1.

גודל המסמך מוגדר  Autoכברירת מחדל .ניתן לסרוק
מסמכים בכל גודל מבלי לבצע התאמות כלשהן בגודל
המסמך .למהירויות סריקה גבוהות יותר ,ניתן לבחור את
הגודל המדויק של המסמך שלכם מהרשימה
הנפתחת 1.Document Size
הערה
 אם בחרתם גודל מסמך  ,2 in 1שתי תמונות סרוקות
ישתלבו למסמך אחד.
 ניתן לבחור  Long Paperבמהלך הגדרת צורת
ההגדרות כדלקמן:
 יישור אוטומטי :מושבת
 סריקה דו-צדדית :מושבת

1

על פי מצב המסמך המקורי ,יתכן שפונקציה זו לא תפעל כהלכה.
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כן

כן

כן

כן

הגדרה

תיאור

ישימות התכונה
דוא"ל

קובץ

תמונה

בהירות

התאימו את ההגדרה ) -50עד  (50לקבלת התמונה
הטובה ביותר .ערך ברירת המחדל של  0מייצג את
הממוצע ומתאים בדרך כלל לרוב התמונות .ניתן להגדיר
את רמת הבהירות על ידי גרירת לחצן ההזזה ימינה או
שמאלה כדי להבהיר או להכהות את התמונה .ניתן גם
להזין ערך בתיבה להגדרת הרמה .אם התמונה הסרוקה
בהירה מיד ,הגדירו רמת בהירות נמוכה יותר וסרקו את
המסמך שנית .אם התמונה הסרוקה כהה מידי ,הגדירו
רמת בהירות גבוהה יותר וסרקו את המסמך שנית.

כן

זיהוי
תווים
אופטי
כן

כן

כן

כן

ניגודיות

התאימו את ההגדרה ) -50עד  (50לקבלת התמונה
הטובה ביותר .ערך ברירת המחדל של  0מייצג את
הממוצע ומתאים בדרך כלל לרוב התמונות .ניתן להעלות
או להוריד את רמת הניגודיות על ידי הזזת לחצן ההזזה
ימינה או שמאלה .העלאת רמת הניגודיות מדגישה שטחים
כהים ובהירים של התמונה ,בעוד הורדת רמת הניגודיות
מגלה פרטים נוספים בשטחים אפורים .ניתן גם להזין ערך
בתיבה להגדרת רמת הניגודיות.

כן

כן

כן

הערה
הגדרת הניגודיות זמינה רק כאשר הגדרת סוג סריקה היא
אוטומטי ,אפור ) ,(Error Diffusionאפור אמיתי או צבע
של  24סיביות.
סריקה דו-צדדית

אם סימנתם תיבה זו ,המכשיר סורק את שני צידי המסמך .כן
בעת שימוש בתכונת הסריקה הדו-צדדית )דופלקס( ,יש
לבחור  Long-edge bindingאו Short-edge
 bindingעל פי המתווה של המסמך המקורי שלכם כדי
להבטיח שקובץ הנתונים שנוצר יופיע נכון במסמך הסרוק.
הערה
תכונת הסריקה הדו-צדדית )דופלקס( זמינה באורכים של
עד גודל .Legal
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כן

כן

כן

ישימות התכונה

הגדרה

תיאור

מצב כרטיס
פלסטיק

סריקת כרטיסים ,כגון רישיון נהיגה או כרטיסי ביטוח
באמצעות ההגדרות האוטומטיות הבאות:
 רזולוציה600x 600 dpi:
 גודל מסמך 2 :ב) 1-אוטומטי(
 סריקה דו-צדדית :מופעלת )כריכה בשוליים הקצרים(
 יישור אוטומטי :מופעל
 סיבוב תמונה אוטומטי :מושבת

תמונה

כן

זיהוי
תווים
אופטי
כן

דוא"ל

קובץ

כן

כן

הערה
 אם ברצונכם לסרוק כרטיס פלסטיק עם הגדרות שונות,
השביתו את  Plastic Card Modeוהגדירו את
הרזולוציה ל.600 dpi-
 טענו כרטיס פלסטיק אחד בלבד בכל עת.
ברירת מחדל

איפוס כל ההגדרות לערכי ברירת המחדל.

כן

כן

כן

לחצו על לחצן  .Advanced Settingsתיבת הדו-שיח  Advanced Settingsתופיע על המסך.
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כן

שנו את ההגדרות.
ניתן לשנות את ההגדרות הבאות.
ישימות התכונה

הגדרה

תיאור

יישור אוטומטי

תיקון הנטייה )ב 5-מעלות( של הנתונים

הסרוקים1.

הטקסט1.

סיבוב תמונה
אוטומטי

שינוי כיוון המסמך על פי כיוון

מניעת
זליגה/הסרת צבע
רקע

מונעת את תופעת הזליגה על מסמך דו-צדדי ,וגם
מאפשרת לכם להסיר את צבע הבסיס של מסמכים כגון
עיתונים כדי להפוך את הנתונים הסרוקים לקלים יותר
לזיהוי1.

דלג על דף ריק

מחיקת דפים ריקים של המסמך מתוצאות

הצגת תוצאות
סריקה

הצגת המספרים של מספר העמודים הכולל של דפים
שנשמרו ודפים ריקים שנמחקו על מסך המחשב שלכם.

1

הסריקה1.

על פי מצב המסמך המקורי ,יתכן שפונקציה זו לא תפעל כהלכה.

לחצו על לחצן  OKלסגירת תיבת הדו-שיח .Advanced Settings
לחצו על לחצן  OKלסגירת תיבת הדו-שיח .Device Scan Settings
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תמונה

זיהוי
תווים
אופטי
כן

כן

כן

כן

כן

כן

כן

כן

כן

כן

כן

כן

כן

כן

כן

כן

כן

כן

כן

דוא"ל

קובץ

כן

שינוי הגדרות סריקה אל המחשב האישי )מקינטוש(
) (ControlCenter2בתוך הסרגל.
לחצו על צלמית
חלון  ControlCenter2יופיע על המסך.

כאשר מקש  Controlלחוץ לחצו על הלחצן לפעולת הסריקה אל שברצונכם לשנות )תמונה ,זיהוי תווים אופטי,
דוא"ל או קובץ(.
תיבת הדו-שיח של פעולת הסריקה אל תופיע על המסך )הדוגמה למטה היא של תמונה(.
לחצו על לשונית .Device Button

שנו את ההגדרות.
ניתן לשנות את ההגדרות הבאות.
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הגדרה

ישימות התכונה

תיאור

ניתן לבחור את היישום לפתיחת הנתונים הסרוקים .ניתן
יישום יעד
לבחור רק יישומים שהותקנו על המחשב שלכם.
)לתמונה ,זיהוי
וקובץ(
תווים אופטי
 לחצן Add
או יישום דוא"ל
ניתן להוסיף יישום לרשימה הנפתחת .הזינו
)לדוא"ל(
את ) Application Nameעד  30תווים( ובחרו את
היישום המועדף עליכם באמצעות לחיצה על
לחצן  .Browseבחרו גם את  File Typeמהרשימה
הנפתחת.
 לחצן Delete
ניתן למחוק יישום שהוספתם .בחרו את Application
 Nameולחצו על לחצן .Delete
סוג קובץ

בחרו את סוג הקובץ שברצונכם להשתמש בו לנתונים
הסרוקים.

תמונה

זיהוי
תווים
אופטי
כן

כן

כן

כן

כן

כן

דוא"ל

קובץ

כן

הערה










גודל קובץ

כדי לשמור את המסמך כקובץ  PDFהמוגן על ידי
סיסמה ,בחרו ) Secure PDF (*.pdfבתוך File
 Typeוהזינו את הסיסמה בתיבת הדו-שיח Set PDF
) Passwordתמונה ,דוא"ל וקובץ בלבד(.
קובץ  PDFבר-חיפוש הוא פורמט קובץ הכולל את
שכבת נתוני הטקסט מעל תמונה סרוקה .שכבה זו
מאפשרת לכם לחפש את הטקסט על נתוני התמונה.
יש להגדיר את שפת זיהוי התווים האופטי כך שתתאים
לשפה שברצונכם ליצור את קובץ  PDFבר-חיפוש.
לשמירת המסמך כקובץ  PDFבר-חיפוש ,בחרו
) Searchable PDF (*.pdfמתוך הרשימה
הנפתחת .File Type
לשמירת המסמך כקובץ  PDFהניתן לחיפוש ,יש
להתקין את Presto! PageManagerעל המחשב
שלכם מהתקליטור המצורף.
מספר סוגי קבצים כגון TIFF, TIFF Multi-Page,
 PDF, Secure PDFו JPEG -תומכים בדחיסת גודל
קובץ .בחרו  Uncompressedאו Compressed
להתאמת גודל הקובץ לקובץ  TIFFאו TIFF Multi-
 .Pageלקובץ  Secure PDF ,PDFו,JPEG-
השתמשו בלחצן ההזזה להתאמת גודל הקובץ )לא זמין
לסריקה אל זיהוי תווים אופטי(.

ניתן להתאים את גודל הקובץ על ידי הזזת לחצן ההזזה
ימינה או שמאלה.
הערה
ניתן להתאים את גודל הקובץ על פי סוג הקובץ שבחרתם.
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כן

כן

כן

הגדרה

ישימות התכונה

תיאור

תמונה

זיהוי
תווים
אופטי
כן

-

שפת זיהוי תווים
אופטי

הגדירו להתאמת שפת הטקסט של המסמך הסרוק.

-

כן

-

-

שם קובץ

לחצו על לחצן  Changeלתמונה ,זיהוי תווים אופטי או
דוא"ל .הזינו קידומת לשם הקובץ בעת הצורך.

כן

כן

כן

כן

נתיב קובץ היעד

לחצו על לחצן  Changeואז על לחצן  Browseלשינוי
התיקייה שברצונכם לשמור בה את המסמך הסרוק.

כן

כן

כן

תיקיית יעד

לחצו על לחצן  Browseואז עיינו בתיקייה שברצונכם
לשמור בה את המסמך הסרוק .סמנו  Show Folderכדי
להציג אוטומטית את תיקיית היעד לאחר הסריקה.

תוכנת זיהוי תווים הצגת היישום לחילוץ נתוני הטקסט הניתן לעריכה
מהמסמך.
אופטי

-

דוא"ל

קובץ

-

כן

רזולוציה

ניתן לבחור רזולוציית סריקה מהרשימה
הנפתחת  .Resolutionרזולוציות גבוהות יותר מצריכות
יותר זיכרון וזמן העברה ,אך יוצרות תמונות סרוקות
איכותיות יותר.

כן

כן

כן

כן

סוג סריקה

בחירת מגוון עומק צבעי הסריקה.

כן

כן

כן

כן

שחור-לבן
לטקסט או לתמונות קוויות.
אפור )(Error Diffusion
לתצלומים או גרפיקות Error Diffusion) .היא שיטה
ליצירת תמונות אפורות מדומות ללא שימוש בנקודות
אפורות אמיתיות( .נקודות שחורות מוצבות במערך ספציפי
כדי ליצור מראה אפור(.
אפור אמיתי
לתצלומים או גרפיקות .מצב זה מדויק יותר כי נעשה בו
שימוש בעד  256גוונים של אפור.
צבע של  24סיביות
עושה שימוש בעד  16.8מיליון צבעים לסריקת התמונה.
למרות ששימוש בצבע של  24סיביות יוצר תמונה עם
העתקת הצבע המדויקת ביותר ,הוא מצריך יותר זיכרון
וזמן ההעברה שלו הוא הארוך ביותר.
אוטומטי
שימוש אוטומטי בצבעים מתאימים למסמך
1

על פי מצב המסמך המקורי ,יתכן שפונקציה זו לא תפעל כהלכה.
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שלכם1.

ישימות התכונה

הגדרה

תיאור

גודל מסמך

גודל המסמך מוגדר  Autoכברירת מחדל .ניתן לסרוק
מסמכים בכל גודל מבלי לבצע התאמות כלשהן בגודל
המסמך .למהירויות סריקה גבוהות יותר ,ניתן לבחור את
הגודל המדויק של המסמך שלכם מהרשימה
הנפתחת 1.Document Size

תמונה

זיהוי
תווים
אופטי

דוא"ל

קובץ

כן

כן

כן

כן

הערה







סריקה דו-צדדית

אם בחרתם גודל מסמך  1עד  ,2התמונה הסרוקה
תחולק לשני מסמכים שהם מחצית מגודל ההגדרה.
אם בחרתם ) ,1 to 2 (A4התמונה הסרוקה תחולק
לשני מסמכי .A4
לסריקת  1 to 2או  ,2 in 1בטלו את הסימון בתיבת
הסימון  Auto Image Rotationשבתיבת הדו-שיח
.Advanced Settings
אם בחרתם גודל מסמך  ,2 in 1שתי תמונות סרוקות
ישתלבו למסמך אחד.
ניתן לבחור  Long Paperבמהלך הגדרת צורת
ההגדרות כדלקמן:
 יישור אוטומטי :מושבת
 סריקה דו-צדדית :מושבת

אם סימנתם תיבה זו ,המכשיר סורק את שני צידי המסמך .כן
בעת שימוש בתכונת הסריקה הדו-צדדית )דופלקס(
האוטומטית ,יש לבחור  Long-edge bindingאו
 Short-edge bindingעל פי המתווה של המסמך
המקורי שלכם כדי להבטיח שקובץ הנתונים שנוצר יופיע
נכון במסמך הסרוק.

