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  מדריכים למשתמש והיכן ניתן למצוא אותם?

  היכן הוא נמצא?  מה מצוי בו?  איזה מדריך?

פעלו על פי ההוראות להגדרת המכשיר שלכם   מדריך הגדרות מהיר
והתקנת מנהלי ההתקנים והתוכנה למערכת 

  משתמשים בו.ההפעלה וסוג החיבור שאתם 

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

  הבטיחות.

  מודפס/בקופסה

למדו על פעולות הסריקה ותכונות האבטחה וכיצד   מדריך למשתמש
לבצע פעולות תחזוקה שוטפת וראו עצות לאבחון 

  ותיקון תקלות.

/מרכז PDFקובץ 
    Brother 1הפתרונות של

מדריך זה מספק מידע מועיל על הגדרות רשת   מדריך למשתמש ברשת
אלחוטית והגדרות אבטחה בעת שימוש במכשיר 

Brother .  ניתן למצוא גם מידע על פרוטוקולים
נתמכים למכשיר שלכם ועצות מפורטות על אבחון 

  ותיקון תקלות. 

/מרכז PDFקובץ 
    Brother 1הפתרונות של

מדריך חיבור לאינטרנט (דגם 
ADS-1600W (בלבד  

המדריך מספק מידע מועיל על גישה לשירותי 
, ועל הורדת תמונות  Brotherאינטרנט ממכשיר

  וטעינת קבצים ישירות משירותי אינטרנט. 

/מרכז PDFקובץ 
    Brother 1הפתרונות של

מדריך הדפסה/סריקה ניידת של 
iPrint&Scan שלBrother     

מספק מידע מועיל על גישה לשירותי  המדריך
, ועל הורדת תמונות  Brotherאינטרנט ממכשיר

  וטעינת קבצים ישירות משירותי אינטרנט. 

/מרכז PDFקובץ 
    Brother 1הפתרונות של

של   Image Viewerמדריך
Brother   לאנדרואיד  

מדריך זה מספק מידע מועיל על שימוש במכשיר 
האנדרואיד הנייד שלכם לצפייה ועריכה של מסמכים 

  .Brotherשנסרקו על ידי מכשיר 

/מרכז PDFקובץ 
    Brother 1הפתרונות של

של   ScanViewerמדריך
Brother   למכשירiOS/OS X  

מדריך זה מספק מידע מועיל על שימוש במכשיר 
iOS  מקינטוש שלכם לצפייה ועריכה של או מחשב

ונשמרו  Brotherמסמכים שנסרקו על ידי מכשיר 
  .iCloudבתוך 

/מרכז PDFקובץ 
    Brother 1הפתרונות של
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  כיצד להתחיל

  לאן לפנות למידע נוסף?  מה אני יכול לעשות?  יישומים  תכונות

אל סריקה 
מחשב 
  אישי

סריקה אל 
  תמונה

ControlCenter4 
(Windows®) 

ControlCenter2  
  (מקינטוש)

סריקת מסמכים ישרות ליישום 
  גראפי לעריכת תמונות.

לסריקה מלוח הבקרה של 
  המכשיר:

שמירת מסמכים סרוקים במחשב 
   126בע"מ שלכם 

 ControlCenter4לסריקה מתוך 
)®(Windows:  

 מצב בית: סריקה בסיסית 
  52בע"מ 

  מצב מתקדם: סריקה בסיסית
  58בע"מ 

 ControlCenter2לסריקה מתוך 
  (מקינטוש):

תמונה (דוגמה: תצוגה מקדימה 
  71בע"מ של אפל) 

סריקה אל 
זיהוי תווים 

  אופטי

סריקת המסמך שלכם והמרתו 
הטקסט ניתן  לקובץ טקסט.

לעריכה באמצעות תוכנת 
מעבד התמלילים המועדפת 

  עליכם.

מלוח הבקרה של לסריקה 
  המכשיר:

שמירת מסמכים סרוקים במחשב 
   126בע"מ שלכם 

 ControlCenter4לסריקה מתוך 
)®(Windows:  

  מצב בית: סריקה בסיסית
  52בע"מ 

  מצב מתקדם: סריקה בסיסית
  58בע"מ 

 ControlCenter2לסריקה מתוך 
  (מקינטוש):

זיהוי תווים אופטי (יישום עיבוד 
  72בע"מ תמלילים) 
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  לאן לפנות למידע נוסף?  מה אני יכול לעשות?  יישומים  תכונות

סריקה אל 
מחשב 

אישי 
  (המשך)

סריקה אל 
  דוא"ל

ControlCenter
4  

(Windows®) 

ControlCenter
2  

  (מקינטוש)

  (המשך)

סריקת המסמך שלכם ליישום 
ברירת המחדל של הדוא"ל כך 

שניתן לשלוח את העבודה 
  הסרוקה כקובץ מצורף.

מלוח הבקרה של לסריקה 
  המכשיר:

שמירת מסמכים סרוקים במחשב 
   126בע"מ שלכם 

 ControlCenter4לסריקה מתוך 
)®(Windows:  

  מצב בית: סריקה בסיסית
  52בע"מ 

  מצב מתקדם: סריקה בסיסית
  58בע"מ 

 ControlCenter2לסריקה מתוך 
  (מקינטוש):

   73 בע"מדוא"ל 

סריקה אל 
  קובץ

סריקת המסמך שלכם ושמירתו 
בתיקיה על הכונן הקשיח באחד 

מסוגי הקבצים המוצגים 
אם  ברשימת סוגי הקבצים.

ברצונכם לסרוק את המסמך 
, בחרו  PDFשלכם כקובץ

  בשיטה זו.

לסריקה מלוח הבקרה של 
  המכשיר:

שמירת מסמכים סרוקים במחשב 
   126בע"מ  שלכם

 ControlCenter4לסריקה מתוך 
)®(Windows:  

  מצב בית: סריקה בסיסית
  52בע"מ 

  מצב מתקדם: סריקה בסיסית
  58בע"מ 

 ControlCenter2לסריקה מתוך 
  (מקינטוש):

  74בע"מ  קובץ

סריקת 
  קבלות

-BRיישום 
Receipts 

)Windows®  
  ומקינטוש)

-BRניתן להשתמש ביישום 
Receipts  הנכלל בחבית

  Brotherשל MFL-Proתוכנת 
  לסריקת קבלות.

 :®Windowsלסריקה מתוך 
         סריקת קבלות באמצעות

BR-Receipts (Windows®) 
  90בע"מ 

  לסריקה מתוך מקינטוש:

         סריקת קבלות באמצעות
BR-Receipts  (מקינטוש)   

  102בע"מ 
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  לאן לפנות למידע נוסף?  מה אני יכול לעשות?  יישומים  תכונות

סריקה אל 
מחשב 

אישי 
  (המשך)

סריקת 
כרטיסי 
  ביקור

NewSoft Presto! 
BizCard 6 
(Windows® 
 ומקינטוש)

ניתן להשתמש ביישום 
NewSoft Presto! 

BizCard 6   הנכלל בחבילת
של   MFL-Proהתוכנה

Brother   לסריקת כרטיסי
  ביקור.

 ControlCenter4לסריקה מתוך 
)®(Windows:  

  כרטיסי מצב בית: סריקת
  56בע"מ  ביקור

  מצב מתקדם: סריקת כרטיסי
  61בע"מ  ביקור

 ControlCenter2לסריקה מתוך 
  (מקינטוש):

  79בע"מ  סריקת כרטיסי ביקור

סריקה 
באמצעות 

מנהל התקן 
TWAIN/W
IA  ISIS®  
למשתמשי 

®Windows  

יישומים התומכים 
במנהל התקן 

TWAIN/WIA/ISI  
  כגון: 

Nuance™ 

PaperPort™ 

12SE 

Fax  ®Windows
and Scan 

Photo  ®Windows
Gallery 

®Captiva 

QuickScan™ Pro 

ניתן להשתמש ביישום 
Nuance™ PaperPort™ 

12SE   הנכלל בחבילת
של   MFL-Proהתוכנה 

Brother  או ביישומים ,
אחרים התומכים במפרטי 

TWAIN  אוWIA   לצורך
  סריקה.

ניתן גם להשתמש בגרסת 
 ®Captivaהניסוי חינם של 

QuickScan™ Pro  או
יישומים אחרים התומכים 

לפני  לצורך סריקה. במפרטי 
,  הסריקה באמצעות יישומי

יש להתקין את מנהל התקן 
  הסורק 

לסריקה באמצעות מנהל התקן 
TWAIN/WIA :  

 ™Nuanceסריקה באמצעות 
PaperPort™ 12SE   או יישומי

®Windows 91בע"מ  אחרים  

לסריקה באמצעות מנהל התקן 
ISIS® :  

סריקה באמצעות יישומי 
QuickScan™ Pro  ®Captiva 

בע"מ  ISIS®  )®(Windowsאו 
113  

סריקה 
באמצעות 

מנהל 
התקן

TWAIN/IC
A 

למשתמשי 
  מקינטוש 

יישומים התומכים 
במנהל התקן 

TWAIN/ICA    :כגון 

Presto! 
PageManager 

Apple Image 
Capture 

 ניתן להשתמש ביישום 
Presto! PageManager  

הנכלל בחבילת התוכנה 
MFL-Pro שלBrother   או

יישומים אחרים התומכים 
לצורך   TWAINבמפרטי 

  סריקה.   

לאחר התקנת חבילת 
של   MFL-Proהתוכנה 

Brother  ניתן גם ,
 Appleלהשתמש ביישום 
Image Capture  לצורך

  סריקה.

לסריקה באמצעות מנהל התקן 
TWAIN :  

 !Prestoסרקו באמצעות יישומי 
PageManager  אוTWAIN  

   103בע"מ  (מקינטוש)

לסריקה באמצעות מנהל התקן 
ICA :  

 Apple Imageסריקה באמצעות 
Capture  מנהל התקן)ICA( 

  108בע"מ 
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  לאן לפנות למידע נוסף?  מה אני יכול לעשות?  יישומים  תכונות

סריקה אל 
מחשב 

אישי 
  (המשך)

סריקת 
שירותי 

אינטרנט 
)WS  (

(משתמשי 
®Windows 

  בלבד)

פקס וסריקה 
של 

®Windows   

גלריית 
תצלומים של 

®Windows  

ניתן לסרוק מסמכים באמצעות 
שימוש בפרוטוקול שירותי 

פרוטוקול שירותי  אינטרנט.
האינטרנט מאשפר לכם לסרוק 

ברשת באמצעות המכשיר 
ומחשב עם מערכת הפעלה 

Windows Vista®  )SP2  או
או   Windows® 7יותר), 

Windows® 8.  

  להתקנת מנהלי התקנים: 

התקנת מנהל ההתקנים לסריקה 
באמצעות שירותי אינטרנט 

)Windows Vista®, 
Windows® 7  ו-Windows® 8 (

  במדריך למשתמש ברשת.

לסריקה מלוח הבקרה של 
  המכשיר:

סריקה באמצעות שירותי אינטרנט 
)Windows Vista® SP2  או

    Windows® 7יותר, 
  132בע"מ  )Windows® 8-ו
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  לאן לפנות למידע נוסף?  מה אני יכול לעשות?  יישומים  תכונות

סריקה 
מלוח 

הבקרה של 
  המכשיר

סריקה אל 
USB  

סריקת המסמך שלכם ושמירת  
התמונה הסרוקה בכונן זיכרון 

ניתן להגדיר את  .USBהבזק 
תצורת ההגדרות בלוח הבקרה 

  של המכשיר.

שמירת מסמכים סרוקים בכונן 
  135בע"מ  USBזיכרון הבזק 

סריקה אל  
  FTPשרת 

סריקת המסמך שלכם ישירות 
על הרשת  FTPלשרת 

  המקומית שלכם או באינטרנט.

מסמכים ישירות לשרת  סריקת
FTP  114בע"מ  

סריקה אל 
רשת 

(משתמשי 
®Windows 

  בלבד)

-ADS(דגם 
1600W  

  בלבד)

 

סריקת המסמך שלכם ישירות 
לתיקייה משותפת על שרת 

CIFS  על הרשת המקומית
  שלכם או באינטרנט.

סריקת מסמכים ישירות לשרת 
CIFS )®Windows דגם) (-DS

1600W (122בע"מ  בלבד  

סריקה אל 
  שרת דוא"ל

-ADS(דגם 
1600W  

  בלבד)

 

סריקת המסמך שלכם ושליחתו  
ישירות לכתובת דוא"ל 

בנוסף לכך, כיוון  מהמכשיר.
שתוכנה זו יכולה להקצות 

כתובת דוא"ל למכשיר, ניתן 
להשתמש במכשיר לשליחת 

מסמכים ברשת המקומית שלכם 
או באינטרנט למחשבים או 

  אחרים.למכשירי אינטרנט פקס 

שליחת מסמכים סרוקים ישירות 
-ADSלכתובת דוא"ל (דגם 

1600W (138בע"מ  בלבד  

סריקה אל 
אינטרנט (דגם 
ADS- 600W 

  בלבד)

סריקת המסמך שלכם וטעינתו 
ישירות לשירותי אינטרנט כגון 

 ,Picasa, Flickrפייסבוק, 
Google Docs, Evernote, 

Dropbox, Box.net                
, מבלי להשתמש SkyDrive-ו 

  במחשב.

  מדריך חיבור לאינטרנט

תיחום וסריקה 
 -ADS(דגם 

600W  (בלבד 

סריקת המסמך שלכם המכיל 
שטחים ספציפיים המתוחמים 

השטחים  באמצעות עט אדום.
המתוחמים ניתנים לעיבוד 

  כתמונות בדרכים שונות.

  מדריך חיבור לאינטרנט
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  לאן לפנות למידע נוסף?  לעשות?מה אני יכול   יישומים  תכונות

ממכשירים 
  ניידים

סריקת 
  מסמכים

)iPrint&Scan 
  ) Brotherשל

iPrint&Scan 
   Brotherשל

סריקת המסמך שלכם ישירות 
 iOSממכשירי אנדרואיד, 

ללא   ®Windowsוטלפון
  שימוש במחשב.  

ניתן להוריד ולהתקין את 
iPrint&Scan  שלBrother  

 Google Play, Appמתוך 
Store  אוWindows® Phone 
Store.  

מדריך הדפסה/סריקה ניידת 
  Brotherשל iPrint&Scanשל 

צפייה או עריכה 
של נתונים 

סרוקים 
(iOS/OS X)   

ScanViewer 
   Brotherשל

או מחשב  iOSשימוש במכשיר 
מקינטוש שלכם לצפייה ועריכה 

של תמונות מסמכים שנסרקו 
ונשמרו  Brotherעל ידי מכשיר 

  .iCloudבתוך 

ניתן להוריד ולהתקין את 
ScanViewer שלBrother  

 Appמתוך חנות היישומים 
Store.  

של   ScanViewerמדריך
Brother   למכשירiOS/OS X  

צפייה או עריכה 
של נתונים 

סרוקים 
  (אנדרואיד)

תוכנת צפייה 
בתמונות 

)Image 
Viewer (

   Brotherשל

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

Brother.  

ניתן להוריד ולהתקין את 
Image Viewer   שלBrother  

  .Google Playמתוך 

של   Image Viewerמדריך
Brother   לאנדרואיד  

הפלסטיק שלכם סריקת כרטיסי   סריקת כרטיסי פלסטיק באמצעות חריץ הכרטיסים
באמצעות חריץ הכרטיסים 

 שבצדו האחורי של המכשיר.
סריקה אל תמונה, לסריקה אל 
זיהוי תווים אופטי, סריקה אל 

דוא"ל, סריקה אל קובץ, סריקה 
וסריקה  FTPאל שרת 

ממכשירים ניידים באמצעות 
iPrint&Scan   שלBrother  

זמינים בעת סריקת כרטיס 
פלסטיק באמצעות חריץ 

  הכרטיסים. 

לסריקה מלוח הבקרה של 
  המכשיר:

בע"מ  סריקת כרטיסי פלסטיק
140  

לסריקה מתוך 
ControlCenter4 

)®(Windows:  

  מצב בית: סריקת כרטיסי
  53בע"מ פלסטיק 

  מצב מתקדם: סריקת
  59בע"מ כרטיסי פלסטיק 

לסריקה מתוך 
ControlCenter2 ):(מקינטוש  

   סריקת כרטיסי פלסטיק
  76בע"מ 
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1  

  מידע כללי     1
  

  שימוש בתיעוד
  קריאת התיעוד תסייע לכם להפיק את המרב מהמכשיר שלכם. ! Brotherתודה לכם על שקניתם מכשיר

  סמלים ומוסכמות שנעשה בהם שימוש בתיעוד

  חלקי המדריך למשתמש.אנו משתמשים בסמלים ובמוסכמות הבאים בכל 
  

  התראה 
  .מציינות מצב מסוכן שעלול לגרום לפציעות קלות או בינוניותהתראות 

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

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

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

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

Courier New   דגם)ADS-
1600W  (בלבד  

  מזהה הודעות על צג המכשיר.  Courier Newטקסט בגופן

  

   הערה 

  אלא אם כן צוין אחרת, המסכים והאיורים במדריך מציגים את דגםADS-1600W.  

  אלא אם כן צוין אחרת, המסכים במדריך זה הם שלWindows® 7 ו-OS X v10.7.x.  המסכים על המחשב שלכם
  ההפעלה.עשויים להשתנות על פי מערכת 
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  על המכשיר
  

  
  
  
  זרועות תמיכה במסמכים 1
  מכסה עליון 2
  מזין מסמכים אוטומטי 3
  מובילי נייר 4
  מכסה קדמי 5
  לוח בקרה 6
  מקש הפעלה 7
  מנוף שחרור מכסה 8
  מוביל חריץ כרטיסים 9

  חריץ כרטיסים 10
  ישיר USBממשק  11
  בלבד)  ADS-1100W(דגם  AOSS/WPSלחצן  12
  USBמחבר  13
  מחבר מתאם זרם חילופין 14
  חריץ אבטחה 15
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  (ADS-1100W)סקירה כללית של לוח בקרה 
 

 

1  WiFi  

  נדלקת.  WiFiכאשר הרת"ם האלחוטית מופעלת, נורית

  נורית סימון מצב שגיאה  2

  נורית סימון מצב שגיאה תדלק כאשר מתחוללת שגיאה. 

  לחצן עצור  3

  לחצן עצור אינו נדלק כאשר אינו זמין.  לחצו לעצירת או ביטול פעולה.

  לחצן התחל  4

על  יש לבחור את סוג הסריקה על ידי לחיצה על אחד מלחצני הסריקה אל פני לחיצה לחצו כדי להתחיל בפעולה.
  לחצן התחל אינו נדלק כאשר אינו זמין.  לחצן התחל.

  

   הערה 

   בלבד) ADS-1100Wבחירת רמת סריקה (דגם אם הגדרתם את תצורת הגדרות בחירת רמת הסריקה (ראה 
  ) ולחצני הסריקה זמינים, הם יהבהבו אוטומטית. 208בע"מ 

  

  לחצני סריקה  5

  לחצני הסריקה ידלקו כאשר הם זמינים. לחצו לבחירת סוג הסריקה. 

  
   ).USBלחצו לבחירת פונקצית הסריקה אל מחשב אישי (חיבור 

  

   הערה 

  (ראה מדריך הגדרות מהיר).  USBזמין רק כאשר המכשיר מוגדר לשימוש בשיטת ממשק  
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, סריקה אל מחשב אישי (חיבור רשת) או פונקצית סריקת שירותי אינטרנט FTPניתן להקצות את הסריקה אל שרת 

  לחצו לבחירת הפונקציה שהקצתם לאחר ההגדרות.  למקשים.
  

   הערה 

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

  

 
  .USB אללחצו לבחירת פונקצית הסריקה 
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  (ADS-1600W)סקירה כללית של לוח בקרה 
 
 

  

  
  

  גבישים נוזליים) צגLCD (מסך מגע   1

  לחיצה עליהם על מסך המגע.ניתן לגשת לתפריטים ולאפשרויות על ידי 

  לחצן אחורה  2

  לחצן אחורה אינו נדלק כאשר אינו זמין.  לחצו כדי לשוב לרמת התפריט הקודמות.

  לחצן בית  3

  לחצן הבית אינו נדלק כאשר אינו זמין.  . Readyלמצבמאפשר חזרה 

  לחצן עצור  4

  . לחצן עצור אינו נדלק כאשר אינו זמין לחצו לעצירת או ביטול פעולה.
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  (צג גבישים נוזליים) LCDמסך מגע 

 

  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. 

  

 

  תאריך וזמן  1

 ניתן לראות את התאריך והזמן 

2   

  אלחוטית מאופשרת, המחוון בן ארבע הרמות מציג את עוצמת האות האלחוטי הנוכחית. כאשר רת"ם

  

  מקסימאלי            0
  
  

3   

  גישה להגדרות סריקה של כרטיסי פלסטיק. 

הודעות שגיאה מופיעה על הצג במקרה של הודעת שגיאה או תחזוקה. לפרטים נוספים, ראה " צלמית המידע 
  .187" בע"מ ותחזוקה

  

  מצב סריקה (רק כאשר המכסה העליון פתוח)

, סריקה אל שרת דוא"ל  USB, סריקה אל רשת, סריקה אל מחשב אישי, סריקה אל FTPבמצב זה, סריקה אל שרת 
  וסריקה אל האינטרנט יהיו זמינות. 
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  הצג מציג את הסטאטוס הנוכחי של המכשיר כאשר הוא במצב סרק. 
  

  
  
  

1  to FTP  אל שרת)FTP(  

  .FTPגישה לפונקצית סריקה אל שרת 

2  to Network (אל הרשת)  

  גישה לפונקצית סריקה אל הרשת.

3  to PC (אל המחשב אישי)  

  גישה לפונקצית סריקה אל המחשב האישי.

4  to USB  אל)USB(  

  .USBגישה לפונקצית סריקה אל 

5  to E-mail Server (אל שרת דוא"ל)  

  דוא"ל.גישה לפונקצית סריקה אל שרת 

6  to Web (לאינטרנט)  

  גישה לפונקצית סריקה אל אינטרנט.

7    

  כאשר רת"ם אלחוטית מאופשרת, המחוון בן ארבע הרמות מציג את עוצמת האות האלחוטי הנוכחית.

  

  מקסימאלי            0

  קיצורי דרך  8

  מאפשר לכם להגדיר תפריטי קיצורי דרך.
  ניתן גם לסרוק במהירות באמצעות האפשרויות שהגדרתם כקיצורי דרך. 
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  (הגדרות)   9
  גישה להגדרות הראשיות.

הודעות שגיאה מופיעה על הצג במקרה של הודעת שגיאה או תחזוקה. לפרטים נוספים, ראה " צלמית המידע 
  .187" בע"מ ותחזוקה

  

    הערה

  .ARPHIC TECHNOLOGY CO.,LTDהמוצר מאמץ את הגופן של 

 

  פעולות בסיסיות

(הגדרות) או לחצן האפשרויות ישירות על גבי המסך. לתצוגה וגישה לכל  להפעלת המסך, לחצו באצבע על 
  גלול ביניהם.כדי ל▼ או ▲ תפריטי או אפשרויות המסכים בהגדרה, לחצו על 

  

    חשוב

  ללחוץ על המסך עם עצם חד כעט או עיפרון. הדבר עלול לגרום לנזק למכשיר. לא
השלבים הבאים מציגים כיצד לשנות הגדרה במכשיר. בדוגמה זו, הגדרת גודל המסמך בסריקה אל המחשב האישי 

  .Auto-ל A4-משתנה מ

 

   .PC toלהצגת  או  לחצו על   

  .PC toלחצו על   

   .File toלהצגת   או  לחצו על   

  .File toלחצו על   

  .Optionsלחצו על   

  .Set with Touch Panelלהצגת ▼או ▲ לחצו על   

   .Set with Touch Panelלחצו על   

  .Onלחצו על   

  .Document Sizeלהצגת ▼ או ▲ לחצו על   

  .Document Sizeלחצו על   

  .Autoלהצגת ▼ או ▲ לחצו על   

  .Autoלחצו על   
  

    הערה

  כדי לשוב לרמת התפריט הקודמות. לחצו על 
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  שינוי הגדרת המקלדת

  ניתן לבחור את סוג המקלדת למסך המגע.

   .Keyboard Settingsולאחר מכן על  General Setup (הגדרות),  לחצו על   

  .ABCאו  QWERTY עללחצו   

  .לחצו על   
 

  הגדרת בהירות של תאורת הרקע

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

 

   .Backlightולאחר מכן על  General Setup  , LCD Settings(הגדרות),  לחצו על   

  .Darkאו  Light, Med לחצו על   

  .לחצו על   
 

  הגדרת שעון העצר של תאורת הרקע

  . Readyלהגדיר את משך הזמן שתאורת הרקע של מסך המגע ממשיכה לדלוק לאחר הופעת מסךניתן 

   .Timer Dimולאחר מכן על   General Setup  ,LCD Settings(הגדרות),  לחצו על   

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

  .לחצו על   
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  אחסון זיכרון
  לצמיתות ובמקרה של הפסקת חשמל הן לא יאבדו, אם כי הגדרות זמניות יאבדו.הגדרות התפריט שלכם מאוחסנות 

  בלבד)  ADS-1600W(דגם 

ת עליכם, הגדרות אלו והסריקה אל שרת דוא"ל המועדפו USBלהגדרות הסריקה אל   Set New Defaultאם בחרתם
  ות לערך.שע 24במהלך הפסקת חשמל המכשיר גם ישמור את התאריך והזמן למשך לא יאבדו.  

 

  עוצמת ביפר
ניתן לבחור מבין מגוון רמות של עוצמת  כאשר הגדרת הביפר מופעלת, המכשיר יצפצף בעת לחיצה על מקש או שגיאה.

  (כבוי). Off(גבוה) או לחבור   High(נמוך) ועד Low-קול, מ

(ADS-1100W) 

  . ControlCenterהפעלת יישום  

 Windows®  

   מתוך התפריט. Open ) במגש המטלות ואז בחרוControlCenter4(  לחצו על צלמית  1
  יופיע על המסך.  ControlCenter4חלון 

  (הדוגמה למטה היא של מצב הבית).   Device Settingsלחצו על לשונית   2

  

 

 מקינטוש  

   ) בתוך הסרגל. ControlCenter2(  לחצו על צלמית  1
  יופיע על המסך.  ControlCenter2חלון 
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  . Device Settingsלחצו על לשונית  2
 

 

   .  Remote Setupיופיע חלון. Remote Setup לחצו על לחצן  

  ).Windows®בעץ התיקיות (הדוגמה למטה היא של  General Setup בחרו   

  

   .Beep מהרשימה הנפתחת של Off או  High ,Med ,Low בחרו   

  .OKולאחר מכן על  Apply לחצו על   
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ADS-1600W)  

  .Beepולאחר מכן על  General Setup (הגדרות),  לחצו על   

   .Offאו  Low, Med, High לחצו על   

  .לחצו על   
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  בחירת השפה שלכם (בעת הצורך)
 (ADS-1100W) 

  . ControlCenterהפעילו את יישום  

   Windows® 

   מתוך התפריט. Open בחרו) במגש המטלות ואז ControlCenter4( לחצו על צלמית   1
  יופיע על המסך.  ControlCenter4חלון 

  (הדוגמה למטה היא של מצב הבית).   Device Settingsלחצו על לשונית   2

  

 מקינטוש  

  גל.) בתוך הסרControlCenter2( לחצו על צלמית   1
  יופיע על המסך.  ControlCenter2חלון 
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  . Device Settingsלחצו על לשונית  2

  
 

   .  Remote Setupיופיע חלון . Remote Setup לחצו על לחצן  

  ).Windows®בעץ התיקיות (הדוגמה למטה היא של  Language בחרו  

  
 

   . Language on Remote Setupבחרו את השפה שלכם מתוך הרשימה הנפתחת  

  .OKולאחר מכן על  Apply לחצו על  
 

(ADS-1600W) 

  (הגדרות). לחצו על   
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  .Setup Initialלחצו על  .Initial Setupלהצגת ▼ או ▲ לחצו על   

  .Local Languageלחצו על   

  לחצו על השפה שלכם. להצגת השפה שלכם.▼ או ▲ לחצו על   

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

  (הגדרות). לחצו על   

  .Initial Setupלהצגת ▼ או ▲ לחצו על   

   .Dateולאחר מכן על  Initial Setup, Date & Time לחצו על   

   .OKהזינו את שתי הספרות האחרונות של השנה על מסך המגע ולחצו על   

  .OKהזינו את שתי הספרות של החודש על מסך המגע החיוג ולחצו על   

   .OKך המגע החיוג ולחצו על הזינו את שתי הספרות של היום על מס  

  .Timeלחצו על   

  הזינו את הזמן על מסך המגע.   

  .ואז לחצו על  OKלחצו על   

 

  שעון קיץ אוטומטי
הזמן ישתנה לשעה אחת קדימה באביב ושעה אחת אחורה  ניתן להגדיר את המכשיר למעבר אוטומטי לשעון קיץ.

  בסתיו. 

  כך.  On-ולכן תצטרכו לשנות את הגדרת שעון הקיץ האוטומטי ל Offהגדרת ברירת המחדל היא 

(ADS-1100W) 

  . ControlCenterהפעילו את יישום  

 ®Windows  

  מתוך התפריט. Open ) במגש המטלות ואז בחרוControlCenter4( לחצו על צלמית   1
  יופיע על המסך. ControlCenter4חלון 
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  (הדוגמה למטה היא של מצב הבית).   Device Settingsלחצו על לשונית   2

  

  

 מקינטוש  

   ) בתוך הסרגל. ControlCenter2( לחצו על צלמית   1
  יופיע על המסך.  ControlCenter2חלון 

  . Device Settingsלחצו על לשונית  2

  

  

     .  Remote Setupיופיע חלון. Remote Setup לחצו על לחצן  



 

18 

  ).Windows®בעץ התיקיות (הדוגמה למטה היא של  Initial Setup בחרו  

  

  

   .Auto Daylight ) מבין אפשרויות On(או  Off בחרו  

  .OKולאחר מכן על  Apply לחצו על  

  

(ADS-1600W) 

    הערה

  . Date & Timeוודאו כי הגדרתם את התאריך והזמן הנכון בהגדרת 

 

   (הגדרות). לחצו על   

  .Initial Setupלהצגת ▼ או ▲ לחצו על   

  .Dateולאחר מכן על  Initial Setup, Date & Time לחצו על   

  ).On(או  Off  לחצו על  

  .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) 

  . ControlCenterהפעילו את יישום  

 Windows®  

   מתוך התפריט. Open ) במגש המטלות ואז בחרוControlCenter4( לחצו על צלמית   1
  יופיע על המסך.  ControlCenter4חלון 

  (הדוגמה למטה היא של מצב הבית).   Device Settingsלחצו על לשונית   2

  

  

 מקינטוש  

   ) בתוך הסרגל. ControlCenter2( לחצו על צלמית   1
  יופיע על המסך.  ControlCenter2חלון 
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  . Device Settingsלחצו על לשונית  2

  

   . Remote Setupיופיע חלון. Remote Setup לחצו על לחצן  

  ).Windows®בעץ התיקיות (הדוגמה למטה היא של  Initial Setup בחרו  

  

  

   . ZoneTime בחרו את אזור הזמן שלכם מתוך אפשרויות   

  .OKולאחר מכן על  Apply לחצו על  

  

(ADS-1600W)  

  (הגדרות). לחצו על   
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  .Initial Setupלהצגת ▼ או ▲ לחצו על   

  .Time Zoneולאחר מכן על  Initial Setup, Date & Time לחצו על   

  הזינו את אזור הזמן שלכם.  
  .OKלחצו על 

  .לחצו על   
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  מצב שינה
דקות)  10דקות והגדרת ברירת המחדל היא  60ניתן להזין כמה זמן על המכשיר להיות במצב סרק (הגדרה מרבית היא 

  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)  

  . ControlCenterהפעילו את יישום  

 Windows®  

   מתוך התפריט. Open ) במגש המטלות ואז בחרוControlCenter4( לחצו על צלמית   1
  יופיע על המסך.  ControlCenter4חלון 

  (הדוגמה למטה היא של מצב הבית).   Device Settingsלחצו על לשונית   2

  

  

 מקינטוש  

  ) בתוך הסרגל. ControlCenter2( לחצו על צלמית   1
  יופיע על המסך. ControlCenter2חלון 
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  . Device Settingsלחצו על לשונית  2

 

   . Remote Setupיופיע חלון. Remote Setup לחצו על לחצן  

  ).Windows®בעץ התיקיות (הדוגמה למטה היא של  General Setup בחרו  

  

  

 Sleepמהרשימה הנפתחת  Mins 60 או  Mins, 10 Mins ,5 Mins ,3 Mins ,Mins2  ,1 Min 30 בחרו   
Mode .   

  .OKולאחר מכן על  Apply לחצו על  
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 (ADS-1600W)  

   .General Setup (הגדרות), ולאחר מכן על לחצו על   

  .Sleep Modeלהצגת ▼ או ▲ לחצו על   

  .Sleep Modeלחצו על   

  .60Minsאו   1Min, 2Mins, 3Mins, 5Mins, 10Mins, 30Minsלחצו על   

  .לחצו על   
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  כיבוי אוטומטי
  שעות והגדרת ברירת המחדל היא  8ניתן להגדיר כמה זמן המכשיר יהיה במצב שינה (ההגדרה המקסימאלית היא 

  שעות) לפני שיכבה באופן אוטומטי. 4

(ADS-1100W)  

  . ControlCenterהפעילו את יישום  

 Windows® 

 מתוך התפריט. Open ) במגש המטלות ואז בחרוControlCenter4( לחצו על צלמית   1
  יופיע על המסך.  ControlCenter4חלון  

  (הדוגמה למטה היא של מצב הבית).   Device Settingsלחצו על לשונית   2

  

 מקינטוש  

   ) בתוך הסרגל. ControlCenter2( לחצו על צלמית   1
  יופיע על המסך.  ControlCenter2חלון 
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  . Device Settingsלחצו על לשונית  2

 

 

  . Remote Setupיופיע חלון. Remote Setup לחצו על לחצן  

  ).Windows®בעץ התיקיות (הדוגמה למטה היא של  General Setup בחרו  

  

  

   .Auto Power Off מתוך הרשימה הנפתחת Off או  8hours ,4hours ,2hours ,1hour בחרו   

  .OKולאחר מכן על  Apply לחצו על  
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(ADS-1600W)  

   .General Setup (הגדרות), ולאחר מכן על לחצו על   

  .Auto Power Offלהצגת ▼ או ▲ לחצו על   

  .Auto Power Offלחצו על   

  .Offאו   hour, 2hours, 4hours, 8hours 1לחצו על   

  .לחצו על   
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  מסמך מקובל
  

    הערה

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

  

  מסמך מקובל

  
  מ"מ 70-297  אורך    נייר סטנדרטי

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

  מ"מ 70-147  אורך    1נייר עבה 
  מ"מ 51-110  רוחב  
  גר'/מ"ר 110-200  משקל 
  מ"מ 0.12-0.2  עובי 
  גיליונות 10-מ"מ ולא יותר מ 2עובי כולל שאינו עולה על   מסמכים מרבימספר  
 

  מ"מ 70-95  אורך    12נייר עבה 
  מ"מ 51-55  רוחב  
  , נייר(PET)פלסטיק   חומר 
  מ"מ 0.2-0.4  עובי 
  גיליון 1  מספר מסמכים מרבי 

 
    



 

29  

  מ"מ 297-863  אורך    נייר ארוך

  מ"מ 51-215.9  רוחב  
  גר'/מ"ר 52-110  משקל 
  מ"מ 0.08-0.12  עובי 
  גיליון 1  מספר מסמכים מרבי 

  

    הערה

בתיבת   Document Sizeאו   Scan Sizeבהגדרת   Long Paperמ"מ, בחרו  297-863לסריקת מסמך של בין 
  שיח של ההגדרות.-הדו

 
  מ"מ 85.6 x 54.0 x 0.76  (ISO)גודל סטנדרטי   כרטיס פלסטיק

  מ"מ 70-95  אורך   
  מ"מ 51-55  רוחב  
  (PET)פלסטיק   חומר 
  כרטיס פלסטיק כגון רישיון נהיגה או ביטוח  סוג 
   מ"מ 0.4-0.76 בסיס:  עובי 

  מ"מ 1.4עד  מובלט:
  גיליון 1  מספר מסמכים מרבי 
  

    הערה

 Plastic Cardסמנו את תיבת הסימון  כרטיס פלסטיק ניתן לסריקה בעת שמירת התמונה הסרוקה במחשב שלכם. 
Mode  שיח של ההגדרות.- בתיבת הדו  

 
  גיליון נושא קבלות

  
  מ"מ 270עד   אורך  
  מ"מ 110עד   רוחב 
  גר'/מ"ר 110עד   משקל
העובי כולל של הגיליון נושא הקבלות והקבלה לא יעלה על   עובי

  ).Zמ"מ (לא כולל חלקים חופפים של קבלה בצורת  0.35
  גיליון 1  מספר מסמכים מרבי

  אם היא ארוכה מהגיליון נושא הקבלות. Zקפלו קבלה לצורת 
  

    הערה

הגיליון נושא הקבלות ניתן לשימוש בעת שמירת תמונה סרוקה במחשב שלכם ולא ניתן לשימוש בעת סריקה אל כונן 
  .USBזיכרון הבזק 
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  מסמכים בלתי מקובלים

 מסמכים עם נייר העתקה צמוד לצידם האחורי   

  בעיפרוןמסמכים כתובים  

 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  

 (נייר צילום) תצלומים  

 מסמכים שהודפסו על נייר מחורר  

 מרובע או מלבני) מסמכים המודפסים על נייר חריג בצורתו (לא   

 מסמכים עם תצלומים, פתקים או מדבקות צמודים להם   

  פחמן נטולמסמכים שנעשה בהם שימוש בנייר העתקה  

 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   

 מבריקים או שקופים חומרי הדפסה  

 מסמכים שחורגים מעובי חומר ההדפסה המומלץ  
 

  מידע על הגיליון הנושא קבלות

 .השתמשו בגיליון הנושא קבלות לקבלות בלבד  

 השתמשו ביישוםBR-Receipts  " סריקת קבלות באמצעות בעת שימוש בגיליון הנושא קבלות (ראהBR-Receipts  
)Windows® בע"מ "(סריקת קבלות באמצעות או " 90BR-Receipts מקינטוש) 102)" בע"מ.(  

  ניתן לקפל קבלה לצורתZ  ולהכניסה לגיליון הנושא קבלות אם הקבלה ארוכה יותר מהגיליון הנושא קבלות (ראה
  ).37" בע"מ טעינת קבלה"

 מודפסות על הגיליון למניעת תקיעות מסמכים, נא לא לטעון את הגיליון נושא הקבלות הפוך. נא לעיין בהוראות ה
  .32" בע"מ טעינת מסמכיםנושא הקבלות עצמו למידע נוסף או ראה "

 .הכניסו  למניעת תקיעות מסמכים, נא לא לשים מספר מסמכים קטנים לגיליון הנושא הקבלות בעת ובעונה אחת
  מסמך אחד בלבד לגיליון הנושא קבלות בכל עת.

  .אם הגיליון הנושא קבלות  לא לכתוב על הגיליון הנושא קבלות שכן הכיתוב עשוי להיראות על הקבלה הסרוקה
  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

  



 

31  

  קובלתבלתי מ הקבל

 קבלות עם אטבים או סיכות שדכן  

 קבלות עם דיו רטוב  
  

 

  למניעת חתכים, נא לא להחליק או להעביר את ידכם או 
 אצבעותיכם לאורך שולי הגיליון הנושא קבלות.

 

  

    חשוב

  לטמפרטורות למניעת עיוותי צורה, נא לא לשים את הגיליון הנושא קבלות באור שמש ישיר או באזור החשוף
  י כאשר עצם גדול מונח עליו.גבוהות ולחות רבה. לא לאחסן את הגיליון הנושא קבלות באופן אופק

 אם הגיליון הנושא קבלות ניזוק, הוא אינו מתאים  בלות, נא לא לקפל או למשוך אותו.למניעת נזק לגיליון הנושא ק
  עוד לסריקה ואין להשתמש בו. 

  
  
  
 

 התראה
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  טעינת מסמכים
גר''/מ"ר  80השתמשו בנייר סטנדרטי של  דפים ולהזין כל דף בנפרד. 20המסמכים האוטומטי יכול להכיל עד מזין 

  ואווררו תמיד את הדפים לפני הכנסתם למזין המסמכים האוטומטי.

    חשוב

  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.  אל  

  הגדרת המכשיר

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

  

  

  ).1במסמכים (הרימו זרועות התמיכה   

  



 

33  

  טעינת מסמכים בגודל סטנדרטי

   בדקו שהמסמכים עם דיו או טיפקס יבשים לחלוטין.

   ).32" בע"מ הגדרת המכשירהגדירו את המכשיר (ראה "  

  ) לרוחב המסמך שלכם. 1התאימו את מובילי הנייר (  

  

 

  אווררו את הדפים מספר פעמים בצדם הארוך והקצר כאחד.   

 

  .המסמכים בחבילה אחידהסדרו את   
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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. 

 

הצדדיים של המסמך מקבילים לחריצים שבמכסה העליון ואז התאימו את מובילי הנייר לרוחב  וודאו כי השוליים  
  המסמך שנית.
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  טעינת כרטיסי ביקור

   בדקו שהמסמכים עם דיו או טיפקס יבשים לחלוטין.

   ).32הגדירו את המכשיר (ראה "הגדרת המכשיר" בע"מ   

  ) לרוחב המסמך שלכם. 1התאימו את מובילי הנייר (  

 

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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  A4טעינת מסמכים הארוכים מגודל 

 בדקו שהמסמכים עם דיו או טיפקס יבשים לחלוטין.

   ).32הגדירו את המכשיר (ראה "הגדרת המכשיר" בע"מ   

  ) לרוחב המסמך שלכם. 1התאימו את מובילי הנייר (  

 

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

 

    הערה

  .הזינו מסמך אחד בלבד בכל עת  

  .תמכו במסמך בידכם אם המסמך ארוך מהמכסה העליון  
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  טעינת קבלה

   עם דיו או טיפקס יבשים לחלוטין.בדקו שהמסמכים 

   ).32" בע"מ הגדרת המכשירהגדירו את המכשיר (ראה "  

  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. 

  

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

  

 

    הערה

  ניתן לקפל קבלה לצורתZ .ולהכניסה לגיליון הנושא קבלות אם הקבלה ארוכה יותר מהגיליון הנושא קבלות 

 

  מ"מ בקצה המוביל של הגיליון יימחק אוטומטי רק עם  30כאשר הגיליון הנושא קבלות נסרק, החלק הדבוק שלBR-
Receipts  " סריקת קבלות באמצעות (ראהBR-Receipts )Windows® סריקת קבלות באמצעות או " 90)" בע"מ

BR-Receipts (מקינטוש) 102" בע"מ.(  
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  טעינת כרטיס פלסטיק

  סגרו את המכסה העליון אם הוא פתוח.  

  להתאימו לרוחב כרטיס הפלסטיק.) המצוי בחלקו האחורי של המכשיר כדי 1התאימו את מוביל חריץ הכרטיסים (  

 

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

 

  

    הערה

 .אם כרטיס הפלסטיק מובלט, הכניסו את כרטיס הפלסטיק כשהצד המובלט פונה כלפי המטה לתוך חריץ הכרטיסים  

  ,הוציאו את כרטיס הפלסטיק מהמכשיר ושימו אותו במזין המסמכים אם כרטיס הפלסטיק אינו מוזן לתוך המכשיר
  ).35" בע"מ טעינת כרטיסי ביקורהאוטומטי (ראה "
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  לפני הסריקה     2
  

  

  לפני הסריקה, נא לוודא כי:

 התקנתם את תוכנתBrother  )Suite MFL-Pro  במדריך ההגדרות המהיר.) על פי השלבים  

 .כבל הממשק מחובר כהלכה 
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  לפני סריקת רשת

  (®Windows)רישיון רשת 

  משתמשים.  2) לעד PCמוצר זה כולל רישיון מחשב אישי (

מחשבים  2על עד   Nuance™ PaperPort™ 12SEהכוללת   MFL-Pro Suiteרישיון זה תומך בהתקנה של תוכנת
  אישיים ברשת. 

מותקן, נא לרכוש את חבילת    Nuance™ PaperPort™ 12SEמחשבים אישיים עם 2להשתמש במעל אם ברצונכם 
NL-5   שלBrother   לרכישת  משתמשים נוספים. 5שהיא חבילת הסכם רישיון למספר רב של מחשבים אישיים לעד

  שלכם.  Brother, נא לפנות אל מפיץ  NL-5חבילת 

  ®Windows-הגדרת תצורת סריקת רשת ל

ם החלפתם את המכשיר שלכם ולכן הוא שונה מהמכשיר המקורי שהיה רשום במחשב שלכם במהלך התקנת תוכנת א
MFL-Pro Suite .פעלו על פי השלבים הבאים ,  

  (Windows® XP)  

 Scanners andולאחר מכן על  Start  ,Control Panel, Printers and Other Hardwareלחצו על לחצן
Cameras   או)Control Panel, Scanners and Cameras.(  

(Windows Vista®)  

  .Scanners and Camerasולאחר מכן על  Hardware and Sound, Control Panel, לחצו על לחצן 

(Windows® 7)  

 Scannerהוא שם הדגם שלכם,  XXXXX(כאשר  All Programs, Brother , XXXXX-ADS, לחצו על לחצן 
Settings  מכן על ולאחרScanners and Cameras .  

(Windows® 8) 

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

  .Scanners and Camerasבסרגל הניווט השמאלי, ואז לחצו על    SCANלחצו על

  בצעו את אחת הפעולות הבאות:  

 Windows® XP  

שיח של תכונות סורק -תיבת הדו .Propertiesלחצו עם המקש הימני של העכבר על צלמית הסורק ובחרו 
  הרשת תופיע על המסך. 

 Windows Vista®, Windows® 7  ו-Windows® 8   

  . Propertiesלחצו על לחצן 
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    הערה

Windows Vista®, Windows® 7) ו-Windows® 8(  

  , נא לבצע את הפעולות הבאות: User Account Controlאם מופיע מסך 

 :לחצו על  למשתמשים עם זכויות מנהל מערכתContinue   אוYes. 

  

  למשתתפים בלי זכויות מנהל מערכת: הזינו את הסיסמה של מנהל המערכת ולחצו עלOK  אוYes. 
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  ובחרו את שיטת החיבור המתאימה.  Network Setting לחצו על לשונית  

  

 

  לציין את כתובת המכשיר שלכםנא 

  .OKאו   Applyואז לחצו על IP Addressשל המכשיר בתוך  IPהזינו את כתובת 

  נא לציין את שם המכשיר שלכם

ובחרו את המכשיר   Browse, או לחצו עלNode Nameהזינו את שם הצומת של המכשיר שלכם בתוך  1
  שברצונכם להשתמש בו.

  .OKלחצו על    2

  

 

   .Display Nameוהזינו את שם המחשב שלכם בשדה  Scan To Button לחצו על לשונית   
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רשת (דגם -בניהול מבוסס  Scanמלשונית   Scan to Network Deviceבתוך  Destinationהרשימה הנפתחת
ADS-1100W   או על הצג של המכשיר (בדגם 126בלבד) (ראה "שמירת מסמכים סרוקים במחשב שלכם" בע"מ (
ADS-1600W  .ניתן להזין כל  הגדרת ברירת המחדל היא שם המחשב שלכם. בלבד) מציגה את השם שהזנתם

  שם לפי בחירתכם. 

  
  

ובשדה  Pin number ספרות בתוך 4בן  PINאם ברצונכם להימנע מקבלת מסמכים בלתי רצויים, הזינו מספר   
Retype Pin number .  

  בלבד)  ADS-1600W(דגם 
לפני סריקת ושליחת  PIN, הצג מבקש מכם להזין את מספר PINכדי לשלוח נתונים למחשב המוגן על ידי מספר 

  המסמך למחשב. 

  הגדרת תצורת סריקת רשת למקינטוש

ור את המכשיר המרושת ביישום בחירת המכשיר מתוך הרשימה אם ברצונכם לסרוק מהמכשיר לרשת, עליכם לבח
על פי שלבי   MFL-Pro Suiteאם כבר התקנתם את תוכנת .ControlCenter2במסך הראשי של   Modelהנפתחת

  התקנת הרשת במדריך ההגדרות המהיר, בחירה זו כבר נעשתה.

ניתן להגדיר או לשנות את  . TCP/IPובתכדי להשתמש במכשיר כסורק רשת, יש להגדיר את תצורת המכשיר עם כת
  הכתרות הכתובת מלוח הבקרה. 
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  יופיע על המסך.  ControlCenter2חלון  ) בתוך הסרגל. ControlCenter2( לחצו על צלמית   

 

  .Device Selector  יופיע חלון .Model מתוך הרשימה הנפתחת Other בחרו   

  

  

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

  
  

    הערה

לשינוי  .IPוציינו המכשיר שלכם על פי כתובת  IPלחצו על  .IPניתן גם לבחור את המכשיר שלכם על ידי הזנת כתובת 
  החדשה. IPשל מכשיר קיים ברשת, הזינו את כתובת  IPכתובת 

  

 

  .Addלחצו על   

    הערה

  ואז הגדירו את התצורות הבאות:  Scan Key Settingלחצו על תיבת הסימון של 

  לסריקה אל מחשב אישי (מחובר לרשת) (דגםADS-1100W  בלבד) או סריקה מלוח הבקרה של המכשיר (דגם
ADS-1600W   בלבד), לחצו על תיבת הסימון שלRegister your computer with the ”Scan To” 

functions at the device . אז הזינו את השם שברצונכם שיוצר ברשימה הנפתחתDestination  בתוךScan 
to Network Device   מלשוניתScan  רשת (דגם-בניהול מבוססADS-1100W  " שמירת מסמכים בלבד) (ראה
 15ניתן להשתמש בעד  בלבד).  ADS-1600W) או על הצג של המכשיר (דגם126" בע"מ סרוקים במחשב שלכם

 תווים.

  ניתן להימנע מקבלת מסמכים בלתי רצויים על ידי הגדרת מספרPIN  את קוד הזינו  ספרות. 4בןPIN שלכם 
  . Verifyושדה  PIN codeבתוך

 בלבד)  ADS-1600W(דגם
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יחת לפני סריקת ושל PIN, הצג מבקש מכם להזין את קוד PINכדי לשלוח נתונים למחשב המוגן על ידי קוד 
  המסמך למחשב. 

  

 

  )®BRAdmin )Windowsהפעלת תוכנית שירות 

מאפשר לכם לפתוח את תוכנית   BRAdmin, לחצןBRAdmin Professional 3או   BRAdmin Lightאם התקנתם את
  . BRAdmin Professional 3או  BRAdmin Lightשירות

BRAdmin Light  היא תוכנית שירות להגדרה ראשונית של המכשירים המחוברים לרשת שלBrother .  היא יכולה גם
, לגלות את הסטאטוס ולהגדיר את התצורה של הגדרות רשת בסיסיות, כגון TCP/IPבסביבת  Brotherלחפש מוצרי 

  מהתקליטור המצורף, ראה מדריך למשתמש ברשת.  BRAdmin Lightלמידע על התקנת . IPכתובת 

הזמינה   3BRAdmin Professionalאם אתם זקוקים לניהול מכשיר מתקדם יותר, השתמשו בגרסת תוכנית השירות 
 . http://solutions.brother.comלהורדה מאתר 

  מתוך התפריט. Open ) במגש המטלות ואז בחרוControlCenter4( לחצו על צלמית   
  יופיע על המסך.  ControlCenter4לון ח

  .Device Settings לחצו על לשונית  

תופיע   BRAdmin Professional 3או  BRAdmin Lightשיח של תכנית שירות-תיבת הדו .BRAdminלחצו על   
  על המסך.

  

    הערה

 BRAdminיפעיל את ControlCenter4יחד,  BRAdmin Professional-ו  BRAdmin Lightאם התקנתם את 
Professional 3.  
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  סריקה מהמחשב שלכם     3
  

  )®ControlCenter4 )Windowsשינוי ממשק המשתמש של 
ControlCenter4  היא תוכנת שירות המאפשרת לכם גישה מהירה וקלה ליישומים שאתם משתמשים בהם לעתים

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

ControlCenter4   כאשר נעשה בה שימוש לפונקצית הסריקה אל  , שולטת גם בהגדרות של)

) 1600W-ADS(לדגם   to PC(לדגם ) או ללחצן  ), 1100W-ADSמחשב אישי עם חיבור לרשת רק לדגם 

(כאשר נעשה בהן  , יצד להגדיר את תצורת ההגדרות של למידע כ שלכם.  Brotherעל מכשיר

 to PC, או לחצן  )1100W-ADSשימוש לפונקצית הסריקה אל מחשב האישי עם חיבור רש בלבד בדגם 
  .141" בע"מ (®Windows)שינוי בהגדרות סריקה אל מחשב אישי ) על המכשיר, ראה "ADS-1600W(בדגם 

ניתן  (מצב מתקדם). Advanced Mode-(מצב הבית) ו  Home Mode שני מצבי הפעלה: ControlCenter4לתוכנית 
  לשנות את המצב בכל עת.

 מצבHome   

מאפשר לכם גישה קלה לפונקציות העיקריות של המכשיר. ניתן להשתמש בפונקציות באופן אינטואיטיבי ללא כל 
  הגדרות.

  

1  Document Type (סוג מסמך)  

  סוג המסמך.מאפשר לכם לבחור את 

2  Custom Settings (הגדרות בהתאמה אישית)  

  הגדרת תצורת הגדרות סריקה

3  Scan Size (גודל סריקה)  

  מאפשר לכם לבחור את גודל הסריקה.
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4  Scan (סריקה)  

  התחלת סריקה.

5  Image viewer (צפייה בתמונה)  

  תצוגת תמונה סרוקה.

6  Save (שמור)  

  הכונן הקשיח באחד מסוגי הקבצים המוצגים ברשימת סוגי הקבצים.שמירת התמונה הסרוקה בתיקיה על 

7 Open with an Application (פתיחה עם יישום)  

  סריקת תמונות ישירות ליישום הגראפי שלכם לעריכת תמונות.

8  Send E-mail (שליחת דוא"ל)  

  סריקת מסמך אל יישום ברירת המחדל של הדוא"ל שלכם. 

9  OCR (זיהוי תווים אופטי)  

  סריקת המסמך שלכם והמרתו לקובץ טקסט.

 מצבAdvanced   

ניתן גם להתאים פעולות סריקה בלחיצת לחצן  מעניק לכם שליטה רבה יותר על פרטי הפונקציות של המכשיר שלכם.
  אחת כדי לתת מענה לצורכי הסריקה שלכם.

  

  

1  Image (תמונה)  

  צפייה/עריכה גראפי.סריקת מסמך ישירות לכל יישום 

2  OCR (זיהוי תווים אופטי)  

  סריקת המסמך שלכם והמרתו לקובץ טקסט.

3  E- (דוא"ל)  

  סריקת מסמך אל יישום ברירת המחדל של הדוא"ל שלכם. 

4  File (קובץ)  

  שמירת התמונה הסרוקה בתיקיה על הכונן הקשיח באחד מסוגי הקבצים המוצגים ברשימת סוגי הקבצים.
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  מצב ההפעלה, נא לבצע את השלבים הבאים. לשינוי

חלון  מתוך התפריט. Open ) במגש המטלות ואז בחרוControlCenter4( לחצו על צלמית   
ControlCenter4  .יופיע על המסך  

 

  

    הערה

  אינה מוצגת במגש המטלות, בצעו את אחת הפעולות הבאות: אם צלמית 

  למשתמשי)Windows® XP, Windows Vista®  7-וWindows®  (  

הוא שם הדגם שלכם ואז לחצו   XXXXX(כאשר XXXXX-(Start), All Programs, Brother, ADS  לחצו על 
  .ControlCenter4על 

  למשתמשי)Windows® 8(  

שלכם (אם טרם  , ואז לחצו על הרשימה הנפתחת ובחרו את שם הדגם) Brotherתוכניות שירות של ( לחצו על 
  .ControlCenter4בסרגל הניווט השמאלי, ואז לחצו על   SCANלחצו על נבחר).

  .Mode Selectואז בחרו  Configuration לחצו על   



 

51  

  בתיבת הדו שיח של מצבים. Advanced Modeאו  Home Mode בחרו  
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  )®Windowsבמצב בית ( ControlCenter4סריקה באמצעות 
  שמור, פתיחה עם יישום, שליחה לדוא"ל וזיהוי תווים אופטי.  אפשרויות סריקה:קיימות ארבע 

 .(עזרה)) לפרטים נוספים על כל פונקציה, לחצו על ? . Scanהסעיף הבא מציג בקצרה את פונקצית לשונית

  סריקה בסיסית

   הגדירו את תצורת ההגדרות באזור הגדרת הסריקה אל מחשב האישי.   

  (סריקה). לחצו על   

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

  (זיהוי תווים אופטי).  (שליחה לדוא"ל)  או  (פתיחה עם יישום),   (שמור),  לחצו על 

  בצעו את אחת הפעולות הבאות:  

  (שמור) לצורך  

  .OKלחצו על  (תיקיית היעד) שלכם והגדרות אחרות.  Destination Folderבחרו את

  התמונה תישמר בתיקייה שבחרתם.

  (פתיחה עם יישום)  

  .OKבחרו את היישום מהרשימה הנפתחת ולחצו על 

  התמונה תופיע ביישום שבחרתם.

  

    הערה

  OKמתוך הרשימה הנפתחת וללחוץ על   Evernoteבמחשב שלכם, ניתן לבחור  Evernoteאם התקנתם את יישום
  .  Evernoteלהעלאת הנתונים הסרוקים ישירות אל

 

   (שליחת דוא"ל)  

  .OKהגדירו את תצורת הגדרות הקובץ המצורף ולחצו על 

   יישום ברירת המחדל של הדוא"ל שלכם ייפתח והתמונה תצורף לדוא"ל חדש. 

  (זיהוי תווים אופטי)  

  .OKהגדירו את תצורת זיהוי התווים האופטי ולחצו על 

  היישום שבחרתם ייפתח עם נתוני הטקסט המומרים. 
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  סריקת כרטיסי פלסטיק

   ).39" בע"מ טעינת כרטיס פלסטיקטענו כרטיס פלסטיק (ראה "  

  

    הערה

  טענו כרטיס פלסטיק אחד בלבד בכל עת. 

   מתוך התפריט. Open במגש המטלות ואז בחרו) ControlCenter4( לחצו על צלמית   
  יופיע על המסך.  ControlCenter4חלון 

  .Scan בחרו את לשונית  

  

שיח -.  תיבת הדוCustom Settings ואז לחצו על לחצן Document Type בתוך אפשרות Custom בחרו  
  תופיע על המסך.  Custom Scan Settingsשל
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  .Plastic Card Mode סמנו את תיבת הסימון של   

) ControlCenter4שינוי הגדרות סריקה (הגדירו את תצורתן של הגדרות אחרות בעת הצורך (ראה "  
)Windows®"(  65בע"מ.  

  .OKלחצו על   

ותציג  Scanning Completed שיח-המכשיר מתחיל לסרוק, ואז תופיע תיבת הדו (סריקה). לחצו על לחצן   
  התמונה הסרוקה מופיעה ביישום הצפייה. את מספר העמודים שנסרקו.

  

    הערה

אינה מופיעה וברצונכם להציג את מספר העמודים שנסרקו, סמנו את   Scanning Completedשיח-אם תיבת הדו
  . Display Scanning Resultsתיבת הסימון

  בצעו את אחת הפעולות הבאות:  

  52" בע"מ סריקה בסיסיתראה " (שמור) לשמירת הנתונים שנסרקו. לחצו על לחצן.  

  סריקה בסיסית(פתיחה עם יישום) לפתיחת הנתונים שנסרקו ביישום אחר. ראה " לחצו על לחצן "  
  .52בע"מ 

  52" בע"מ סריקה בסיסיתדוא"ל) לצירוף הנתונים הסרוקים לדוא"ל. ראה " ת(שליח לחצו על לחצן.  

  בע"מ סריקה בסיסית(זיהוי תווים אופטי) כדי לסרוק קובץ טקסט הניתן לעריכה. ראה " לחצו על לחצן "
52.  

  

    הערה

  משתמש אוטומטית בהגדרות הבאות:  Plastic Card Modeמצב

  600x 600 dpi רזולוציה:

  (אוטומטי) 1-ב 2 :גודל סריקה

  )כריכה בשוליים הקצריםמופעל ( :צדדית-סריקה דו

   מופעל :יישור אוטומטי

  מושבת :סיבוב תמונה אוטומטי

  

 תוצאת סריקה  מתווה מקורי
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   Officeסריקה אל קובץ

כדי להשתמש בתכונה זו, יש    ®Microsoft.של ®PowerPointאו    Wordהמכשיר יכול להמיר נתונים סרוקים לקובץ 
  שלכם לרשת עם גישה לאינטרנט באמצעות חיבור אלחוטי.  Brotherלחבר את מכשיר

  ).33" בע"מ טעינת מסמכים בגודל סטנדרטיטענו את המסמך שלכם (ראה "  

  מתוך התפריט. Open ) במגש המטלות ואז בחרוControlCenter4( לחצו על צלמית   
  יופיע על המסך.  ControlCenter4חלון 

  .Scan בחרו את לשונית  

 

  את סוג המסמך. בחרו  

  שנו את גודל המסמך שלכם בעת הצורך.  

) ControlCenter4שינוי הגדרות סריקה (הגדירו את תצורתן של הגדרות אחרות בעת הצורך (ראה "  
)Windows®( 65" בע"מ.  

ותציג  Completed Scanning שיח-המכשיר מתחיל לסרוק, ואז תופיע תיבת הדו (סריקה). לחצו על לחצן   
  התמונה הסרוקה מופיעה ביישום הצפייה. את מספר העמודים שנסרקו.

  

    הערה

אינה מופיעה וברצונכם להציג את מספר העמודים שנסרקו, סמנו את   Scanning Completedשיח-אם תיבת הדו
  . Display Scanning Resultsתיבת הסימון

 שיח של ההגדרות תופיע על המסך.-(שלח דוא"ל). תיבת הדו (שמור) או  לחצו על   
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או  Microsoft Office Word(*.docx) ובחרו באפשרות של  File Type לחצו על הרשימה הנפתחת  
Microsoft Office PowerPoint (*.pptx) .  

  .OKעל  שיח לגבי החיבור לאינטרנט, קראו את המידע ולחצו- אם מופיעה תיבת דו .OKלחצו על   

  סריקת כרטיסי ביקור

  ).35" בע"מ טעינת כרטיסי ביקורטענו את המסמך שלכם (ראה "  

  מתוך התפריט. Open ) במגש המטלות ואז בחרוControlCenter4( לחצו על צלמית   
  יופיע על המסך.  ControlCenter4חלון 

  .Scan בחרו את לשונית  

  

  

  בחרו את סוג המסמך.  

  .Scan Sizeמתוך הרשימה הנפתחת   CardBusiness בחרו  

) ControlCenter4שינוי הגדרות סריקה (הגדירו את תצורתן של הגדרות אחרות בעת הצורך (ראה "  
)Windows®"(  65בע"מ.  

ותציג  Scanning Completed שיח-המכשיר מתחיל לסרוק, ואז תופיע תיבת הדו (סריקה). לחצו על לחצן   
  התמונה הסרוקה מופיעה ביישום הצפייה. את מספר העמודים שנסרקו.

  

    הערה

אינה מופיעה וברצונכם להציג את מספר העמודים שנסרקו, סמנו את   Scanning Completedשיח-אם תיבת הדו
  . Display Scanning Resultsתיבת הסימון
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  תופיע על המסך.  with an ApplicationOpen שיח-תיבת הדו (פתיחה עם יישום) לחצו על   

 .  OKואז לחצו על  Target Application מתוך הרשימה הנפתחת BizCard MFC Application בחרו  
  .BizCard 6הנתונים הסרוקים ייפתחו ביישום 

  .BizCard 6ערכו ושמרו את הנתונים הסרוקים באמצעות   
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  )®Windowsבמצב מתקדם ( ControlCenter4סריקה באמצעות 
  תמונה, זיהוי תווים אופטי וקובץ. קיימות ארבע אפשרויות סריקה:

  (עזרה).  ם נוספים על כל פונקציה, לחצו עללפרטי .Scan הסעיף הבא מציג בקצרה את פונקצית לשונית

  סריקה בסיסית

  .Scan בחרו את לשונית  

-על המסך תופיע תיבת הדו (קובץ).  דוא"ל או (זיהוי תווים אופטי),  (תמונה),   לחצו על  
   Scan Settingsשיח

  בצעו את אחת הפעולות הבאות:  

  (תמונה)  

  .Scanבחרו את היישום מהרשימה הנפתחת ולחצו על 

  התמונה תופיע ביישום שבחרתם.
  