כן

כן

כן

הערה
תכונת הסריקה הדו-צדדית )דופלקס( זמינה באורכים של
עד גודל .Legal

איפוס הגדרות
ברירת מחדל
1

איפוס כל ההגדרות לערכי ברירת המחדל.

על פי מצב המסמך המקורי ,יתכן שפונקציה זו לא תפעל כהלכה.
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כן

כן

כן

כן

לחצו על לחצן  .Advanced Settingsתיבת הדו-שיח  Advanced Settingsתופיע על המסך.

שנו את ההגדרות.
ניתן לשנות את ההגדרות הבאות.
ישימות התכונה

הגדרה

תיאור

בהירות

התאימו את ההגדרה ) 0עד  (100לקבלת התמונה הטובה כן
ביותר .ערך ברירת המחדל של  50מייצג את הממוצע
ומתאים בדרך כלל לרוב התמונות .ניתן להגדיר את רמת
הבהירות על ידי גרירת לחצן ההזזה ימינה או שמאלה כדי
להבהיר או להכהות את התמונה .אם התמונה הסרוקה
בהירה מיד ,הגדירו רמת בהירות נמוכה יותר וסרקו את
המסמך שנית .אם התמונה הסרוקה כהה מידי ,הגדירו
רמת בהירות גבוהה יותר וסרקו את המסמך שנית.

ניגודיות

התאימו את ההגדרה ) 0עד  (100לקבלת התמונה הטובה כן
ביותר .ערך ברירת המחדל של  50מייצג את הממוצע
ומתאים בדרך כלל לרוב התמונות .ניתן להעלות או להוריד
את רמת הניגודיות על ידי הזזת לחצן ההזזה ימינה או
שמאלה .העלאת רמת הניגודיות מדגישה שטחים כהים
ובהירים של התמונה ,בעוד הורדת רמת הניגודיות מגלה
פרטים נוספים בשטחים אפורים.

תמונה

הערה
הגדרת הניגודיות זמינה רק כאשר הגדרת סוג סריקה היא
אוטומטי ,אפור ) ,(Error Diffusionאפור אמיתי או צבע
של  24סיביות.
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זיהוי
תווים
אופטי
כן

דוא"ל

קובץ

כן

כן

כן

כן

כן

ישימות התכונה

הגדרה

תיאור

יישור אוטומטי

תיקון הנטייה )ב 5-מעלות( של הנתונים

הסרוקים1.

הטקסט1.

סיבוב תמונה
אוטומטי

שינוי כיוון המסמך על פי כיוון

מניעת
זליגה/הסרת צבע
רקע

מונעת את תופעת הזליגה על מסמך דו-צדדי ,וגם
מאפשרת לכם להסיר את צבע הבסיס של מסמכים כגון
עיתונים כדי להפוך את הנתונים הסרוקים לקלים יותר
לזיהוי1.

דלג על דף ריק

מחיקת דפים ריקים של המסמך מתוצאות

הצגת תוצאות
סריקה

הצגת המספרים של מספר העמודים הכולל של דפים
שנשמרו ודפים ריקים שנמחקו על מסך המחשב שלכם.

1

הסריקה1.

על פי מצב המסמך המקורי ,יתכן שפונקציה זו לא תפעל כהלכה.

לחצו על לחצן  OKלסגירת תיבת הדו-שיח .Advanced Settings
לחצו על לחצן  OKלסגירת תיבת הדו-שיח של ההגדרות.

152

תמונה

זיהוי
תווים
אופטי
כן

כן

כן

כן

כן

כן

כן

כן

כן

כן

כן

כן

כן

כן

כן

כן

כן

כן

כן

דוא"ל

קובץ

כן

הגדרת פנקס הכתובות )דגם  ADS-1600Wבלבד(
תכונת פנקס הכתובות מאפשרת לכם לבחור כתובת דוא"ל לשליחת הנתונים הסרוקים ישירות .ניתן להגדיר את תצורת
פנקס הכתובות בלוח הבקרה של המכשיר.
הערה
ניתן גם להגדיר את תצורת פנקס הכתובות עם הגדרה מרחוק.

רישום כתובת דוא"ל
ניתן לרשום עד  100כתובות דוא"ל ולהזין שם לכל כתובת.
לחצו על ► או ◄ להצגת .to E-mail Server
לחצו על  to E-mail Server, Address Bookולאחר מכן על .Edit
לחצו על ▲ או ▼ להצגת .Add New Address
לחצו על  Add New Addressולאחר מכן על .Name
הזינו שם ואז לחצו על .OK
לחצו על .Address
הזינו כתובת דוא"ל ולחצו על .OK
לחצו על .OK

שינוי כתובת דוא"ל
לחצו על ► או ◄ להצגת .to E-mail Server
לחצו על  to E-mail Server, Address Bookולאחר מכן על .Edit
לחצו על ▲ או ▼ להצגת .Change
לחצו על .Change
לחצו על ▲ או ▼ עד למציאת כתובת הדוא"ל שברצונכם לשנות.
לחצו על כתובת הדוא"ל .אם בכתובת הדוא"ל נעשה שימוש בקיצור דרך אחד או יותר ,הצג יראה לכם שהכתובת
בקיצור)י( הדרך תשנה גם כן .לחצו על .OK
בצעו את אחת הפעולות הבאות:
 אם ברצונכם לשנות את השם ,לכו לשלב

.

 אם ברצונכם לשנות את כתובת הדוא"ל ,לכו לשלב
לחצו על  .Nameמקלדת התוכנה תופיע על הצג.
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.

הזינו שם חדש ואז לחצו על  .OKלכו לשלב

.

לחצו על  .Addressמקלדת התוכנה תופיע על הצג.
הזינו כתובת דוא"ל חדשה ולחצו על .OK
לחצו על .OK
הערה
הצג מציג רשימת קיצורי דרך שנעשה בהם שימוש בכתובת הדוא"ל ששיניתם .הגדרות קיצור הדרך ישתנו אוטומטית.

מחיקת כתובת דוא"ל
לחצו על ► או ◄ להצגת .to E-mail Server
לחצו על  to E-mail Server, Address Bookולאחר מכן על .Edit
לחצו על ▲ או ▼ להצגת .Delete
לחצו על .Delete
לחצו על ▲ או ▼ עד למציאת כתובת הדוא"ל שברצונכם למחוק.
לחצו על כתובת הדוא"ל ולאחר מכן לחצו על .OK
לחצו על .Yes
הערה
לא ניתן למחוק כתובת דוא"ל שנעשה בה שימוש בקיצור דרך .מחקו קודם את קיצור הדרך )ראה "שינוי שם או מחיקת
קיצור דרך" בע"מ .(159

הגדרת קבוצה
ניתן לרשום עד  6קבוצות.
הערה
לפני הגדרת קבוצה ,עליכם לרשום יותר מכתובת דוא"ל אחת.
לחצו על ► או ◄ להצגת .to E-mail Server
לחצו על  to E-mail Server, Address Bookולאחר מכן על .Edit
לחצו על ▲ או ▼ להצגת .Setup Groups
לחצו על  Setup Groupsולאחר מכן על .Name
הזינו שם קבוצה ואז לחצו על .OK
לחצו על .Add/Delete
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לחצו על ▲ או ▼ עד למציאת כתובת הדוא"ל שברצונכם להוסיף לקבוצה.
לחצו על כתובת הדוא"ל ולאחר מכן לחצו על .OK
לחצו על .OK

שינוי קבוצה
ניתן לשנות את שם הקבוצה ,להוסיף כתובת דוא"ל או למחוק כתובת דוא"ל מהקבוצה.
לחצו על ► או ◄ להצגת .to E-mail Server
לחצו על  to E-mail Server, Address Bookולאחר מכן על .Edit
לחצו על ▲ או ▼ להצגת .Change
לחצו על .Change
לחצו על ▲ או ▼ עד למציאת הקבוצה שברצונכם לשנות.
לחצו על שם הקבוצה.
בצעו את אחת הפעולות הבאות:
.

 אם ברצונכם לשנות את שם הקבוצה ,לכו לשלב

 אם ברצונכם להוסיף כתובת דוא"ל לקבוצה ,לכו לשלב
 אם ברצונכם למחוק כתובת דוא"ל מהקבוצה ,לכו לשלב

.
.

לחצו על  .Nameמקלדת התוכנה תופיע על הצג.
הזינו שם קבוצה חדש .לכו לשלב

.

לחצו על ▲ או ▼ להצגת .Add/Delete
לחצו על .Add/Delete
לחצו על ▲ או ▼ עד למציאת כתובת הדוא"ל שברצונכם להוסיף או למחוק.
לחצו על כתובת הדוא"ל.
לחצו על .OK
לחצו על .OK

מחיקת קבוצה
לחצו על ► או ◄ להצגת .to E-mail Server
לחצו על  to E-mail Server, Address Bookולאחר מכן על .Edit
לחצו על ▲ או ▼ להצגת .Delete
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לחצו על .Delete
לחצו על ▲ או ▼ עד למציאת שם הקבוצה שברצונכם למחוק.
לחצו על שם הקבוצה ,ואז לחצו על .OK
לחצו על .Yes
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הגדרת קיצורי הדרך )דגם  ADS-1600Wבלבד(
רישום קיצור דרך
סריקה בסיסית
ניתן להגדיר  12תפריטי קיצור דרך.
לחצו על .Shortcuts

לחצו על

.

לחצו על ▲ או ▼ עד למציאת סוג קיצור הדרך שברצונכם ליצור.
לחצו על סוג קיצור הדרך ,ואז לחצו על .OK
בצעו את אחת הפעולות הבאות:
 לחיבור USB
הגדירו את תצורת ההגדרות של של 2-sided Scan, Scan Type, Resolution, File
 Type, Document Size, File Name, Auto Deskewו Skip Blank Page-לפי הצורך.
לחצו על  OKולאחר מכן לחצו על .Save as Shortcut
הערה
לבחירת ) Long Paper (up to 863mmלהגדרת  ,Document Sizeהשתמשו בהגדרות הבאות:
 יישור אוטומטי :מושבת
 סריקה דו-צדדית :מושבת
 להגדרות  to File, to OCR, to Imageו ,E-mail -בחרו את סוג הסריקה ומחשב היעד ולכו לשלב

.

 לשרת דוא"ל
הגדירו את תצורת ההגדרות לכתובת)ות( דוא"ל,
2-sided Scan, Scan Type, Resolution, File Type, Document Size, Auto
 Deskewו Skip Blank Page -לפי הצורך.
לחצו על  OKולאחר מכן לחצו על .Save as Shortcut
הערה
לבחירת ) Long Paper (up to 863mmלהגדרת  ,Document Sizeהשתמשו בהגדרות הבאות:
 יישור אוטומטי :מושבת
 סריקה דו-צדדית :מושבת
 להגדרות  to Networkוto FTP-
בחרו שם פרופיל ולכו לשלב

.
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 להגדרת to Web
הערה
מדי פעם ,עדכונים או הודעות על תכונות המכשיר שלכם מופיעות על הצג .קראו את המידע ולחצו על .OK
 1לחצו על ▲ או ▼ להצגת השירותים הזמינים ,ואז לחצו על השירות הרצוי לכם.
 2לחצו על▲ או ▼ להצגת שם החשבון שלכם ולחצו עליו.
 3אם מסך הזנת קוד  PINמוצג ,הזינו את קוד  PINבן ארבע הספרות ולחצו על .OK
 4בחרו את הפונקציה הרצויה לכם.
הערה
הפונקציות שניתן להגדיר משתנות על פי השירות שנבחר.

אשרו את ההגדרות שלכם ולחצו על  .OKמקלדת התוכנה תופיע על הצג.
הזינו שם קיצור דרך ואז לחצו על .OK
לחצו על .OK
סריקת כרטיסים
ניתן להגדיר  4תפריטי קיצור דרך.
סגרו את המכסה העליון אם הוא פתוח.
לחצו על

.

פתחו את המכסה העליון.

לחצו על

.

לחצו על ▲ או ▼ עד למציאת סוג קיצור הדרך שברצונכם ליצור.
לחצו על סוג קיצור הדרך ,ואז לחצו על .OK
הערה
אם המכשיר מחובר למחשבים רבים ,בחרו את מחשב היעד מרשימת .PC Name

לחצו על  .Saveמקלדת התוכנה תופיע על הצג.
הזינו שם קיצור דרך ואז לחצו על .OK
לחצו על .OK
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שינוי שם או מחיקה של קיצור דרך
סריקה בסיסית
לחצו על .Shortcuts
לחצו על .Edit/Delete
לחצו על קיצור הדרך שברצונכם לשנות את שמו או למחוק.
לחצו על  Edit Shortcut Nameאו .Delete
בצעו את אחת הפעולות הבאות:
 עריכת שמות קיצורי דרך
מקלדת התוכנה תופיע על הצג .הזינו שם קיצור דרך חדש ואז לחצו על .OK
 מחיקה
הצג מציג את שם קיצור הדרך הנמחק .לחצו על .Yes

סריקת כרטיסים
סגרו את המכסה העליון אם הוא פתוח.
לחצו על

.

פתחו את המכסה העליון.
לחצו על קיצור הדרך שברצונכם לשנות את שמו או למחוק.
לחצו על  Edit Card Scan Shortcut Nameאו .Delete
בצעו את אחת הפעולות הבאות:
 עריכת שם קיצור דרך של סריקת כרטיסים
מקלדת התוכנה תופיע על הצג .הזינו שם קיצור דרך חדש ואז לחצו על .OK
 מחיקה
לחצו על .Yes
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ניהול המכשיר מהמחשב שלכם

5

ניטור הסטאטוס של המכשיר מהמחשב שלכם
תוכנית השירות של ניטור סטאטוס ) (Status Monitorהיא כלי תוכנה הניתן להגדרת תצורה לניטור הסטאטוס של
מכשיר אחד או יותר ,המאפשר לכם לקבל מיד הודעות שגיאה כגון תקיעת מסמך.