    הערה

  OKמתוך הרשימה הנפתחת וללחוץ על   Evernoteבמחשב שלכם, ניתן לבחור  Evernoteאם התקנתם את יישום
  .  Evernoteלהעלאת הנתונים הסרוקים ישירות אל

   (זיהוי תווים אופטי)  

  .Scanהגדירו את תצורת זיהוי התווים האופטי ולחצו על 

  היישום שבחרתם ייפתח עם נתוני הטקסט המומרים. 

  (שליחת דוא"ל)  

  .Scanהגדירו את תצורת הגדרות הקובץ המצורף ולחצו על 

  יישום ברירת המחדל של הדוא"ל שלכם ייפתח והתמונה תצורף לדוא"ל חדש. 

   (קובץ)  

  .Scanלחצו על  (תיקיית היעד) שלכם והגדרות אחרות.  Destination Folderבחרו את

  התמונה תישמר בתיקייה שבחרתם.

  של כל לחצןשינוי הגדרות ברירת המחדל 

  (קובץ). -(דוא"ל) ו (זיהוי תווים אופטי),  (תמונה),  ניתן לשנות את הגדרות ברירת המחדל של 

שיח של - תיבת הדו .Button settingsלחצו עם המקש הימני של העכבר על הלחצן שברצונכם להגדיר ולחצו על   
  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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  ההגדרות החדשות ישמשו כהגדרות ברירת המחדל. .OKלחצו על   

  סריקת כרטיסי פלסטיק

   ).39" בע"מ טעינת כרטיס פלסטיקטענו כרטיס פלסטיק (ראה "  

  

    הערה

  טענו כרטיס פלסטיק אחד בלבד בכל עת. 

חלון  מתוך התפריט. Open ) במגש המטלות ואז בחרוControlCenter4( לחצו על צלמית   
ControlCenter4  .יופיע על המסך  

  .Scan בחרו את לשונית   

  

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

  

  .Plastic Card Mode סמנו את תיבת הסימון של  
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  .65)" בע"מ ®ControlCenter4) (Windowsשנו הגדרות אחרות בעת הצורך (ראה "שינוי הגדרות סריקה (  

  .Scan לחצו על לחצן   
  לסרוק.המכשיר מתחיל 

  

    הערה

  שיח של ההגדרות שנית.-כך שלא תציג את תיבת הדו Don’t show me againסמנו את תיבת הסימון 

  משתמש אוטומטית בהגדרות הבאות:  Plastic Card Modeמצב

 600x 600 dpi :רזולוציה

  (אוטומטי) 1-ב 2 :גודל מסמך

  )כריכה בשוליים הקצריםמופעלת ( :צדדית-סריקה דו

  מופעל :אוטומטייישור 

  מושבת :סיבוב תמונה אוטומטי

  

 תוצאת סריקה  מתווה מקורי

   

  
 

   Officeסריקה אל קובץ

. כדי להשתמש בתכונה זו, יש   ®Microsoftשל ®PowerPointאו    Wordהמכשיר יכול להמיר נתונים סרוקים לקובץ 
  שלכם לרשת עם גישה לאינטרנט באמצעות חיבור אלחוטי.  Brotherלחבר את מכשיר

  ).33" בע"מ טעינת מסמכים בגודל סטנדרטיטענו את המסמך שלכם (ראה "  

  מתוך התפריט. Open ) במגש המטלות ואז בחרוControlCenter4( לחצו על צלמית   
  יופיע על המסך.  ControlCenter4חלון 
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  .Scan בחרו את לשונית  

  

שיח של ההגדרות תופיע על המסך (הדוגמה למטה היא של -תיבת הדו (קובץ). (דוא"ל) או  לחצו על   
 דוא"ל). 

  

או  Microsoft Office Word(*.docx) ובחרו באפשרות של File Type לחצו על הרשימה הנפתחת  
Microsoft Office PowerPoint (*.pptx) . 

  .65)" בע"מ ®ControlCenter4) (Windowsשינוי הגדרות סריקה (" שנו הגדרות אחרות בעת הצורך (ראה  

  .OKשיח לגבי החיבור לאינטרנט, קראו את המידע ולחצו על -אם מופיעה תיבת דו .Scanלחצו על   

  סריקת כרטיס ביקור

  ).35" בע"מ טעינת כרטיסי ביקורטענו את המסמך שלכם (ראה "  

  מתוך התפריט. Open במגש המטלות ואז בחרו) ControlCenter4( לחצו על צלמית   
  יופיע על המסך.  ControlCenter4חלון 
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  .Scan בחרו את לשונית   

  
 

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

  
 

  .Target Application מתוך הרשימה הנפתחת BizCard MFC Application בחרו  

   .65)" בע"מ ®ControlCenter4 ()Windowsשינוי הגדרות סריקה (בעת הצורך (ראה "שנו הגדרות אחרות   

  .BizCard 6הנתונים הסרוקים ייפתחו ביישום  .Scanלחצו על   

  .BizCard 6ערכו ושמרו את הנתונים הסרוקים באמצעות   
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במצב מתקדם)  ControlCenter4( Custom)יצירת לשונית בהתאמה אישית (
)Windows®(  

ניתן ליצור על שלוש לשוניות בהתאמה אישית הכוללות עד חמישה לחצנים מותאמים אישית עם ההגדרות המועדפות 
  עליכם.

  יצירת לשונית בהתאמה אישית

חלון  מתוך התפריט. Open ) במגש המטלות ואז בחרוControlCenter4( לחצו על צלמית   
ControlCenter4  .יופיע על המסך  

  

ניתן גם ליצור לשונית בהתאמה אישית על ידי לחיצה  .Create custom tabואז בחרו  Configuration לחצו על  
כך תיווצר לשונית בהתאמה  .Create custom tabעם המקש הימני של העכבר על אזור הלשונית ובחירת 

  אישית.

  

אם ברצונכם לשנות את שם הלשונית בהתאמה אישית, לחצו עם המקש הימני של העכבר על הלשונית בהתאמה   
  .Rename custom tabאישית ובחרו 

  

    הערה

  ולאחר מכן על  Configurationניתן גם לשנות את שם הלשונית בהתאמה אישית על ידי לחיצה על
Rename custom tab.  
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  אישית בלשונית בהתאמה אישית יצירת לחצן בהתאמה 

  צרו לשונית בהתאמה אישית.  

בחרו לחצן  .Create custom buttonלחצו עם המקש הימני של העכבר על האזור שבתוך הלשונית ובחרו   
  שיח של ההגדרות תופיע על המסך.-תיבת הדו שברצונכם ליצור מהתפריט.

 
  

    הערה

מהתפריט המופיע עם הלחיצה על   Copy custom buttonבאמצעות בחירתניתן גם להעתיק לחצן בהתאמה אישית 
  המקש הימני של העכבר.

  .OK לחצו על לחצן הזינו את שם הלחצן ושנו את ההגדרות בעת הצורך.  
  (ההגדרות משתנות על פי הלחצן שיצרתם).

  
  

    הערה

והמשיכו כפי   Configurationלחצו על  ניתן לשנות ו/א למחוק את הלשונית, הלחצן או ההגדרות שיצרתם. 
  שתתבקשו לעשות על גבי המסך.
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  )®ControlCenter4) (Windowsשינוי הגדרות סריקה (
  ניתן לשנות את ההגדרות הבאות. 

  
  ישימות התכונה  תיאור  הגדרה

זיהוי   תמונה
תווים 
  אופטי

  קובץ  דוא"ל

לנתונים בחרו את סוג הקובץ שברצונכם להשתמש בו   סוג קובץ
  הסרוקים.

  הערה 

  כדי לשמור את המסמך כקובץPDF  המוגן על ידי
מתוך הרשימה   Secure PDF (*.pdf)סיסמה, בחרו 

(הגדרת   , לחצו על לחצןFile Type הנפתחת 
) והזינו את הסיסמה (תמונה, דוא"ל PDFסיסמת 

  וקובץ בלבד).

  קובץPDF חיפוש הוא פורמט קובץ הכולל את -בר
שכבה זו  שכבת נתוני הטקסט מעל תמונה סרוקה. 

 מאפשרת לכם לחפש את הטקסט על נתוני התמונה. 
יש להגדיר את שפת זיהוי התווים האופטי כך 

 -בר PDFשתתאים לשפה שברצונכם ליצור את קובץ 
  חיפוש.

  לשמירת המסמך כקובץPDF חיפוש, בחרו -בר
Searchable PDF (*.pdf)  מתוך הרשימה

  . File Typeהנפתחת

  לשמירת המסמך כקובץPDF חיפוש, יש להתקין -בר
על המחשב   Nuance™ PaperPort™ 12SEאת 

  שלכם.

 לשמירת המסמך כקובץPDF   300דחוס, בחרוx 300 
dpi   מתוך הרשימה הנפתחתResolution  ,High 

Compression PDF (*.pdf)   מתוך הרשימה
 24bitאו   True Greyואת   File Typeתחת הנפ

Colour  מהרשימה הנפתחתScan Type . 
      

  כן  כן  כן  כן

 ™Nuanceבחרו את יישום היעד הכולל את   יישום יעד
PaperPort™ 12SE , Presto!BizCard 6, BR-

Receipts  ו-Evernote  .מהרשימה הנפתחת  

 - -  כן  כן

שפת זיהוי תווים 
  אופטי

 - -  כן -  להתאמת שפת הטקסט של המסמך הסרוק.הגדירו 

לתמונה, זיהוי תווים אופטי או   Changeלחצו על לחצן  שם קובץ
  הזינו קידומת לשם הקובץ בעת הצורך. דוא"ל.

  כן  כן  כן  כן

 Save Asהצג 
Window  

אם ברצונכם לציין את היעד של התמונה הסרוקה בכל 
 Show Save Asסריקה, סמנו את תיבת הסימון 

Window .  

  כן   

ואז על צלמית התיקייה לשינוי   Changeלחצו על לחצן  נתיב קובץ היעד
  התיקייה שברצונכם לשמור בה את המסמך הסרוק.

   כן  כן  כן

ואז עיינו בתיקייה שברצונכם   Changeלחצו על לחצן  תיקיית יעד
כדי   Show Folderסמנו  לשמור בה את המסמך הסרוק.

  להציג אוטומטית את תיקיית היעד לאחר הסריקה.

  כן   
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  ישימות התכונה  תיאור  הגדרה

זיהוי   תמונה
תווים 
  אופטי

  קובץ  דוא"ל

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

  הערה 

  ניתן להתאים את גודל הקובץ על פי סוג הקובץ שבחרתם.
    

  כן  כן   כן

ניתן לבחור רזולוציית סריקה מהרשימה הנפתחת   רזולוציה
Resolution .  רזולוציות גבוהות יותר מצריכות יותר

זיכרון וזמן העברה, אך יוצרות תמונות סרוקות איכותיות 
  יותר.

  כן  כן  כן  כן

  בחירת מספר אפשרויות של עומק צבע לתמונות סרוקות.  סוג סריקה
 

  לבן-שחור
  לטקסט או לתמונות קוויות. 

 
  )Error Diffusionאפור (

היא שיטה  Error Diffusion( לתצלומים או גרפיקות. 
ליצירת תמונות אפורות מדומות ללא שימוש בנקודות 

נקודות שחורות מוצבות במערך ספציפי אפורות אמיתיות). 
  כדי ליצור מראה אפור).

 
  אפור אמיתי

זה מדויק יותר כי נעשה בו מצב  לתצלומים או גרפיקות. 
  גוונים של אפור. 256שימוש בעד 

 
  סיביות 24צבע של 

 מיליון צבעים לסריקת התמונה.  16.8עושה שימוש בעד 
סיביות יוצר תמונה עם  24למרות ששימוש בצבע של 

העתקת הצבע המדויקת ביותר, הוא מצריך יותר זיכרון 
  וזמן ההעברה שלו הוא הארוך ביותר. 

 
  יאוטומט

  1בחירה אוטומטית של צבעים מתאימים למסמך שלכם.

  כן  כן  כן  כן

  על פי מצב המסמך המקורי, יתכן שפונקציה זו לא תפעל כהלכה.  1
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  ישימות התכונה  תיאור  הגדרה

זיהוי   תמונה
תווים 
  אופטי

  קובץ  דוא"ל

ניתן לסרוק  כברירת מחדל.  Autoגודל המסמך מוגדר  גודל מסמך
מסמכים בכל גודל מבלי לבצע התאמות כלשהן לגודל 

למהירויות סריקה גבוהות יותר, ניתן לבחור את 1המסמך. 
הגודל המדויק של המסמך שלכם מהרשימה הנפתחת 

Document Size .  

  הערה

  1אם בחרתם גודל מסמך to 2 התמונה הסרוקה ,
 תחולק לשני מסמכים שהם מחצית מגודל ההגדרה. 

, התמונה הסרוקה תחולק to 2 (A4) 1אם בחרתם 
  .A4לשני מסמכי 

 1לסריקת to 2  בטלו את הסימון בתיבת הסימון ,Auto 
Image Rotation  שיח - שבתיבת הדוAdvanced 

Settings  .  

  2אם בחרתם גודל מסמך in 1 שתי תמונות סרוקות ,
  ישתלבו למסמך אחד.

 ניתן לבחורLong Paper  רת במהלך הגדרת צו
  ההגדרות כדלקמן:

 מושבת :יישור אוטומטי  

 מושבת :צדדית-סריקה דו  

 כל אפשרותLong Paper   מאפשרת סריקת מסמך
  ארוך עד:

  מ"מ: 215.9נייר ארוך (רוחב רגיל) 
215.9 x 863.0 מ"מ  

  מ"מ: 107.9נייר ארוך (רוחב צר) 
107.9 x 863.0 מ"מ  

    

  כן  כן  כן  כן

) לקבלת התמונה 50עד  50-התאימו את ההגדרה (  בהירות
מייצג את  0ערך ברירת המחדל של  הטובה ביותר.

ניתן להגדיר  הממוצע ומתאים בדרך כלל לרוב התמונות.
את רמת הבהירות על ידי גרירת לחצן ההזזה ימינה או 

ניתן גם  שמאלה כדי להבהיר או להכהות את התמונה.
אם התמונה הסרוקה  להזין ערך בתיבה להגדרת הרמה. 

ירה מידי, הגדירו רמת בהירות נמוכה יותר וסרקו את בה
אם התמונה הסרוקה כהה מידי, הגדירו  המסמך שנית. 

  רמת בהירות גבוהה יותר וסרקו את המסמך שנית. 

  כן  כן  כן  כן

  על פי מצב המסמך המקורי, יתכן שפונקציה זו לא תפעל כהלכה.  1
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  ישימות התכונה  תיאור  הגדרה

זיהוי   תמונה
תווים 
  אופטי

  קובץ  דוא"ל

) לקבלת התמונה 50עד  50-התאימו את ההגדרה (  ניגודיות
מייצג את  0ערך ברירת המחדל של  הטובה ביותר.

ניתן להעלות  הממוצע ומתאים בדרך כלל לרוב התמונות.
או להוריד את רמת הניגודיות על ידי הזזת לחצן ההזזה 

מדגישה שטחים העלאת רמת הניגודיות  ימינה או שמאלה.
כהים ובהירים של התמונה, בעוד הורדת רמת הניגודיות 

ניתן גם להזין ערך  מגלה פרטים נוספים בשטחים אפורים.
  בתיבה להגדרת רמת הניגודיות. 

  הערה

הגדרת הניגודיות זמינה רק כאשר הגדרת סוג סריקה היא 
), אפור אמיתי או צבע Error Diffusionאוטומטי, אפור (

  ביות.סי 24של 
    

  כן  כן  כן  כן

לאחר סריקת הדף, ניתן לבחור  סריקת עמודים רבים.  סריקה מתמשכת
באמצעות פעולה זו ניתן לסרוק  להמשיך בסריקה או לסיים.

יותר דפים מהקיבולת המרבית של מזין המסמכים 
  האוטומטי.

  כן  כן  כן  כן

 המסמך.אם סימנתם תיבה זו, המכשיר סורק את שני צידי   צדדית-סריקה דו
צדדית (דופלקס), יש -בעת שימוש בתכונת הסריקה הדו

 Short-edgeאו   Long-edge bindingלבחור
binding   על פי המתווה של המסמך המקורי שלכם כדי

להבטיח שקובץ הנתונים שנוצר יופיע נכון במסמך הסרוק.  

  הערה

צדדית (דופלקס) זמינה באורכים של -תכונת הסריקה הדו
  .Legalעד גודל 

    

  כן  כן  כן  כן

מצב כרטיס 
  פלסטיק

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

 600 :רזולוציהx 600 dpi 

 (אוטומטי) 1-ב 2 :גודל מסמך  

 כריכה בשוליים הקצריםמופעלת ( :צדדית-סריקה דו(  

 מופעל :יישור אוטומטי  

  מושבת :אוטומטיסיבוב תמונה  

  הערה

  ,אם ברצונכם לסרוק כרטיס פלסטיק עם הגדרות שונות
והגדירו את   Plastic Card Modeהשביתו את
  .dpi 600-הרזולוציה ל

  .טענו כרטיס פלסטיק אחד בלבד בכל עת  

    

  כן  כן  כן  כן

  כן  כן  כן  כן  איפוס כל ההגדרות לערכי ברירת המחדל.  ברירת מחדל
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 Aלחצו על לחצן . Advanced Settingsשיח-תצורתן של הגדרות נוספות בתיבת הדוניתן להגדיר את 
dvanced Settings .  

  
  ישימות התכונה  תיאור  הגדרה

זיהוי   תמונה
תווים 
  אופטי

  קובץ  דוא"ל

  כן  כן  כן  כן  1מעלות) של הנתונים הסרוקים. 5-תיקון הנטייה (ב  יישור אוטומטי

סיבוב תמונה 
  אוטומטי

  כן  כן  כן  כן  1שינוי כיוון המסמך על פי כיוון הטקסט.

מניעת 
זליגה/הסרת צבע 

  רקע

וגם צדדי, -מונעת את תופעת הזליגה על מסמך דו
מאפשרת לכם להסיר את צבע הבסיס של מסמכים כגון 

עיתונים כדי להפוך את הנתונים הסרוקים לקלים יותר 
  1לזיהוי.

  כן  כן  כן  כן

  כן  כן  כן  כן  1מחיקת דפים ריקים של המסמך מתוצאות הסריקה.  דלג על דף ריק

הצגת תוצאות 
  סריקה

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

  כן  כן  כן  כן

  על פי מצב המסמך המקורי, יתכן שפונקציה זו לא תפעל כהלכה.  1
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  (מקינטוש)  ControlCenter2סריקה באמצעות 
ControlCenter2  היא תוכנת שירות המאפשרת לכם גישה מהירה וקלה ליישומים שאתם משתמשים בהם לעתים

  מבטל את הצורך לפתוח ידנית יישומים ספציפיים. ControlCenter2השימוש בתוכנית  קרובות. 

  , סריקה אל זיהוי תווים אופטי, סריקה אל דוא"ל וסריקה אל קובץ.קיימים ארבעה לחצני סריקה אל סריקה אל תמונה

 תצוגה מקדימה של אפל) (ברירת מחדל: תמונה  

או כל  ®Adobe® Photoshopניתן לבחור יישום יעד, כגון  סריקת מסמך ישירות לכל יישום צפייה/עריכה גראפי.
  יישום עריכת תמונה אחר על המחשב שלכם.

 ברירת מחדל:( זיהוי תווים אופטי TextEdit (של אפל  

סריקת דף או מסמך, הפעלה אוטומטית של יישום זיהוי התווים האופטי והכנסת הטקסט (לא התמונה הגרפית) 
או כל יישום  Word  ®Microsoftניתן לבחור את יישום היעד של עיבוד תמלילים כגון  .Wordליישום עיבוד תמלילים 

למידע על  על המחשב שלכם.  Presto! PageManagerיש להתקין את ם. עיבוד תמלילים אחר על המחשב שלכ
  .103(מקינטוש)" בע"מ   TWAINאו יישומי  Presto! PageManagerהתקנה ראה "סריקה באמצעות יישומי 

 תוכנת ברירת המחדל של הדוא"ל שלכם) (ברירת מחדל:  דוא"ל  

ניתן לבחור את סוג הקובץ והרזולוציה לקובץ  סטנדרטי.סריקת דף או מסמך ישירות ליישום דוא"ל כקובץ מצורף 
  המצורף. 

 קובץ  

  ניתן לשנות את סוג הקובץ ותיקיית היעד לפי הצורך.  סריקה ישירה לקובץ על הכונן הקשיח שלכם.

(כאשר נעשה  , מעניקה לכם את היכולת להגדיר את תצורת החומרה   ControlCenter2תוכנת

ADS-(בדגם  ), 1100W-ADSה אל מחשב האישי עם חיבור לרשת בלבד בדגם בה שימוש לפונקצית הסריק
1100W או ללחצן ,(to PC  בדגם)ADS-1600W על המכשיר שלכם ולחצן תוכנת (ControlCenter2  לכל תכונת

(כאשר נעשה בה שימוש לפונקצית הסריקה אל מחשב האישי  , להגדרת תצורת החומרה  סריקה.

ADS-(לדגם   to PC), או ללחצן1100W-ADS(לדגם  בלבד),  1100W-ADS עם חיבור לרשת בדגם
1600Wעל המכשיר שלכם בחרו את לשונית (Device Button  בתפריט הגדרת התצורה לכל אחד מלחצניSCAN . 

בתפריט הגדרת התצורה לכל   Software Buttonבחרו בלשונית   ControlCenter2להגדרת לחצן התוכנה בתוכנת
  . SCANאחד מלחצני

  ) בתוך הסרגל. ControlCenter2( לחצו על צלמית  ControlCenter2להפעלת 

 

 ,Applicationsועל  Finder מסרגל תפריט Go ) אינה מוצגת בסרגל, לחצו עלControlCenter2(  אם הצלמית

Brother ולאחר מכן לחצו פעמים על הצלמית  )ControlCenter2.( הצלמית  )ControlCenter2 תופיע (
  בתוך הסרגל.
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  תצוגה מקדימה של אפל) תמונה (דוגמה:

   מאפשרת סריקת תמונות ישירות ליישום הגראפי שלכם לעריכת תמונות.  Scan to Imageתכונת 

  .Scan בחרו את לשונית  

  (תמונה). לחצו על   
  תופיע על המסך.  Scan to Imageשיח-תיבת הדו

  

  

  ניתן להגדיר את הגדרות הסריקה.   

 2צדדי סמנו את תיבת הסימון-לסריקת מסמך דו-sided Scanning   ובחרוLong-edge binding  או
Short-edge binding.  

 לשינוי היישום שברצונכם להשתמש בו, בחרו ביישום המתאים מהתפריט הצץTarget Application .  ניתן
  .Delete. אם ברצונכם למחוק יישום, לחצו על Addלהוסיף יישום לרשימה על ידי לחיצה על 

  .Start Scanningלחצו על   
  יישום ברירת המחדל שלכם יופעל ויציג את התמונה. 

  
    הערה

תופיע על   Set PDF Passwordשיח -, תיבת הדו File Typeמתוך רשימת Secure PDF (*.pdf)אם בחרתם 
ניתן גם לבחור  .OKולחצו על   Re-type Password-ו  Passwordהזינו את הסיסמה שלכם בתוך תיבות  המסך.

Secure PDF (*.pdf)  ל-Scan to E-mail  ו-Scan to File.  
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  זיהוי תווים אופטי (יישום עיבוד תמלילים)

מאפשרת לכם להמיר את נתוני התמונה של דף הגרפיקה לטקסט שניתן לעריכה על ידי כל   Scan to OCRתכונת
  ניתן לשנות את יישום ברירת המחדל של עיבוד התמלילים. יישום עיבוד תמלילים.

  
    הערה

  על המחשב שלכם. Presto! PageManagerיש להתקין את 

 

  .Scan בחרו את לשונית  

  .אופטי)(זיהוי תווים   לחצו על  
  .תופיע על המסך  Scan to OCRשיח-תיבת הדו

  

  ניתן להגדיר את הגדרות הסריקה.   

 2צדדי סמנו את תיבת הסימון-לסריקת מסמך דו-sided Scanning   ובחרוLong-edge binding  או
Short-edge binding.  

  מהתפריט הצץלשינוי יישום עיבוד התמלילים שברצונכם להשתמש בו, בחרו ביישום המתאיםTarget 
Application .  ניתן להוסיף יישום לרשימה על ידי לחיצה עלAdd אם ברצונכם למחוק יישום, לחצו על .

Delete.  

  .Start Scanningלחצו על   
  יישום ברירת המחדל של מעבד התמלילים שלכם יופעל ויציג את נתוני הטקסט המומרים.



 

73  

  דוא"ל

מאפשרת לכם לסרוק מסמך ליישום ברירת המחדל של הדוא"ל שלכם כדי שתוכלו לשלוח את   Scan to E-mailתכונת
  המסמך הסרוק כקובץ מצורף.

   .Scan בחרו את לשונית  

  (דוא"ל).  לחצו על  
  תופיע על המסך.  Scan to E-mailשיח-תיבת הדו

  

  ניתן להגדיר את הגדרות תצורת הסריקה.   

 2את תיבת הסימוןצדדי סמנו -לסריקת מסמך דו-sided Scanning   ובחרוLong-edge binding  או
Short-edge binding.  

 לשינוי יישום הדוא"ל שברצונכם להשתמש בו, בחרו ביישום המתאים מהתפריט הצץE-mail Application . 
  .Deleteאם ברצונכם למחוק יישום, לחצו על  . Add1ניתן להוסיף יישום לרשימה על יד לחיצה על 

אם  , תופיע רשימת ברירת מחדל של יישומי דוא"ל תואמים בתפריט הצץ.ControlCenter2בהפעלה הראשונה של   1
  , יש לבחור יישום מהרשימה.ControlCenter2אתם מתקשים להשתמש ביישום בהתאמה אישית עם 

  .Start Scanningלחצו על   
  יישום ברירת המחדל של הדוא"ל שלכם יופעל והתמונה תצורף לדוא"ל חדש. 

  
    הערה

השתמשו בתכונת הסריקה אל תמונה או סריקה אל  תכונת הסריקה אל דוא"ל אינה תומכת בשירותי דואר באינטרנט.
  קובץ לסריקת מסמך או תמונה ואז צרפו את קובץ הנתונים הסרוקים להודעת דוא"ל.
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  קובץ

לכן תכונה זו  מאפשר לכם לסרוק תמונה לתיקיה על הכונן הקשיח שלכם בפורמט קובץ נתמך.  Scan to Fileלחצן
  מאפשרת לכם לגנוז בקלות את מסמכי הנייר שלכם.

   .Scan בחרו את לשונית  

  (קובץ).  לחצו על  
  תופיע על המסך.  Scan to Fileשיח-תיבת הדו

 

  ניתן להגדיר את הגדרות תצורת הסריקה.   

 2צדדי סמנו את תיבת הסימון-לסריקת מסמך דו-sided Scanning   ובחרוLong-edge binding  או
Short-edge binding.  

  תווים) בתיבת 100לשינוי שם הקובץ, הזינו את שם הקובץ שברצונכם להשתמש בו למסמך (עדFile Name . 
  שהזנתם עם התאריך הנוכחי ומספר סידורי. שם הקובץ יהיה שם הקובץ 

 בחרו את סוג הקובץ לתמונה השמורה מהתפריט הצץFile Type .  ניתן לשמור את הקובץ בתיקיית ברירת
  .Browseהמחדל, או לבחור את התיקייה המועדפת עליכם על ידי לחיצה 

  תיבת הסימוןכדי להראות היכן התמונה הסרוקה שמורה כאשר הסריקה הסתיימה, סמנו אתShow Folder . 
 Show Save Asאם ברצונכם לציין את היעד של התמונה הסרוקה בכל סריקה, סמנו את תיבת הסימון

Window .  

  .Start Scanningלחצו על   
  התמונה תישמר בתיקייה שבחרתם.
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  שינוי הגדרות ברירת המחדל של לחצן

 (זיהוי תווים אופטי),  נה), (תמו ניתן לשנות את הגדרות ברירת המחדל של לחצני 

  (קובץ). -(דוא"ל) ו

 

שיח של ההגדרות תופיע על -תיבת הדו .Software לחוץ ובחרו לחצן Control לחצו על הלחצן כאשר מקש   
  המסך.

ניתן גם  בחרו את ההגדרות של סוג קובץ, סוג סריקה, גודל מסמך, בהירות, ניגודיות וסריקה רציפה לפי הצורך.   
  צדדית.-לבחור את ההגדרה לסריקה דו

  ההגדרות החדשות ישמשו כהגדרות ברירת המחדל. .OKלחצו על   
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  סריקת כרטיסי פלסטיק

  ).39" בע"מ טעינת כרטיס פלסטיקטענו כרטיס פלסטיק (ראה "  
 

    הערה

  טענו כרטיס פלסטיק אחד בלבד בכל עת. 

  יופיע על המסך.  ControlCenter2חלון  ) בתוך הסרגל. ControlCenter2( לחצו על צלמית   

 

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

 

  .ard ModePlastic C סמנו את תיבת הסימון של  
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  .84)" בע"מ ) (מקינטושControlCenter2שינוי הגדרות סריקה (שנו הגדרות אחרות בעת הצורך (ראה "  

  .Start Scanningלחצו על   
  יישום ברירת המחדל שלכם יופעל ויציג את התמונה. 

  

    הערה

  שיח של ההגדרות שנית.-כך שלא תציג את תיבת הדו Don’t show me againסמנו את תיבת הסימון 

  משתמש אוטומטית בהגדרות הבאות:  Plastic Card Modeמצב

 dpi 600 :רזולוציה

  (אוטומטי) 1-ב 2 :גודל מסמך

  )כריכה בשוליים הקצריםמופעלת ( :צדדית-סריקה דו

  מופעל :יישור אוטומטי

  מושבת :סיבוב תמונה אוטומטי

  

 סריקה תוצאת  מתווה מקורי

   

  

 

   Officeסריקה אל קובץ

. כדי להשתמש בתכונה זו, יש   ®Microsoftשל ®PowerPointאו    Wordהמכשיר יכול להמיר נתונים סרוקים לקובץ 
  שלכם לרשת עם גישה לאינטרנט באמצעות חיבור אלחוטי.  Brotherלחבר את מכשיר

  ).33" בע"מ סטנדרטיטעינת מסמכים בגודל טענו את המסמך שלכם (ראה "  



 

78 

   ) בתוך הסרגל. ControlCenter2( לחצו על צלמית   
  יופיע על המסך.  ControlCenter2חלון 

 

  . Scanלחצו על לשונית  

  שיח של ההגדרות תופיע על המסך (הדוגמה למטה היא של דוא"ל). -תיבת הדו .File או mail-E לחצו על לחצן   

 

או  Microsoft Office Word(*.docx) ובחרו באפשרות של File Type לחצו על הרשימה הנפתחת  
Microsoft Office PowerPoint (*.pptx) .  

  .84)" בע"מ ControlCenter4) (®Windowsשינוי הגדרות סריקה (שנו הגדרות אחרות בעת הצורך (ראה "  

  .OKשיח לגבי החיבור לאינטרנט, קראו את המידע ולחצו על -אם מופיעה תיבת דו .Start Scanningלחצו על   
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  סריקת כרטיסי ביקור

  ).35" בע"מ טעינת כרטיסי ביקורטענו את המסמך שלכם (ראה "  

  ) בתוך הסרגל. ControlCenter2( לחצו על צלמית   
  יופיע על המסך.  ControlCenter2חלון 

 

  . Scanלחצו על לשונית  

  שיח של ההגדרות תופיע על המסך.-תיבת הדו .Image לחצו על לחצן  

 

  .Target Application מתוך הרשימה הנפתחת BizCard 6 בחרו  

   .84)" בע"מ ) (מקינטושControlCenter2שינוי הגדרות סריקה (שנו הגדרות אחרות בעת הצורך (ראה "  

   .BizCard 6הנתונים הסרוקים ייפתחו ביישום  .Scanלחצו על   

  .BizCard 6ערכו ושמרו את הנתונים הסרוקים באמצעות   



 

80 

  רישום הגדרות הסריקה המועדפות עליכם באמצעות 
)ControlCenter2 (CUSTOM SCAN (מקינטוש)  

  קיימים ארבעה לחצנים שניתן להגדיר את תצורתם כך שיתאימו לצורכי הסריקה שלכם.