ניטור הסטאטוס של המכשיר מהמחשב שלכם
בצעו את אחת הפעולות הבאות:
 לחצו פעמיים על צלמית

במגש המטלות.

(Windows® XP, Windows Vista®, Windows® 7) 
לחצו על

(Start) > All Programs > Brother > ADS-XXXXX > Status Monitor

(Windows® 8) 
)תוכניות שירות של  ,(Brotherואז לחצו על הרשימה הנפתחת ובחרו את שם הדגם שלכם )אם
לחצו על
טרם נבחר( .לחצו  Toolsבסרגל הניווט השמאלי ,ואז לחצו על .Status Monitor

 אבחון ותיקון תקלות
גישה לאתר האינטרנט של אבחון ותיקון תקלות על ידי לחיצה על לחצן .Troubleshooting
 מחפשים אביזרים מתכלים?
גישה לאתר האינטרנט של אביזרים מתכלים מקוריים של  Brotherעל ידי לחיצה על לחצן
?.Looking for replacement supplies
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 מונה גלגל הזנת הנייר
תצוגת מחזור ההחלפה של גלגל הזנת הנייר
 מונה לוחית הפרדה
תצוגת מחזור ההחלפה של לוחית ההפרדה.
הערה
למידע נוסף על שימוש בתוכנת ניטור הסטאטוס ,לחצו עם מקש הימני של העבר על צלמית
 Brother Status Monitorובחרו .Help

הודעות שגיאה
חצו עם המקש הימני של העכבר על צלמית  Brother Status Monitorואז לחצו על
 Enable error notificationsלביטול הסימון.

מהם מחווני ניטור הסטאטוס?
עם הפעלת המחשב שלכם ,צלמית  Brother Status Monitorמופיעה במגש המטלות.
צלמית ירוקה המסמנת מצב המתנה רגיל.
צלמית צהובה המסמנת אזהרה.
צלמית אדומה המסמנת שגיאה.
צלמית ירוקה המסמנת מצב לא מקוון.
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ניטור הסטאטוס של המכשיר מהמחשב שלכם )מקינטוש(
תוכנית השירות של ניטור סטאטוס היא כלי תוכנה הניתן להגדרת תצורה לניטור הסטאטוס של המכשיר המאפשר לכם
לקבל מיד הודעות שגיאה כגון תקיעת מסמכים .ניטור הסטאטוס מתחיל מתוך .ControlCenter2

ניטור הסטאטוס של המכשיר מהמחשב שלכם
חצו על צלמית

) (ControlCenter2בתוך הסרגל .חלון  ControlCenter2יופיע על המסך.

חצו על לשונית .Device Settings
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חצו על לחצן .Status Monitor
חלון  Status Monitorיופיע ויציג את הסטאטוס של מכשירים.

 אבחון ותיקון תקלות
גישה לאתר האינטרנט של אבחון ותיקון תקלות על ידי לחיצה על לחצן .Troubleshooting
 בקרו באתר האביזרים המקוריים
גישה לאתר האינטרנט של אביזרים מתכלים מקוריים של  Brotherעל ידי לחיצה על לחצן Visit the Genuine
.Supplies website
 מונה גלגל הזנת הנייר
תצוגת מחזור ההחלפה של גלגל הזנת הנייר
 מונה לוחית הפרדה
תצוגת מחזור ההחלפה של לוחית ההפרדה.
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(ControlCenter2) AutoLoad השבתת תכונת/הפעלת
. יופיע על המסךControlCenter2  חלון.( בתוך הסרגלControlCenter2)

לחצו על צלמית

.Preferences  ואז בחרוConfiguration לחצו על
. יופיע על המסךControlCenter2 Preferences חלון

.Start ControlCenter on computer startup סמנו )או בטלו סימן( של
.OK לחצו על לחצן
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הגדרת מכשיר  Brotherמהמחשב שלכם
יישום ההגדרה מרחוק מאפשר לכם להגדיר את תצורתן של הגדרות רבות של המכשיר מהמחשב שלכם .בעת הפעלת
יישום ההגדרה מרחוק ,ההגדרות על מכשיר  Brotherיורדו אוטומטית למחשב שלכם ויוצגו על המסך .אם שיניתם את
ההגדרות ,ניתן לטעון אותן ישירות למכשיר.
הערה
 אם התרחשה שגיא,ההגדרה מרחוק לא תופעל .תקנו את השגיאה ונסו להפעיל שנית את ההגדרה מרחוק.
Windows® 
 אם המחשב שלכם מוגן על יד חומת אש ,ואינו יכול להשתמש בהגדרה מרחוק ,יתכן שתצטרכו להגדיר את
תצורת הגדרות חומת אש כדי לאפשר תקשורת דרך יציאה מספר  137ו.161-
 אם אתם משתמשים בחומת אש של ® Windowsוהתקנתם את  MFL-Pro Suiteמהתקליטור ,הגדרות חומת
האש הנחוצות כבר בוצעו.

הפעילו את יישום .ControlCenter


®Windows

) (ControlCenter4במגש המטלות ואז בחרו  Openמתוך התפריט .חלון
 1לחצו על צלמית
 ControlCenter4יופיע על המסך.
 2לחצו על לשונית ) Device Settingsהדוגמה למטה היא של מצב הבית(.

 מקינטוש
 1לחצו על צלמית

) (ControlCenter2בתוך הסרגל .חלון  ControlCenter2יופיע על המסך.
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 2לחצו על לשונית .Device Settings

לחצו על לחצן .Remote Setupיופיע חלון .Remote Setup
הערה
ניתן גם להפעיל את ההגדרה מרחוק על פי ההוראות הבאות:
(Windows® XP, Windows Vista®, Windows® 7) 
לחצו על

)התחל( .All Programs > Brother > ADS-XXXXX > Remote Setup

(Windows® 8) 
)תוכניות שירות של  ,(Brotherואז לחצו על הרשימה הנפתחת ובחרו את שם הדגם שלכם
לחצו על
)אם טרם נבחר( .לחצו  Toolsבסרגל הניווט השמאלי ,ואז לחצו על .Remote Setup
 מקינטוש
לחצו פעמים על צלמית  RemoteSetupהמצויה בתוך .Macintosh HD/Applications/Brother
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בחרו תפריט בעץ התיקיות ואז הגדירו את תצורת ההגדרות לפי הצורך )הדוגמה למטה היא של General
.(Setup
Windows® 

 מקינטוש
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 אישור
מאפשר לכם להתחיל לטעון נתונים במכשיר ולצאת מיישום ההגדרה מרחוק .אם מוצגת הודעת שגיאה ,הזינו
את הנתונים הנכונים שנית ולחצו על .OK
 ביטול
מאפשר לכם לצאת מיישום ההגדרה מרחוק מבלי לטעון נתונים במכשיר.
 החל
מאפשר לכם לטעון נתונים במכשיר מבלי לצאת מיישום ההגדרה מרחוק.
יישום ההגדרה מרחוק מסנכרן את הנתונים והזמן של המכשיר עם המחשב המחובר במהלך ההפעלה.
הערה
 ניתן להשתמש בלחצן  Exportכדי לשמור את כל ההגדרות שלכם למכשיר.
(Windows®) 
אם המחשב שלכם מוגן על ידי חומת אש ,ואינו יכול להשתמש בהגדרה מרחוק ,יתכן שיהיה צורך להגדיר את
תצורת הגדרות חומת האש כדי לאפשר תקשורת דרך יציאה מספר .137
 אם אתם משתמשים בחומת אש של ® Windowsוהתקנתם את  MFL-Pro Suiteמהתקליטור ,הגדרות חומת
האש הנחוצות כבר בוצעו.
) מקינטוש(
אם עליכם לשנות את המכשיר שנרשם למחשב שלכם במהלך ההתקנה של ) MFL-Pro Suiteראה מדריך הגדרות
מהיר( ,או אם סביבת הרשת השתנתה ,עליכם לציין את המכשיר החדש .פתחו את  Device Selectorובחרו את
המכשיר החדש) .למשתמשי רשת בלבד(
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6

תחזוקה שוטפת

ניקוי חיצוני של המכשיר
נגבו את צדו החיצוני של המכשיר במטלית יבשה ,רכה ונטולת סיבים להסרת האבק.
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ניקוי הסורק
כתם לכלוך או טיפקס על פס הזכוכית עלול לגרום לסריקות באיכות ירודה .נקו את צדו הפנימי של הסורק אם קו אנכי
מופיע בנתונים הסרוקים או אם חסרים חלקים בנתונים הסרוקים.
נתקו את המכשיר משקע החשמל.
פתחו את המכסה העליון ) (1ואת המכסה הקדמי ).(2

ביחידת המזין המסמכים ,נקו את פסי הזכוכית ) (2) (1עם מטלית רכה נטולת סיבים שהורטבה במעט מים.
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חשוב
היזהרו בעת נגיעה בלוחית ההפרדה והשטח סביבה בתוך המכשיר .הדבר עלול לגרום לנזק חמור למכשיר.

אחזו במכסה גלגל הזנת הנייר ) (1ומשכו את המכסה כלפי מעלה.

החליקו את גלגל הזנת הנייר ) (1לקצה הימני.
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למחזיק גלגל הזנת הנייר פתח צר שנועד למנוע את נפילת הגלגל ,וצורת מוט גלגל הזנת הנייר תואמת לפתח.
סובבו את גלגל הזנת הנייר עד שצורת המוט תואמת לפתח המחזיק.

אחזו ומשכו את גלגל הזנת הנייר החוצה מהמכשיר.

נקו את גלגל הזנת הנייר במטלית רכה נטולת סיבים שהורטבה במעט מים.
שימו את גלגל הזנת הנייר בתוך המכשיר.
הערה
בדקו את הצד השמאלי והימני של גלגל הזנת הנייר לפני חיבורו.
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החליקו את גלגל הזנת הנייר ) (1לקצה השמאלי במהלך סיבוב גלגל הזנת הנייר.

סגרו את מכסה גלגל הזנת הנייר.
סגרו את המכסה הקדמי ואת המכסה העליון.
הערה
בנוסף לניקוי פסי הזכוכית עם מטלית רכה ,נטולת סיבים שהורטבה במעט מים ,העבירו את קצה אצבעכם מעל
הזכוכית כדי לראות אם ניתן לחוש במשהו עליה .אם אתם חשים בלכלוך או פסולת ,נקו את הזכוכית שנית תוך
התמקדות באזור זה .יש לחזור על תהליך הניקוי שלוש או ארבע פעמים .לבדיקה ,סרקו מסמך לאחר כל ניקוי.

כאשר יש כתם של לכלוך או
טיפקס על פס הזכוכית על
דוגמת הסריקה יופיע קו אנכי.

לאחר שפס הזכוכית
נוקה הקו האנכי נעלם.
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החלפת אביזרים מתכלים
יישום ניטור הסטאטוס יודיע לכם כאשר המכשיר מגלה אביזרים מתכלים המתקרבים לקץ חייהם.

הזמנת אביזרים מתכלים
הטבלה הבאה מציגה את המק"טים של אביזרים מתכלים וקווים מנחים כלליים להחלפתם.
שם החלק

מס'

מק"ט

מחזור החלפה סטנדרטי

1

לוחית הפרדה

SP-C0001

 10,000דפים ) A4או  (Letterאו שנה
אחת

2

גלגל הזנת נייר

PUR-C0001

 50,000דפים ) A4או  (Letterאו שנה
אחת

3

גיליון נושא קבלות

CS-RE001

 500פעמים

הערה
תוחלת החיים של האביזרים המתכלים עשויה להשתנות על פי סביבת השימוש ,סוג המסמכים ,תדירות סריקת
המסמכים וכדומה.
אביזרים אלו זמינים אצל רוב מפיצי  .Brotherפנו למפיץ  Brotherשלכם.
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בדיקת מחזור ההחלפה של אביזרים מתכלים
)(ADS-1100W
הפעילו את יישום .Status Monitor
®Windows 
לחצו פעמיים על צלמית
יופיע חלון .Status Monitor

במגש המטלות.

 מקינטוש
) (ControlCenter2בתוך הסרגל.
 1לחצו על צלמית
חלון  ControlCenter2יופיע על המסך.
 2לחצו על לשונית .Device Settings
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 3לחצו על לחצן .Status Monitor
יופיע חלון .Status Monitor

)(ADS-1600W
לחצו על

)הגדרות(.

לחצו על ▲או ▼ להצגת .Machine Info
לחצו על .Machine Info
לחצו על  .Usage Countersעל הצג יופיע  Separation Pad Countו.Pick-up Roller Count-
הערה
אם הצג או נורות הסימון אומרים להחליף את לוחית ההפרדה ו/או גלגל הזנת הנייר ,יש להזמין את החלקים הדרושים
ולהחליף את החלקים המשומשים בחדשים.

החלפת לוחית ההפרדה
המכשיר שלכם מצויד במונה סריקה .המונה סופר אוטומטית כמה פעמים המכשיר סרק .כאשר המכשיר סורק 10,000
פעמים ,תוצג הודעה על יישום ניטור הסטאטוס כדי להזכיר לכם להחליף את לוחית ההפרדה.
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פתחו את המכסה העליון ) (1ואת המכסה הקדמי ).(2

החליקו את מחזיק לוחית ההפרדה כלפי מעלה.
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חשוב
היזהרו בעת נגיעה בלוחית ההפרדה והשטח סביבה בתוך המכשיר .הדבר עלול לגרום לנזק חמור למכשיר.