קיימות  לחוץ וחלון הגדרת התצורה מופיע על המסך.  Controlלהתאמה אישית של לחצן, לחצו על הלחצן כאשר מקש
  קובץ.סריקה אל תמונה, סריקה אל זיהוי תווים אופטי, סריקה אל דוא"ל וסריקה אל  ארבע אפשרויות סריקה:

 סריקה אל תמונה  

  ניתן לבחור כל יישום עריכת תמונות על המחשב שלכם כיעד. נות.סריקת מסמך ישירות לכל יישום צפייה/עריכה של תמו

 סריקה אל זיהוי תווים אופטי  

יש להתקין  ניתן לבחור את יישום היעד לטקסט הניתן לעריכה. המרת מסמכים סרוקים לקובצי טקסט הניתנים לעריכה. 
 !Prestoסריקה באמצעות יישומי למידע על התקנה ראה " על המחשב שלכם.  Presto! PageManagerאת 

PageManager או יישומיTWAIN  103)" בע"מ (מקינטוש.  

 סריקה אל דוא"ל  

ניתן גם לבחור את סוג הקובץ המצורף וליצור רשימה קצרה של כתובות דוא"ל  צירוף התמונות הסרוקות להודעת דוא"ל.
  לשליחה מתוך פנקס הכתובות של יישום הדוא"ל שלכם.

 ץסריקה אל קוב  

  ניתן גם לבחור את סוג הקובץ שיעשה בו שימוש.  שמירת התמונה הסרוקה בכל תיקייה על כונן קשיח מקומי או ברשת. 

  

  



 

81  

  לחצן המוגדר על ידי המשתמש

פעלו על  לחוץ וחלון הגדרת התצורה מופיע על המסך.  Controlלהתאמה אישית של לחצן, לחצו על הלחצן כאשר מקש 
  הבאים להגדרת תצורת לחצן.פי הקווים המנחים 

 

   סריקה אל תמונה/זיהוי תווים אופטי/דוא"ל/קובץ

 לשוניתGeneral   

  תווים) ליצירת שם הלחצן. 30(עד   Name for Customהזינו שם בתוך

  . Scan Actionבחרו את סוג הסריקה מאפשרויות הבחירה של
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 לשוניתSettings   אופטי/דוא"ל)(סריקה אל תמונה/זיהוי תווים  

     Target Application, File Type, Resolution, Scan Type, Document Sizeבחרו את הגדרות הסריקה 
  .sided Scanning-2-ו

  
    הערה

השתמשו בתכונת הסריקה אל תמונה או סריקה אל  תכונת הסריקה אל דוא"ל אינה תומכת בשירותי דואר באינטרנט.
  תמונה ואז צרפו את קובץ הנתונים הסרוקים להודעת דוא"ל.קובץ לסריקת מסמך או 

  

  

  

תופיע על   Set PDF Passwordשיח-, תיבת הדו File Typeמתוך רשימת Secure PDF (*.pdf)אם בחרתם 
  .OKולחצו על   Re-type Password-ו  Passwordהזינו את הסיסמה שלכם בתוך תיבות המסך.

  
    הערה

  זמינה לסריקה אל תמונה, סריקה אל דוא"ל וסריקה אל קובץ.   Secure PDF (*.pdf)הגדרת
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 לשוניתSettings  (סריקה אל קובץ)  

ניתן לשמור את הקובץ בתיקיית ברירת מחדל, או לבחור את  . File Typeבחרו את פורמט הקובץ מהתפריט הצץ
  . Browseהתיקייה המועדפת עליכם על ידי לחיצה על לחצן

  . sided Scanning-2-ו  Resolution, Scan Type, Document Sizeבחרו את הגדרות הסריקה של

  . Show Save As Windowאם ברצונכם לציין את היעד של התמונה הסרוקה, סמנו את תיבת הסימון
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  ) (מקינטוש)ControlCenter2שינוי הגדרות סריקה (
  

  ניתן לשנות את ההגדרות הבאות. 

  ישימות התכונה  תיאור  הגדרה

זיהוי   תמונה  
תווים 
  אופטי

  קובץ  דוא"ל

  יישום יעד
(לתמונה, זיהוי 

תווים אופטי וקובץ) 
 או יישום דוא"ל

  (לדוא"ל)

רק  ניתן לבחור את היישום לפתיחת הנתונים הסרוקים.
  !Prestoיישומים המותקנים על המחשב שלכם (לרבות 

,PageManager BizCard 6, BR- Receipts   ו-
Evernote.ניתנים לבחירה (  

 לחצןAdd   

הזינו את  ניתן להוסיף יישום לרשימה הנפתחת. 
Application Name   תווים) ובחרו את  30(עד

היישום המועדף עליכם באמצעות לחיצה על 
מהרשימה   File Typeבחרו גם את . Browseלחצן

  הנפתחת.

 לחצןDelete   

 Applicationבחרו את שהוספתם.ניתן למחוק יישום 
Name  ולחצו על לחצןDelete .  

   כן  כן  כן
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  ישימות התכונה  תיאור  הגדרה

זיהוי   תמונה
תווים 
  אופטי

  קובץ  דוא"ל

בחרו את סוג הקובץ שברצונכם להשתמש בו לנתונים   סוג קובץ
  הסרוקים.

  הערה 

  כדי לשמור את המסמך כקובץPDF  המוגן על ידי
 Fileבתוך  Secure PDF (*.pdf)סיסמה, בחרו 

Type  שיח -והזינו את הסיסמה  בתיבת הדוSet PDF 
Password .(תמונה, דוא"ל וקובץ בלבד)  

  קובץPDF חיפוש הוא פורמט קובץ הכולל את -בר
שכבה זו  שכבת נתוני הטקסט מעל תמונה סרוקה. 

 התמונה. מאפשרת לכם לחפש את הטקסט על נתוני 
יש להגדיר את שפת זיהוי התווים האופטי כך שתתאים 

  חיפוש.-בר PDFלשפה שברצונכם ליצור את קובץ 

  לשמירת המסמך כקובץPDF חיפוש, בחרו -בר
Searchable PDF (*.pdf)  מתוך הרשימה

  . File Typeהנפתחת

  לשמירת המסמך כקובץPDF חיפוש, יש להתקין -בר
על המחשב שלכם  Presto! PageManager את

  מהתקליטור המצורף.

  לשמירת מסמך כקובץPDF  300דחוס, בחרוx 300 
dpi   מתוך הרשימה הנפתחתResolution  ,High 

Compression PDF (*.pdf)   מתוך הרשימה
 24bitאו   True Greyואת   File Typeהנפתחת 
Colour  מהרשימה הנפתחתScan Type .  

  מספר סוגי קבצים כגוןTIFF, TIFF Multi-Page, 
PDF, Secure PDF ו-JPEG   תומכים בדחיסת גודל

  Compressedאו  Uncompressedבחרו קובץ.
-TIFF Multiאו   TIFFלהתאמת גודל הקובץ לקובץ

Page.  לקובץPDF ,Secure PDF  ו-JPEG ,
השתמשו בלחצן ההזזה להתאמת גודל הקובץ (לא זמין 

 לסריקה אל זיהוי תווים אופטי).
    

  כן  כן  כן  כן

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

  הערה 

  ניתן להתאים את גודל הקובץ על פי סוג הקובץ שבחרתם.
    

  כן  כן   כן

תוכנת זיהוי תווים 
  אופטי

הצגת היישום שימיר את התמונה הסרוקה לטקסט הניתן 
  לעריכה.

 - -  כן -

תווים  שפת זיהוי
  אופטי

 - -  כן -  הגדירו להתאמת שפת הטקסט של המסמך הסרוק.

  כן  כן  כן  כן  הזינו קידומת לשם הקובץ בעת הצורך.  שם קובץ

תיבת סימון 
Show Save As 

Window   

אם ברצונכם לציין את היעד של התמונה הסרוקה בכל 
 Show Save Asסריקה, סמנו את תיבת הסימון

Window .  

  כן   
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  ישימות התכונה  תיאור  הגדרה

זיהוי   תמונה  
תווים 
  אופטי

  קובץ  דוא"ל

לשינוי   Browseואז על לחצן  Changeלחצו על לחצן  נתיב קובץ היעד
  התיקייה שברצונכם לשמור בה את המסמך הסרוק.

   כן  כן  כן

ואז עיינו בתיקייה שברצונכם    Browseלחצו על לחצן  תיקיית יעד
כדי   Show Folderסמנו לשמור בה את המסמך הסרוק.

  להציג אוטומטית את תיקיית היעד לאחר הסריקה.

  כן   

ניתן לבחור רזולוציית סריקה מהרשימה הנפתחת   רזולוציה
Resolution .  רזולוציות גבוהות יותר מצריכות יותר

תמונות סרוקות איכותיות זיכרון וזמן העברה, אך יוצרות 
  יותר.

  כן  כן  כן  כן

  בחירת מגוון עומק צבעי הסריקה.  סוג סריקה
 

  לבן-שחור
  לטקסט או לתמונות קוויות. 

 
  )Error Diffusionאפור (

היא שיטה  Error Diffusion( לתצלומים או גרפיקות. 
ליצירת תמונות אפורות מדומות ללא שימוש בנקודות 

נקודות שחורות מוצבות במערך ספציפי אפורות אמיתיות). 
  כדי ליצור מראה אפור).

 
  אפור אמיתי

מצב זה מדויק יותר כי נעשה בו  לתצלומים או גרפיקות. 
  גוונים של אפור. 256שימוש בעד 

 
  סיביות 24צבע של 

 מיליון צבעים לסריקת התמונה.  16.8עושה שימוש בעד 
סיביות יוצר תמונה עם  24למרות ששימוש בצבע של 

העתקת הצבע המדויקת ביותר, הוא מצריך יותר זיכרון 
  וזמן ההעברה שלו הוא הארוך ביותר. 

 
  אוטומטי

  1שימוש אוטומטי בצבעים מתאימים למסמך שלכם.

  כן  כן  כן  כן

  המסמך המקורי, יתכן שפונקציה זו לא תפעל כהלכה.על פי מצב   1
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   ישימות התכונה  תיאור  הגדרה

זיהוי   תמונה  
תווים 
  אופטי

  קובץ  דוא"ל

ניתן לסרוק  כברירת מחדל.  Autoגודל המסמך מוגדר  גודל מסמך
מסמכים בכל גודל מבלי לבצע התאמות כלשהן לגודל 

למהירויות סריקה גבוהות יותר, ניתן לבחור את  1המסמך.
הגודל המדויק של המסמך שלכם מהרשימה הנפתחת 

Document Size .  

  הערה 

  התמונה הסרוקה תחולק 2עד  1אם בחרתם גודל מסמך ,
אם בחרתם  לשני מסמכים שהם מחצית מגודל ההגדרה. 

1 to 2 (A4) התמונה הסרוקה תחולק לשני מסמכי ,A4.  

 1לסריקת to 2   2או in 1  בטלו את הסימון בתיבת ,
שיח - שבתיבת הדו  Auto Image Rotationהסימון 

Advanced Settings  .  

  2אם בחרתם גודל מסמך in 1 שתי תמונות סרוקות ,
  ישתלבו למסמך אחד.

 ניתן לבחורLong Paper   במהלך הגדרת צורת ההגדרות
  כדלקמן:

 מושבת :יישור אוטומטי  

  מושבת :צדדית-דוסריקה  
    

  כן  כן  כן  כן

 אם סימנתם תיבה זו, המכשיר סורק את שני צידי המסמך.  צדדית-סריקה דו
צדדית (דופלקס) -בעת שימוש בתכונת הסריקה הדו

-Shortאו   Long-edge bindingהאוטומטית, יש לבחור 
edge binding   על פי המתווה של המסמך המקורי שלכם

כדי להבטיח שקובץ הנתונים שנוצר יופיע נכון במסמך הסרוק. 

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

  .Legalגודל 
    

  כן  כן  כן  כן

איפוס הגדרות 
  ברירת מחדל

  כן  כן  כן  כן  איפוס כל ההגדרות לערכי ברירת המחדל.

ניתן לסרוק אצוות רבות של מסמכים ולשים אותם יחד בקובץ   סריקה מתמשכת
לאחר שאצוות המסמכים הראשונה נסרקה,  נתונים אחד.

באמצעות  .Finishלדפים נוספים או   Continueלחצו על 
פעולה זו ניתן לסרוק יותר דפים מהקיבולת המרבית של מזין 

  המסמכים האוטומטי.

  כן  כן  כן  כן

  מצב המסמך המקורי, יתכן שפונקציה זו לא תפעל כהלכה.על פי   1
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  ישימות התכונה  תיאור  הגדרה

זיהוי   תמונה
תווים 
  אופטי

  קובץ  דוא"ל

מצב כרטיס 
  פלסטיק

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

 600 :רזולוציה dpi 

 (אוטומטי) 1-ב 2 :גודל מסמך  

 כריכה בשוליים הקצריםמופעלת ( :צדדית-סריקה דו(  

 מופעל :יישור אוטומטי  

 מושבת :סיבוב תמונה אוטומטי  

  כן  כן  כן  כן

  הערה 
אם ברצונכם לסרוק כרטיס פלסטיק עם הגדרות שונות,  

והגדירו את הרזולוציה   Plastic Card Modeהשביתו את
  .dpi 600-ל
  טענו כרטיס פלסטיק אחד בלבד בכל עת.  •
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 Advancedלחצו על לחצן . Advanced Settingsשיח-ניתן להגדיר את תצורתן של הגדרות נוספות בתיבת הדו
Settings .  

  
  ישימות התכונה  תיאור  הגדרה

זיהוי   תמונה
תווים 
  אופטי

  קובץ  דוא"ל

) לקבלת התמונה הטובה 100עד  0התאימו את ההגדרה (  בהירות
מייצג את הממוצע  50ערך ברירת המחדל של  ביותר.

ניתן להגדיר את רמת  ומתאים בדרך כלל לרוב התמונות.
הבהירות על ידי גרירת לחצן ההזזה ימינה או שמאלה כדי 

אם התמונה הסרוקה  להבהיר או להכהות את התמונה.
ר וסרקו את בהירה מיד, הגדירו רמת בהירות נמוכה יות

אם התמונה הסרוקה כהה מידי, הגדירו  המסמך שנית. 
  רמת בהירות גבוהה יותר וסרקו את המסמך שנית. 

  כן  כן  כן  כן

) לקבלת התמונה הטובה 100עד  0התאימו את ההגדרה (  ניגודיות
מייצג את הממוצע  50ערך ברירת המחדל של  ביותר.

להעלות או להוריד ניתן  ומתאים בדרך כלל לרוב התמונות.
את רמת הניגודיות על ידי הזזת לחצן ההזזה ימינה או 

העלאת רמת הניגודיות מדגישה שטחים כהים  שמאלה.
ובהירים של התמונה, בעוד הורדת רמת הניגודיות מגלה 

  פרטים נוספים בשטחים אפורים.

  הערה 
הגדרת הניגודיות זמינה רק כאשר הגדרת סוג סריקה היא 

), אפור אמיתי או צבע Error Diffusionר (אוטומטי, אפו
  סיביות. 24של 

    

  כן  כן  כן  כן

  כן  כן  כן  כן  1מעלות) של הנתונים הסרוקים. 5-תיקון הנטייה (ב  יישור אוטומטי
סיבוב תמונה 

  אוטומטי
  כן  כן  כן  כן  1שינוי כיוון המסמך על פי כיוון הטקסט.

מניעת 
זליגה/הסרת צבע 

  רקע

צדדי, וגם -מונעת את תופעת הזליגה על מסמך דו
מאפשרת לכם להסיר את צבע הבסיס של מסמכים כגון 

עיתונים כדי להפוך את הנתונים הסרוקים לקלים יותר 
  1לזיהוי.

  כן  כן  כן  כן

  כן  כן  כן  כן  1מחיקת דפים ריקים של המסמך מתוצאות הסריקה.  דלג על דף ריק

הצגת תוצאות 
  סריקה

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

  כן  כן  כן  כן

  על פי מצב המסמך המקורי, יתכן שפונקציה זו לא תפעל כהלכה.  1
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  BR-Receipts  (Windows®)סריקת קבלות באמצעות

מעבד קבלות באמצעות פונקציונאליות של זיהוי תווים אופטי על ידי לקיחת מידע  Brotherשל  BR-Receiptsיישום 
  (יישום זה אינו זמין בכל ארץ) ניתן לחולל דוחות כדי לצפות ולעקוב אחר הוצאות.  מהתמונות הסרוקות שלכם וקטלוגו. 

  BR-Receiptsהתקנת 

  הכניסו את התקליטור לכונן התקליטורים.   

  בחרו את שם הדגם שלכם ואת השפה הרצויה. התקליטור יופיע אוטומטית על המסך. התפריט הראשי של  

  .Additional Applicationsלחצו על   

  .Brother Onlineפעל על פי ההוראות על  .Receipts-BR לחצו על לחצן  

על   Helpבאמצעות לחיצה על BR-Receipts, ראה מדריך למשתמש של BR-Receiptsלמידע על סריקה באמצעות 
  סרגל התפריט ושימוש בקובץ העזרה.
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 Windows®או יישומי   Nuance™ PaperPort™ 12SEסריקה באמצעות 

  אחרים

  ™Nuance™ PaperPortסריקה באמצעות 

 לצורך סריקה.  Brotherשל MFL-Proהנכלל בחבית תוכנת   Nuance™ PaperPort™ 12SEניתן להשתמש ביישום 
אחרים שלבים  ®Windowsליישומי  .Nuance™ PaperPort™ 12SEההוראות לסריקה בשלבים הבאים הן ליישום 

 TWAIN ; מנהל התקן WIA-ו  TWAINתומך במנהלי התקנים   Nuance™ PaperPort™ 12SEיישום דומים.
  Photo Galleryמצעות , ראה "סריקה בא WIAלדוגמה על השימוש במנהל התקן  (מומלץ) משמש כדוגמה בעמוד זה.

  .99בע"מ  Windows"® של  Fax and Scanאו 

  
    הערה

  יישוםNuance™ PaperPort™ 12SE   תומךWindows® XP  )SP3  ,(או יותרWindows Vista®  )SP2  או
  .Windows® 8-ו  Windows® 7יותר),

 מנהל התקןWIA  עםWindows® XP  )SP2 צדדית (דופלקס).- או יותר) אינו תומך בסריקה דו  

  לפרטים נוספים על היישום נא לעיין בקובץ העזרה שלNuance™ PaperPort™ 12SE .  ניתן לגשת מתפריט
  .Nuance™ PaperPort™ 12SEהעזרה של 

  טענו את המסמך שלכם.  
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  הבאות:בצעו את אחת הפעולות  .Nuance™ PaperPort™ 12SEהפעילו את   

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

  .PaperPortולאחר מכן על  All Programs, Nuance PaperPort12 ,(Start) לחצו על 

  (Windows® 8)   

  ).PaperPort(  לחצו על

  יופיע על המסך. Nuance™ PaperPort™ 12SEחלון 
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  על הסרגל. Desktop מלשונית Scan Settings לחצו על  
  יופיע מצדו השמאלי של החלון.  Scan or Get Photoלוח

 

  .Select לחצו על לחצן  

 TWAIN:Brother -TWאו   TWAIN: XXXXX-Brother ADS-TW, בחרו Available Scanners מרשימת   
ADS-XXXXX LAN  )ADS-XXXXX .(אם ברצונכם להשתמש במנהל  הוא שם הדגם של המכשיר שלכם

  . ”WIA"עם קידומת  Brotherבחרו את מנהל התקן  WIAהתקן
  . OKלחצו על לחצן

  .Scan or Get Photo בתוך לוח  Display scanner dialog box סמנו את תיבת הסימון של   

  .Scan לחצו על לחצן  
  תופיע על המסך.  Scanner Setupשיח -תיבת הדו
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  בעת הצורך (רזולוציה, סוג סריקה, בהירות וניגודיות).  SetupScanner שיח- התאימו את ההגדרות בתיבת הדו  

  הגדרות מנהל התקןTWAIN   

  הגדרות מנהל התקןWIA   

  . Document Size בחרו את גודל המסמך שלכם מהרשימה הנפתחת  

  
    הערה

השמאלי של לאחר בחירת גודל מסמך, ניתן להתאים את שטח הסריקה עוד יותר על ידי לחיצה על השטח עם המקש 
  יש לעשות זאת בעת חיתוך שולי תמונה לצורך סריקה.  העכבר וגרירתו

 

  .Start לחצו על לחצן  
  המכשיר מתחיל לסרוק.
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   TWAINהגדרות מנהל התקן
  

  
  

  
  סריקה (סוג תמונה)  1

  לסוג המסמך שברצונכם לסרוק.  Textאו   Photo, Webניתן לבחור

  סריקהסוג   רזולוציה  סריקה (סוג תמונה)

  סיביות 24צבע של  x 300 dpi 300  סריקת תמונות מצולמות  תצלום

צירוף התמונה הסרוקה לעמודי   אינטרנט
  אינטרנט

100 x 100 dpi  סיביות 24צבע של  

  לבן-שחור x 200 dpi 200  סריקת מסמכי טקסט  טקסט

  רזולוציה  2

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

 Errorלבן/אפור (-שחור  רזולוציה
Diffusion(  

 24אפור אמיתי/צבע של   צבעים 256
  סיביות

100 x 100 dpi כן  כן  כן  

150 x 150 dpi כן כן כן 

200 x 200 dpi כן כן כן 

300 x 300 dpi כן כן כן 

400 x 400 dpi כן כן כן 

600 x 600 dpi כן כן כן 

1200 x 1200 dpi כן לא כן 
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  סוג סריקה  3

  : אחד מסוגי הסריקה הבאיםבחרו 

 לבן-שחור  

  לטקסט או לתמונות קוויות. 

 ) אפורError Diffusion(  

היא שיטה ליצירת תמונות אפורות מדומות ללא שימוש בנקודות   (Error Diffusion לתצלומים או גרפיקות. 
  3 נקודות שחורות מוצבות במערך ספציפי כדי ליצור מראה אפור). אפורות אמיתיות. 

 אפור אמיתי  

  גוונים של אפור. 256מצב זה מדויק יותר כי נעשה בו שימוש בעד  לתצלומים או גרפיקות. 

 256 צבעים  

  צבעים ליצירת תמונות. 256שימוש בעד  עשה בהם שימוש בכל קשת הצבעים.לאיורי צבע פשוטים שלא נ

  סיביות 24צבע של  

סיביות יוצר תמונה עם  24למרות ששימוש בצבע של  מיליון צבעים לסריקת התמונה.  16.8עושה שימוש בעד 
   העתקת הצבע המדויקת ביותר, הוא מצריך יותר זיכרון וזמן ההעברה שלו הוא הארוך ביותר.

  הפחתת רעש  4

זמינה בעת שימוש   Reduce Noiseהגדרת ניתן לשפר את איכות התמונות הסרוקות שלכם באמצעות בחירה זו.
  .x 600 dpi 600או   x 300 dpi, 400 x 400 dpi 300סיביות ורזולוציות סריקה של  24בצבע של 

  בהירות  5

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

אם התמונה הסרוקה כהה מידי, הגדירו רמת בהירות  יותר וסרקו את המסמך שנית. הגדירו רמת בהירות נמוכה 
  גבוהה יותר וסרקו את המסמך שנית. 

  
    הערה

), אפור אמיתי או צבע Error Diffusionלבן, אפור (-הגדרת הניגודיות זמינה רק כאשר הגדרת סוג סריקה היא שחור
  סיביות. 24של 

  ניגודיות  6

מייצג את הממוצע  0ערך ברירת המחדל של  ) לקבלת התמונה הטובה ביותר.50עד  50-ההגדרה (התאימו את 
ניתן להעלות או להוריד את רמת הניגודיות על ידי הזזת לחצן ההזזה ימינה או  ומתאים בדרך כלל לרוב התמונות.

ת רמת הניגודיות מגלה העלאת רמת הניגודיות מדגישה שטחים כהים ובהירים של התמונה, בעוד הורד שמאלה.
  ניתן גם להזין ערך בתיבה להגדרת רמת הניגודיות.  פרטים נוספים בשטחים אפורים.

  
    הערה

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

  גודל מסמך  7

למהירויות סריקה גבוהות יותר, ניתן לבחור את הגודל המדויק של המסמך  כברירת מחדל.  A4גודל המסמך מוגדר
 Customשיח- , תופיע תיבת הדוCustomאם בחרתם  . Document Sizeשלכם מהרשימה הנפתחת

Document Size  .ובה ניתן לציין את גודל המסמך  



 

97  

  צדדית-סריקה דו  8

על פי המתווה של המסמך המקורי שלכם כדי לוודא   Short-edge bindingאו   Long-edge bindingבחרו
  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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   WIAהגדרות מנהל התקן

  
 

  מקור נייר  1

  בלבד.  Document Feederניתן לבחור

  סוג תמונה  2

 Customאו   Color picture, Grayscale picture, Black and white picture or textניתן לבחור 
Settings .לסוג המסמך שברצונכם לסרוק  

  . Adjust the quality of the scanned pictureאם ברצונכם לשנות הגדרות מתקדמות, לחצו על 

 רזולוציה  

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

 בהירות  

מייצג את הממוצע  0ערך ברירת המחדל של  ) לקבלת התמונה הטובה ביותר.50עד  50-התאימו את ההגדרה (
ניתן להגדיר את רמת הבהירות על ידי גרירת לחצן ההזזה ימינה או שמאלה  ומתאים בדרך כלל לרוב התמונות.

אם התמונה הסרוקה בהירה  ניתן גם להזין ערך בתיבה להגדרת הרמה.  כדי להבהיר או להכהות את התמונה.
אם התמונה הסרוקה כהה מידי, הגדירו רמת  מיד, הגדירו רמת בהירות נמוכה יותר וסרקו את המסמך שנית. 

  רות גבוהה יותר וסרקו את המסמך שנית. בהי

 ניגודיות  

מייצג את הממוצע  0ערך ברירת המחדל של  ) לקבלת התמונה הטובה ביותר.50עד  50-התאימו את ההגדרה (
ניתן להעלות או להוריד את רמת הניגודיות על ידי הזזת לחצן ההזזה ימינה או  ומתאים בדרך כלל לרוב התמונות.

הניגודיות מדגישה שטחים כהים ובהירים של התמונה, בעוד הורדת רמת הניגודיות מגלה העלאת רמת  שמאלה.
  להגדרת רמת הניגודיות.  Contrastניתן גם להזין ערך בתיבת  פרטים נוספים בשטחים אפורים.
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  ®Windowsשל  Fax and Scanאו Photo Gallery סריקה באמצעות 

יישומים אלו משתמשים  לצורך סריקה. ®Windowsשל   Fax and Scanאו  Photo Galleryניתן להשתמש ביישומי
  השלבים הבאים ינחו אתכם במהלך פעולות הסריקה. .WIAבמנהל התקן סורק 

  .®Windowsשל  Fax and Scanאו   Photo Galleryיתכן שתצטרכו להוריד את יישומי 

  טענו את המסמך שלכם.  

  בצעו את אחת הפעולות הבאות: המסמך.פתחו את היישום התוכנה שלכם לסריקת   

 Photo Gallery  של®Windows  

  .Import from Camera or Scannerולאחר מכן על  Fileלחצו על   1

  בחרו את הסורק שברצונכם להשתמש בו.   2

  . Importלחצו על לחצן  3
  שיח של ההגדרות תופיע על המסך.-תיבת הדו

 Fax and Scan  שלWindows®   

  .Scanולאחר מכן על  File, Newלחצו על 

  שיח של ההגדרות תופיע על המסך.-תיבת הדו

  

  

  שיח של ההגדרות בעת הצורך.- התאימו את ההגדרות בתיבת הדו  

  .Scan לחצו על לחצן  
  המכשיר מתחיל לסרוק את המסמך.
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   PDF Nuance PDF Converter Professional 8שימוש ביישום 
  בלבד)  ADS-1600W(דגם

  
ניתן לפתוח קבצי  . PDFמציע מגוון של תכונות לטיפול בקבצי    Nuance PDF Converter Professional 8יישום 
PDF  .לצפייה, עריכה, הוספת ביאורים והרכבה מחדש  

  Nuance PDF Converter Professional 8התקנת 

  הכניסו את התקליטור לכונן התקליטורים.   

  בחרו את שם הדגם שלכם ואת השפה הרצויה. יופיע אוטומטית על המסך.התפריט הראשי של התקליטור   

  .Additional Applicationsלחצו על   

  פעלו על פי ההוראות שעל המסך.  לחצו על לחצן   

  ראה קובץ העזרה של  Nuance PDF Converter Professional 8למידע על סריקה באמצעות 
Nuance PDF Converter Professional 8 באמצעות לחיצה עלHelp  על סרגל התפריט ולאחר מכן עלHelp .  

  
    הערה

 Nuance PDFבעת התקנת  MFL-Pro Suiteהמוצג על שרוול תקליטור  Nuanceהזינו את המספר הסידורי של
Converter Professional 8  .  
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 NewSoft Presto! BizCard 6  (Windows®)שימוש ביישום
מאפשר לנהל את המידע מכרטיסי ביקור סרוקים, כגון שמות, חברות, כתובות דואר, מספרי  !izCard   Prestoיישום

 Presto! BizCard פשוט סרקו או יבאו את כרטיסי הביקור שלכם ויישום  טלפון/פקס וכתובות דוא"ל על המחשב שלכם.
  מצבי צפייה שונים זמינים לחיפוש, עריכה, יצירה ומיון קלים. את הנתונים והתמונה של כל כרטיס.שומר אוטומטית 

   !BizCard 6  Prestoהתקנת יישום 

  הכניסו את התקליטור לכונן התקליטורים.   

  בחרו את שם הדגם שלכם ואת השפה הרצויה. התפריט הראשי של התקליטור יופיע אוטומטית על המסך.  

  .Additional Applicationsלחצו על   

  פעלו על פי ההוראות שעל המסך.   .NewSoft Presto! BizCard 6 לחצו על לחצן  

בצעו את אחת  .Presto! BizCard 6מדריך למשתמש של  , ראה Presto! BizCard 6 למידע כיצד לסרוק באמצעות 
  הפעולות הבאות:

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

  ולאחר מכן על   Presto BizCard 6, (Start), All Programs, NewSoft לחצו על 
Presto! BizCard 6  

  (Windows® 8)  

   )Presto! BizCard 6(  לחצו על
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  (מקינטוש)  BR-Receiptsסריקת קבלות באמצעות

ניתן לחולל  מעבד קבלות על ידי לקיחת מידע מהתמונות הסרוקות שלכם וקטלוגו.  Brotherשל  BR-Receiptsיישום 
  .(יישום זה אינו זמין בכל ארץ) ות כדי לצפות ולעקוב אחר הוצאות.דוח

  הכניסו את התקליטור לכונן התקליטורים.  

  שעל שולחן העבודה. BROTHERלחצו פעמיים על צלמית   

  . SupportBrotherחצו פעמיים על   

  .Brother Onlineפעל על פי ההוראות על  .Receipts-BR לחצו על לחצן  

על   Helpבאמצעות לחיצה על BR-Receipts, ראה מדריך למשתמש של BR-Receiptsלמידע על סריקה באמצעות 
  סרגל התפריט ושימוש בקובץ העזרה.
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  מקינטוש)(  TWAINאו יישומי   Presto! PageManagerסריקה באמצעות 
 !Prestoההוראות לסריקה בשלבים הבאים הן ליישום  לצורך סריקה.  Presto! PageManager ניתן להשתמש ביישום

PageManager.  ליישומים אחרים התומכים במפרטיTWAIN .השלבים יהיו דומים ,  

   Presto! PageManagerהתקנת

  הכניסו את התקליטור לכונן התקליטורים.  

  שעל שולחן העבודה. BROTHERעל צלמית  לחצו פעמיים  

  .Brother Supportחצו פעמיים על   

  . Presto! PageManagerלהורדת תוכנת ההתקנה של  Presto! PageManagerלחצו על   

  לחצו פעמיים על תוכנת ההתקנה ופעלו על פי ההוראות שעל המסך.  

  
    הערה

  יישוםPresto! PageManager  תומךMac OS X v10.6.8, 10.7.x 10.8-ו.x.  

  בקובץ העזרה של  לפרטים נוספים על היישום נא לעייןPresto! PageManager.  מתפריט  ניתן לגשת אל הקובץ
  .Presto! PageManagerהעזרה של 

  

   Presto! PageManagerסריקה באמצעות 

על מסך   Presto! PageManagerבאמצעות לחיצה פעמיים על צלמית  Presto! PageManagerהפעילו את  
  המחשב שלכם.