אחזו ומשכו את לוחית ההפרדה כלפי מעלה.
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חברו לוחית הפרדה חדשה.

החליקו את מחזיק לוחית ההפרדה כלפי מטה.
סגרו את המכסה הקדמי ואת המכסה העליון.
אפסו את המונה )ראה "איפוס מוני השימוש" בע"מ .(182
הערה
וודאו כי:
 הערך במונה לוחית ההפרדה הוא ) 0ראה "בדיקת מחזור החלפה של אביזרים מתכלים" בע"מ .(175
 הודעת השגיאה על יישום הסטאטוס נמחקה.
 הצג או נורות הסימון אינן מציגות  Replace Padו.Replace Parts-

החלפת גלגל הזנת הנייר
המכשיר שלכם מצויד במונה סריקה .המונה סופר אוטומטית כמה פעמים המכשיר סרק .כאשר המכשיר סורק 50,000
פעמים ,תוצג הודעה על יישום ניטור הסטאטוס כדי להזכיר לכם להחליף את גלגל הזנת הנייר.
פתחו את המכסה העליון ) (1ואת המכסה הקדמי ).(2
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אחזו במכסה גלגל הזנת הנייר ) (1ומשכו את המכסה כלפי מעלה.

החליקו את גלגל הזנת הנייר ) (1לקצה הימני.

למחזיק גלגל הזנת הנייר פתח צר וצורת המוט של גלגל הזנת הנייר תואמת לפתח זה .סובבו את גלגל הזנת
הנייר עד שניתן להתאים את המוט לפתח של מחזיק גלגל הנייר.

אחזו ומשכו את גלגל הזנת הנייר החוצה מהמכשיר.
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שימו גלגל הזנת נייר חדש בתוך המכשיר.
הערה
זהו את הצד השמאלי והימני של גלגל הזנת הנייר לפני חיבורו.

החליקו את גלגל הזנת הנייר ) (1לקצה השמאלי במהלך סיבוב גלגל הזנת הנייר.

סגרו היטב את מכסה גלגל הזנת הנייר.
סגרו את המכסה הקדמי ואת המכסה העליון.
אפסו את המונה )ראה "איפוס מוני השימוש" בע"מ .(182
הערה
וודאו כי:
 הערך במונה גלגל הזנת הנייר הוא ) 0ראה "בדיקת מחזור החלפה של אביזרים מתכלים" בע"מ .(175
 הודעת השגיאה על יישום הסטאטוס נמחקה.
 הצג או נורות הסימון אינן מציגות  Replace Rollerו.Replace Pad-
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איפוס מוני השימוש
)(ADS-1100W
הפעילו את יישום .ControlCenter
®Windows 
) (ControlCenter4במגש המטלות ואז בחרו  Openמתוך התפריט .חלון
 1לחצו על צלמית
 ControlCenter4יופיע על המסך.
 2לחצו על לשונית ) Device Settingsהדוגמה למטה היא של מצב הבית(.

 מקינטוש
 1לחצו על צלמית

) (ControlCenter2בתוך הסרגל .חלון  ControlCenter2יופיע על המסך.
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 2לחצו על לשונית .Device Settings

לחצו על לחצן .Remote Setupיופיע חלון .Remote Setup
בחרו  Machine Infoבעץ התיקיות ואז הגדירו את תצורת הגדרות הסריקה אל פי הצורך )הדוגמה למטה היא של
®.(Windows

בצעו את אחת הפעולות הבאות:
 לאיפוס המונה של לוחית ההפרדה ,סמנו בתיבת הסימון  Separation Padאת Reset Counter for
.Consumables
 לאיפוס המונה של גלגל הזנת הנייר ,סמנו בתיבת הסימון  Pick-up Rollerאת Reset Counter for
.Consumables
לחצו על  Applyולאחר מכן על .OK
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)(ADS-1600W
לחצו על

)הגדרות(.

לחצו על ▲או ▼ להצגת .Machine Info
לחצו על .Machine Info
לחצו על .Usage Counters
בצעו את אחת הפעולות הבאות:
 לאיפוס המונה ללוחית ההפרדה ,לחצו על .Separation Pad Count
 לאיפוס המונה לגלגל הזנת הנייר ,לחצו על .Pick-up Roller Count
על הצג תופיע הודעת האישור .לחצו על .Yes
לחצו על

.
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אריזת ושליחת המכשיר
בעת הובלת המכשיר ,יש להשתמש בחומרי האריזה שהמכשיר היה ארוז בהם .במקרה של אריזה לא נכונה של
המכשיר ,כל נזק שעלול להיגרם במהלך ההובלה לא יהיה מכוסה במסגרת האחריות .יש לבטח את המכשיר כהלכה
אצל המוביל.
קבלו את זרועות התמיכה של המסמכים ) (1וסגרו בזהירות את המכסה העליון ).(2

עטפו את המכשיר בשקית המקורית שבה היה ארוז.
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ארזו את המכשיר והחומרים המודפסים בקרטן המקורי עם חומרי האריזה המקוריים כפי שניתן לראות למטה.

הערה
אם אתם מחזירים את המכשיר שלכם אל  Brotherכחלק משירות ההחלפה ,ארזו רק את המכשיר .שמרו את כל
החלקים הנפרדים )כבל חשמלי ,מתאם זרם חילופין וכבל  (USBוהחומרים המודפסים לשימוש עם המכשיר ה"חלופי"
שלכם.
סגרו את הקרטון והדביקו אותו היטב.
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7

אבחון ותיקון תקלות

איתור הבעיה
ראשית ,בדקו כי:
 כבל זרם החילופין מחובר כהלכה והמכשיר מופעלת.
 כל החלקים המגנים הוסרו.
 המכסה הקדמי ,מכסה לוחית ההפרדה ומכסה גלגל הזנת הניר סגורים לחלוטין.
 כבל הממשק מחובר היטב למכשיר ולמחשב.
 הותקן מנהל ההתקן הנכון למכשיר.
 המחשב מחובר ליציאה הנכונה על המכשיר.

הודעות שגיאה ותחזוקה
בדומה לכל מוצר משרדי מתוחכם אחר ,עשויות להופיע שגיאות ומוצרים מתכלים זקוקים לעתים להחלפה .במקרה זה,
המכשיר מאתר את הבעיה ומציג הודעת שגיאה .הודעות השגיאה והתחזוקה הנפוצות ביותר מוצגות למטה )ההודעות
יוצגו על יישום ניטור הסטאטוס או צג המכשיר )דגם  ADS-1600Wבלבד((.
אתם יכולים לפתור את רוב השגיאות ולבצע את רוב פעולות התחזוקה השוטפת בכוחות עצמכם .אם אתם זקוקים
לעזרה נוספת ,מרכז הפתרונות של  Brotherמציע את השאלות השכיחות האחרונות ועצות על אבחון ותיקון תקלות:
נא לבקר באתר בכתובת.http://solutions.brother.com/ :
הערה
)לדגם  ADS-1100Wבלבד(
ראה סימני נורות סימון מצב )דגם  ADS-1100Wבלבד( בע"מ .217

הודעת שגיאה

גורם

פעולה

Replace Pad

נעשה שימוש בלוחית ההפרדה מעל
 10,000פעמים.

החליפו את לוחית ההפרדה בחדשה .שגיאות
סריקה עשויות להופיע אם לא תחליפו את החלק.
ראה "החלפת לוחית ההפרדה" בע"מ .176

Replace Roller

נעשה שימוש בגלגל הזנת הנייר מעל
 50,000פעמים.

החליפו את גלגל הזנת הנייר בחדש .שגיאות
סריקה עשויות להופיע אם לא תחליפו את החלק.
ראה "החלפת גלגל הזנת הנייר" בע"מ .179

Replace Parts

נעשה שימוש בלוחית ההפרדה מעל
 10,000פעמים ובגלגל הזנת הנייר מעל
 50,000פעמים.

החליפו את לוחית ההפרדה וגלגל הזנת הנייר
בחדשים .שגיאות סריקה עשויות להופיע אם לא
תחליפו את החלקים .ראה "החלפת לוחית
ההפרדה" בע"מ  176ו"החלפת גלגל הזנת הנייר"
בע"מ .179

187

פעולה

הודעת שגיאה

גורם

Out of Memory

הזיכרון של המכשיר מלא והמכשיר אינו
יכול לסורק את המסמך בשלמותו.

 Unable to Scan XXהתרחשה שגיאת מכשיר.
(XX is an error
)code.
Document Jam







בצעו את אחת הפעולות

לחצו על
הבאות:
 הקטינו את רזולוציית הסורק.
 הפחיתו את מספר המסמכים.

כבו והפעילו את המכשיר ונסו לסרוק שנית .אם
השגיאה לא נפתרה לאחר כיבוי והפעלת המכשיר,
רשמו את הודעת השגיאה ודווחו עליה למפיץ
שלכם או לשירות הלקוחות של .Brother

מובילי הנייר אינם מותאמים לגודל
המסמך הנכון.
ההגדרות אינן מתאימות למסמך
שלכם.
אבק נייר הצטבר על משטח גלגלי
הזנת הנייר או לוחית ההפרדה.
המסמך לא מקובל למכשיר.
המסמך לא טעון כהלכה.
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שחררו את המסמך התקוע )ראה "תקיעת
מסמכים" בע"מ  (191ואז בצעו את הפעולות
הבאות:
 התאימו את מובילי הנייר לרוחב המסמך שלכם.
כאשר  Scan Sizeמוגדר למצב  Autoואתם
סורקים מסמך המכיל עמודים בגדלים רבים,
הכניסו את הניירות הצרים כשהם ישרים
וקרובים ככל הניתן למרכז המכשיר .אם
המסמך אינו מוזן ,השתמש בהגדרת
.Continuous Scanning
 אשרו את ההגדרות .ראה "חשוב" בתוך
"תקיעת מסמכים" בע"מ .191
 נקו את גלגל הזנת הנייר ולוחית ההפרדה.
)ראה "ניקוי הסורק" בע"מ .(170
 טענו את המסמך המקובל למכשיר) .ראה
"מסמך מקובל" בע"מ (28
 טענו את המכשיר שלכם כהלכה )ראה "טעינת
מסמכים בגודל סטנדרטי" בע"מ  ,(33ונסו
שנית.

הודעת שגיאה
Card Jam

גורם





פעולה

המכשיר הופעל כאשר כרטיס פלסטיק שחררו את תקיעת הכרטיס )ראה "תקיעת כרטיס"
בע"מ  (193ובצעו את הפעולות הבאות:
הוכנס לתוכו.
 וודאו שלא נותר כל כרטיס פלסטיק בחריץ
מוביל חריץ הכרטיסים לא מותאם
הכרטיסים.
לרוחב כרטיס הפלסטיק.
 התאימו את מוביל חריץ הכרטיסים לרוחב
לא הוגדר מצב כרטיס פלסטיק.
כרטיס הפלסטיק לפני הכנסת הכרטיס למכשיר.
הכרטיס לא מקובל למכשיר.
 הגדירו מצב כרטיס פלסטיק .בצעו את אחת
הפעולות הבאות:
 שינוי הגדרות סריקה )(ControlCenter4
)® (Windowsבע"מ 65
 שינוי הגדרות סריקה )(ControlCenter2
)מקינטוש( בע"מ 84
 שינוי הגדרות סריקה אל מחשב אישי
)® (Windowsבע"מ 141
 שינוי הגדרות סריקה אל מחשב אישי
)מקינטוש( בע"מ 147
 טענו את הכרטיס המקובל למכשיר .ראה
"מסמך מקובל" בע"מ .28

There is a card in
the card slot.

המכסה העליון היה פתוח כאשר כרטיס
פלסטיק הוכנס לתוך המכשיר.

סגרו את המכסה העליון .נא לא לפתוח את המכסה
העליון כאשר כרטיס פלסטיק מוכנס בתוך חריץ
הכרטיסים.

Do not insert card

כרטיס פלסטיק הוכנס כאשר המכסה
העליון היה פתוח.

שחררו את תקיעת הכרטיס )ראה "תקיעת כרטיס"
בע"מ  (193נא לא להכניס כרטיס פלסטיק כאשר
המכסה העליון פתוח.

Unusable Device

התקן בלתי שמיש הוכנס לתוך יציאת
.USB

נתקו את ההתקן .כבו את המכשיר והפעילו אותו
שנית.

Unusable USB
Device

התקן  USBלא נתמך מוכנס לתוך ממשק הוציאו את התקן  USBהלא נתמך ,כגון עכבר או
מכשיר נייד שאינו תומך במצב כונן זיכרון הבזק
 USBהישיר.
 USBוממשק  USBהישיר.

Hub is Unusable

רכזת או כונן זיכרון הבזק  USBעם רכזת הוציאו את ההתקן הלא נתמך ,כגון רכזת  USBרו
כונן זיכרון הבזק  USBעם רכזת ממשק USB
חובר לממשק  USBישיר.
הישיר.

Too Many Files on
USB

המכשיר שלכם אינו יכול לשמור על כונן
זיכרון הבזק  USBאם הוא מכיל יותר
מידי קבצים.
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הוציאו את כונן זיכרון הבזק  USBולחצו על
 .מחקו קבצים או תיקיות שלא נעשה
בהם שימוש מתיקיית  Brotherאו כונן זיכרון
ההבזק  USBונסו שנית.