  
    הערה

להגדרת מנהל התקן  יש להגדירו כמנהל התקן ברירת המחדל.  Brotherשל  TWAINבשימוש הראשון במנהל התקן 
TWAIN  שלBrother .נא לבצע את הפעולות הבאות ,  

  . Fileבתוך תפריט Select Sourceבחרו   1

  .Selectולחצו על  Brother TWAINבחרו   2

 



 

104 

   .File בתוך תפריט Acquire Image Data בחרו  
  תופיע על המסך.  Scanner Setupשיח-תיבת הדו

 

  ).Presto! PageManagerתומך בשפות המצוינות בתוך   Brotherשל  TWAIN(מסך 

 

   בעת הצורך (רזולוציה, סוג סריקה, התאמת תמונה). Scanner Setup שיח- התאימו את ההגדרות בתיבת הדו  

  . Document Size בחרו את סוג המסמך שלכם מהרשימה הנפתחת  
  

    הערה

לאחר בחירת גודל מסמך, ניתן להתאים את שטח הסריקה עוד יותר על ידי לחיצה על השטח עם המקש השמאלי של 
  יש לעשות זאת בעת חיתוך שולי תמונה לצורך סריקה.  העכבר וגרירתו

 

  .Start לחצו על לחצן  
  המכשיר מתחיל לסרוק.
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   TWAINהגדרות מנהל התקן

  

  

  ).Presto! PageManagerתומך בשפות המצוינות בתוך   Brotherשל   TWAIN(מסך 
 

  רזולוציה  1

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

 Errorלבן/אפור (-שחור  רזולוציה
Diffusion(  

 24אפור אמיתי/צבע של   צבעים 256
  סיביות

100 x 100 dpi כן כן כן  

150 x 150 dpi כן כן כן 

200 x 200 dpi כן כן כן 

300 x 300 dpi כן כן כן 

400 x 400 dpi כן כן כן 

600 x 600 dpi כן כן כן 

1200 x 1200 dpi כן לא כן 

  סוג סריקה  2

  : אחד מסוגי הסריקה הבאיםבחרו 

 לבן-שחור  

  לטקסט או לתמונות קוויות. 

 ) אפורError Diffusion(  

היא שיטה ליצירת תמונות אפורות מדומות ללא שימוש בנקודות אפורות  (Error Diffusion לתצלומים או גרפיקות.
  נקודות שחורות מוצבות במערך ספציפי כדי ליצור מראה אפור). אמיתיות). 
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  אפור אמיתי  

  גוונים של אפור. 256מצב זה מדויק יותר כי נעשה בו שימוש בעד  לתצלומים או גרפיקות. 

 256 צבעים  

  צבעים ליצירת תמונות. 256שימוש בעד  נעשה בהם שימוש בכל קשת הצבעים.לאיורי צבע פשוטים שלא 

  סיביות 24צבע של  

סיביות יוצר תמונה עם  24למרות ששימוש בצבע של  מיליון צבעים לסריקת התמונה.  16.8עושה שימוש בעד 
  . העתקת הצבע המדויקת ביותר, הוא מצריך יותר זיכרון וזמן ההעברה שלו הוא הארוך ביותר

  
    הערה

אינו  Presto! PageManager יישום צבעים זמינה רק כאשר יישום הסריקה שלכם תומך בהגדרה זו. 256הגדרת 
  צבעים. 256תומך בהגדרת 

 

  גודל מסמך  3

  , ניתן לציין את גודל המסמך.Customאם בחרתם  כברירת מחדל.  A4גודל המסמך מוגדר

  התאמת תמונה  4

  להתאמת התמונה  Adjust Imageלחצו על לחצן 

 בהירות  

מייצג את הממוצע  0ערך ברירת המחדל של  ) לקבלת התמונה הטובה ביותר.50עד  50-התאימו את ההגדרה (
ניתן להגדיר את רמת הבהירות על ידי גרירת לחצן ההזזה ימינה או שמאלה  ומתאים בדרך כלל לרוב התמונות.

ניתן גם להזין ערך בתיבה להגדרת הרמה. אם התמונה הסרוקה בהירה  כדי להבהיר או להכהות את התמונה.
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

), אפור אמיתי או צבע Error Diffusionלבן, אפור (-שחורהגדרת הבהירות זמינה רק כאשר הגדרת סוג סריקה היא 
  סיביות. 24של 

 

 ניגודיות  

מייצג את הממוצע  0ערך ברירת המחדל של  ) לקבלת התמונה הטובה ביותר.50עד  50-התאימו את ההגדרה (
ההזזה ימינה או ניתן להעלות או להוריד את רמת הניגודיות על ידי הזזת לחצן  ומתאים בדרך כלל לרוב התמונות.

העלאת רמת הניגודיות מדגישה שטחים כהים ובהירים של התמונה, בעוד הורדת רמת הניגודיות מגלה  שמאלה.
  ניתן גם להזין ערך בתיבה להגדרת רמת הניגודיות.  פרטים נוספים בשטחים אפורים.

  
    הערה

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

 

 הפחתת רעש  

זמינה בעת   Reduce Noiseהגדרת ניתן לשפר את איכות התמונות הסרוקות שלכם באמצעות בחירה זו.
  .x 600 dpi 600או   x 300 dpi, 400 x 400 dpi 300סיביות ורזולוציות סריקה של  24שימוש בצבע של 
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  צדדית-סריקה דו  5

על פי המתווה של המסמך המקורי שלכם כדי לוודא שקובץ   Short-edge bindingאו  Long-edge bindingבחרו
  הנתונים שנוצר מופיע נכון במסמך הסרוק.

 

-הגדרת סריקה דו
 צדדית

 תוצאת סריקה מתווה מקורי

 כריכה בקצה הארוך

 

 

 כריכה בקצה הקצר
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  )ICA(מנהל התקן   Apple Image Captureסריקה באמצעות 

מתקליטור ההתקנה,   MFL-Pro Suiteאם התקנתם את .ICAניתן גם לסרוק מסמכים באמצעות מנהל התקן סורק 
 Printאו  Print & Faxאם אינכם רואים את המכשיר שלכם ברשימת כבר הותקן על המחשב שלכם. ICAמנהל התקן 

& Scan בחירת המכשיר שלכם מרשימת לחיצה על לחצן + (ראה " , ניתן להוסיף את המכשיר שלכם על ידיPrint & 
Fax  אוPrint & Scan  ניתן גם לסרוק ישירות באמצעות יישום ).111בע"מImage Capture .  

  Apple Imageסריקה באמצעות 

  .Image Captureהפעילו את יישום   
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  בחרו את המכשיר מהרשימה שבצדו השמאלי של החלון.  
אם המכשיר מחובר באמצעות רת"ם אלחוטית, תראו אותו  . DEVICESאת המכשיר בתוך אתם תראו

   SHAREDבתוך

  

  טענו את המסמך שלכם.  

  .Scan Sizeבחרו את גודל המסמך שלכם להגדרת   

  .Scan Toבחרו את יעד התיקייה או יעד היישום להגדרת   

  .Scan לחצו על לחצן  
  המכשיר מתחיל לסרוק.
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   ICAמנהל התקןהגדרות 

  

  
 

 Showשיח שניתן לגשת אליה באמצעות לחיצה על -ניתן להתאים את ההגדרות הבאות בעת הצורך בתיבת הדו
Details.  .שימו לב כי שם הפריט והערך הניתן להקצאה ישתנו על פי המכשיר  

  סוג  1

  .Textאו   Color, Black & Whiteבחרו מתוך 

  רזולוציה  2

  שברצונכם לסרוק בה את המסמך שלכם.בחרו את הרזולוציה 

  גודל סריקה או גודל  3

  בחרו את גודל הנייר של המסמך. 

  כיוון  4

  בחרו את כיוון המסמך. 

  צדדית-סריקה דו  5

  צדדית (דופלקס).-לסריקה דו  Duplexסמנו את תיבת הסימון

  סריקה אל  6

  בחרו את תיקיית או יישום היעד. 

  שם  7

  התמונה הסרוקה. הזינו את טקסט הקידומת לשם

  פורמט  8

  בחרו את פורמט הקובץ של הנתונים הסרוקים. 
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  יצירת מסמך יחיד או שילוב מסמכים למסמך יחיד  9

  כפורמט הקובץ. TIFFאו  PDFסמנו תיבה זו לסריקת מסמך כפריט אחד ושמרו אותו כקובץ אחד בעת בחירת 
  

    הערה

  .TIFFולאחר מכן בחרו  PDFלפורמט הקובץ, בחרו קודם  TIFFאם אינכם יכולים לבחור 

 

  תיקון תמונה  10

  ) שבחרתם.Kindניתן להגדיר תצורות הגדרה על פי הסוג (

  הגדרות הניתנות להגדרת תצורה  סוג

  בהירות, גוון, טמפרטורה, ריווי  צבע

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

  סף  טקסט

 

  Print & Scanאו  Print & Faxבחירת המכשיר שלכם מתוך 

  בסרגל התפריט. System Preferences בחרו  

  .Print & Scan או על צלמית Print & Fax לחצו על צלמית   

  בחרו את המכשיר מהרשימה שבצדו השמאלי של המסך.  

  
    הערה

מרשימת  -בחלון, הסירו את המכשיר שלכם באמצעות לחיצה על לחצן   Open Scannerאם אינכם רואים את לחצן
Print & Fax  אוPrint & Scan  .+ ואז הוסיפו את המכשיר שלכם באמצעות לחיצה על לחצן  
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  (מקינטוש) NewSoft Presto! BizCard 6שימוש ביישום 
מאפשר לנהל את המידע מכרטיסי ביקור סרוקים, כגון שמות, חברות, כתובות דואר, מספרי  !Card   Prestoיישום

 Presto! BizCard פשוט סרקו או יבאו את כרטיסי הביקור שלכם ויישום  טלפון/פקס וכתובות דוא"ל על המחשב שלכם.
  פוש, עריכה, יצירה ומיון קלים.מצבי צפייה שונים זמינים לחי שומר אוטומטית את הנתונים והתמונה של כל כרטיס.

   !BizCard 6 Prestoהתקנת יישום 

   הכניסו את התקליטור לכונן התקליטורים.   

  שעל שולחן העבודה. BROTHERלחצו פעמיים על צלמית   

  .Brother Supportלחצו פעמיים על   

  .Presto! BizCard 6להורדת תוכנת התקנת  Presto! BizCard 6לחצו על   

  לחצו פעמיים על תוכנת ההתקנה ופעלו על פי ההוראות שעל המסך.  

באמצעות לחיצה  Presto! BizCard 6מדריך למשתמש של  , ראה Presto! BizCard 6למידע כיצד לסרוק באמצעות 
  . Using Helpעל סרגל התפריט ולאחר מכן על   Helpעל
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 ®ISISאו  Captiva® QuickScan™ Proסריקה באמצעות יישומי 
) ®(Windows   

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

  
    הערה

אם לא התקנתם את מנהל התקן  . Brotherהתקן סורק, יש להתקין את מנהל ®ISISכדי להשתמש במנהל התקן 
  . ®ISIS, עליכם לעשות כן לפני התקנת מנהל התקן Brotherסורק

 

  Captiva® QuickScan™ Proויישום  ®ISISהתקנת סורק 

  הכניסו את התקליטור לכונן התקליטורים.   

  הדגם שלכם ואת השפה הרצויה.בחרו את שם  התפריט הראשי של התקליטור יופיע אוטומטית על המסך.  

  Custom Installationלחצו על   

  . ISIS Scanner Driver & Applicationלחצו על   

  פעלו על פי ההוראות שעל המסך.  .  ISIS Scanner Driverלחצו על   

  פעלו על פי ההוראות שעל המסך.  .Captiva QuickScan Pro Trialלחצו על   

  
    הערה

  שבו ניתן להוריד את גרסת הניסוי חינם שלאתר האינטרנטCaptiva® QuickScan™ Pro   מופעל על ידי תאגיד
EMC.  אם יש לכם שאלות כלשהן עלCaptiva® QuickScan™ Pro פנו אל תאגיד ,EMC.  

  למידע כיצד לסרוק באמצעות יישוםISIS® ראה קובץ עזרה של ,Captiva® QuickScan™ Pro.  
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  סריקה מלוח הבקרה של המכשיר     4
  

  סריקה מלוח הבקרה של המכשיר

  FTPשרת אל סריקת מסמכים ישירות 

על הרשת המקומית  FTPלבן או צבעוני ישירות אל שרת -, ניתן לסרוק מסמך שחורFTPאם בחרתם לסרוק אל שרת 
  שלכם או באינטרנט. 

להגדרת תצורה מראש   Web Based Managementבאמצעות FTPניתן להזין הפרטים הדרושים לסריקה אל שרת 
  .FTPושמירת הפרטים בפרופיל 

  
    הערה

  סריקה אל שרתFTP  זמינה כאשר פרופיליFTP  מוגדרים באמצעותWeb Based Management.  

  אנו ממליצים עלMicrosoft® Internet Explorer® 8.0/9.0  למערכת הפעלהWindows® ועלSafari 5.0  
אם נעשה  תמיד מופעלים בכל דפדפן שאתם משתמשים בו. Cookies-ו JavaScriptנא לבדוק כי  למקינטוש

  .HTTP 1.1-ו  HTTP 1.0שימוש בדפדפן אחר, נא לוודא כי הנו תואם 

 
  Web Based Managementהפעלת 

(ADS-1100W) 

  
    הערה

, עליכם להגדיר את המכשיר באמצעות שיטת הרשת USBאם הגדרתם את המכשיר לשימוש בשיטת ממשק 
 Web Based-(ראה מדריך הגדרות מהיר) כדי להשתמש ב USBהאלחוטית עם תקליטור ההתקנה וכבל 

Management.  

  

  . ControlCenterהפעילו את יישום  

   Windows®  

  מתוך התפריט. Open ) במגש המטלות ואז בחרוControlCenter4( לחצו על צלמית   1
  יופיע על המסך.  ControlCenter4חלון 
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  (הדוגמה למטה היא של מצב הבית).   Device Settingsלחצו על לשונית  2

  

  

 מקינטוש  

   ) בתוך הסרגל. ControlCenter2( לחצו על צלמית   1
  יופיע על המסך.  ControlCenter2חלון 

  . Device Settingsלחצו על לשונית  2

 

  יופיע על המסך.  Web Based Managementחלון .Scan to Net Settings לחצו על לחצן  
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(ADS-1600W)  

היא  "machine's IP address"לתוך סרגל כתובת הדפדפן שלכם (  "/http://machine's IP address"הקלידו   
  של המכשיר).  IPכתובת 

 :לדוגמה  

http://192. 168.1.2/ 

 Scan to) אוADS-1100W(לדגם   Scan to FTPניתן להגדיר את התצורה או לשנות את ההגדרות בתוך
FTP/Network   לדגם)ADS-1600Wבתוך לשונית (Scan .  ניתן להגדיר תצורה של עד חמישה פרופילים של שרת

FTP ) להגדרות לסריקה אל שרת 5עד  1ולבחור את מספרי הפרופיל (FTP בתוךScan to FTP Profile   דגם)
ADS-1100Wאו (Scan to FTP/Network Profile   לדגם)ADS-1600W.(  

בנוסף לשבעת שמות הקבצים המוגדרים מראש ניתן לשמור שני שמות קבצים המוגדרים על ידי המשתמש שניתן 
  .FTPצירת פרופיל שרת להשתמש בהם לי

 Web Based) בתוך ADS-1600W(לדגם   Scan to FTP/Networkאו  ADS-1100W(לדגם   Scan to FTPבחרו
Management.  בתוךCreate a User Defined File Name הזינו שם קובץ באחד משני השדות המוגדרים על יד ,

תר בכל אחד משדות השמות המוגדרים על ידי המשתמש תווים לכל היו 15ניתן להזין  .Submitהמשתמש ולחצו על 
  ).ADS-1600W(הדוגמה למטה היא מדגם 

 

  
    הערה

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

 

  FTPהגדרת תצורת הגדרות ברירת המחדל של שרת 

הגדרת  שלכם ותצורת חומת האש של הרשת.   FTPעל פי שרת   Onאו  Offלמצב  Passive Modeניתן להגדיר
ברירת המחדל  .FTPניתן גם לשנות את מספר היציאה שנעשה בה שימוש לצורך גישה לשרת  .Onברירת המחדל היא 

כברירת המחדל (הדוגמה למטה היא של . ברוב המקרים שתי ההגדרות הללו יכולות להישאר 21להגדרה זו היא יציאה 
  ). ADS-1600Wדגם 
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  בלבד) 1600W -ADS(דגם  
  .Submitלחצו על  . Scanמתוך לשונית  Scan to FTP/Networkבתוך   FTPבחרו

 Scan to) או 1100W-ADS(לדגם  Scan to FTP בחרו את הפרופיל שברצונכם להגדיר את תצורתו בתוך  
FTP/Network   לדגם)ADS-1600Wבתוך לשונית (Scan .  

 Destination in Scan toשם זה יוצג בתוך .FTPהזינו את השם שברצונכם להשתמש בו לפרופיל של שרת   
Network Device  בלשוניתScan   בדגם)ADS-1100W  בלבד) או על צג המכשיר (בדגםADS-1600W  

  תווים. 15בלבד), ויכול להיות עד 

הזינו את כתובת השרת המארח (לדוגמה  .FTPהיא שם התחום של שרת כתובת השרת המארח   
ftp.example.com או כתובת  64) (עד (תוויםIP  לדוגמה)192.23.56.189.(  

  תווים). 32למכשיר (עד  FTPהזינו את שם המשתמש שנרשם עם שרת   

  תווים). 32(עד  FTPהזינו את הסיסמה לגישה לשרת   

  תווים). 60) (עד abc\brother(לדוגמה,  FTPהזינו את תיקיית היעד היכן שהמסמך יאוחסן על שרת   

ניתן לבחור מבין שבעה שמות קבצים מוגדרים  בחרו את שם הקובץ שברצונכם להשתמש בו למסמך הסרוק.  
 6סמך יהיה שם הקובץ שבחרתם ועד מראש ושני שמות קבצים המוגדרים על ידי המשתמש. שם הקובץ של המ

  ).Estimate_098765.pdfהספרות האחרונות של מונה הסורק וסיומת הקובץ (לדוגמה, 
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צדדית שברצונכם להשתמש בהן לנתונים -בחרו את הגדרות האיכות, סוג הקובץ, גודל המסמך והסריקה הדו  
  ניתן לשנות את ההגדרות הבאות.  הסרוקים.

  תיאור  אפשרויות  הגדרה

 Color 150 dpi  איכות

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

  ADS-1600W(דגם
  בלבד)

 ניתן לבחור איכות סריקה מהרשימה הנפתחתQuality  .  איכויות
סריקה גבוהות יותר מצריכות יותר זיכרון וזמן העברה, אך יוצרות 

  תמונות סרוקות איכותיות יותר.

  אם בחרתםUser Select עליכם לבחור את ההגדרה מלוח ,
  הבקרה של המכשיר. 

 PDF  סוג קובץ

TIFF 

JPEG 

בחירה על ידי 
  המשתמש

  ADS-1600W(דגם
  בלבד)

  להשתמש בו לנתונים ניתן לבחור את סוג הקובץ שברצונכם
  הסרוקים.

  ניתן לבחורPDF  אוJPEG בעת בחירתColor   בתוךQuality.  

  ניתן לבחורPDF  אוTIFF בעת בחירתB&W   בתוךQuality.  

  ניתן לבחורPDF בעת בחירתAuto   בתוךQuality.  

  אם בחרתםUser Select עליכם לבחור את ההגדרה מלוח ,
  הבקרה של המכשיר. 

 Auto  גודל מסמך

A4 

Letter 

Legal 

B5 

A5 

B6 

A6 

  כרטיס ביקור

  נייר ארוך

בחירה על ידי 
   המשתמש

  ADS-1600W(דגם
  בלבד)

  אם בחרתםAuto , ניתן לסרוק מסמכים בכל גודל מבלי לבצע
למהירויות סריקה גבוהות יותר,  1התאמות כלשהן לגודל המסמך.

ניתן לבחור את הגודל המדויק של המסמך שלכם מהרשימה 
  . Document Sizeהנפתחת 

 600אם בחרתם dpi   בתוךQuality לא ניתן לבחור ,Auto  .  

  ניתן לבחורA4, Letter, Legal, B5, A5, B6, A6, Business 
Card  אוLong Paper  כאשרAuto Deskew   מוגדרOff.  

 ניתן לבחורLong Paper  :במהלך הגדרת צורת ההגדרות כדלקמן  

 מלבד  :איכותAuto  

 מושבת :יישור אוטומטי  

 מושבת :דלג על דף ריק  

 מושבת :צדדית-סריקה דו  

  על פי מצב המסמך המקורי, יתכן שפונקציה זו לא תפעל כהלכה.  1
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  תיאור  אפשרויות  הגדרה

  צדדית-סריקה דו
  ADS-1100W(דגם

  בלבד)

  מושבת

 צדדית:-סריקה דו
  קצה ארוך

 צדדית:-סריקה דו
  קצה קצר

  sided Scan: Long Edge-2כדי לסרוק את שני צידי המסמך, בחרו 
על פי המתווה של המסמך המקורי sided Scan:  Short-edge-2או 

  שלכם כדי לוודא שקובץ הנתונים שנוצר מופיע נכון במסמך הסרוק.

  הערה 
  .Legalצדדית זמינה באורכים של עד גודל -תכונת הסריקה הדו

   

 

  מעלות) של הנתונים הסרוקים.  5אם ברצונכם לתקן את הנטייה (עד  On למצב Auto Deskew1הגדירו   

   או ברצונכם למחוק עמודים ריקים של המסמך מהנתונים הסרוקים.  On למצב   Skip Blank Page 1 הגדירו  

  .Submitלחצו על   
  על פי מצב המסמך המקורי, יתכן שפונקציה זו לא תפעל כהלכה.  1

 

  FTPסריקה באמצעות פרופילי שרת 

(ADS-1100W) 
  

    הערה

  אם הגדרתם את המכשיר לשימוש בשיטת ממשקUSB עליכם להגדיר את המכשיר באמצעות שיטת הרשת ,
(ראה מדריך הגדרות מהיר) כדי להשתמש בתכונת הסריקה אל  USBהאלחוטית עם תקליטור ההתקנה וכבל 

  .FTPשרת 

  לפני תחילת הסריקה אל שרתFTP עליכם להגדיר את תצורת פרופיל הסריקה אל שרת ,FTP  ראה הגדרת)
  ).116בע"מ  FTPשרת תצורת הגדרות ברירת המחדל של 

 

  . ControlCenterהפעילו את יישום  

   Windows®  

  מתוך התפריט. Open ) במגש המטלות ואז בחרוControlCenter4( לחצו על צלמית   1
  יופיע על המסך.  ControlCenter4חלון 
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  (הדוגמה למטה היא של מצב הבית).   Device Settingsלחצו על לשונית  2

4  

 

 מקינטוש  

 ) בתוך הסרגל. ControlCenter2( לחצו על צלמית   1
  יופיע על המסך.  ControlCenter2חלון  

  . Device Settingsלחצו על לשונית  2
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  יופיע על המסך.  Web Based Managementחלון .Scan to Net Settings לחצו על לחצן  

 

   .FTPשברצונכם להקצות לתוכנת הסריקה אל שרת  Network Device 2 או  Network Device 1 בחרו  

    הערה

  על לוח הבקרה של המכשיר,  יחולו על  Network Device 1 הגדרות

  על לוח הבקרה של המכשיר,  יחולו על  Network Device 2 הגדרות

  .3למכשיר הנבחר שלכם בשלב  Type מתוך הרשימה הנפתחת Scan to FTP בחרו  

  . 3למכשיר הנבחר שלכם בשלב  Destination פרופיל לרשימה הנפתחתבחרו שם  

   .Submitלחצו על   

  טענו את המסמך שלכם.  

הצליח  FTPהחיבור אל שרת  כאשר  .FTPשהקצתם לתכונת הסריקה אל שרת  או  לחצו על   
  המכשיר מתחיל בתהליך הסריקה. 

  המכשיר מתחיל לסרוק. .לחצו על   

(ADS-1600W) 

   טענו את המסמך שלכם.  

   . FTPtoלהצגת  ◄או  ► לחצו על  

  . FTPtoלחצו על   
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  המצוינים.  FTPלבחירת אחד מפרופילי שרת ▼ או ▲ לחצו על   
  בצעו את אחת הפעולות הבאות:

  אם הסריקה אל פרופילFTP  הסתיימה, לכו לשלב.  

  אם הסריקה אל פרופילFTP  לא הסתיימה, לכו לשלב.  

  .Optionsלחצו על   

sided Scan, Scan Type, Resolution, File Type, Document -2בחרו את ההגדרות של   
Size, Auto Deskew, Skip Blank Page ו-User Name .לחצו על  לפי הצורךOK .  

  
    הערה

  .Save as Shortcutאם ברצונכם לשמור את הפרופיל כקיצור דרך, לחצו על 

 

  .Startלחצו על   
  הצליח המכשיר מתחיל בתהליך הסריקה.  FTPכאשר החיבור לשרת  .Connectingעל הצג יופיע 

  בלבד)  1600W-DS) (דגם CIFS )®Windowsסריקת מסמכים ישירות לשרת 

המצוי על הרשת  CIFSכאשר נבחרה סריקה אל רשת, ניתן לסרוק מסמכים ישירות לתיקייה משותפת על שרת 
  המקומית שלכם או באינטרנט.

להגדיר  כדי Web Based Management -שימוש ב ניתן להזין את הפרטים הדרושים לסריקה אל רשת באמצעות
פרופיל רשת שומרת את המידע הסריקה אל  מראש את התצורה ולשמור את הפרטים בפרופיל הסריקה אל אינטרנט.

  שימוש ברשת או באינטרנט.של המשתמש והגדרות התצורה ל

  
    הערה

  סריקה אל רשת זמינה כאשר פרופילי הסריקה אל רשת מוגדרים באמצעותWeb Based Management.  

  יש להגדיר את תצורת פרוטוקולSNTP  (שרת זמן רשת), או שיש להגדיר את התאריך, הזמן ואזור הזמן נכון
  למידע נוסף, ראה המדריך למשתמש לרשת.  לצורך אימות.

  אנו ממליצים עלMicrosoft® Internet Explorer® 8.0/9.0.  נא לבדוק כיJavaScript ו-Cookies  תמיד מופעלים
  אם נעשה שימוש בדפדפן אחר, נא לוודא כי הנו תואם  בכל דפדפן שאתם משתמשים בו.

HTTP 1.0  ו -HTTP 1.1.  

היא כתובת   "machine's IP address"לתוך סרגל כתובת הדפדפן שלכם (  "/http://machine's IP address"הקלידו 
IP  :של המכשיר) (לדוגמהhttp://192.168.1.2( ניתן להגדיר את התצורה או לשנות את ההגדרות בתוךScan to 

FTP/Network  בלשוניתScan .  ניתן להגדיר תצורה של עד חמישה פרופילים של סריקה אל רשת ולבחור את מספרי
  .Scan to FTP/Network Profile) להגדרות הסריקה אל רשת בתוך 5עד  1הפרופילים (

בנוסף לשבעת שמות הקבצים המוגדרים מראש ניתן לשמור שני שמות קבצים המוגדרים על ידי המשתמש שניתן 
  פרופיל סריקה אל רשת.  להשתמש בהם ליצירת

, Create a User Defined File Nameבתוך  .Web Based Managementבתוך   Scan to FTP/Networkבחרו
תווים בכל אחד  15ניתן להזין עד  .Submitהזינו שם קובץ באחד משני השדות המוגדרים על יד המשתמש ולחצו על 

  משדות השמות המוגדרים על ידי המשתמש. 
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    ההער

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

  

  
 

  הגדרת תצורת הגדרות ברירת המחדל של סריקה אל רשת
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  .Submitלחצו על  .Scan מתוך לשונית Scan to FTP/Network בתוך Network  בחרו  

  .Scan to FTP/Network Profileבחרו את הפרופיל שברצונכם להגדיר את תצורתו בתוך   

 15השם יוצג על צג המכשיר ויכול להכיל עד  הזינו את השם שברצונכם להשתמש בו לפרופיל של סריקה אל רשת.  
  תווים.

הזינו את כתובת השרת המארח (לדוגמה  . CIFSכתובת השרת המארח היא שם התחום של שרת  
mypc.example.comf או כתובת  64) (עד (תוויםIP  לדוגמה)192.23.56.189.(  

  תווים). 60) (עד abc\brother(לדוגמה,  CIFSהזינו את תיקיית היעד היכן שהמסמך יאוחסן על שרת   

ניתן לבחור מבין שבעה שמות קבצים מוגדרים  נכם להשתמש בו למסמך הסרוק.בחרו את שם הקובץ שברצו  
 6שם הקובץ של המסמך יהיה שם הקובץ שבחרתם ועד  מראש ושני שמות קבצים המוגדרים על ידי המשתמש. 

  ).Estimate_098765.pdfהספרות האחרונות של מונה הסורק וסיומת הקובץ (לדוגמה, 

ניתן לשנות את  סוג הקובץ וגודל המסמך שברצונכם להשתמש בהן לנתונים הסרוקים. בחרו את הגדרות האיכות,  
  ההגדרות הבאות. 

 

  תיאור  אפשרויות  הגדרה

 Color 150 dpi  איכות

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

  ADS-1600W(דגם
  בלבד)

 ניתן לבחור איכות סריקה מהרשימה הנפתחתQuality  .  איכויות
סריקה גבוהות יותר מצריכות יותר זיכרון וזמן העברה, אך יוצרות 

  תמונות סרוקות איכותיות יותר.

  אם בחרתםUser Select עליכם לבחור את ההגדרה מלוח הבקרה ,
  של המכשיר. 

 PDF  סוג קובץ

TIFF 

JPEG 

בחירה על ידי 
   המשתמש

  ADS-1600W(דגם
  בלבד)

  את סוג הקובץ שברצונכם להשתמש בו לנתונים הסרוקים.ניתן לבחור 

  ניתן לבחורPDF  אוJPEG בעת בחירתColor   בתוךQuality.  

  ניתן לבחורPDF  אוTIFF בעת בחירתB&W   בתוךQuality.  

  ניתן לבחורPDF בעת בחירתAuto   בתוךQuality.  

  אם בחרתםUser Select עליכם לבחור את ההגדרה מלוח הבקרה ,
  של המכשיר. 
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  תיאור  אפשרויות  הגדרה

 Auto  גודל מסמך

A4 

Letter 

Legal 

B5 

A5 

B6 

A6 

  כרטיס ביקור

  נייר ארוך

בחירה על ידי 
   המשתמש

  ADS-1600W(דגם
  בלבד)

  אם בחרתםAuto , ניתן לסרוק מסמכים בכל גודל מבלי לבצע
למהירויות סריקה גבוהות יותר, ניתן  1התאמות כלשהן לגודל המסמך.

לבחור את הגודל המדויק של המסמך שלכם מהרשימה 
  . Document Sizeהנפתחת

 600אם בחרתם dpi   בתוךQuality לא ניתן לבחור ,Auto  .  

  ניתן לבחורA4, Letter, Legal, B5, A5, B6, A6, Business 
Card  אוLong Paper   כאשרAuto Deskew   מוגדרOff.  

 ניתן לבחורLong Paper  :במהלך הגדרת צורת ההגדרות כדלקמן  

 :מלבד  איכותAuto  

 מושבת :יישור אוטומטי  

 :מושבת דלג על דף ריק  

  שפונקציה זו לא תפעל כהלכה.על פי מצב המסמך המקורי, יתכן   1

 

  מעלות) של הנתונים הסרוקים. 5אם ברצונכם לתקן את הנטייה (עד  On למצב Auto Deskew1הגדירו   

  או ברצונכם למחוק עמודים ריקם של המסמך מהנתונים הסרוקים.  On למצב  Skip Blank Page 1הגדירו  

ספרות  4בן  PINוהזינו מספר   PIN for AuthenticationUse מתוך On אם ברצונכם להגן על הפרופיל, בחרו  
  .PIN Codeבתוך 

   תווים). 96למכשיר (עד   CIFSהזינו את שם המשתמש שנרשם עם שרת   

   תווים). 32(עד   CIFSהזינו את הסיסמה לגישה לשרת  

  .Submitלחצו על   

  .General מלשונית Date&Time בחרו  

  . CIFSנעשה בהם שימוש בשרתהזינו את התאריך והזמן ש  

  בחרו את אזור הזמן מהרשימה הנפתחת.   