פעולה

הודעת שגיאה

גורם

File Name Cannot
Be Used

המספר הסידורי המרבי לשם הקובץ
הושג.

Authenticate Err

שם משתמש וסיסמה לשרת FTP
שהזנתם לא נכונים או לא מוגדרים נכון.

ובצעו את אחת הפעולות

לחצו על
הבאות:
 מחקו קבצים שלא נעשה בהם שימוש מכונן
זיכרון הבזק  USBונסו שנית.
 שנו את שם הקובץ .ראה "שמירת מסמכים
סרוקים בכונן זיכרון הבזק  "USBבע"מ 135
בדקו כי שם המשתמש והסיסמה הוגדרו או הוזנו
נכון ונסו שנית.

Server Time out

בדקו את הדברים הבאים ונסו שנית.
 הגדרות הרשת נכונות
 נקודת הגישה/נתב האלחוטיים שלכם מופעלים.
 שרת  FTPמרחוק מופעל.
 השם )או כתובת  (IPשל שרת  FTPמרחוק
נכונים.

Sending Error
)(Scan to FTP

בדקו את הדברים הבאים ונסו שנית.
 יש לכם רשות לכתוב לתיקיית היעד.
 הכונן הקשיח המכיל את תיקיית היעד אינו
מלא.
)לדוגמה ,אם הכונן הקשיח מלא ,שחררו שטח כונן
ונסו שנית(.

Address Book Full
)דגם ADS-1600W
בלבד(

פנקס הכתובות מלא.

מחקו כתובות דוא"ל בלתי נחוצות ונסו שנית.

Shortcuts Full
)דגם ADS-1600W
בלבד(

מספר קיצורי הדרך המרבי הושג.

מחקו קיצורי דרך בלתי נחוצים ונסו שנית.

Registration Failed
)(Shortcut
)דגם ADS-1600W
בלבד(

מספר כתובות הדוא"ל המרבי בקיצור
דרך הושג.

מחקו כתובות דוא"ל בלתי נחוצות ונסו שנית.

Cannot Delete
)דגם ADS-1600W
בלבד(

כתובת הדוא"ל רשומה בקיצור דרך.

לא ניתן למחוק כתובת דוא"ל שנעשה בה שימוש
בקיצור דרך .מחקו קודם את קיצור הדרך ונסו
שנית.

No Profile Set
)דגם ADS-1600W
בלבד(

לא רשומה כל סריקה אל פרופיל  FTPאו הגדירו את התצורה של סריקה אל פרופיל  FTPאו
סריקה אל פרופיל רשת לפני שימוש בסריקה אל
סריקה אל פרופיל רשת.
שרת  FTPאו סריקה אל רשת .ראה "סריקת
מסמכים ישירות לשרת  "FTPבע"מ  114או
"סריקת מסמכים ישירות לשרת CIFS
)®) (Windowsדגם  DS-1600Wבלבד("
בע"מ 122
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תקיעות מסמכים
מסמכים עלולים להיתקע במזין המסמכים האוטומטי אם אינם מוכנסים או מוזנים כהלכה ,או אם הם ארוכים מדי .פעלו
על פי השלבים הבאים לשחרור תקיעות מסמכים.
הוציאו את כל הנייר שאינו תקוע ממזין המסמכים האוטומטי.
פתחו את המכסה הקדמי על ידי משיכת מנוף שחרור המכסה הקדמי כלפיכם ).(1

משכו החוצה את הנייר התקוע בתוך המכשיר.

הערה
בדקו שאין פיסות נייר קרועות בתוך המכשיר .הוציאו את כל פיסות הנייר הקרועות המצויות בתוך המכשיר.
סגרו את המכסה הקדמי.
לחצו על

.
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חשוב
 היזהרו בעת נגיעה בלוחית ההפרדה והשטח סביבה בתוך המכשיר .איכות המסמכים עלולה להיפגע.

 למניעת נזק למסמך התקוע ,לא למשוך את המסמך החוצה לפני פתיחת המכסה הקדמי.
 הוציאו את כל הנייר ממזין המסמכים האוטומטי לפני סגירת המכסה הקדמי.
 למניעת תקיעות מסמכים עתידיות ,בצעו את הפעולות הבאות:
 סגרו את המכסה הקדמי כהלכה על ידי דחיפתו בעדינות בחלקו המרכזי.
 הגדירו כהלכה את תצורת ההגדרות למסמך שלכם.
 נקו את לוחית ההפרדה וגלגל הזנת הנייר .לניקוי לוחית ההפרדה ,ראה "החלפת לוחית ההפרדה" בע"מ 176
כיצד להוציא את לוחית ההפרדה מהמכשיר ,נקו את הצד העשוי גומי של לוחית ההפרדה עם מטלית רכה
נטולת סיבים שהורטבה במעט מים ואז חברו את לוחית ההפרדה בתוך המכשיר .לניקוי גלגל הזנת הנייר ,ראה
"ניקוי הסורק" בע"מ .170
 סדרו את הדפים בערימה אחידה וטענו את המסמך שלכם .ראה "טעינת מסמכים" בע"מ .32
 וודאו כי המסמך שלכם מקובל למכשיר .ראה "מסמכים מקובלים" בע"מ .28
 טענו את המסמך שלכם כהלכה .ראה "טעינת מסמכים" בע"מ .32
 לא לטעון מעל  20דפים בכל עת.
 טענו את הכרטיס באופן אנכי בעת סריקת כרטיסים.
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תקיעת נייר ארוך
כדי למנוע תקיעת נייר ארוך ,בחרו  Long Paperבהגדרת  Scan Sizeאו .Document Size
בצעו את אחת הפעולות הבאות:
 בסריקה מהמחשב האישי
 שינוי הגדרות סריקה ) (Windows®) (ControlCenter4בע"מ 65
 שינוי הגדרות סריקה )) (ControlCenter2מקינטוש( בע"מ 84
 בסריקה מהמכשיר )דגם  ADS-1600Wבלבד(
כדי לבחור נייר ארוך ) עד  863מ"מ( להגדרת  Document Sizeעל לוח הבקרה ,אשרו את ההגדרות הבאות:
)סריקה אל /FTP/USBרשת/שרת דוא"ל(
 סריקה דו-צדדית :מושבת
 סוג סריקה :צבעוני או שחור-לבן
 יישור אוטומטי :מושבת
 דלג על דף ריק :מושבת
)סריקה אל המחשב האישי(
 סריקה דו-צדדית :מושבת
 יישור אוטומטי :מושבת

תקיעת כרטיסים
פתחו את המכסה העליון ) (1ואת המכסה הקדמי ).(2
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הוציאו את הכרטיס התקוע.

סגרו את המכסה הקדמי ואת המכסה העליון.

לחצו על

)לדגם .(ADS-1600W

)לדגם  (ADS-1100Wאו על

הערה
למניעת תקיעות כרטיסים עתידות ,ראה "תקיעת כרטיסים" בע"מ .189

194

אבחון ותיקון תקלות
חשוב
לסיוע טכני ,נא לפנות לשירות לקוחות בארץ שבה קניתם את המכשיר .יש לבצע את השיחות מתוך אותה ארץ.
אם אתם חושבים שקיימת בעיה עם המכשיר שלכם ,עיינו בטבלה למטה ופעלו על פי העצות לאבחון ותיקון תקלות.
את רוב הבעיות אתם יכולים לפתור בקלות בכוחות עצמכם .אם אתם זקוקים לסיוע נוסף ,מרכז הפתרונות של Brother
מציג את השאלות השכיחות האחרונות ועצות לאבחון ותיקון תקלות.
נא לבקר באתר בכתובת.http://solutions.brother.com/ :
שימוש במוצרים שאינם של  Brotherעלול לפגוע באיכות הסריקה ,ביצועי החומרה ואמינות המכשיר.

אם אתם נתקלים בקשיים עם המכשיר שלכם
קשיי סריקה
קושי

גורם

הצעות

שגיאות  TWAINאו
 WIAמופיעות
בהתחלת הסריקה.
)®(Windows

מנהל התקן  TWAINאו  WIAלא נבחר
כמקור הראשי ביישום הסריקה שלכם.

וודאו כי מנהל התקן  TWAINאו  WIAשל Brother
נבחר כמקור הראשי ביישום הסריקה שלכם.
לדוגמה ,בתוך Nuance™ PaperPort™ 12SE
לחצו על  Scan Settingsולאחר מכן על Select
לבחירת מנהל התקן  TWAIN/WIAשל .Brother

שגיאות TWAIN
מופיעות בהתחלת
הסריקה) .מקינטוש(

מנהל התקן  TWAINלא נבחר כמקור
הראשי ביישום הסריקה שלכם.

וודאו כי מנהל התקן  TWAINשל  Brotherנבחר
כמקור הראשי.
בתוך  ,Presto! PageManagerלחצו על File,
 Select Sourceובחרו את מנהל התקן TWAIN
של .Brother
משתמשי  Mac OS X v10.6.8, 10.7.xו10.8.x -
יכולים גם לסרוק מסמכים באמצעות מנהל התקן
סורק .ICA

זיהוי תווים אופטי אינו
פועל

 רזולוציית הסורק נמוכה מידי.
) למשתמשי (Macintosh
 Presto! PageManagerלא הותקן
במחשב שלכם.

 הגדילו את רזולוציית הסורק.
) למשתמשי מקינטוש(
וודאו כי התקנתם את  Presto! PageManagerעל
המחשב שלכם מהתקליטור המצורף.

קווים אנכיים מופיעים
על התמונה הסרוקה.

אבק נייר הצטבר על משטח פסי
הזכוכית.

נקו את פסי הזכוכית בתוך המכשיר .ראה "ניקוי
הסורק" בע"מ .(70
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קושי
התמונה הסרוקה
חסרה.

ם






עות
מובילי הנייר אינם מותאמים לרוחב
המסמך שלכם.
תכונת היישור האוטומטי הופעלה
בעת סריקת המסמך.
ההגדרות אינן מתאימות למסמך
שלכם .לדוגמה ,מסמך בגודל A4
הוזן כאשר  A5נבחר כגודל המסמך.

הכרטיס הוטען אופקית.





התמונה הסרוקה נוטה  מובילי הנייר אינם מותאמים לרוחב
המסמך שלכם.
הצידה.
 תכונת היישור האוטומטי הושבתה
בעת סריקת המסמך.

התאימו את מובילי הנייר לרוחב המסמך שלכם.
כאשר  Scan Sizeמוגדר למצב  Autoואתם
סורקים מסמך המכיל עמודים בגדלים רבים,
הכניסו את הניירות הצרים כשהם ישרים וקרובים
ככל הניתן למרכז המכשיר .אם המסמך אינו
נותר ישר במהלך הזנתו ,השתמש בהגדרת
.Continuous Scanning
השביתו את היישור האוטומטי.
וודאו כי הגדרות גודל המסמך מתאימות למסמך
שלכם.
טענו את הכרטיס אנכית.

 התאימו את מובילי הנייר לרוחב המסמך שלכם.
כאשר  Scan Sizeמוגדר למצב  Autoואתם
סורקים מסמך המכיל עמודים בגדלים רבים,
הכניסו את הניירות הצרים כשהם ישרים וקרובים
ככל הניתן למרכז המכשיר .אם המסמך אינו
נותר ישר במהלך הזנתו ,השתמש בהגדרת
.Continuous Scanning
 הפעילו את היישור האוטומטי.

מהירות הסריקה איטית הרזולוציה אינה מתאימה למסמך שלכם  .הקטינו את רזולוציית הסורק.
מדי.
המסמך לא הוזן.









אבק נייר הצטבר על משטח גלגלי
הזנת הנייר או לוחית ההפרדה.
יותר מידי מסמכים הוטענו בו-זמנית
במזין המסמכים האוטומטי.
עצמים זרים מצויים בתוך מזין
המסמכים האוטומטי.
המסמך דק או עבה מידי.
הגדרה מרחוק פועלת.
פליטת נייר הופסקה.
מכסה לוחית ההפרדה לא נסגר
כהלכה.
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נקו את לוחית ההפרדה וגלגל הזנת הנייר .לניקוי
לוחית ההפרדה ,ראה "החלפת לוחית ההפרדה"
בע"מ  176כיצד להוציא את לוחית ההפרדה
מהמכשיר ,נקו את הצד העשוי גומי של לוחית
ההפרדה עם מטלית רכה נטולת סיבים
שהורטבה במעט מים ואז חברו את לוחית
ההפרדה בתוך המכשיר .לניקוי גלגל הזנת
הנייר ,ראה "ניקוי הסורק" בע"מ .170
וודאו כי המסמך שלכם מקובל למכשיר .ראה
"מסמך מקובל" בע"מ (28
הוציאו את כל העצמים הזרים או פיסות הנייר
הקרועות מתוך מזין המסמכים האוטומטי.
בטלו את ההגדרה מרחוק.
סיימו לפלוט את הנייר.
סגרו היטב את מכסה לוחית ההפרדה עד
שייסגר לתוך המכסה הקדמי.

קושי
המסמך תקוע.

גורם





הצעות

אבק נייר הצטבר על משטח גלגלי
הזנת הנייר או לוחית ההפרדה.
עצמים זרים מצויים בתוך מזין
המסמכים האוטומטי.
המסמך לא מקובל למכשיר.
קבלה נסרקה מבלי להשתמש בגיליון
נשיאת הקבלות.







איכות הסריקה אל
קויה.