  .Submitלחצו על   
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  סריקה באמצעות סריקה אל פרופילי רשת 

   טענו את המסמך שלכם.  

   .to Networkלהצגת  ◄או  ►לחצו על   

  .to Networkלחצו על   

  לבחירת אחד מפרופילי שרת הרשת המצוינים. ▼ או ▲ לחצו על   
  . OKלחצו על  ספרות לפרופיל על הצג. 4בן  PIN, הזינו מספר PINאם הצג מבקש מכם להזין מספר 
  בצעו את אחת הפעולות הבאות:

  אם הסריקה אל פרופיל רשת הסתיימה, לכו לשלב.  

  אם הסריקה אל פרופיל רשת לא הסתיימה, לכו לשלב.  

  .Optionsלחצו על   

Scan, Scan Type, Resolution, File Type, Document sided -2בחרו את ההגדרות של   
Size, Auto Deskew, Skip Blank Page ו-User Name .לחצו על  לפי הצורךOK .  

  
    הערה

  .Save as Shortcutאם ברצונכם לשמור את ההגדרות כקיצור דרך, לחצו על 

 

  .Startלחצו על   
  כאשר החיבור לשרת רשת הצליח המכשיר מתחיל בתהליך הסריקה.  .Connectingעל הצג יופיע 

 

  שמירת המסמכים הסרוקים על המחשב שלכם

  )USBסריקה אל מחשב אישי (חיבור 

(ADS-1100W) 
  

    הערה

, עליכם להגדיר את USBאם הגדרתם את המכשיר באמצעות שיטת רשת אלחוטית עם תקליטור ההתקנה וכבל 
ביישום   Scan to PC Settings(ראה מדריך הגדרות מהיר) להצגת לחצן USBהמכשיר באמצעות שיטת ממשק 

ControlCenter   ולהשתמש בתכונת הסריקה אל מחשב אישי (חיבורUSB.(  

 

  . ControlCenterהפעילו את יישום  

 Windows®  

  מתוך התפריט. Open ואז בחרו+) במגש ControlCenter4( לחצו על צלמית   1
  יופיע על המסך.  ControlCenter4חלון 
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  (הדוגמה למטה היא של מצב הבית).   Device Settingsלחצו על לשונית  2

 

 מקינטוש  

  יופיע על המסך.  ControlCenter2חלון  ) בתוך הסרגל. ControlCenter2( לחצו על צלמית   1

  . Device Settingsלחצו על לשונית  2

 

  . Remote Setupיופיע חלון .Scan to PC Settingsלחצו על   
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  ).Windows®בעץ התיקיות (הדוגמה למטה היא של  Scan to PC  בחרו  

  

  

   בחרו פעולת סריקה אל שברצונכם להשתמש בה (תמונה, דוא"ל או קובץ) מהרשימה הנפתחת.   

  .OKולאחר מכן על  Apply לחצו על  

 141)" בע"מ ®Windowsשינוי הגדרות סריקה אל מחשב אישי (תצורת ההגדרות בעת הצורך (ראה "הגדירו את   
  ).147בע"מ שינוי הגדרות סריקה אל מחשב אישי (מקינטוש) או "

  טענו את המסמך שלכם.  

  המכשיר מתחיל לסרוק. .ועל  לחצו על   

  

(ADS-1600W) 

   טענו את המסמך שלכם.  

   .to PCלהצגת  ◄או  ►לחצו על   

  .to PCלחצו על   

  להצגת פעולת הסריקה אל שברצונכם לבצע (אל זיהוי תווים אופטי, קובץ, תמונה או דוא"ל). ◄או  ►לחצו על   

  לחצו על פעולת הסריקה אל שברצונכם לבצע.  
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  .Startלחצו על   
  המכשיר מתחיל בתהליך הסריקה.

  
    הערה

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

  אם ברצונכם לשמור את ההגדרות כקיצור דרך, לחצו עלSave as Shortcut. " הגדרת למידע נוסף, ראה
  .157" בע"מ בלבד) ADS-1600Wקיצורי הדרך (דגם 

 

  סריקה אל מחשב אישי (חיבור רשת)

(ADS-1100W) 
  

    הערה

, עליכם להגדיר את המכשיר באמצעות שיטת רשת אלחוטית USBאם הגדרתם את המכשיר באמצעות שיטת ממשק 
ביישום   Scan to Net Settings(ראה מדריך הגדרות מהיר) להצגת לחצן USBעם תקליטור ההתקנה וכבל 

ControlCenter  .(חיבור רשת) ולהשתמש בתכונת הסריקה אל מחשב אישי  

 

  . ControlCenterהפעילו את יישום  

   ®Windows 

  מתוך התפריט. Open ) במגש המטלות ואז בחרוControlCenter4( לחצו על צלמית   1
  יופיע על המסך.  ControlCenter4חלון 

  (הדוגמה למטה היא של מצב הבית).   Device Settingsלחצו על לשונית  2
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 מקינטוש  

   ) בתוך הסרגל. ControlCenter2( לחצו על צלמית   1
  יופיע על המסך.  ControlCenter2חלון 

  . Device Settingsלחצו על לשונית  2

  
 

  יופיע על המסך.  Web Based Managementחלון .Scan to Net Settings לחצו על לחצן  

 

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

  

    הערה

   על לוח הבקרה של המכשיר. יוחלו על  Network Device 1 הגדרות

   על לוח הבקרה של המכשיר. יוחלו על  Network Device 2 הגדרות 

הוא סוג סריקה) מהרשימה הנפתחת למכשיר   XXXXXX)-ConnectScan to PC (Net  )XXXXXX בחרו   

  .הנבחר בשלב 
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  .למכשיר הנבחר בשלב  Destination  מתוך הרשימה הנפתחת את מחשב היעד בחרו  

  .Submitלחצו על   

 141בע"מ " ®)Windowsשינוי הגדרות סריקה אל מחשב אישי (הגדירו את תצורת ההגדרות בעת הצורך (ראה "  
  ).147בע"מ  ")שינוי הגדרות סריקה אל מחשב אישי (מקינטושאו "

  טענו את המסמך שלכם.  

  המכשיר מתחיל לסרוק. .לחצו על הלחצן המוגדר שלכם ולאחר מכן על   

 

(ADS-1600W) 

   טענו את המסמך שלכם.  

   .to PCלהצגת  ◄או  ►לחצו על   

  .to PCלחצו על   

  להצגת פעולת הסריקה אל שברצונכם לבצע (אל זיהוי תווים אופטי, קובץ, תמונה או דוא"ל). ◄או  ►לחצו על   

  לחצו על פעולת הסריקה אל שברצונכם לבצע.  

  להצגת מחשב היעד שברצונכם לשמור עליו את הסריקה. ▼ או ▲ לחצו על   
  לחצו על מחשב היעד.

  .OKבן ארבע הספרות ולחצו על  PINמוצג, הזינו את קוד  PINאם מסך הזנת קוד   

  .Startלחצו על   
  המכשיר מתחיל בתהליך הסריקה.

  
    הערה

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

  אם ברצונכם לשמור את ההגדרות כקיצור דרך, לחצו עלSave as Shortcut. " הגדרת למידע נוסף, ראה
  .157" בע"מ בלבד) ADS-1600Wקיצורי הדרך (דגם 
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    Windows® 7או יותר,  Windows Vista® SP2סריקה באמצעות שירותי אינטרנט (
  ) Windows® 8-ו

 Scan toבתוך   Destinationאינטרנט לצורך סריקה מוצג במסךהתפריט המאפשר לכם להשתמש בשירותי 
Network Device  מתוך לשוניתScan  ביישוםBased Management  דגם)ADS-1100W   בלבד) או על הצג של

למידע על התקנת  ), אם התקנתם את מנהל ההתקן לסריקה באמצעות שירותי אינטרנט. ADS-1600Wהמכשיר (
 ®Windows Vista®, Windows"התקנת מנהלי התקנים לסריקה באמצעות שירותי אינטרנט ( שירותי אינטרנט, ראה

  )" במדריך למשתמש ברשת.Windows® 8-ו  7
  

    הערה

לפרטים נוספים, ראה  אם הצג או נורות הסימון מציגים כי הזיכרון אזל, הקטינו את הגדרת גודל הנייר או הרזולוציה. 
  ).134" בע"מ הגדרות תצורה לסריקה"

 

(ADS-1100W) 

    הערה

, עליכם להגדיר את המכשיר באמצעות שיטת רשת אלחוטית USBאם הגדרתם את המכשיר באמצעות שיטת ממשק 
ביישום   Scan to Net Settings(ראה מדריך הגדרות מהיר) להצגת לחצן USBעם תקליטור ההתקנה וכבל 

ControlCenter   .ולהשתמש בתכונת הסריקה באמצעות שירותי אינטרנט  

 

  מתוך התפריט. Open ) במגש המטלות ואז בחרוControlCenter4( לחצו על צלמית   
  יופיע על המסך.  ControlCenter4חלון 

  (הדוגמה למטה היא של מצב הבית).  Device Settings לחצו על לשונית  
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  יופיע על המסך.  Web Based Managementחלון . SettingsScan to Net לחצו על לחצן  

 

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

    הערה

  לוח הבקרה של המכשיר. יוחלו על  Network Device1 הגדרות

   לוח הבקרה של המכשיר. יוחלו על  Network Device2 הגדרות 

  .למכשיר הנבחר שלכם בשלב  Type מתוך הרשימה הנפתחת WS Scan בחרו  

   .למכשיר הנבחר בשלב  Destination  מתוך הרשימה הנפתחת את מחשב היעד בחרו  

   .Submitלחצו על   

  טענו את המסמך שלכם.  

  כאשר החיבור  למכשיר שהוקצה לתוכנת הסריקה באמצעות שירותי אינטרנט. או  לחצו על   

  לרשת הצליח, המכשיר מתחיל לסרוק. 

  המכשיר מתחיל לסרוק. .לחצו על   

 (ADS-1600W) 

    הערה

תווים מסוימים בהודעות המוצגות על הצג עשויים להיות מוחלפים ברווחים כאשר הגדרות השפה של מערכת ההפעלה 
  שלכם שונות.   Brotherומכשיר
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  טענו את המסמך שלכם.  

  .to PCלהצגת  ◄או  ►לחצו על   

  .to PCלחצו על   

  .WS Scan  להצגת◄או  ►לחצו על   

  .WS Scanלחצו על   

  לחצו על סוג הסריקה שברצונכם לבצע.  

  להצגת מחשב היעד שברצונכם לשלוח אליו את הסריקה.▼ או ▲ לחצו על   

  על מחשב היעד.לחצו 

  .Startלחצו על   

  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®)  

  .Scanners and Camerasולאחר מכן על  Hardware and Sound, Control Panel, לחצו על לחצן 

(Windows® 7)  

  .Devices and Printersולאחר מכן על  Hardware and Sound, Control Panel, לחצו על לחצן 

(Windows® 8)  
כאשר מופיע סרגל התפריט, לחצו על  הזיזו את העכבר לפינה הימנית התחתונה של שולחן העבודה שלכם.

Settings ואז לחצו על ,Control Panel. בקבוצתHardware and Sound   (חומרה), לחצו עלView 
devices and printers .  

  .Scan Profiles לחצו על המכשיר שלכם ולאחר מכן לחצו על לחצן  
  תופיע על המסך.  Scan Profilesשיח-תיבת הדו

הוא מכשיר של  Scanner וודאו כי הסורק הנבחר בתוך בחרו את פרופיל הסריקה שברצונכם להשתמש בו.   
Brother   .התומך בשירותי אינטרנט לסריקה  
  .Set as Defaultלחצו על 

  תופיע על המסך. Edit Default Profile שיח-תיבת הדו .Editלחצו על   

 Source, Paper size, Color format, File type, Resolution, Brightness andבחרו את הגדרות   
Contrast .  

  ההגדרות יוחלו בעת סריקה באמצעות פרוטוקול שירותי אינטרנט. .e ProfileSavלחצו על   

  
    הערה

 Photo Gallery  ®Windowsאו   Windows® Fax and Scanאם תתבקשו לבחור יישום תוכנה לסריקה, בחרו 
  מתוך הרשימה.
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  USBשמירת מסמכים סרוקים על כונן זיכרון הבזק 

(ADS-1100W) 

  . ControlCenterהפעילו את יישום  

 Windows® 

חלון  מתוך התפריט. Open ) במגש המטלות ואז בחרוControlCenter4( לחצו על צלמית   1
ControlCenter4  .יופיע על המסך  

  (הדוגמה למטה היא של מצב הבית).   Device Settingsלחצו על לשונית  2

  

  

 מקינטוש  

   ) בתוך הסרגל. ControlCenter2( לחצו על צלמית   1
  יופיע על המסך.  ControlCenter2חלון 
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  . Device Settingsלחצו על לשונית  2

  

  . Remote Setupיופיע חלון . Remote Setup לחצו על לחצן  

בעץ התיקיות ואז הגדירו את תצורת הגדרות הסריקה אל פי הצורך (הדוגמה למטה היא של  Scan to USB בחרו  
Windows®.(  

  

  .OKולאחר מכן על  Apply לחצו על  

   לתוך המכשיר. USBהכניסו את כונן זיכרון הבזק   

  טענו את המסמך שלכם.  
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   המכשיר מתחיל לסרוק. .ועל  לחצו על   
  

    הערה

  שם הקובץ יהיה התאריך הנכון ועוד מספר סידורי בן שתי ספרות.

 

(ADS-1600W) 

   לתוך המכשיר. USBהכניסו את כונן זיכרון הבזק   

  טענו את המסמך שלכם.  

  .to USBלהצגת ◄או  ►לחצו על   

  .to USBלחצו על   

  .Optionsלחצו על   

sided Scan, Scan Type, Resolution, File Type, Document -2בחרו את ההגדרות של   
Size, File Name, Auto Deskew  ו-Skip Blank Page  .לחצו על  לפי הצורךOK .  

  
    הערה

 לבחירתLong Paper (up to 863mm)   להגדרתDocument Size:השתמשו בהגדרות הבאות ,  

 מושבת :יישור אוטומטי  

 מושבת :צדדית-סריקה דו  

  אם ברצונכם לשמור את ההגדרות כברירת מחדל חדשה, לחצו עלSet New Default.  

  אם ברצונכם לאפס את כל ההגדרות להגדרות ברירת המחדל, לחצו עלFactory Reset.  

 

  .Startלחצו על   
   .USBהמכשיר מתחיל לסרוק, ואז הנתונים הסרוקים נשמרים בכונן זיכרון הבזק 

  
    הערה

הגדרת קיצורי למידע נוסף, ראה " .Save as Shortcutאם ברצונכם לשמור את ההגדרות כקיצור דרך, לחצו על 
  .157" בע"מ בלבד) ADS-1600Wהדרך (דגם 

  
    חשוב

למניעת נזק לכונן או לנתונים  USBכאשר המכשיר סורק לכונן זיכרון הבזק  USBלהוציא את כונן זיכרון הבזק לא 
  המאוחסנים בו.
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  בלבד)  ADS-1600Wשליחת מסמכים סרוקים ישירות לכתובת דוא"ל (דגם 

  טענו את המסמך שלכם.  

  .mail Server-to Eלהצגת ◄ או ► לחצו על   

  . mail Server-Etoלחצו על   

  בחרו את כתובת הדוא"ל שברצונכם לשלוח לה באמצעות אחת הפעולות הבאות:  

 " 138" בע"מ פנקס כתובותאם ברצונכם לבחור כתובת דוא"ל מפנקס הכתובות, ראה.  

 " 139" בע"מ הזנת כתובת דוא"ל ידניתאם ברצונכם להזין כתובת דוא"ל ידנית, ראה.  
  

    הערה

הנתונים הסרוקים יישלחו לכל  כתובות דוא"ל ידנית.  50כתובות דוא"ל מפנקס הכתובות ולהזין עד  100ניתן לבחור עד 
  זמנית.-הכתובות בו

 

  ואז בצעו את אחת הפעולות הבאות: OKלחצו על   

  אם ברצונכם להשתמש בהגדרות ברירת המחדל, לכו לשלב.  

  אם ברצונכם לשנות את הגדרות ברירת המחדל, לכו לשלב.  

  .Optionsלחצו על   

sided Scan, Scan Type, Resolution, File Type, Document -2בחרו את ההגדרות של   
Size, Auto Deskew  ו-Skip Blank Page .לחצו על  לפי הצורךOK.  

  
    הערה

  אם ברצונכם לשמור את ההגדרות כברירת מחדל חדשה, לחצו עלSet New Default.  

  אם ברצונכם לאפס את כל ההגדרות להגדרות ברירת המחדל, לחצו עלFactory Reset.  

  .Startלחצו על   

  המכשיר מתחיל לסורק ושולח את המסמך הסרוק ישירות לכתובת הדוא"ל.
  

    הערה

הגדרת קיצורי למידע נוסף, ראה " .Save as Shortcutאם ברצונכם לשמור את ההגדרות כקיצור דרך, לחצו על 
  .157" בע"מ בלבד) ADS-1600Wהדרך (דגם 

 

  בחירת כתובת דוא"ל מפנקס הכתובות

   .mail Server-to Eלהצגת ◄ או ► לחצו על   

  .mail Server-to Eלחצו על   

  . BookAddressלחצו על   

  מקלדת התוכנה תופיע על הצג. .לחצו על   
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המכשיר מתחיל לחפש את פנקס הכתובות ואז תוצאת  .OKהזינו את התווים הראשונים לחיפוש שלכם ולחצו על   
  החיפוש תוצג על המסך. 

  עד למציאת השם שאתם מחפשים.▼ או ▲ לחצו על   

  לחצו על השם מהתוצאה.  

  .Applyלחצו על   

  
    הערה

 " הגדרת פנקס הכתובות (דגם אם ברצונכם לרשום כתובת דוא"ל בפנקס הכתובות, ראהADS-1600 (בלבד"   
  . 153בע"מ 

  כתובות דוא"ל ידנית. הנתונים הסרוקים יישלחו  50עד  כתובות דוא"ל מפנקס הכתובות ולהזין 100ניתן לבחור עד
  זמנית.-לכל הכתובות בו

  הזנת כתובת דוא"ל ידנית

  .mail Server-to Eלהצגת ◄ או ► לחצו על   

  .mail Server-to Eלחצו על   

  מקלדת התוכנה תופיע על הצג. .Manualלחצו על   

  .OKהזינו כתובת דוא"ל ולחצו על   

  .OKלחצו על   

  
    הערה

  זמנית.-הנתונים הסרוקים יישלחו לכל הכתובות בו כתובות דוא"ל ידנית.  50ניתן להזין עד 
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  סריקת כרטיסי פלסטיק

(ADS-1100W) 

  סגרו את המכסה העליון אם הוא פתוח.  

  ).39" בע"מ טעינת כרטיס פלסטיקטענו כרטיס פלסטיק (ראה "  

  בצעו את אחת הפעולות הבאות:  

  חיבור  לסריקה אל המחשב האישי לחצו על)USB.(  

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

    הערה

 לפני הפעלת הסריקה אל  או -יש להקצות את תכונת הסריקה אל מחשב אישי (חיבור רשת) ל
  .129ראה "סריקה אל מחשב אישי (חיבור רשת)" בע"מ  מחשב אישי (חיבור רשת).

  יש להקצות את תכונת הסריקה אל שרתFTP לפני הפעלת הסריקה אל שרת  או  -לFTP. 
  .114" בע"מ FTPסריקת מסמכים ישירות לשרת ראה "

  

  המכשיר מתחיל לסרוק. .לחצו על   

(ADS-1600W) 

   ).158" בע"מ סריקת כרטיסיםרשמו קיצור דרך (ראה "  

  סגרו את המכסה העליון אם הוא פתוח.  

  ).39בע"מ " טעינת כרטיס פלסטיקטענו כרטיס פלסטיק (ראה "  

   לחצו על קיצור הדרך המוגדר שלכם.  

  המכשיר מתחיל לסרוק. .Startלחצו על   
  

    הערה

או  141" בע"מ )®Windowsשינוי הגדרות סריקה אל מחשב אישי (להגדרת תצורת ההגדרות ביתר פירוט, ראה "
סריקת מסמכים ישירות או " לסריקה אל מחשב אישי 147" בע"מ שינוי הגדרות סריקה אל מחשב אישי (מקינטוש)"

  .FTPלסריקה אל שרת  114" בע"מ FTPלשרת 

  בלבד) ADS-1600Wטעינת מסמכים סרוקים לאינטרנט (דגם 

  ראה מדריך חיבור לאינטרנט. סריקה אל אינטרנט מאפשרת לכם לסרוק מסמך ולטעון אותו ישירות לשירות אינטרנט.
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  )®Windowsשינוי הגדרות סריקה אל מחשב אישי (

חלון  מתוך התפריט. Open ) במגש המטלות ואז בחרוControlCenter4( לחצו על צלמית   
ControlCenter4  .יופיע על המסך  

  (הדוגמה למטה היא של מצב הבית).  Device Settings לחצו על לשונית  

 

  תופיע על המסך. Device Scan Settingsשיח -תיבת הדו .Device Scan Settings לחצו על לחצן   

  

  

  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  תיאור  הגדרה

זיהוי   תמונה
תווים 
  אופטי

  קובץ  דוא"ל

שברצונכם להשתמש בו לנתונים בחרו את סוג הקובץ   סוג קובץ
  הסרוקים.

  הערה 

המוגן על ידי סיסמה,  PDFכדי לשמור את המסמך כקובץ  
מתוך הרשימה הנפתחת   Secure PDF (*.pdf)בחרו 

 File Type הגדרת סיסמת  , לחצו על לחצן)PDF (
  והזינו את הסיסמה (תמונה, דוא"ל וקובץ בלבד).

חיפוש הוא פורמט קובץ הכולל את שכבת -בר PDFקובץ  
נתוני הטקסט מעל תמונה סרוקה. שכבה זו מאפשרת לכם 

יש להגדיר את שפת  טקסט על נתוני התמונה.לחפש את ה
זיהוי התווים האופטי כך שתתאים לשפה שברצונכם ליצור 

  בר חיפוש. PDFאת קובץ 

חיפוש, בחרו -בר PDFלשמירת המסמך כקובץ  
Searchable PDF (*.pdf) מתוך הרשימה הנפתחתFile 

Type .  

חיפוש, יש להתקין את -בר PDFלשמירת המסמך כקובץ  
Nuance™ PaperPort™ 12SE  .על המחשב שלכם  

 ,TIFF, TIFF Multi-Page, PDFמספר סוגי קבצים כגון
Secure PDF ו-JPEG  .תומכים בדחיסת גודל קובץ 

להתאמת   Compressedאו  Uncompressedבחרו
לקובץ  .TIFF Multi-Pageאו   TIFFגודל הקובץ לקובץ

PDF ,Secure PDF  ו-JPEG השתמשו בלחצן ההזזה ,
להתאמת גודל הקובץ (לא זמין לסריקה אל זיהוי תווים 

 אופטי).
    

  

  כן  כן  כן  כן

 - -  כן  כן  בחרו את יישום היעד מהרשימה הנפתחת.  יישום יעד

שפת זיהוי תווים 
  אופטי

 - -  כן -  הגדירו להתאמת שפת הטקסט של המסמך הסרוק.

לתמונה, זיהוי תווים אופטי או   Changeלחצו על לחצן  שם קובץ
  הזינו קידומת לשם הקובץ בעת הצורך. דוא"ל.

  כן  כן  כן  כן

ואז על צלמית התיקייה לשינוי   Changeלחצו על לחצן  נתיב קובץ היעד
  התיקייה שברצונכם לשמור בה את המסמך הסרוק.

   כן  כן  כן

ואז עיינו בתיקייה שברצונכם   Changeלחצו על לחצן  תיקיית יעד
כדי   Show Folderסמנו לשמור בה את המסמך הסרוק.

  להציג אוטומטית את תיקיית היעד לאחר הסריקה.

  כן   
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  ישימות התכונה  תיאור  הגדרה

זיהוי   תמונה
תווים 
  אופטי

  קובץ  דוא"ל

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

  הערה 

  ניתן להתאים את גודל הקובץ על פי סוג הקובץ שבחרתם.
    

  

  כן  כן   כן

ניתן לבחור רזולוציית סריקה מהרשימה   רזולוציה
רזולוציות גבוהות יותר מצריכות  . Resolutionהנפתחת

יותר זיכרון וזמן העברה, אך יוצרות תמונות סרוקות 
  איכותיות יותר.

  כן  כן  כן  כן

  בחירת מגוון עומק צבעי הסריקה.  סוג סריקה

  לבן-שחור
  לטקסט או לתמונות קוויות. 

  )Error Diffusionאפור (
היא שיטה   (Error Diffusion לתצלומים או גרפיקות. 

ליצירת תמונות אפורות מדומות ללא שימוש בנקודות 
נקודות שחורות מוצבות במערך ספציפי אפורות אמיתיות). 

  כדי ליצור מראה אפור).

  אפור אמיתי
מצב זה מדויק יותר כי נעשה בו  לתצלומים או גרפיקות. 

  גוונים של אפור. 256שימוש בעד 

  סיביות 24צבע של 
 מיליון צבעים לסריקת התמונה.  16.8עושה שימוש בעד 

סיביות יוצר תמונה עם  24למרות ששימוש בצבע של 
העתקת הצבע המדויקת ביותר, הוא מצריך יותר זיכרון 

  וזמן ההעברה שלו הוא הארוך ביותר. 

  אוטומטי
  1שימוש אוטומטי בצבעים מתאימים למסמך שלכם.

  כן  כן  כן  כן

ניתן לסרוק  כברירת מחדל.  Autoגודל המסמך מוגדר  גודל מסמך
מסמכים בכל גודל מבלי לבצע התאמות כלשהן בגודל 

למהירויות סריקה גבוהות יותר, ניתן לבחור את  המסמך. 
הגודל המדויק של המסמך שלכם מהרשימה 

  Document Size.1 הנפתחת

  הערה 

  2אם בחרתם גודל מסמך in 1 שתי תמונות סרוקות ,
  ישתלבו למסמך אחד.

 ניתן לבחורLong Paper   במהלך הגדרת צורת
  ההגדרות כדלקמן:

 מושבת :יישור אוטומטי  

 מושבת :צדדית-סריקה דו  
    

  

  כן  כן  כן  כן

  המקורי, יתכן שפונקציה זו לא תפעל כהלכה.על פי מצב המסמך   1
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   ישימות התכונה  תיאור  הגדרה

זיהוי   תמונה  
תווים 
  אופטי

  קובץ  דוא"ל

) לקבלת התמונה 50עד  50-התאימו את ההגדרה (  בהירות
מייצג את  0ערך ברירת המחדל של  הטובה ביותר.

ניתן להגדיר  הממוצע ומתאים בדרך כלל לרוב התמונות.
הבהירות על ידי גרירת לחצן ההזזה ימינה או את רמת 

ניתן גם  שמאלה כדי להבהיר או להכהות את התמונה.
אם התמונה הסרוקה  להזין ערך בתיבה להגדרת הרמה. 

בהירה מיד, הגדירו רמת בהירות נמוכה יותר וסרקו את 
אם התמונה הסרוקה כהה מידי, הגדירו  המסמך שנית. 

  רמת בהירות גבוהה יותר וסרקו את המסמך שנית. 

  כן  כן  כן  כן

) לקבלת התמונה 50עד  50-התאימו את ההגדרה (  ניגודיות
מייצג את  0ערך ברירת המחדל של  הטובה ביותר.

ניתן להעלות  הממוצע ומתאים בדרך כלל לרוב התמונות.
הניגודיות על ידי הזזת לחצן ההזזה או להוריד את רמת 

העלאת רמת הניגודיות מדגישה שטחים  ימינה או שמאלה.
כהים ובהירים של התמונה, בעוד הורדת רמת הניגודיות 

ניתן גם להזין ערך  מגלה פרטים נוספים בשטחים אפורים.
  בתיבה להגדרת רמת הניגודיות. 

  הערה 

סריקה היא  הגדרת הניגודיות זמינה רק כאשר הגדרת סוג
), אפור אמיתי או צבע Error Diffusionאוטומטי, אפור (

  סיביות. 24של 
    

  

  כן  כן  כן  כן

 אם סימנתם תיבה זו, המכשיר סורק את שני צידי המסמך.  צדדית-סריקה דו
צדדית (דופלקס), יש -בעת שימוש בתכונת הסריקה הדו

 Short-edgeאו  Long-edge bindingלבחור 
binding   על פי המתווה של המסמך המקורי שלכם כדי

להבטיח שקובץ הנתונים שנוצר יופיע נכון במסמך הסרוק.  

  הערה 

צדדית (דופלקס) זמינה באורכים של -תכונת הסריקה הדו
  .Legalעד גודל 
    

  

  כן  כן  כן  כן
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   ישימות התכונה  תיאור  הגדרה

זיהוי   תמונה  
תווים 
  אופטי

  קובץ  דוא"ל

כרטיס מצב 
  פלסטיק

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

 600 :רזולוציהx 600 dpi 

 (אוטומטי) 1-ב 2 :גודל מסמך  

 כריכה בשוליים הקצריםמופעלת ( :צדדית-סריקה דו(  

 מופעל :יישור אוטומטי  

 מושבת :סיבוב תמונה אוטומטי  

  הערה 

 לסרוק כרטיס פלסטיק עם הגדרות שונות,  אם ברצונכם
והגדירו את   Plastic Card Modeהשביתו את
  .dpi 600-הרזולוציה ל

  .טענו כרטיס פלסטיק אחד בלבד בכל עת  
    

  

  כן  כן  כן  כן

  כן  כן  כן  כן  איפוס כל ההגדרות לערכי ברירת המחדל.  ברירת מחדל

  תופיע על המסך. Advanced Settings שיח-תיבת הדו .Advanced Settings לחצו על לחצן  
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  שנו את ההגדרות.  
  ניתן לשנות את ההגדרות הבאות. 

  ישימות התכונה  תיאור  הגדרה

זיהוי   תמונה
תווים 
  אופטי

  קובץ  דוא"ל

  כן  כן  כן  כן  1מעלות) של הנתונים הסרוקים. 5-תיקון הנטייה (ב  יישור אוטומטי

סיבוב תמונה 
  אוטומטי

  כן  כן  כן  כן  1שינוי כיוון המסמך על פי כיוון הטקסט.

מניעת 
זליגה/הסרת צבע 

  רקע

וגם צדדי, -מונעת את תופעת הזליגה על מסמך דו
מאפשרת לכם להסיר את צבע הבסיס של מסמכים כגון 

עיתונים כדי להפוך את הנתונים הסרוקים לקלים יותר 
  1לזיהוי.

  כן  כן  כן  כן

  כן  כן  כן  כן  1מחיקת דפים ריקים של המסמך מתוצאות הסריקה.  דלג על דף ריק

הצגת תוצאות 
  סריקה

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

  כן  כן  כן  כן

  על פי מצב המסמך המקורי, יתכן שפונקציה זו לא תפעל כהלכה.  1

   .Advanced Settings שיח-לסגירת תיבת הדו OK לחצןלחצו על   

  . Device Scan Settingsשיח-לסגירת תיבת הדו OK לחצו על לחצן  
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  שינוי הגדרות סריקה אל המחשב האישי (מקינטוש)

 ) בתוך הסרגל. ControlCenter2( לחצו על צלמית   
  יופיע על המסך.  ControlCenter2חלון 

 

לחוץ לחצו על הלחצן לפעולת הסריקה אל שברצונכם לשנות (תמונה, זיהוי תווים אופטי,   Controlכאשר מקש  
   דוא"ל או קובץ).

  שיח של פעולת הסריקה אל תופיע על המסך (הדוגמה למטה היא של תמונה). -תיבת הדו

  . Device Buttonלחצו על לשונית  

 

  שנו את ההגדרות.  
  ות. ניתן לשנות את ההגדרות הבא
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   ישימות התכונה  תיאור  הגדרה

זיהוי   תמונה  
תווים 
  אופטי

  קובץ  דוא"ל

 יישום יעד
(לתמונה, זיהוי 

תווים אופטי וקובץ) 
או יישום דוא"ל 

  (לדוא"ל)

ניתן  ניתן לבחור את היישום לפתיחת הנתונים הסרוקים.
  לבחור רק יישומים שהותקנו על המחשב שלכם.

 לחצןAdd   

הזינו  ניתן להוסיף יישום לרשימה הנפתחת. 
תווים) ובחרו את  30(עד   Application Nameאת

  היישום המועדף עליכם באמצעות לחיצה על 
מהרשימה   File Typeבחרו גם את . Browseלחצן

  .הנפתחת

 לחצןDelete   

 Applicationבחרו את ניתן למחוק יישום שהוספתם.
Name  ולחצו על לחצןDelete .  

   כן  כן  כן

בחרו את סוג הקובץ שברצונכם להשתמש בו לנתונים   סוג קובץ
  הסרוקים.

  הערה

  כדי לשמור את המסמך כקובץPDF  המוגן על ידי
 Fileבתוך  Secure PDF (*.pdf)סיסמה, בחרו 

Type  שיח -והזינו את הסיסמה  בתיבת הדוSet PDF 
Password .(תמונה, דוא"ל וקובץ בלבד)  

  קובץPDF חיפוש הוא פורמט קובץ הכולל את -בר
שכבה זו  שכבת נתוני הטקסט מעל תמונה סרוקה. 

 מאפשרת לכם לחפש את הטקסט על נתוני התמונה. 
יש להגדיר את שפת זיהוי התווים האופטי כך שתתאים 

  חיפוש.-בר PDFלשפה שברצונכם ליצור את קובץ 

  לשמירת המסמך כקובץPDF חיפוש, בחרו -בר
Searchable PDF (*.pdf)  מתוך הרשימה

  . File Typeהנפתחת

  לשמירת המסמך כקובץPDF  הניתן לחיפוש, יש
על המחשב  Presto! PageManager להתקין את

  שלכם מהתקליטור המצורף.

  מספר סוגי קבצים כגוןTIFF, TIFF Multi-Page, 
PDF, Secure PDF ו-JPEG   תומכים בדחיסת גודל

  Compressedאו  Uncompressedבחרו קובץ.
-TIFF Multiאו   TIFFלהתאמת גודל הקובץ לקובץ

Page.  לקובץPDF ,Secure PDF  ו-JPEG ,
השתמשו בלחצן ההזזה להתאמת גודל הקובץ (לא זמין 

 לסריקה אל זיהוי תווים אופטי).
    

  

  כן  כן  כן  כן

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

  הערה 

  ניתן להתאים את גודל הקובץ על פי סוג הקובץ שבחרתם.
    

  

  כן  כן   כן
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  ישימות התכונה  תיאור  הגדרה

זיהוי   תמונה  
תווים 
  אופטי

  קובץ  דוא"ל

תוכנת זיהוי תווים 
  אופטי

הצגת היישום לחילוץ נתוני הטקסט הניתן לעריכה 
  מהמסמך.

 - -  כן -

שפת זיהוי תווים 
  אופטי

  הגדירו להתאמת שפת הטקסט של המסמך הסרוק.

 

 - -  כן -

לתמונה, זיהוי תווים אופטי או   Changeלחצו על לחצן  שם קובץ
  הזינו קידומת לשם הקובץ בעת הצורך. דוא"ל.

  כן  כן  כן  כן

לשינוי   Browseואז על לחצן  Changeלחצו על לחצן  נתיב קובץ היעד
  התיקייה שברצונכם לשמור בה את המסמך הסרוק.

   כן  כן  כן

ואז עיינו בתיקייה שברצונכם   Browseלחצו על לחצן  תיקיית יעד
כדי   Show Folderסמנו לשמור בה את המסמך הסרוק.

  להציג אוטומטית את תיקיית היעד לאחר הסריקה.

  כן   

סריקה מהרשימה  ניתן לבחור רזולוציית  רזולוציה
רזולוציות גבוהות יותר מצריכות  . Resolutionהנפתחת

יותר זיכרון וזמן העברה, אך יוצרות תמונות סרוקות 
  איכותיות יותר.

  כן  כן  כן  כן

  בחירת מגוון עומק צבעי הסריקה.  סוג סריקה

  לבן-שחור

  לטקסט או לתמונות קוויות. 

  )Error Diffusionאפור (

היא שיטה   (Error Diffusion לתצלומים או גרפיקות. 
ליצירת תמונות אפורות מדומות ללא שימוש בנקודות 

נקודות שחורות מוצבות במערך ספציפי אפורות אמיתיות). 
  כדי ליצור מראה אפור).

  אפור אמיתי

מצב זה מדויק יותר כי נעשה בו  לתצלומים או גרפיקות. 
  פור.גוונים של א 256שימוש בעד 

  סיביות 24צבע של 

 מיליון צבעים לסריקת התמונה.  16.8עושה שימוש בעד 
סיביות יוצר תמונה עם  24למרות ששימוש בצבע של 

העתקת הצבע המדויקת ביותר, הוא מצריך יותר זיכרון 
  וזמן ההעברה שלו הוא הארוך ביותר. 

  אוטומטי

  1שימוש אוטומטי בצבעים מתאימים למסמך שלכם.

  כן  כן  כן  כן

  על פי מצב המסמך המקורי, יתכן שפונקציה זו לא תפעל כהלכה.  1
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   ישימות התכונה  תיאור  הגדרה

זיהוי   תמונה  
תווים 
  אופטי

  קובץ  דוא"ל

ניתן לסרוק  כברירת מחדל.  Autoגודל המסמך מוגדר  גודל מסמך
מסמכים בכל גודל מבלי לבצע התאמות כלשהן בגודל 

למהירויות סריקה גבוהות יותר, ניתן לבחור את  המסמך. 
הגודל המדויק של המסמך שלכם מהרשימה 

  Document Size.1 הנפתחת

  הערה 

  התמונה הסרוקה 2עד  1אם בחרתם גודל מסמך ,
 תחולק לשני מסמכים שהם מחצית מגודל ההגדרה. 

, התמונה הסרוקה תחולק to 2 (A4) 1אם בחרתם 
  .A4לשני מסמכי 

 1לסריקת to 2   2או in 1  בטלו את הסימון בתיבת ,
שיח - שבתיבת הדו  Auto Image Rotationהסימון 

Advanced Settings  .  

 2חרתם גודל מסמך אם ב in 1 שתי תמונות סרוקות ,
  ישתלבו למסמך אחד.

 ניתן לבחורLong Paper   במהלך הגדרת צורת
  ההגדרות כדלקמן:

 מושבת :יישור אוטומטי  

 מושבת :צדדית-סריקה דו  
    

  

  כן  כן  כן  כן

 אם סימנתם תיבה זו, המכשיר סורק את שני צידי המסמך.  צדדית-סריקה דו
צדדית (דופלקס) -בעת שימוש בתכונת הסריקה הדו

או   Long-edge bindingהאוטומטית, יש לבחור 
Short-edge binding   על פי המתווה של המסמך

המקורי שלכם כדי להבטיח שקובץ הנתונים שנוצר יופיע 
  נכון במסמך הסרוק.    

  הערה 

צדדית (דופלקס) זמינה באורכים של -תכונת הסריקה הדו
  .Legalעד גודל 
    

  

  כן  כן  כן  כן

איפוס הגדרות 
  ברירת מחדל

  כן  כן  כן  כן  איפוס כל ההגדרות לערכי ברירת המחדל.

  על פי מצב המסמך המקורי, יתכן שפונקציה זו לא תפעל כהלכה.  1
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  תופיע על המסך. Advanced Settings שיח-הדותיבת  .Advanced Settings לחצו על לחצן  

  

  שנו את ההגדרות.  
  ניתן לשנות את ההגדרות הבאות. 

 
   ישימות התכונה  תיאור  הגדרה

זיהוי   תמונה  
תווים 
  אופטי

  קובץ  דוא"ל

) לקבלת התמונה הטובה 100עד  0התאימו את ההגדרה (  בהירות
 מייצג את הממוצע 50ערך ברירת המחדל של  ביותר.

ניתן להגדיר את רמת  ומתאים בדרך כלל לרוב התמונות.
הבהירות על ידי גרירת לחצן ההזזה ימינה או שמאלה כדי 

אם התמונה הסרוקה  להבהיר או להכהות את התמונה.
בהירה מיד, הגדירו רמת בהירות נמוכה יותר וסרקו את 

אם התמונה הסרוקה כהה מידי, הגדירו  המסמך שנית. 
  הה יותר וסרקו את המסמך שנית. רמת בהירות גבו

  כן  כן  כן  כן

) לקבלת התמונה הטובה 100עד  0התאימו את ההגדרה (  ניגודיות
מייצג את הממוצע  50ערך ברירת המחדל של  ביותר.

ניתן להעלות או להוריד  ומתאים בדרך כלל לרוב התמונות.
את רמת הניגודיות על ידי הזזת לחצן ההזזה ימינה או 

העלאת רמת הניגודיות מדגישה שטחים כהים  שמאלה.
ובהירים של התמונה, בעוד הורדת רמת הניגודיות מגלה 

  פרטים נוספים בשטחים אפורים.

  הערה 

הגדרת הניגודיות זמינה רק כאשר הגדרת סוג סריקה היא 
), אפור אמיתי או צבע Error Diffusionאוטומטי, אפור (

  סיביות. 24של 
    

  

  כן  כן  כן  כן
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  ישימות התכונה  תיאור  הגדרה

זיהוי   תמונה
תווים 
  אופטי

  קובץ  דוא"ל

  כן  כן  כן  כן  1מעלות) של הנתונים הסרוקים. 5-תיקון הנטייה (ב  יישור אוטומטי

סיבוב תמונה 
  אוטומטי

  כן  כן  כן  כן  1שינוי כיוון המסמך על פי כיוון הטקסט.

מניעת 
זליגה/הסרת צבע 

  רקע

צדדי, וגם -מונעת את תופעת הזליגה על מסמך דו
מאפשרת לכם להסיר את צבע הבסיס של מסמכים כגון 

עיתונים כדי להפוך את הנתונים הסרוקים לקלים יותר 
  1לזיהוי.

  כן  כן  כן  כן

  כן  כן  כן  כן  1מחיקת דפים ריקים של המסמך מתוצאות הסריקה.  דלג על דף ריק

הצגת תוצאות 
  סריקה

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

  כן  כן  כן  כן

  על פי מצב המסמך המקורי, יתכן שפונקציה זו לא תפעל כהלכה.  1
 

   .Advanced Settings שיח-לסגירת תיבת הדו OK לחצו על לחצן  

  שיח של ההגדרות.-לסגירת תיבת הדו OK לחצו על לחצן  
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  בלבד) ADS-1600Wהגדרת פנקס הכתובות (דגם 
ניתן להגדיר את תצורת  תכונת פנקס הכתובות מאפשרת לכם לבחור כתובת דוא"ל לשליחת הנתונים הסרוקים ישירות. 

  פנקס הכתובות בלוח הבקרה של המכשיר.

  
    הערה

  ניתן גם להגדיר את תצורת פנקס הכתובות עם הגדרה מרחוק. 

 

  רישום כתובת דוא"ל

  כתובות דוא"ל ולהזין שם לכל כתובת.  100ניתן לרשום עד 

   .mail Server-to Eלהצגת ◄ או ► לחצו על   

   .Editולאחר מכן על  mail Server, Address Book-to E לחצו על   

  .Add New Addressלהצגת ▼ או ▲ לחצו על   

   .Nameולאחר מכן על   Add New Addressלחצו על  

  .OKז לחצו על הזינו שם וא  

  .Addressלחצו על   

   .OKהזינו כתובת דוא"ל ולחצו על   

  .OKלחצו על   

 

  שינוי כתובת דוא"ל

   .mail Server-to Eלהצגת ◄ או ► לחצו על   

   .Editולאחר מכן על   mail Server, Address Book-Eto לחצו על   

  .Changeלהצגת ▼ או ▲ לחצו על   

  .Changeלחצו על   

  עד למציאת כתובת הדוא"ל שברצונכם לשנות. ▼ או ▲ לחצו על   

אם בכתובת הדוא"ל נעשה שימוש בקיצור דרך אחד או יותר, הצג יראה לכם שהכתובת  לחצו על כתובת הדוא"ל.  
  .OKלחצו על  בקיצור(י) הדרך תשנה גם כן. 

  בצעו את אחת הפעולות הבאות:  

  אם ברצונכם לשנות את השם, לכו לשלב.  

  אם ברצונכם לשנות את כתובת הדוא"ל, לכו לשלב.  

  מקלדת התוכנה תופיע על הצג. .Nameלחצו על   
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   .לכו לשלב  .OKהזינו שם חדש ואז לחצו על   

  מקלדת התוכנה תופיע על הצג. .Addressלחצו על   

   .OKהזינו כתובת דוא"ל חדשה ולחצו על   

  .OKלחצו על   
  

    הערה

  הגדרות קיצור הדרך ישתנו אוטומטית. רשימת קיצורי דרך שנעשה בהם שימוש בכתובת הדוא"ל ששיניתם.הצג מציג 

  

  מחיקת כתובת דוא"ל

   .mail Server-to Eלהצגת ◄ או ► לחצו על   

   .Editולאחר מכן על  mail Server, Address Book-to E לחצו על  

   .Deleteלהצגת ▼ או ▲ לחצו על   

  .Deleteלחצו על   

  עד למציאת כתובת הדוא"ל שברצונכם למחוק. ▼ או ▲ לחצו על   

  .OKלחצו על כתובת הדוא"ל ולאחר מכן לחצו על   

  .Yesלחצו על   
  

    הערה

שינוי שם או מחיקת מחקו קודם את קיצור הדרך (ראה " לא ניתן למחוק כתובת דוא"ל שנעשה בה שימוש בקיצור דרך.
  ).159" בע"מ קיצור דרך

 

  הגדרת קבוצה

  קבוצות. 6ניתן לרשום עד 

  
    הערה

  לפני הגדרת קבוצה, עליכם לרשום יותר מכתובת דוא"ל אחת. 

   .mail Server-to Eלהצגת ◄ או ► לחצו על   

   .Editולאחר מכן על  mail Server, Address Book-E to לחצו על  

   .Setup Groupsלהצגת ▼ או ▲ לחצו על   

   .Nameולאחר מכן על  Setup Groupsלחצו על   

  .OKהזינו שם קבוצה ואז לחצו על   

  .Add/Deleteלחצו על   
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  עד למציאת כתובת הדוא"ל שברצונכם להוסיף לקבוצה. ▼ או ▲ לחצו על   

  .OKלחצו על כתובת הדוא"ל ולאחר מכן לחצו על   

  .OKלחצו על   

  שינוי קבוצה

  בת דוא"ל מהקבוצה.כתובת דוא"ל או למחוק כתו ניתן לשנות את שם הקבוצה, להוסיף

   .mail Server-to Eלהצגת ◄ או ► לחצו על   

   .Editולאחר מכן על  mail Server, Address Book-to E לחצו על  

  .Changeלהצגת ▼ או ▲ לחצו על   

  .Changeלחצו על   

  עד למציאת הקבוצה שברצונכם לשנות. ▼  או ▲ לחצו על   

  שם הקבוצה. לחצו על  

  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.  

  מקלדת התוכנה תופיע על הצג. .Nameלחצו על   

   .לכו לשלב  הזינו שם קבוצה חדש.  

   .Add/Deleteלהצגת ▼ או ▲ לחצו על   

  .Add/Deleteלחצו על   

  דוא"ל שברצונכם להוסיף או למחוק.עד למציאת כתובת ה▼ או ▲ לחצו על   

  לחצו על כתובת הדוא"ל.  

  .OKלחצו על   

  .OKלחצו על   

  מחיקת קבוצה

  .mail Server-to Eלהצגת ◄ או ► לחצו על   

  .Editולאחר מכן על   mail Server, Address Book-Eto לחצו על  

  .Deleteלהצגת ▼ או ▲ לחצו על   
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  .Deleteלחצו על   

  מציאת שם הקבוצה שברצונכם למחוק.עד ל▼ או ▲ לחצו על   

   .OKלחצו על שם הקבוצה, ואז לחצו על   

  .Yesלחצו על   
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  בלבד) ADS-1600Wהגדרת קיצורי הדרך (דגם 

  דרך רישום קיצור

  סריקה בסיסית

  תפריטי קיצור דרך. 12ניתן להגדיר 

  .Shortcutsלחצו על   

  . לחצו על  

  עד למציאת סוג קיצור הדרך שברצונכם ליצור. ▼  או ▲ לחצו על   

   .OKלחצו על סוג קיצור הדרך, ואז לחצו על   

  בצעו את אחת הפעולות הבאות:  

  לחיבורUSB  

 sided Scan, Scan Type, Resolution, File-2של הגדירו את תצורת ההגדרות של  
Type, Document Size, File Name, Auto Deskew  ו-Skip Blank Page .לפי הצורך  

  .Save as Shortcutולאחר מכן לחצו על  OKלחצו על 

  
    הערה

  , השתמשו בהגדרות הבאות:Document Sizeלהגדרת   Long Paper (up to 863mm)לבחירת

  מושבת אוטומטי:יישור  

 מושבת צדדית:-סריקה דו  

  להגדרותto File, to OCR, to Image  ו-mail -E 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 

Deskew  ו-Skip Blank Page  .לפי הצורך  

  .Save as Shortcutולאחר מכן לחצו על  OKלחצו על 

  
    הערה

  , השתמשו בהגדרות הבאות:Document Sizeלהגדרת   Long Paper (up to 863mm)לבחירת

 :מושבת יישור אוטומטי  

 מושבת צדדית:-סריקה דו  

  להגדרותto Network  ו-to FTP  

  .בחרו שם פרופיל ולכו לשלב 



 

158 

  להגדרתto Web  

  
    הערה

  .OKקראו את המידע ולחצו על  מדי פעם, עדכונים או הודעות על תכונות המכשיר שלכם מופיעות על הצג. 

  להצגת השירותים הזמינים, ואז לחצו על השירות הרצוי לכם. ▼ או ▲ לחצו על   1

  ולחצו עליו.להצגת שם החשבון שלכם ▼ או ▲ לחצו על  2

  .OKבן ארבע הספרות ולחצו על  PINמוצג, הזינו את קוד  PINאם מסך הזנת קוד   3

  בחרו את הפונקציה הרצויה לכם.  4

  
    הערה

  הפונקציות שניתן להגדיר משתנות על פי השירות שנבחר. 

 

   מקלדת התוכנה תופיע על הצג. .OKאשרו את ההגדרות שלכם ולחצו על   

   .OKהזינו שם קיצור דרך ואז לחצו על   

  .OKלחצו על   

  סריקת כרטיסים

   תפריטי קיצור דרך. 4ניתן להגדיר 

  סגרו את המכסה העליון אם הוא פתוח.  

   .לחצו על   

  פתחו את המכסה העליון.  

  .לחצו על   

  סוג קיצור הדרך שברצונכם ליצור. עד למציאת▼  או ▲ לחצו על   

  .OKלחצו על סוג קיצור הדרך, ואז לחצו על   

  
    הערה

  . PC Nameאם המכשיר מחובר למחשבים רבים, בחרו את מחשב היעד מרשימת 

 

  מקלדת התוכנה תופיע על הצג. .Saveלחצו על   

  .OKהזינו שם קיצור דרך ואז לחצו על   

  .OKלחצו על   



 

159  

  שינוי שם או מחיקה של קיצור דרך

  

  סריקה בסיסית

   .Shortcutsלחצו על   

  .Edit/Deleteלחצו על   

  לחצו על קיצור הדרך שברצונכם לשנות את שמו או למחוק.  

   .Deleteאו  Edit Shortcut Nameלחצו על   

  הפעולות הבאות: בצעו את אחת  

 עריכת שמות קיצורי דרך  

  .OKהזינו שם קיצור דרך חדש ואז לחצו על  מקלדת התוכנה תופיע על הצג.

 מחיקה  

  .Yesלחצו על  הצג מציג את שם קיצור הדרך הנמחק. 

 

  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.  

  .Deleteאו  Edit Card Scan Shortcut Name לחצו על   

  אחת הפעולות הבאות: בצעו את 

 עריכת שם קיצור דרך של סריקת כרטיסים  

  .OKהזינו שם קיצור דרך חדש ואז לחצו על  מקלדת התוכנה תופיע על הצג.

 מחיקה   

  .Yesלחצו על 

  



 

160  

  ניהול המכשיר מהמחשב שלכם    5
  

  

  ניטור הסטאטוס של המכשיר מהמחשב שלכם
) היא כלי תוכנה הניתן להגדרת תצורה לניטור הסטאטוס של Status Monitorניטור סטאטוס (תוכנית השירות 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:

  במגש המטלות. לחצו פעמיים על צלמית  

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

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

 (Windows® 8)  

, ואז לחצו על הרשימה הנפתחת ובחרו את שם הדגם שלכם (אם ) Brotherתוכניות שירות של ( לחצו על 
  .Status Monitorבסרגל הניווט השמאלי, ואז לחצו על  Toolsלחצו  טרם נבחר).

 

  

 אבחון ותיקון תקלות  

  . Troubleshootingגישה לאתר האינטרנט של אבחון ותיקון תקלות על ידי לחיצה על לחצן

 ?מחפשים אביזרים מתכלים  

  על ידי לחיצה על לחצן  Brotherגישה לאתר האינטרנט של אביזרים מתכלים מקוריים של
 Looking for replacement supplies?.  

  



 

161  

  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 Monitor   ובחרוHelp.  

  הודעות שגיאה

  ואז לחצו על  Brother Status Monitor חצו עם המקש הימני של העכבר על צלמית   
Enable error notifications .לביטול הסימון  

 

  מהם מחווני ניטור הסטאטוס?

  מופיעה במגש המטלות.  Brother Status Monitorעם הפעלת המחשב שלכם, צלמית 

 
  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)
הסטאטוס של המכשיר המאפשר לכם תוכנית השירות של ניטור סטאטוס היא כלי תוכנה הניתן להגדרת תצורה לניטור 

  .ControlCenter2ניטור הסטאטוס מתחיל מתוך  .לקבל מיד הודעות שגיאה כגון תקיעת מסמכים

  ניטור הסטאטוס של המכשיר מהמחשב שלכם

  יופיע על המסך.  ControlCenter2חלון  ) בתוך הסרגל. ControlCenter2( חצו על צלמית   

  . SettingsDevice חצו על לשונית  
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  .Status Monitor חצו על לחצן  
  יופיע ויציג את הסטאטוס של מכשירים.   Status Monitorחלון

  

 

 אבחון ותיקון תקלות  

  . Troubleshootingגישה לאתר האינטרנט של אבחון ותיקון תקלות על ידי לחיצה על לחצן

  בקרו באתר האביזרים המקוריים  

 Visit the Genuineעל ידי לחיצה על לחצן   Brotherאביזרים מתכלים מקוריים שלגישה לאתר האינטרנט של 
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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  )AutoLoad  )ControlCenter2הפעלת/השבתת תכונת 

  יופיע על המסך.  ControlCenter2חלון  ) בתוך הסרגל. ControlCenter2( לחצו על צלמית   

 

  .Preferencesואז בחרו  Configuration לחצו על   
  יופיע על המסך.   ControlCenter2 Preferencesחלון

 

  .Start ControlCenter on computer startupסמנו (או בטלו סימן) של   

  .OK לחצן לחצו על  
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  מהמחשב שלכם Brotherהגדרת מכשיר 
בעת הפעלת  יישום ההגדרה מרחוק מאפשר לכם להגדיר את תצורתן של הגדרות רבות של המכשיר מהמחשב שלכם. 

אם שיניתם את  שלכם ויוצגו על המסך. יורדו אוטומטית למחשב  Brotherיישום ההגדרה מרחוק, ההגדרות על מכשיר
  ההגדרות, ניתן לטעון אותן ישירות למכשיר. 

  
    הערה

  .תקנו את השגיאה ונסו להפעיל שנית את ההגדרה מרחוק.  אם התרחשה שגיא,ההגדרה מרחוק לא תופעל  

 Windows® 

  אם המחשב שלכם מוגן על יד חומת אש, ואינו יכול להשתמש בהגדרה מרחוק, יתכן שתצטרכו להגדיר את
  .161-ו 137הגדרות חומת אש כדי לאפשר תקשורת דרך יציאה מספר תצורת 

  אם אתם משתמשים בחומת אש שלWindows®  והתקנתם אתMFL-Pro Suite   מהתקליטור, הגדרות חומת
  האש הנחוצות כבר בוצעו.

 

  . ControlCenterהפעילו את יישום  

   Windows® 

חלון  מתוך התפריט. Open המטלות ואז בחרו) במגש ControlCenter4( לחצו על צלמית   1
ControlCenter4  .יופיע על המסך  

  (הדוגמה למטה היא של מצב הבית).   Device Settingsלחצו על לשונית  2

  

  

 מקינטוש  

  יופיע על המסך.  ControlCenter2חלון  ) בתוך הסרגל. ControlCenter2( לחצו על צלמית   1
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  . Device Settingsלחצו על לשונית  2

 

 

   . Remote Setupיופיע חלון. Remote Setup לחצו על לחצן  

  
    הערה

  ניתן גם להפעיל את ההגדרה מרחוק על פי ההוראות הבאות:

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

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

 (Windows® 8)  

, ואז לחצו על הרשימה הנפתחת ובחרו את שם הדגם שלכם ) Brotherתוכניות שירות של ( לחצו על 
  .Remote Setupבסרגל הניווט השמאלי, ואז לחצו על  Toolsלחצו  (אם טרם נבחר).

 מקינטוש  

  .Macintosh HD/Applications/Brotherהמצויה בתוך   RemoteSetupלחצו פעמים על צלמית 
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 Generalבעץ התיקיות ואז הגדירו את תצורת ההגדרות לפי הצורך (הדוגמה למטה היא של  תפריט בחרו  
Setup.(  

 Windows® 

 

 

 מקינטוש  
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  אישור  

אם מוצגת הודעת שגיאה, הזינו  במכשיר ולצאת מיישום ההגדרה מרחוק.  נתוניםמאפשר לכם להתחיל לטעון 
  .OKאת הנתונים הנכונים שנית ולחצו על 

 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 בלחצןExport  .כדי 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 
  .137תצורת הגדרות חומת האש כדי לאפשר תקשורת דרך יציאה מספר 

  אם אתם משתמשים בחומת אש שלWindows® והתקנתם אתMFL-Pro Suite   מהתקליטור, הגדרות חומת
 האש הנחוצות כבר בוצעו.

 (מקינטוש) 

(ראה מדריך הגדרות   MFL-Pro Suiteההתקנה של אם עליכם לשנות את המכשיר שנרשם למחשב שלכם במהלך
ובחרו את  Device Selector פתחו את השתנתה, עליכם לציין את המכשיר החדש.  מהיר), או אם סביבת הרשת

  (למשתמשי רשת בלבד) המכשיר החדש.
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  תחזוקה שוטפת    6
  

 

  ניקוי חיצוני של המכשיר

  נגבו את צדו החיצוני של המכשיר במטלית יבשה, רכה ונטולת סיבים להסרת האבק.  
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  ניקוי הסורק
נקו את צדו הפנימי של הסורק אם קו אנכי . באיכות ירודה כתם לכלוך או טיפקס על פס הזכוכית עלול לגרום לסריקות

  מופיע בנתונים הסרוקים או אם חסרים חלקים בנתונים הסרוקים.

  נתקו את המכשיר משקע החשמל.   

  ).2) ואת המכסה הקדמי (1פתחו את המכסה העליון (  

 

  נטולת סיבים שהורטבה במעט מים.) עם מטלית רכה 2) (1ביחידת המזין המסמכים, נקו את פסי הזכוכית (  
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   חשוב

  הדבר עלול לגרום לנזק חמור למכשיר.  היזהרו בעת נגיעה בלוחית ההפרדה והשטח סביבה בתוך המכשיר.

  

 

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

 

  ) לקצה הימני.1החליקו את גלגל הזנת הנייר (  

  



 

172 

 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.   

 

   שהורטבה במעט מים. נקו את גלגל הזנת הנייר במטלית רכה נטולת סיבים  

  שימו את גלגל הזנת הנייר בתוך המכשיר.   

  
    הערה

  בדקו את הצד השמאלי והימני של גלגל הזנת הנייר לפני חיבורו. 
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  ) לקצה השמאלי במהלך סיבוב גלגל הזנת הנייר.1החליקו את גלגל הזנת הנייר (  

 

  סגרו את מכסה גלגל הזנת הנייר.  

   הקדמי ואת המכסה העליון.סגרו את המכסה   

  
    הערה

בנוסף לניקוי פסי הזכוכית עם מטלית רכה, נטולת סיבים שהורטבה במעט מים, העבירו את קצה אצבעכם מעל 
אם אתם חשים בלכלוך או פסולת, נקו את הזכוכית שנית תוך  הזכוכית כדי לראות אם ניתן לחוש במשהו עליה. 

  לבדיקה, סרקו מסמך לאחר כל ניקוי. תהליך הניקוי שלוש או ארבע פעמים.יש לחזור על  התמקדות באזור זה.

  

  לאחר שפס הזכוכית 
  נוקה הקו האנכי נעלם.

  

  כאשר יש כתם של לכלוך או 
  טיפקס על פס הזכוכית על 

  דוגמת הסריקה יופיע קו אנכי.
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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.

  מחזור החלפה סטנדרטי  מק"ט  שם החלק  מס'

  לוחית הפרדה 1

  
  

SP-C0001 10,000 ) דפיםA4  אוLetter או שנה (
  אחת

  גלגל הזנת נייר  2

  

PUR-C0001 50,000 ) דפיםA4  אוLetter או שנה (
  אחת

  גיליון נושא קבלות 3

  

CS-RE001 500 פעמים  

  
    הערה

תוחלת החיים של האביזרים המתכלים עשויה להשתנות על פי סביבת השימוש, סוג המסמכים, תדירות סריקת 
  המסמכים וכדומה. 

  שלכם.  Brotherפנו למפיץ . Brotherאביזרים אלו זמינים אצל רוב מפיצי
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  בדיקת מחזור ההחלפה של אביזרים מתכלים

(ADS-1100W) 

  .Status Monitor הפעילו את יישום   

 Windows®  

 במגש המטלות. לחצו פעמיים על צלמית 
  .  Status Monitorיופיע חלון 

  

 מקינטוש   

   ) בתוך הסרגל. ControlCenter2( לחצו על צלמית   1
  יופיע על המסך.  ControlCenter2חלון 

  . Device Settingsלחצו על לשונית  2
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  . Status Monitorלחצו על לחצן  3
  .  Status Monitorיופיע חלון

 

(ADS-1600W)  

  (הגדרות). לחצו על   

  .Machine Infoלהצגת ▼ או ▲לחצו על   

  . InfoMachineלחצו על   

  .up Roller Count-Pick-ו Separation Pad Count על הצג יופיע  .Usage Countersלחצו על   

  
    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.

 

  ההפרדההחלפת לוחית 

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

 

 

  החליקו את מחזיק לוחית ההפרדה כלפי מעלה.   
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    חשוב 

  הדבר עלול לגרום לנזק חמור למכשיר.  היזהרו בעת נגיעה בלוחית ההפרדה והשטח סביבה בתוך המכשיר.

  

 

  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.  

  ).182" בע"מ איפוס מוני השימושאפסו את המונה (ראה "  

  
    הערה

  וודאו כי:

  175" בע"מ בדיקת מחזור החלפה של אביזרים מתכלים(ראה " 0הערך במונה לוחית ההפרדה הוא.(  

 הסטאטוס נמחקה. הודעת השגיאה על יישום  

  הצג או נורות הסימון אינן מציגותReplace Pad  ו-Replace Parts.  

 

  החלפת גלגל הזנת הנייר

 50,000סורק  כאשר המכשיר המונה סופר אוטומטית כמה פעמים המכשיר סרק.  המכשיר שלכם מצויד במונה סריקה. 
 להחליף את גלגל הזנת הנייר. פעמים, תוצג הודעה על יישום ניטור הסטאטוס כדי להזכיר לכם

  ).2) ואת המכסה הקדמי (1פתחו את המכסה העליון (  
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  ) ומשכו את המכסה כלפי מעלה. 1אחזו במכסה גלגל הזנת הנייר (  

 

  ) לקצה הימני.1החליקו את גלגל הזנת הנייר (  

 

סובבו את גלגל הזנת  למחזיק גלגל הזנת הנייר פתח צר וצורת המוט של גלגל הזנת הנייר תואמת לפתח זה.   
  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

  את הצד השמאלי והימני של גלגל הזנת הנייר לפני חיבורו.  זהו

  

 

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

 

  סגרו היטב את מכסה גלגל הזנת הנייר.  

   סגרו את המכסה הקדמי ואת המכסה העליון.  