 אבק נייר הצטבר על משטח גלגלי
הזנת הנייר או לוחית ההפרדה.
 אבק נייר הצטבר על משטח פסי
הזכוכית בתוך המכשיר.
 רזולוציית הסורק נמוכה מידי.

המכשיר עוצר למשך  3המכשיר נכנס למצב חיסכון במנוע .אם
אתם סורקים ברציפות ,הטמפרטורה
שניות בין כל דף
הפנימית של המכשיר עשויה לעלות
במהלך סריקה.
ולגרום לכך שהמכשיר יכנס למצב של
חיסכון במנוע.

נקו את לוחית ההפרדה וגלגל הזנת הנייר .לניקוי
לוחית ההפרדה ,ראה "החלפת לוחית ההפרדה"
בע"מ  176כיצד להוציא את לוחית ההפרדה
מהמכשיר ,נקו את הצד העשוי גומי של לוחית
ההפרדה עם מטלית רכה נטולת סיבים
שהורטבה במעט מים ואז חברו את לוחית
ההפרדה בתוך המכשיר .לניקוי גלגל הזנת
הנייר ,ראה "ניקוי הסורק" בע"מ .170
הוציאו את כל העצמים הזרים או פיסות הנייר
הקרועות מתוך מזין המסמכים האוטומטי.
וודאו כי המסמך שלכם מקובל למכשיר .ראה
"מסמך מקובל" בע"מ .28
סרקו את הקבלה באמצעות גיליון נשיאת
הקבלות .ראה "טעינת קבלה" בע"מ  37ו"סריקת
קבלות באמצעות "(Windows®) BR-Receipts
בע"מ  90או "סריקת קבלות באמצעות BR-
) Receiptמקינטוש(" בע"מ .102

 נקו את לוחית ההפרדה וגלגל הזנת הנייר .לניקוי
לוחית ההפרדה ,ראה "החלפת לוחית ההפרדה"
בע"מ  176כיצד להוציא את לוחית ההפרדה
מהמכשיר ,נקו את הצד העשוי גומי של לוחית
ההפרדה עם מטלית רכה נטולת סיבים
שהורטבה במעט מים ואז חברו את לוחית
ההפרדה בתוך המכשיר .לניקוי גלגל הזנת
הנייר ,ראה "ניקוי הסורק" בע"מ .170
 נקו את פסי הזכוכית בתוך המכשיר .ראה "ניקוי
הסורק" בע"מ .170
הגדילו את רזולוציית הסורק.

זהו מצב רגיל וניתן להמשיך בסריקה .אם אתם
סורקים ברציפות ,הטמפרטורה הפנימית של
המכשיר עשויה לעלות ולגרום לכך שהמכשיר יכנס
למצב של חיסכון במנוע.

הערה
משך ההפסקה עשוי להשתנות על פי
תנאי הסריקה.
זליגת צבע נראית
בנתוני הסריקה.

ההגדרות אינן מתאימות לסוג המסמך
הנסרק.
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סמנו את תיבת הסימון Bleed Through
.Prevention/Remove Background Colour

קושי

גורם

הצעות

הצבעים בנתונים
הסרוקים כהים.

ההגדרות אינן מתאימות לסוג המסמך
הנסרק.

בצעו את אחת הפעולות הבאות:
 סמנו את תיבת הסימון Bleed Through
Prevention/Remove Background Colour
וסרוק מהמחשב שלכם.
 שנו את הבהירות לגבוהה יותר וסרקו מהמחשב
שלכם.
 שנו את הניגודיות לגבוהה יותר וסרקו מהמחשב
שלכם.
 שנו את  Scan Typeלהגדרת  Greyאו Colour
וסרקו מהמחשב שלכם.

דילוג על דף שאינו דף
ריק.

 המסמך בהיר מידי.
 פונקצית הדילוג על דפים ריקים אינה
מופעלת.

הפעילו את פונקצית הדילוג על דפים ריקים.

לא ניתן לסרוק מסמך
ארוך.

נייר ארוך לא נבחר לגודל המסמך.

בחרו  Long Paperלגודל המסמך .אם לא ניתן
לבחור  ,Long Paperהשביתו את היישור האוטומטי
והסריקה הדו-צדדית .בנוסף לכך ,בעת סריקה מלוח
הבקרה של המכשיר ,השביתו את Skip Blank
 Pageוהגדירו את  Scan Typeלאפשרות שאינה
 .Autoאז ניתן לבחור  Long Paperלגודל המסמך.
 תקיעת נייר ארוך בע"מ 193

לא ניתן להפעיל יישור
אוטומטי בעת ניסיון
לסרוק באמצעות
סריקה אל .USB

גודל המסמך מוגדר לאפשרות שאינה
.Auto

הגדירו את גודל המסמך .Auto

הזנה של דפים רבים.

המסמך לא טעון כהלכה.

טענו את המכשיר שלכם כהלכה )ראה "טעינת
מסמכים בגודל סטנדרטי" בע"מ  ,(33ונסו שנית.

)דגם ADS-1100W
בלבד(

לא נבחר מקש סריקה אל.

לחצו על מקש סריקה אל מואר ולאחר מכן על
.

לחצן
פועל.

אינו

קשיים עם כרטיסי פלסטיק
קושי

הצעות

גורם

כרטיס הפלסטיק תקוע .המכשיר הופעל כאשר כרטיס פלסטיק
הוכנס לתוכו.

שחררו את תקיעת הכרטיס )ראה "תקיעת כרטיס"
בע"מ (193
למניעת תקיעות עתידיות ,נא לא להשאיר כרטיס
פלסטיק בתוך המכשיר.

התמונה הסרוקה נוטה מוביל חריץ הכרטיסים לא מותאם לרוחב התאימו את מוביל חריץ הכרטיסים לרוחב כרטיס
הפלסטיק לפני הכנסת הכרטיס למכשיר.
כרטיס הפלסטיק.
הצידה.
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קושי

הצעות

גורם

שגיאת כרטיס פלסטיק המכסה העליון היה פתוח כאשר כרטיס
התרחשה כאשר כרטיס פלסטיק הוכנס לתוך המכשיר.
פלסטיק היה מוכנס
בתוך המכשיר.

)(ADS-1100W
סגרו את המכסה העליון ולחצו על

.

)(ADS-1600W
סגרו את המכסה העליון ולחצו על .Eject card
למניעת שגיאות עתידיות ,בצעו את אחת הפעולות
הבאות:
 נא לא לפתוח את המכסה העליון כאשר כרטיס
פלסטיק מוכנס בתוך המכשיר.
 סגרו את המכסה העליון לפני הכנסת כרטיס
פלסטיק לתוך המכשיר.
שגיאת כרטיס פלסטיק כרטיס פלסטיק הוכנס כאשר המכסה
העליון היה פתוח.
מתרחשת כאשר
המכסה העליון פתוח.

הוציאו את הכרטיס התקוע מהמכשיר .למניעת
שגיאה עתידית ,נא לא להכניס כרטיס פלסטיק לתוך
המכשיר כאשר המכסה העליון פתוח.

שגיאת כרטיס פלסטיק כרטיס פלסטיק הוכנס כאשר המכשיר
סורק באמצעות מזין המסמכים
מתרחשת כאשר
האוטומטי.
המכשיר סורק
באמצעות מזין
המסמכים האוטומטי.

פלטו החוצה את הכרטיס ושחררו את תקיעת
הכרטיס) .ראה "תקיעת כרטיסים" בע"מ (193
למניעת שגיאה עתידית ,נא לא להכניס כרטיס
פלסטיק לתוך המכשיר כאשר המכשיר סורק
באמצעות מזין המסמכים האוטומטי.

)דגם ADS-1600W
בלבד(
לא ניתן למחוק קיצור
דרך של סריקת כרטיס.

לסריקת כרטיס יש להשאיר לפחות
קיצור דרך אחד של סריקת כרטיס.

הוסיפו קיצור דרך חדש לפני מחיקת קיצור הדרך
שברצונכם למחוק.

קשיי תוכנה
קושי

הצעות

גורם

לא ניתן להתקין תוכנה.

)משתמשי ® Windowsבלבד(
הפעילו את תוכנית  Repair MFL-Pro Suiteשעל
התקליטור .התוכנית תתקן ותתקין מחדש את
התוכנה.

לא ניתן למצוא את
המספר הסידורי של
 Nuanceלהתקנת
Nuance PDF
Converter
.Professional 8

הזינו את המספר הסידורי של  Nuanceהמוצג על
שרוול אריזת תקליטור  MFL-Pro Suiteבעת
התקנת Nuance PDF Converter Professional
.8

לא ניתן להפעיל את
.ControlCenter4

הפעילו מחדש את המחשב והתחברו כמנהל
המערכת.

לא התחברתם למחשב כמנהל
המערכת.
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קושי

הצעות

גורם

לא ניתן לגלות כיצד
להפעיל את
ControlCenter4
)®(Windows

אינה מוצגת במגש המטלות ,בצעו
אם צלמית
את אחת הפעולות הבאות:
) למשתמשי ®Windows® XP, Windows Vista
ו(Windows® 7-
(Start), All Programs, Brother,
לחצו על
) ADS-XXXXXכאשר  XXXXXהוא שם הדגם
שלכם ואז לחצו על .ControlCenter4
 למשתמשי :Windows® 8
) ,(Brother Utilitiesואז לחצו על
לחצו על
הרשימה הנפתחת ובחרו את שם הדגם שלכם )אם
טרם נבחר( .לחצו על  SCANבסרגל הניווט השמאלי,
ואז לחצו על .ControlCenter4

לא ניתן להפעיל את
.ControlCenter2

לא התחברתם למחשב כמנהל המערכת.

לא ניתן לגלות כיצד
להפעיל את
ControlCenter2
)מקינטוש(

הפעילו מחדש את המחשב והתחברו כמנהל המערכת.

להפעלת  ControlCenter2לחצו על צלמית
) (ControlCenter2בתוך הסרגל .אם הצלמית
) (ControlCenter2אינה מוצגת בסרגל ,לחצו על Go
מסרגל תפריט  Finderועל Applications,
 Brotherולאחר מכן לחצו פעמים על הצלמית
) .(ControlCenter2הצלמית
) (ControlCenter2תופיע בתוך הסרגל.

)דגם ADS-1100W
בלבד(
לא ניתן לגלות כיצד
להגדיר את תצורת
ההגדרות לסריקה מלוח
הבקרה של המכשיר.

השתמשו בהגדרה מרחוק או ניהול מבוסס אינטרנט.
ראה "הגדרת מכשיר  Brotherמהמחשב שלכם" בע"מ
 165או "הפעלת "Web Based Management
בע"מ .114

)דגם ADS-1100W
בלבד(
לא ניתן למצוא כתובת
 IPשל המכשיר.

הפעילו הגדרה מרחוק ובחרו  Networkבעץ התיקיות.
ראה "הגדרת מכשיר  Brotherמהמחשב שלכם"
בע"מ .165

לא ניתן לשמור את
ההגדרות בהגדרה
מרחוק או ניהול מבוסס
אינטרנט.

 המכשיר מעבד נתונים.
 תצורת המכשיר מוגדרת מלוח
הבקרה.
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 המתינו עד שהמכשיר מסיים את עיבוד הנתונים
ונסו שנית.
 הפסיקו את הגדרת התצורה של המכשיר מלוח
הבקרה.

קושי

גורם

הצעות

לא ניתן להתחיל
בהגדרה מרחוק.

 המכשיר כבוי.

 הפעילו את המכשיר ונסו שנית.

 המכשיר לא מחובר למחשב שלכם.

 חברו את המכשיר למחשב שלכם ונסו שנית.

 המכשיר במצב שינה.
 לחצו על
ונסו שנית.

 התחוללה שגיאה.
 המכשיר סורק.
 תצורת המכשיר מוגדרת מלוח
הבקרה.

או פתחו את המכסה העליון

 מחקו את כל השגיאות ונסו שנית.
 המתינו עד לסיום הסריקה ונסו שנית.
 הפסיקו את הגדרת התצורה של המכשיר מלוח
הבקרה.

קשיי רשת
קושי

הצעות

לא ניתן לסרוק ברשת.

וודאו כי המכשיר שלכם מופעל ומקוון ובמצב  .Readyבדקו את הגדרות הרשת
הנוכחיות.
ראה "אבחון ותיקון תקלות" במדריך למשתמש ברשת.

תכונת סריקת רשת אינה פועלת

)משתמשי ®(Windows
יש להגדיר את תוכנת האבטחה/חומת אש של צד שלישי כדי לאפשר סריקת
רשת .להוספת יציאת  54925לסריקת רשת ,הזינו את המידע הבא:
בשם :הזינו כל תיאור ,לדוגמה .Brother NetScan
במספר יציאה :הזינו 54925
בפרוטוקול :נבחר .UDP
נא לעיין במדריך ההוראות המצורף לתוכנת אבטחה/חומת אש של צד שלישי או
לפנות ליצרן התוכנה.
)למשתמשי מקינטוש(
בחרו מחדש את המכשיר שלכם ביישום  Device Selectorמרשימת הדגמים
בתוך .ControlCenter2

לא ניתן להתקין את תוכנת .Brother

)משתמשי ®(Windows
אם מופיעה אזהרת  Security Softwareעל מסך המחשב במהלך ההתקנה,
החליפו את הגדרות אבטחת התוכנה כדי לאפשר לתוכנית ההגדרה של מוצר
 Brotherאו תכנית אחרת לפעול.
)למשתמשי מקינטוש(
אם אתם משתמשים בפונקצית חומת אש של תוכנת אבטחה נגד רוגלות או
וירוסים ,השביתו אותה זמנית ואז התקינו את תוכנת .Brother

לא ניתן להתחבר לרשת אלחוטית

בדקו את הגדרות הרשת האלחוטית הנוכחיות.

אפסו את הגדרות הרשת

ראה "איפוס המכשיר" בע"מ .206
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קשיים אחרים
קושי

הצעות

גורם

המכשיר במצב סרק ומשך הזמן המצוין
המכשיר במצב שינה
)מצב חיסכון באנרגיה( .בהגדרת זמן שינה חלף.

בצעו את אחת הפעולות הבאות:
 לחצו על

.

 פתחו את המכסה העליון.
 טענו את המסמך שלכם.
 הכניסו כרטיס פלסטיק לחריץ הכרטיסים.
המכשיר במצב לא
מקוון.

המכשיר לא מחובר למחשב שלכם.
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חברו את המכשיר למחשב והפעילו אותו.

מידע על המכשיר
בדיקת המספר הסידורי
)(ADS-1100W
הפעילו את יישום .ControlCenter
®Windows 
) (ControlCenter4במגש המטלות ואז בחרו  Openמתוך התפריט .חלון
 1לחצו על צלמית
 ControlCenter4יופיע על המסך.
 2לחצו על לשונית ) Device Settingsהדוגמה למטה היא של מצב הבית(.

 מקינטוש
) (ControlCenter2בתוך הסרגל.
 1לחצו על צלמית
חלון  ControlCenter2יופיע על המסך.
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 2לחצו על לשונית .Device Settings

לחצו על לחצן  .Scan to Net Settingsחלון  Web Based Managementיופיע על המסך.
בחרו  Maintenance Informationבלשונית  .Generalהחלון מציג את המספר הסידורי של המכשיר שלכם.

)(ADS-1600W
לחצו על

)הגדרות(.

לחצו על ▲או ▼ להצגת .Machine Info
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לחצו על .Machine Info
לחצו על  .Serial No.על הצג יופיע המספר הסידורי של המכשיר שלכם.

מאופשר/מושבת רת"ם אלחוטית
)(ADS-1100W
פתחו את המכסה העליון ) (1ואת המכסה הקדמי ).(2

לחצו על

למשך כחמש שניות עד שהמכשיר מצפצף.

סגרו את המכסה הקדמי .כאשר הרת"ם האלחוטית מופעלת ,נורית  WiFiנדלקת .כאשר הרת"ם האלחוטית
מושבתת ,נורית  WiFiכבויה.
)(ADS-1600W
לחצו על

)הגדרות(.

לחצו על .Network
לחצו על ▲ או ▼ לבחירת .WLAN Enable
לחצו על .WLAN Enable
לחצו על ) Onאו .(Off
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פונקציות איפוס
פונקציות האיפוס הבאות עומדות לרשותכם:
 רשת
ניתן לאפס את הגדרות הרשת ,כגון סיסמה וכתובת  ,IPלהגדרות ברירת המחדל.
 פנקס כתובות )דגם  ADS-1600Wבלבד(
ניתן לאפס את הגדרת פנקס הכתובות.
 כל ההגדרות
ניתן לאפס את כל ההגדרות להגדרות ברירת המחדל.
חברת  Brotherממליצה מאוד לבצע הליך זה לפני העברת או השלכת המכשיר.
חשוב
נתקו את כבל הממשק לפני בחירת  Networkאו .All Settings

איפוס המכשיר
)(ADS-1100W
הפעילו את יישום .ControlCenter
®Windows 
) (ControlCenter4במגש המטלות ואז בחרו  Openמתוך התפריט .חלון
 1לחצו על צלמית
 ControlCenter4יופיע על המסך.
 2לחצו על לשונית ) Device Settingsהדוגמה למטה היא של מצב הבית(.
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 מקינטוש
.( בתוך הסרגלControlCenter2)
 לחצו על צלמית1
. יופיע על המסךControlCenter2 חלון
.Device Settings  לחצו על לשונית2

. יופיע על המסךWeb Based Management  חלון.Scan to Net Settings לחצו על לחצן
.Administrator  בלשוניתReset Menu בחרו

.All Settings  אוNetwork  לפונקציתReset לחצו על
. לאיפוס המכשירYes לחצו על
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הערה
ניתן גם לאפס את הגדרות הרשת באמצעות הפעולות הבאות:
 1פתחו את המכסה העליון ) (1ואת המכסה הקדמי ).(2

למשך כחמש שניות עד שהמכשיר מצפצף.

 2לחצו על

)(ADS-1600W
לחצו על

)הגדרות(.

לחצו על ▲ או ▼ להצגת .Initial Setup
לחצו על  Initial Setupולאחר מכן על .Reset
לחצו על סוג הסריקה שברצונכם לבצע.
לחצו על  Yesלאישור.
לחצו על  Yesלמשך  2שניות לאתחול המכשיר.

עדיפות סריקה )דגם  ADS-1100Wבלבד(
ניתן להגדיר את תצורת מקש ברירת המחדל של הסריקה אל על לוח הבקרה של המכשיר .כאשר הסריקה הסתיימה,
המקש יהבהב אם הוא זמין.
הפעילו את יישום .ControlCenter
®Windows 
) (ControlCenter4במגש המטלות ואז בחרו  Openמתוך התפריט.
 1לחצו על צלמית
חלון  ControlCenter4יופיע על המסך.
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 2לחצו על לשונית ) Device Settingsהדוגמה למטה היא של מצב הבית(.

 מקינטוש
) (ControlCenter2בתוך הסרגל.
 1לחצו על צלמית
חלון  ControlCenter2יופיע על המסך.
 2לחצו על לשונית .Device Settings

לחצו על לחצן  .Remote Setupחלון ההגדרות מרחוק יופיע על המסך )הדוגמה למטה היא של ®.(Windows
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בחרו את עץ התיקיות.

בחרו את מקש הסריקה אל שברצונכם להשתמש בו כברירת המחדל מהרשימה הנפתחת .Scan Priority
לחצו על  Applyולאחר מכן על .OK
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מפרטים

A
כללי
הערה

פרק זה מציג סיכום של מפרטי המכשיר .למפרטים נוספים נא לבקר בכתובת.http://www.brother.com/ :

קיבולת זיכרון

)דגם  128 - (ADS-1100Wמ"ב
)דגם  256 - (ADS-1600Wמ"ב

תקן

מקור אספקת חשמל )מתאם זרם
חילופין(

זרם חילופין 100-240 :וולט 50/60 ,הרץ
זרם ישר 24 :וולט 1 ,אמפר

צג גבישים נוזליים )) (LCDדגם  ADS-1600Wבלבד(

מסך מגע של  2.7אינטש ) 67.5מ"מ(  TFTגבישים
נוזליים צבעוניים1

צריכת

חשמל2

סריקה

3

כ 14-וואט

מצב Ready

כ 4.0-וואט

מצב שינה

כ 1.5-וואט

כבוי

כ 0.25-וואט
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ממדים

משקלים

)דגם  - (ADS-1100Wכ 1.5-ק"ג
)דגם  - (ADS-1600Wכ 1.6-ק"ג

טמפרטורה  -הפעלה

5 - 35 °C

לחות  -הפעלה

20 - 80 %

מזין מסמכים אוטומטי

עד  20דפים )נייר 80 :גר'/מ"ר גודל  A4או פחות מ 2-מ"מ
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גודל מסמך

דפים רבים
דף יחיד

1

נמדד אלכסונית.

2

נמדד כאשר המכשיר מחובר למחשב שלכם.

רוחב

 51-215.9מ"מ

אורך

 70-297מ"מ

רוחב

 51-215.9מ"מ

אורך

 297-863מ"מ

 3בעת סריקה דו-צדדית )דופלקס(

סורק
כן/כן

צבעוני/שחור-לבן
®Windows

Windows® XP 1/Windows Vista®/Windows® 7/Windows® 8

מקינטוש

Mac OS X v10.6.8, 10.7.x, 10.8.x2

תואם WIA

®Windows

Windows® XP 1/Windows Vista®/Windows® 7/Windows® 8

תואם ICA

מקינטוש

Mac OS X v10.6.8, 10.7.x, 10.8.x2

תואם ®ISIS

®Windows

Windows® XP 1/Windows Vista®/Windows® 7/Windows® 8

עומק צבע

קלט

עיבוד צבע של  30סיביות

פלט:

עיבוד צבע של  24סיביות

משובץ

עד 1200 x 1200 dpi

אופטי

עד 600 x 600 dpi

תואם TWAIN

רזולוציה
רוחב סריקה

 212מ"מ

סקאלה אפורה

 256רמות

מהירות מקסימאלית

למפרטים נוספים נא לבקר בכתובת. http://www.brother.com/ :

1

 Windows® XPבמדריך למשתמש זה כולל את  Windows® XP Home Editionו.Windows® XP Professional -

 2לעדכוני מנהלי ההתקנים האחרונים של  Mac OS Xשאתם משתמשים בו ,נא לבקר במרכז הפתרונות של  Brotherבכתובת:
.http://solutions.brother.com/

תכונת סריקה ישירה )סריקה אל (USB
מדיה תואמת

כונן זיכרון הבזק

ממשק

 USB 1.1מהירות מלאה

1

1USB

אחסון המוני  USBתקני עד  32ג"ב
פורמט תמיכהFAT12/FAT16/FAT32/exFAT:
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ממשקים
מהירות2 1

USB

 USB 2.0עתיר

רת"ם אלחוטית

) IEEE 802.11b/g/nמצב תשתית/מצב אד-הוק(

1

למכשיר שלכם ממשק  USB 2.0עתיר מהירות .ניתן גם לחבר את המכשיר למחשב עם ממשק .USB 1.1

2

יציאות  USBשל צדדים שלישיים אינן נתמכות.

רשת
הערה
למידע נוסף על מפרטי רשת ,ראה מדריך למשתמש לרשת.

רת"ם אלחוטית

ניתן לחבר את המכשיר שלכם לרשת לסריקת רשת והגדרה מרחוק .נכללת גם תוכנת ניהול
רשת  BRAdmin Light1של .Brother

אבטחת רשת אלחוטית

SSID (32 characters), WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK
)(AES

תוכנית שירות לתמיכה
בהגדרות
1

™AOSS

כן

WPS

כן

אם אתם זקוקים לניהול סורק מתקדם יותר ,השתמשו בגרסת תוכנית השירות  BRAdmin Professionalהאחרונה של
 Brotherהזמינה להורדה מאתר . http://solutions.brother.com/
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דרישות מחשב
מערכות הפעלה ופונקציות תוכנה נתמכות
פלטפורמת מחשב וגרסת
מערכת הפעלה

Windows® XP
מערכת
 SP2) Homeאו
הפעלה
® Windowsיותר(2
Windows® XP
Professional
) SP2או יותר(2

פונקציות ממשק
מחשב
תוכנה
הנתמכות אישי
על ידי
המחשב
האישי
סריקה

מהירות
מינימאלית של
המעבד

 RAM RAMשטח פנוי על
מינימאלי מומלץ הכונן הקשיח
להתקנה
למנהלי ליישומי
התקנים ם

®Intel
USB
Pentium® II
802.11b/
 g/nאלחוטי או שווה ערך

128
מ"ב

256
מ"ב

150
מ"ב

®Intel
Pentium® II
או שווה ערך
 64סיביות
) Intel® 64או
 (AMD64נתמך
CPU

512
מ"ב

 1ג"ב

500
מ"ב

 1ג"ב
)32
סיביות(
 2ג"ב
)64
סיביות(

 1ג"ב
)32
סיביות(
 2ג"ב
)64
סיביות(

650
מ"ב

 1ג"ב

 2ג"ב

 80מ"ב

Windows
Vista®2
Windows® 7 2
Windows® 82

מעבד ®Intel

מקינטוש

Mac OS X
v10.6.8

USB 1

מערכת
הפעלה

OS X v10.7.x
OS X v10.8.x

802.11b/
 g/nאלחוטי

 1.0ג"ב

 2ג"ב

תנאים:
 1יציאות  USBשל צדדים שלישיים אינן נתמכות.
 2יישום  Nuance™ PaperPort™ 12SEתומך ®Windows
 SP3) XP Homeאו יותר( SP3) XP Professional ,או
יותר( SP2) Windows Vista,או יותר(Windows® 7 ,
ו.Windows® 8-

למנהלי ההתקנים העדכניים ביותר ,נא
לבקר באתר בכתובת:
/http://solutions.brother.com
כל הסימנים המסחריים ושמות המותגים והמוצרים הם קניין
החברות שלהם.
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B

נספח

הזנת טקסט )דגם  ADS-1600Wבלבד(
כאשר עליכם להזין טקסט למכשיר המקלדת תופיע על מסך המגע .לחצו על
ותווים מיוחדים.

למעבר בין אותיות ,מספרים

הערה
 כדי לשנות אותיות קטנות או גדולות לחצו על

.

 ניתן לשנות את הגדרות המקלדת על מסך המגע.
)למידע נוסף ,ראה "שינוי הגדרת המקלדת" בע"מ .(9

הכנסת רווחים
להזנת רווח ,לחצו על  .Spaceאו שניתן ללחוץ על ◄ להזזת הסמן.
הערה
התווים הזמינים עשויים להשתנות מארץ לארץ.

ביצוע תיקונים
אם הזנתם תו לא נכון וברצונכם לשנותו ,לחצו על ◄ להזזת הסמן לסימון התו הלא נכון .לחצו על
את התו הנכון .ניתן גם להשתמש בסמן כדי לשוב אחורה ולהכניס אותיות.
לחצו על

לכל תו שברצונכם למחוק ,או לחצו ממושכות על
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למחיקת כל התווים.

ואז הזינו מחדש

נורות סימון מצב )דגם  ADS-1100Wבלבד(
סימני נורת סימון המצב שבטבלה למטה מופיעים באיורים בפרק זה.
נורת סימון מצב מופעלת.
נורת סימון מצב מהבהבת במהירות.
נורת סימון מצב מהבהבת באיטיות.
נורת סימון מצב כבויה.
סטאטוס
מצב Ready

תיאורים
1

/

1

/

1

/

1

/

2

/

3

/

המכשיר מוכן לסרוק.
המכשיר במצב שינה )מצב
חיסכון באנרגיה( .המכשיר
פועל כאילו הוא כבוי .בצעו את
אחת הפעולות הבאות להפעלת
המכשיר:

מצב שינה
.
לחצו על
פתחו את המכסה העליון.
טענו את המסמך שלכם.
המכשיר יכנס למצב .Ready
בחירת סריקה
אל המחשב
האישי

1

/

1

/

1

/

1

/

1

/

1

/

2

/

נבחרה סריקה אל המחשב
האישי .להתחלת סריקה ,לחצו
על

בחירת סריקה
אל USB

1

/

.

נבחרה סריקה אל .USB
להתחלת סריקה ,לחצו על
.

בחירת סריקה
אל התקן רשת 1

1

/

1

/

בחירת סריקה
אל התקן רשת 2

1

/

1

/

2

/

2

/

נבחרה סריקה אל התקן רשת
.1
להתחלת סריקה ,לחצו על
.

1

/

נבחרה סריקה אל התקן רשת
.2
להתחלת סריקה ,לחצו על
.

חיבור )סריקה
אל המחשב
האישי(

החיבור בין המכשיר לבין
ההתקן שלכם בתהליך.

חיבור )סריקה
אל התקן רשת 1
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תיאורים

סטאטוס
חיבור )סריקה
אל התקן רשת 2

החיבור בין המכשיר לבין
ההתקן שלכם בתהליך.

חיבור )סריקה
ממחשב אישי(
חיבור )הגדרת
רת"ם אלחוטית
בלחיצה אחת(

הגדרת רת"ם אלחוטית
בלחיצה אחת בתהליך.

סריקה )סריקה
אל המחשב
האישי(
סריקה )סריקה
אל (USB
הסריקה בתהליך.

סריקה )סריקה
אל התקן רשת 1
סריקה )סריקה
אל התקן רשת 2
סריקה )סריקה
ממחשב אישי(
שליחה )סריקה
אל התקן רשת 1

המכשיר שולח את הנתונים
הסרוקים להתקן הרשת.

שליחה )סריקה
אל התקן רשת 2
פליטת נייר

המכשיר פולט את המסמך או
כרטיס הפלסטיק.

פליטת כרטיס
פלסטיק

המכשיר פולט את כרטיס
הפלסטיק.

הפסקת הפליטה

המכשיר הפסיק לפלוט את
המסמך או כרטיס הפלסטיק.
כדי להמשיך בפליטה ,לחצו על
.
הגדרה מרחוק בתהליך.
לביטול הגדרה מרחוק ,לחצו
על לחצן Cancel
בחלון Remote Setupעל
המחשב שלכם.

הגדרה מרחוק
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תיאורים

סטאטוס

דילוג על כל הדפים הסרוקים
כדפים ריקים .לחצו על
ובצעו את אחת הפעולות
הבאות:
 שימו את המסמך שלכם
כשהוא פונה כלפי מטה,
הקצה העליון קודם במזין
המסמכים האוטומטי.
 הגדירו .Blank Page Skip
בצעו את אחת הפעולות
הבאות:
 שינוי הגדרות סריקה
)(ControlCenter4
)® (Windowsבע"מ 65
 שינוי הגדרות סריקה
)(ControlCenter2
)מקינטוש( בע"מ 84
 שינוי הגדרות סריקה אל
המחשב האישי
)® (Windowsבע"מ
141
 שינוי הגדרות סריקה אל
המחשב האישי
)מקינטוש( בע"מ 147

דילוג על כל
העמודים
הריקים

החלפת לוחית
הפרדה

החליפו את לוחית ההפרדה
בחדשה .ראה "החלפת לוחית
ההפרדה" בע"מ .176

החלפת גלגל
הזנת נייר

החליפו את גלגל הזנת הנייר
בחדש .ראה "החלפת גלגל
הזנת הנייר" בע"מ .179

החלפת חלקים

החליפו את לוחית ההפרדה
וגלגל הזנת הנייר בחדשים.
ראה "החלפת לוחית ההפרדה"
בע"מ  176ו"החלפת גלגל
הזנת הנייר" בע"מ .179
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סטאטוס

ובצעו את אחת

לחצו על
הפעולות הבאות:
 סריקה אל מחשב אישי
חברו את המכשיר ואת
המחשב שלכם עם כבל
.USB
 סרקו להתקן רשת /1התקן
רשת 2
בדקו את הדברים הבאים
ונסו שנית.
 הרת"ם האלחוטית
מאופשרת.
 הגדרות הרשת נכונות
 נקודת הגישה/נתב
האלחוטיים שלכם
מופעלים.

כבל  USBלא
מחובר )סריקה
אל המחשב
האישי(
רשת לא מחוברת
)סריקה אל התקן
רשת /1התקן
רשת (2

המכסה הקדמי
פתוח

סגרו את המכסה הקדמי של
המכשיר.

תקיעות מסמכים

שחררו את תקיעת המסמכים.
ראה "תקיעת מסמכים" בע"מ
191

תקיעת כרטיס
פלסטיק

משכו את כרטיס הפלסטיק
החוצה מהמכשיר.

המכסה העליון
פתוח

סגרו את המכסה העליון .נא לא
לפתוח את המכסה העליון כאשר
כרטיס פלסטיק מוכנס בתוך
חריץ הכרטיסים.

כרטיס פלסטיק
מוכנס

משכו את כרטיס הפלסטיק
החוצה מהמכשיר .נא לא להכניס
כרטיס פלסטיק כאשר המכסה
העליון פתוח.
המכשיר שלכם אינו יכול לשמור
על כונן זיכרון הבזק  USBאם
הוא מכיל יותר מידי קבצים .נתקו
את התקן זיכרון הבזק ,USB

יותר מידי קבצים
ב) USB-סריקה
אל (USB

למחיקת
לחצו על
קבצים או תיקיות שלא נעשה
בהם שימוש מתיקיית השורש
של כונן זיכרון ההבזק  USBונסו
שנית.
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סטאטוס

המספר הסידורי המרבי לשם

לא ניתן
להשתמש בשם
קובץ )סריקה אל
(USB

הקובץ הושג .לחצו על
למחיקת קבצים שלא נעשה בהם
שימוש מכונן זיכרון הבזק USB
ונסו שנית.

התקן בלתי ניתן
לשימוש )סריקה
אל (USB

התקן  USBלא נתמך מוכנס
לתוך ממשק  USBישיר .הוציאו
את התקן  USBהלא נתמך ,כגון
עכבר ,מממשק  USBהישיר.

התקן  USBבלתי
ניתן לשימוש
)סריקה אל
(USB

התקן בלתי שמיש הוכנס לתוך
יציאת  .USBנתקו את ההתקן,
כבו את המכשיר והפעילו אותו
שנית.

רכזת  USBלא
נתמכת )סריקה
אל (USB

רכזת או כונן זיכרון הבזק USB
עם רכזת הוכנס לממשק USB
ישיר .הוציאו את ההתקן הלא
נתמך ,כגון רכזת  USBאו כונן
זיכרון הבזק  USBעם רכזת
ממשק  USBהישיר.

אימות שגיאה
)סריקה אל שרת
(FTP

שגיאת אימות שרת התרחשה כי
שם משתמש וסיסמה לאתר
 FTPשהזנתם לא נכונים או לא
מוגדרים נכון .בדקו כי שם
המשתמש והסיסמה הוגדרו או
הוזנו נכון ונסו שנית.

השבתת שרת
)סריקה אל שרת
(FTP

בדקו את הדברים הבאים ונסו
שנית.
 הגדרות הרשת נכונות
 נקודת הגישה/נתב
האלחוטיים שלכם מופעלים.
 שרת  FTPמרחוק מופעל.
 השם )או כתובת  (IPשל
שרת  FTPמרחוק נכונים.
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תיאורים

שגיאת שליחה
)סריקה אל שרת
(FTP

בדקו את הדברים הבאים ונסו
שנית.
 יש לכם רשות בכתב
לתיקיית היעד.
 הכונן הקשיח המכיל את
תיקיית היעד אינו מלא.
)לדוגמה ,אם הכונן הקשיח
מלא ,פנו שטח כונן ונסו
שנית(.

הזיכרון אזל
)סריקה אל
(USB

הזיכרון של המכשיר מלא
והמכשיר אינו יכול לסרוק את
המסמך בשלמותו .לחצו על

הזיכרון אזל
)סריקה אל שרת
(FTP

בצעו את אחת
הפעולות הבאות:
 הקטינו את רזולוציית
הסורק.
 הפחיתו את מספר
המסמכים.

הזיכרון אזל
)סריקה אל
המחשב האישי(
הזיכרון אזל
)סריקת שירותי
אינטרנט(
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סטאטוס

המכשיר אינו יכול לאתר נקודת
גישה/נתב אלחוטיים מאופשרי
 WPSאו ™ .AOSSאם
ברצונכם להגדיר את תצורת
ההגדרות האלחוטיות שלכם
באמצעות  WPSאו ™,AOSS
עליכם להפעיל יחד את
המכשיר ונקודת הגישה/נתב
האלחוטיים שלכם .אשרו כי
נקודת הגישה/נתב אלחוטיים
שלכם תומכי  WPSאו
™ AOSSונסו להתחיל שנית.
אם אינכם יודעים כיצד להפעיל
את נקודת הגישה/נתב
האלחוטיים שלכם באמצעות
 WPSאו ™ ,AOSSעיינו
בתיעוד המצורף לנקודת
הגישה/נתב האלחוטיים שלכם,
פנו אל יצרן נקודת הגישה/נתב
האלחוטיים שלכם או למנהל
הרשת.

שגיאת הגדרת
רת"ם אלחוטית
בלחיצה אחת

הגדרת רת"ם אלחוטית
בלחיצה אחת נכשלה .כבו
והפעילו את המכשיר ונסו
להגדיר שנית.
אותרו נקודות גישה אלחוטיות
מאופשרות  WPSאו
™ AOSSאו יותר .בצעו את
אחת הפעולות הבאות:
אשרו כי רק לנקודת גישה/נתב
אלחוטי אחד בטווח מאופשר
 WPSאו ™ AOSSונסו
שנית.
נסו להגדיר שנית לאחר מספר
דקות כדי להימנע משיבושים
מנקודות גישה אחרות.
1

כאשר נורת סימון מצב זמינה:
אחרת:

2

כאשר כרטיס פלסטיק מוכנס לתוך המכשיר:
אחרת:

3

כאשר כל נורות זימון המצב למעט נורת  WiFiכבויות▲ :
אחרת:
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סימני קריאת שירות
אם קיימת שגיאה שהמשתמש אינו יכול לפתור ,יציין המכשיר שיש צורך בקריאת שירות באמצעות הפעלת כל נורות
סימון המצב כפי שניתן לראות למטה.

אם מופיעים סימני קריאת השירות המוצגים לעיל ,כבו והפעילו את המכשיר ונסו לסרוק שנית.
אם השגיאה לא נפתרה לאחר כיבוי והדלקת המכשיר ,לחצו על
בטבלה למטה לזיהוי השגיאה.

 .נורות סימון המצב ידלקו כפי שניתן לראות

ציינו את נורת סימון המצב ודווחו על השגיאה למפיץ שלכם או לשירות הלקוחות של .Brother
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מספרי Brother
חשוב
לסיוע טכני ,נא לפנות לשירות לקוחות בארץ שבה קניתם את המכשיר .יש לבצע את השיחות מתוך אותה ארץ.
 רישום המוצר שלכם
 ש"ש )שאלות שכיחות(
 לשירות לקוחות

רישום המוצר שלכם
נא למלא את תעודת האחריות של  ,Brotherאו שניתן לנוחותכם לרשום את המוצר החדש באופן היעיל ביותר באינטרנט
בכתובת:

http://www.brother.com/registration/

ש"ש )שאלות שכיחות(
מרכז הפתרונות של  Brotherמספק את כל השירותים הדרושים למכשיר  Brotherשלכם תחת קורת גג אחת .ניתן
להוריד את מסמכי התוכנות ותוכניות השירות האחרונים ,לקרוא שאלות שכיחות ועצות לאבחון ותיקון תקלות וללמוד
כיצד להפיק את המרב ממוצר  Brotherשלכם.

http://solutions.brother.com/
הערה
 ניתן לבדוק כאן את העדכונים של מנהלי ההתקנים של .Brother
 לעדכון הביצועים של המכשיר שלכם ,בדקו כאן לשדרוגי הקושחה האחרונים.

לשירות לקוחות
נא לבקר בכתובת  http://www.brother.com/לפרטי קשר על מפיץ  Brotherהמקומי שלכם.
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נא לבקר אותנו באינטרנט בכתובת:
http://www.brother.com/
המכשירים מאושרים לשימוש בארץ שבה הם נרכשו בלבד .חברות  Brotherמקומיות
והמפיצים שלהן תומכים אך ורק במכשירים שנרכשו בארצותיהם.

www.brotherearth.com