   ).182בע"מ " איפוס מוני השימושאפסו את המונה (ראה "  
  

    הערה

  וודאו כי:

  175" בע"מ בדיקת מחזור החלפה של אביזרים מתכלים(ראה " 0הערך במונה גלגל הזנת הנייר הוא.(  

 .הודעת השגיאה על יישום הסטאטוס נמחקה 

 הצג או נורות הסימון אינן מציגותReplace Roller  ו-Replace Pad.  
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  איפוס מוני השימוש

(ADS-1100W) 

  . ControlCenterהפעילו את יישום  

 Windows®  

חלון  מתוך התפריט. Open ) במגש המטלות ואז בחרוControlCenter4( לחצו על צלמית   1
ControlCenter4  .יופיע על המסך  

  (הדוגמה למטה היא של מצב הבית).   Device Settingsלחצו על לשונית  2

  

 

 מקינטוש  

  יופיע על המסך.  ControlCenter2) בתוך הסרגל. חלון ControlCenter2( לחצו על צלמית   1
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  . Device Settingsלחצו על לשונית  2

 

  . Remote Setupיופיע חלון. Remote Setup לחצו על לחצן  

בעץ התיקיות ואז הגדירו את תצורת הגדרות הסריקה אל פי הצורך (הדוגמה למטה היא של  Machine Info בחרו  
Windows®.(  

 

  בצעו את אחת הפעולות הבאות:  

 לאיפוס המונה של לוחית ההפרדה, סמנו בתיבת הסימוןSeparation Pad   אתReset Counter for 
Consumables.  

 לאיפוס המונה של גלגל הזנת הנייר, סמנו בתיבת הסימוןPick-up Roller   אתReset Counter for 
Consumables.  

  .OKולאחר מכן על  Apply לחצו על  



 

184 

(ADS-1600W) 

  (הגדרות). לחצו על   

  .Machine Infoלהצגת ▼ או ▲לחצו על   

  .Machine Infoלחצו על   

  .sUsage Counterלחצו על   

  בצעו את אחת הפעולות הבאות:  

  לאיפוס המונה ללוחית ההפרדה, לחצו עלSeparation Pad Count.  

  לאיפוס המונה לגלגל הזנת הנייר, לחצו עלPick-up Roller Count.  

  .Yesלחצו על  על הצג תופיע הודעת האישור.  

  .לחצו על   
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  אריזת ושליחת המכשיר
אריזה לא נכונה של  במקרה של בעת הובלת המכשיר, יש להשתמש בחומרי האריזה שהמכשיר היה ארוז בהם.

יש לבטח את המכשיר כהלכה  המכשיר, כל נזק שעלול להיגרם במהלך ההובלה לא יהיה מכוסה במסגרת האחריות.
  אצל המוביל.

 

  ).2) וסגרו בזהירות את המכסה העליון (1קבלו את זרועות התמיכה של המסמכים (  

 

  עטפו את המכשיר בשקית המקורית שבה היה ארוז.  

  

  



 

186 

  ארזו את המכשיר והחומרים המודפסים בקרטן המקורי עם חומרי האריזה המקוריים כפי שניתן לראות למטה.  

  

  

 
    הערה

שמרו את כל  כחלק משירות ההחלפה, ארזו רק את המכשיר.  Brotherאם אתם מחזירים את המכשיר שלכם אל
והחומרים המודפסים לשימוש עם המכשיר ה"חלופי" ) USBהחלקים הנפרדים (כבל חשמלי, מתאם זרם חילופין וכבל 

  שלכם.

  סגרו את הקרטון והדביקו אותו היטב.  
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  אבחון ותיקון תקלות      7
  

  

  איתור הבעיה
  ראשית, בדקו כי:

 .כבל זרם החילופין מחובר כהלכה והמכשיר מופעלת  

 .כל החלקים המגנים הוסרו  

  ,מכסה לוחית ההפרדה ומכסה גלגל הזנת הניר סגורים לחלוטין.המכסה הקדמי  

 .כבל הממשק מחובר היטב למכשיר ולמחשב  

 .הותקן מנהל ההתקן הנכון למכשיר  

  .המחשב מחובר ליציאה הנכונה על המכשיר  

 

  הודעות שגיאה ותחזוקה
במקרה זה,  ם לעתים להחלפה.בדומה לכל מוצר משרדי מתוחכם אחר, עשויות להופיע שגיאות ומוצרים מתכלים זקוקי

הודעות השגיאה והתחזוקה הנפוצות ביותר מוצגות למטה (ההודעות  המכשיר מאתר את הבעיה ומציג הודעת שגיאה.
  בלבד)).  ADS-1600Wיוצגו על יישום ניטור הסטאטוס או צג המכשיר (דגם

אם אתם זקוקים  בכוחות עצמכם.אתם יכולים לפתור את רוב השגיאות ולבצע את רוב פעולות התחזוקה השוטפת 
  מציע את השאלות השכיחות האחרונות ועצות על אבחון ותיקון תקלות:  Brotherלעזרה נוספת, מרכז הפתרונות של

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

  
    הערה

  בלבד)  ADS-1100W(לדגם

  .217בע"מ  בלבד) ADS-1100Wסימני נורות סימון מצב (דגם ראה 

 

  פעולה  גורם  הודעת שגיאה

Replace Pad  נעשה שימוש בלוחית ההפרדה מעל
  פעמים. 10,000

שגיאות  החליפו את לוחית ההפרדה בחדשה. 
 סריקה עשויות להופיע אם לא תחליפו את החלק. 

  .176" בע"מ החלפת לוחית ההפרדהראה "

Replace Roller  נעשה שימוש בגלגל הזנת הנייר מעל
  פעמים. 50,000

שגיאות  החליפו את גלגל הזנת הנייר בחדש. 
 סריקה עשויות להופיע אם לא תחליפו את החלק. 

  .179" בע"מ החלפת גלגל הזנת הניירראה "

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

הזנת הנייר  החליפו את לוחית ההפרדה וגלגל
שגיאות סריקה עשויות להופיע אם לא  בחדשים.

החלפת לוחית ראה " תחליפו את החלקים. 
" ו"החלפת גלגל הזנת הנייר 176ההפרדה" בע"מ 

  .179בע"מ 
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  פעולה  גורם  הודעת שגיאה

Out of Memory  הזיכרון של המכשיר מלא והמכשיר אינו
בצעו את אחת הפעולות   לחצו על  יכול לסורק את המסמך בשלמותו.

  הבאות:

 .הקטינו את רזולוציית הסורק  

 .הפחיתו את מספר המסמכים  

Unable to Scan XX 
(XX is an error 

code.) 

אם  כבו והפעילו את המכשיר ונסו לסרוק שנית.   התרחשה שגיאת מכשיר.
השגיאה לא נפתרה לאחר כיבוי והפעלת המכשיר, 

עליה למפיץ רשמו את הודעת השגיאה ודווחו 
  . Brotherשלכם או לשירות הלקוחות של

Document Jam   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  

תקיעת התקוע (ראה "שחררו את המסמך 
) ואז בצעו את הפעולות 191בע"מ  "מסמכים
  הבאות:

  לרוחב המסמך שלכם. התאימו את מובילי הנייר
ואתם   Autoמוגדר למצב   Scan Sizeכאשר 

סורקים מסמך המכיל עמודים בגדלים רבים, 
הכניסו את הניירות הצרים כשהם ישרים 

אם  וקרובים ככל הניתן למרכז המכשיר.
המסמך אינו מוזן, השתמש בהגדרת 

Continuous Scanning.  

 .בתוך חשובראה " אשרו את ההגדרות "
  .191" בע"מ תקיעת מסמכים"

 .נקו את גלגל הזנת הנייר ולוחית ההפרדה 
  ).170" בע"מ ניקוי הסורק(ראה "

  .ראה  טענו את המסמך המקובל למכשיר)
  )28" בע"מ מקובלך מסמ"

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

  שנית.
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  פעולה  גורם  הודעת שגיאה

Card Jam   המכשיר הופעל כאשר כרטיס פלסטיק
  הוכנס לתוכו. 

  מוביל חריץ הכרטיסים לא מותאם
  לרוחב כרטיס הפלסטיק.

 .לא הוגדר מצב כרטיס פלסטיק  

 .הכרטיס לא מקובל למכשיר  

" תקיעת כרטיסתקיעת הכרטיס (ראה "שחררו את 
  ובצעו את הפעולות הבאות: )193בע"מ 

  וודאו שלא נותר כל כרטיס פלסטיק בחריץ
  הכרטיסים.

  התאימו את מוביל חריץ הכרטיסים לרוחב
כרטיס הפלסטיק לפני הכנסת הכרטיס למכשיר. 

 .בצעו את אחת  הגדירו מצב כרטיס פלסטיק
  הפעולות הבאות:

  סריקה (שינוי הגדרותControlCenter4 (
)Windows®(  65בע"מ  

 ) שינוי הגדרות סריקהControlCenter2 (
  84בע"מ  (מקינטוש)

  שינוי הגדרות סריקה אל מחשב אישי
)Windows®(  141בע"מ  

  שינוי הגדרות סריקה אל מחשב אישי
  147בע"מ  (מקינטוש)

  טענו את הכרטיס המקובל למכשיר. ראה
  .28" בע"מ מקובל ךמסמ"

There is a card in 
the card slot. 

המכסה העליון היה פתוח כאשר כרטיס 
  פלסטיק הוכנס לתוך המכשיר.

נא לא לפתוח את המכסה  סגרו את המכסה העליון.
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" 
נא לא להכניס כרטיס פלסטיק כאשר  )193בע"מ 

  המכסה העליון פתוח.

Unusable Device  התקן בלתי שמיש הוכנס לתוך יציאת
USB.  

כבו את המכשיר והפעילו אותו  נתקו את ההתקן. 
  שנית.

Unusable USB 
Device 

לא נתמך מוכנס לתוך ממשק  USBהתקן 
USB .הישיר  

הלא נתמך, כגון עכבר או  USBהוציאו את התקן 
מכשיר נייד שאינו תומך במצב כונן זיכרון הבזק 

USB  וממשקUSB .הישיר  

Hub is Unusable  רכזת או כונן זיכרון הבזקUSB  עם רכזת
  ישיר. USBחובר לממשק 

רו  USBהוציאו את ההתקן הלא נתמך, כגון רכזת 
 USBעם רכזת ממשק  USBכונן זיכרון הבזק 

  הישיר.

Too Many Files on 
USB 

המכשיר שלכם אינו יכול לשמור על כונן 
אם הוא מכיל יותר  USBזיכרון הבזק 
  מידי קבצים.

ולחצו על  USBהוציאו את כונן זיכרון הבזק 

מחקו קבצים או תיקיות שלא נעשה  .
או כונן זיכרון   Brotherבהם שימוש מתיקיית

  ונסו שנית. USBההבזק 

  
    



 

190 

  פעולה  גורם  הודעת שגיאה

File Name Cannot 
Be Used 

המספר הסידורי המרבי לשם הקובץ 
ובצעו את אחת הפעולות  לחצו על   הושג.

  הבאות:

  מחקו קבצים שלא נעשה בהם שימוש מכונן
  ונסו שנית. USBזיכרון הבזק 

 " שמירת מסמכים שנו את שם הקובץ. ראה
  135" בע"מ USBסרוקים בכונן זיכרון הבזק 

Authenticate Err  שם משתמש וסיסמה לשרתFTP 
  שהזנתם לא נכונים או לא מוגדרים נכון.

בדקו כי שם המשתמש והסיסמה הוגדרו או הוזנו 
  נכון ונסו שנית.

Server Time out  .בדקו את הדברים הבאים ונסו שנית  

  נכונותהגדרות הרשת  

 .נקודת הגישה/נתב האלחוטיים שלכם מופעלים 

  שרתFTP .מרחוק מופעל  

  השם (או כתובתIP של שרת (FTP  מרחוק
  נכונים.

Sending Error 
(Scan to FTP) 

  בדקו את הדברים הבאים ונסו שנית. 

  לתיקיית היעד.  לכתוביש לכם רשות  

  הכונן הקשיח המכיל את תיקיית היעד אינו
  מלא.

(לדוגמה, אם הכונן הקשיח מלא, שחררו שטח כונן 
  ונסו שנית).

Address Book Full 

  ADS-1600W(דגם 
  בלבד)

  מחקו כתובות דוא"ל בלתי נחוצות ונסו שנית.  פנקס הכתובות מלא.

Shortcuts Full 

  ADS-1600W(דגם
  בלבד)

  שנית.מחקו קיצורי דרך בלתי נחוצים ונסו   מספר קיצורי הדרך המרבי הושג. 

Registration Failed 
(Shortcut)  

  ADS-1600W(דגם
  בלבד)

מספר כתובות הדוא"ל המרבי בקיצור 
  דרך הושג.

  מחקו כתובות דוא"ל בלתי נחוצות ונסו שנית.

Cannot Delete 

  ADS-1600W(דגם 
  בלבד)

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

  שנית.

No Profile Set 

  ADS-1600W(דגם
  בלבד)

או  FTPלא רשומה כל סריקה אל פרופיל 
  סריקה אל פרופיל רשת.

או  FTPהגדירו את התצורה של סריקה אל פרופיל 
סריקה אל פרופיל רשת לפני שימוש בסריקה אל 

סריקת ראה " או סריקה אל רשת. FTPשרת 
או  114בע"מ  FTP"מסמכים ישירות לשרת 

 CIFSסריקת מסמכים ישירות לשרת "
)®Windows 1600) (דגםW-DS בלבד("   

  122בע"מ 
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  תקיעות מסמכים

פעלו  מסמכים עלולים להיתקע במזין המסמכים האוטומטי אם אינם מוכנסים או מוזנים כהלכה, או אם הם ארוכים מדי.
  לשחרור תקיעות מסמכים.על פי השלבים הבאים 

  הוציאו את כל הנייר שאינו תקוע ממזין המסמכים האוטומטי.  

  ).1פתחו את המכסה הקדמי על ידי משיכת מנוף שחרור המכסה הקדמי כלפיכם (  

 

  משכו החוצה את הנייר התקוע בתוך המכשיר.   

  

 
    הערה

  פיסות הנייר הקרועות המצויות בתוך המכשיר.הוציאו את כל  בדקו שאין פיסות נייר קרועות בתוך המכשיר.

   סגרו את המכסה הקדמי.  

  .לחצו על   
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    חשוב

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

 

 

 .למניעת נזק למסמך התקוע, לא למשוך את המסמך החוצה לפני פתיחת המכסה הקדמי  

  את כל הנייר ממזין המסמכים האוטומטי לפני סגירת המכסה הקדמי.הוציאו  

 :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  

 .176" בע"מ החלפת לוחית ההפרדהלניקוי לוחית ההפרדה, ראה " נקו את לוחית ההפרדה וגלגל הזנת הנייר 
כיצד להוציא את לוחית ההפרדה מהמכשיר, נקו את הצד העשוי גומי של לוחית ההפרדה עם מטלית רכה 

לניקוי גלגל הזנת הנייר, ראה  נטולת סיבים שהורטבה במעט מים ואז חברו את לוחית ההפרדה בתוך המכשיר. 
  .170מ " בע"ניקוי הסורק"

 .32" בע"מ טעינת מסמכיםראה " סדרו את הדפים בערימה אחידה וטענו את המסמך שלכם.  

 .28" בע"מ מסמכים מקובליםראה " וודאו כי המסמך שלכם מקובל למכשיר.  

 .32" בע"מ טעינת מסמכיםראה " טענו את המסמך שלכם כהלכה.  

  דפים בכל עת.  20לא לטעון מעל  

 בעת סריקת כרטיסים. טענו את הכרטיס באופן אנכי  

  



 

193  

  תקיעת נייר ארוך

  .Document Sizeאו   Scan Sizeבהגדרת  Long Paperכדי למנוע תקיעת נייר ארוך, בחרו

  בצעו את אחת הפעולות הבאות:

 בסריקה מהמחשב האישי  

 ) שינוי הגדרות סריקהControlCenter4) (Windows® 65) בע"מ  

 ) שינוי הגדרות סריקהControlCenter2) ( 84מקינטוש) בע"מ  

 בסריקה מהמכשיר (דגםADS-1600W   (בלבד  

  על לוח הבקרה, אשרו את ההגדרות הבאות:  Document Sizeמ"מ) להגדרת 863ר ארוך ( עד יכדי לבחור ני
  

  /רשת/שרת דוא"ל)USB/FTP ה אלסריק(

 מושבת :צדדית-סריקה דו  

 לבן-שחוראו צבעוני  :סוג סריקה  

 מושבת :יישור אוטומטי  

 מושבת :על דף ריק דלג  
  

  אישי)המחשב ה(סריקה אל 

 מושבת :צדדית-סריקה דו  

 מושבת :יישור אוטומטי  
 

  תקיעת כרטיסים

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

 

  סגרו את המכסה הקדמי ואת המכסה העליון.  

   1600W -.(ADS(לדגם  ) או על1100W-ADS(לדגם  לחצו על  

  
    הערה

  .189" בע"מ תקיעת כרטיסיםלמניעת תקיעות כרטיסים עתידות, ראה "
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  אבחון ותיקון תקלות
  

    חשוב

  יש לבצע את השיחות מתוך אותה ארץ.  לסיוע טכני, נא לפנות לשירות לקוחות בארץ שבה קניתם את המכשיר.

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

 Brotherאם אתם זקוקים לסיוע נוסף, מרכז הפתרונות של  את רוב הבעיות אתם יכולים לפתור בקלות בכוחות עצמכם.
  מציג את השאלות השכיחות האחרונות ועצות לאבחון ותיקון תקלות.

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

  עלול לפגוע באיכות הסריקה, ביצועי החומרה ואמינות המכשיר.  Brotherשימוש במוצרים שאינם של

  

  אם אתם נתקלים בקשיים עם המכשיר שלכם

  

  קשיי סריקה

  הצעות  גורם  קושי

או   TWAINשגיאות 
WIA   מופיעות

 בהתחלת הסריקה.
)®(Windows 

לא נבחר   WIAאו  TWAINמנהל התקן
  כמקור הראשי ביישום הסריקה שלכם.

 Brotherשל  WIAאו   TWAINוודאו כי מנהל התקן 
 נבחר כמקור הראשי ביישום הסריקה שלכם. 

 Nuance™ PaperPort™ 12SEלדוגמה, בתוך 
 Selectולאחר מכן על   Scan Settingsלחצו על 

  . Brotherשל  TWAIN/WIAלבחירת מנהל התקן 

  TWAINשגיאות
מופיעות בהתחלת 

  (מקינטוש) הסריקה.

לא נבחר כמקור   TWAINמנהל התקן
  הראשי ביישום הסריקה שלכם.

נבחר   Brotherשל  TWAINוודאו כי מנהל התקן 
  כמקור הראשי.

 ,File, לחצו על Presto! PageManagerבתוך 
Select Source   ובחרו את מנהל התקןTWAIN  

  . Brotherשל

  x.10.8-ו  Mac OS X v10.6.8, 10.7.xמשתמשי 
 יכולים גם לסרוק מסמכים באמצעות מנהל התקן

  . ICAסורק

זיהוי תווים אופטי אינו 
  פועל

 .רזולוציית הסורק נמוכה מידי  

   למשתמשי)Macintosh (  

PageManager Presto!  לא הותקן
  במחשב שלכם.

 .הגדילו את רזולוציית הסורק  

 (למשתמשי מקינטוש)  

על   Presto! PageManagerוודאו כי התקנתם את 
  המחשב שלכם מהתקליטור המצורף.

קווים אנכיים מופיעים 
  על התמונה הסרוקה.

אבק נייר הצטבר על משטח פסי 
  הזכוכית.

ניקוי ראה " נקו את פסי הזכוכית בתוך המכשיר.
  ).70" בע"מ הסורק
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  עות  ם  קושי

התמונה הסרוקה 
  חסרה.

  מובילי הנייר  אינם מותאמים לרוחב
  המסמך שלכם. 

  תכונת היישור האוטומטי הופעלה
  בעת סריקת המסמך.

  ההגדרות אינן מתאימות למסמך
 A4לדוגמה, מסמך בגודל  שלכם.

  נבחר כגודל המסמך. A5הוזן כאשר 

 .הכרטיס הוטען אופקית  

  .התאימו את מובילי הנייר  לרוחב המסמך שלכם
ואתם   Autoמוגדר למצב  Scan Sizeכאשר 

סורקים מסמך המכיל עמודים בגדלים רבים, 
הכניסו את הניירות הצרים כשהם ישרים וקרובים 

אם המסמך אינו  ככל הניתן למרכז המכשיר.
נותר ישר במהלך הזנתו, השתמש בהגדרת 

Continuous Scanning.  

 .השביתו את היישור האוטומטי  

 ות למסמך וודאו כי הגדרות גודל המסמך מתאימ
  שלכם.

 .טענו את הכרטיס אנכית  

התמונה הסרוקה נוטה 
  הצידה.

  מובילי הנייר אינם מותאמים לרוחב
  המסמך שלכם. 

  תכונת היישור האוטומטי הושבתה
  בעת סריקת המסמך.

  .התאימו את מובילי הנייר  לרוחב המסמך שלכם
ואתם   Autoמוגדר למצב  Scan Sizeכאשר 

סורקים מסמך המכיל עמודים בגדלים רבים, 
הכניסו את הניירות הצרים כשהם ישרים וקרובים 

אם המסמך אינו  ככל הניתן למרכז המכשיר.
נותר ישר במהלך הזנתו, השתמש בהגדרת 

Continuous Scanning.  

   .הפעילו את היישור האוטומטי  

מהירות הסריקה איטית 
  מדי.

  הקטינו את רזולוציית הסורק.  למסמך שלכם. הרזולוציה אינה מתאימה

אבק נייר הצטבר על משטח גלגלי    המסמך לא הוזן.
  הזנת  הנייר או לוחית ההפרדה.

 זמנית - יותר מידי מסמכים הוטענו בו
  במזין המסמכים האוטומטי. 

  עצמים זרים מצויים בתוך מזין
  המסמכים האוטומטי.

 .המסמך דק או עבה מידי  

  פועלת.הגדרה מרחוק  

  .פליטת נייר הופסקה  

  מכסה לוחית ההפרדה לא נסגר
  כהלכה.

 .לניקוי  נקו את לוחית ההפרדה וגלגל הזנת הנייר
" החלפת לוחית ההפרדהלוחית ההפרדה, ראה "

כיצד להוציא את לוחית ההפרדה  176בע"מ 
מהמכשיר, נקו את הצד העשוי גומי של לוחית 

ההפרדה עם מטלית רכה נטולת סיבים 
שהורטבה במעט מים ואז חברו את לוחית 

לניקוי גלגל הזנת  ההפרדה בתוך המכשיר. 
  .170" בע"מ ניקוי הסורקהנייר, ראה "

 .ראה וודאו כי המסמך שלכם מקובל למכשיר 
  )28" בע"מ מקובל ךמסמ"

  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.
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  הצעות  גורם  קושי

משטח גלגלי  אבק נייר הצטבר על   המסמך תקוע.
  הזנת  הנייר או לוחית ההפרדה.

  עצמים זרים מצויים בתוך מזין
  המסמכים האוטומטי.

 .המסמך לא מקובל למכשיר  

  קבלה נסרקה מבלי להשתמש בגיליון
  נשיאת הקבלות.

 .לניקוי  נקו את לוחית ההפרדה וגלגל הזנת הנייר
" החלפת לוחית ההפרדהלוחית ההפרדה, ראה "

ציא את לוחית ההפרדה כיצד להו 176בע"מ 
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 

  .170" בע"מ ניקוי הסורקהנייר, ראה "

  הוציאו את כל העצמים הזרים או פיסות הנייר
  ן המסמכים האוטומטי.הקרועות מתוך מזי

 .ראה  וודאו כי המסמך שלכם מקובל למכשיר
  .28בע"מ  "מקובל ךמסמ"

  סרקו את הקבלה באמצעות גיליון נשיאת
סריקת ו" 37" בע"מ טעינת קבלהראה " הקבלות.

 )"®BR-Receipts )Windowsקבלות באמצעות 
-BRסריקת קבלות באמצעות או " 90בע"מ 

Receipt 102)" בע"מ (מקינטוש.  

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  

 .לניקוי  נקו את לוחית ההפרדה וגלגל הזנת הנייר
לוחית ההפרדה, ראה "החלפת לוחית ההפרדה" 

כיצד להוציא את לוחית ההפרדה  176בע"מ 
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 

  .170" בע"מ ניקוי הסורקהנייר, ראה "

 .ניקוי ראה " נקו את פסי הזכוכית בתוך המכשיר
  .170בע"מ  "הסורק

   .הגדילו את רזולוציית הסורק  

 3המכשיר עוצר למשך 
שניות בין כל דף 

  במהלך סריקה.

אם  המכשיר נכנס למצב חיסכון במנוע.
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. 

     

אם אתם  וניתן להמשיך בסריקה.  זהו מצב רגיל
סורקים ברציפות, הטמפרטורה הפנימית של 

המכשיר עשויה לעלות ולגרום לכך שהמכשיר יכנס 
  למצב של חיסכון במנוע.

זליגת צבע נראית 
  בנתוני הסריקה.

ההגדרות אינן מתאימות לסוג המסמך 
  הנסרק.

 Bleed Throughסמנו את תיבת הסימון 
Prevention/Remove Background Colour .  
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  הצעות  גורם  קושי

הצבעים בנתונים 
  הסרוקים כהים.

ההגדרות אינן מתאימות לסוג המסמך 
  הנסרק.

  בצעו את אחת הפעולות הבאות:

  סמנו את תיבת הסימוןBleed 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 אתScan Type  להגדרתGrey  אוColour  
  וסרקו מהמחשב שלכם.

דילוג על דף שאינו דף 
  ריק.

  בהיר מידי.המסמך  

  פונקצית הדילוג על דפים ריקים אינה
  מופעלת.

  הפעילו את פונקצית הדילוג על דפים ריקים.

לא ניתן לסרוק מסמך 
  ארוך.

אם לא ניתן  לגודל המסמך.  Long Paperבחרו  נייר ארוך לא נבחר לגודל המסמך.
, השביתו את היישור האוטומטי Long Paperלבחור 

בנוסף לכך, בעת סריקה מלוח  צדדית.-והסריקה הדו
 Skip Blankהבקרה של המכשיר, השביתו את 

Page והגדירו אתScan Type   לאפשרות שאינה
Auto. אז ניתן לבחורLong Paper  .לגודל המסמך  

 193בע"מ  תקיעת נייר ארוך  

לא ניתן להפעיל יישור 
אוטומטי בעת ניסיון 

לסרוק באמצעות 
  .USBסריקה אל 

גודל המסמך מוגדר לאפשרות שאינה 
Auto.  

  .Autoהגדירו את גודל המסמך 

טעינת טענו את המכשיר שלכם כהלכה (ראה "  המסמך לא טעון כהלכה.  הזנה של דפים רבים.
  ), ונסו שנית.33" בע"מ מסמכים בגודל סטנדרטי

  ADS-1100W(דגם
  בלבד)

אינו  לחצן 
  פועל.

לחצו על מקש סריקה אל מואר ולאחר מכן על   לא נבחר מקש סריקה אל.

.  

  
  קשיים עם כרטיסי פלסטיק

  הצעות  גורם  קושי

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

" תקיעת כרטיסשחררו את תקיעת הכרטיס (ראה "
  )193בע"מ 

למניעת תקיעות עתידיות, נא לא להשאיר כרטיס 
  המכשיר.פלסטיק בתוך 

התמונה הסרוקה נוטה 
  הצידה.

מוביל חריץ הכרטיסים לא מותאם לרוחב 
  כרטיס הפלסטיק.

התאימו את מוביל חריץ הכרטיסים לרוחב כרטיס 
  הפלסטיק לפני הכנסת הכרטיס למכשיר. 
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שגיאת כרטיס פלסטיק 
התרחשה כאשר כרטיס

פלסטיק היה מוכנס 
  בתוך המכשיר.

העליון היה פתוח כאשר כרטיס המכסה 
  פלסטיק הוכנס לתוך המכשיר.

(ADS-1100W) 

  .סגרו את המכסה העליון ולחצו על 

(ADS-1600W)  

 .Eject cardסגרו את המכסה העליון ולחצו על 
למניעת שגיאות עתידיות, בצעו את אחת הפעולות 

  הבאות:

  נא לא לפתוח את המכסה העליון כאשר כרטיס
  בתוך המכשיר.פלסטיק מוכנס 

  סגרו את המכסה העליון לפני הכנסת כרטיס
  פלסטיק לתוך המכשיר.

שגיאת כרטיס פלסטיק 
מתרחשת כאשר 

  המכסה העליון פתוח.

כרטיס פלסטיק הוכנס כאשר המכסה 
  העליון היה פתוח.

למניעת  הוציאו את הכרטיס התקוע מהמכשיר. 
שגיאה עתידית, נא לא להכניס כרטיס פלסטיק לתוך 

  כשיר כאשר המכסה העליון פתוח.המ

שגיאת כרטיס פלסטיק 
מתרחשת כאשר 

המכשיר סורק 
באמצעות מזין 

  המסמכים האוטומטי.

כרטיס פלסטיק הוכנס כאשר המכשיר 
סורק באמצעות מזין המסמכים 

  האוטומטי.

פלטו החוצה את הכרטיס ושחררו את תקיעת 
  )193" בע"מ תקיעת כרטיסים(ראה " הכרטיס.

שגיאה עתידית, נא לא להכניס כרטיס למניעת 
פלסטיק לתוך המכשיר כאשר המכשיר סורק 

  באמצעות מזין המסמכים האוטומטי.

  ADS-1600W(דגם
  בלבד)

לא ניתן למחוק קיצור 
 דרך של סריקת כרטיס.

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

קיצור הדרך הוסיפו קיצור דרך חדש לפני מחיקת 
  שברצונכם למחוק.

  
  קשיי תוכנה

  הצעות  גורם  קושי

  בלבד)®Windows (משתמשי   לא ניתן להתקין תוכנה.

שעל   Repair MFL-Pro Suiteתוכניתהפעילו את 
התוכנית תתקן ותתקין מחדש את  התקליטור.

  התוכנה.

לא ניתן למצוא את 
המספר הסידורי של 

Nuance   להתקנת
Nuance PDF 

Converter 
Professional 8.  

המוצג על   Nuanceהזינו את המספר הסידורי של 
בעת   MFL-Pro Suiteשרוול אריזת תקליטור

 Nuance PDF Converter Professionalהתקנת
8.  

לא ניתן להפעיל את 
ControlCenter4.  

לא התחברתם למחשב כמנהל 
  המערכת.

הפעילו מחדש את המחשב והתחברו כמנהל 
  המערכת.
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לא ניתן לגלות כיצד 
להפעיל את 

ControlCenter4  
)Windows®(  

 
אינה מוצגת במגש המטלות, בצעו  אם צלמית 

  את אחת הפעולות הבאות:

  למשתמשי)Windows® XP, Windows Vista®  
  )  ®7Windows-ו

 ,All Programs, Brother ,(Start) לחצו על 
ADS-XXXXX  כאשר)XXXXX   הוא שם הדגם

  .ControlCenter4שלכם ואז לחצו על 

  למשתמשיWindows® 8:  

, ואז לחצו על )Brother Utilities( לחצו על 
הרשימה הנפתחת ובחרו את שם הדגם שלכם (אם 

בסרגל הניווט השמאלי,   SCANלחצו על טרם נבחר).
  .ControlCenter4ואז לחצו על 

לא ניתן להפעיל את 
ControlCenter2.  

 הפעילו מחדש את המחשב והתחברו כמנהל המערכת.  לא התחברתם למחשב כמנהל המערכת.

לא ניתן לגלות כיצד 
להפעיל את 

ControlCenter2  
  (מקינטוש)

 
 לחצו על צלמית  ControlCenter2להפעלת 

)ControlCenter2 .אם הצלמית ) בתוך הסרגל  
)ControlCenter2 בסרגל, לחצו על) אינה מוצגתGo  

 ,Applicationsועל   Finderמסרגל תפריט

Brother ולאחר מכן לחצו פעמים על הצלמית  

)ControlCenter2.( הצלמית  
)ControlCenter2.תופיע בתוך הסרגל (  

  ADS-1100W(דגם
  בלבד)

לא ניתן לגלות כיצד 
להגדיר את תצורת 

ההגדרות לסריקה מלוח 
  הבקרה של המכשיר.

 השתמשו בהגדרה מרחוק או ניהול מבוסס אינטרנט. 
" בע"מ מהמחשב שלכם Brotherהגדרת מכשיר ראה "

  " Web Based Managementהפעלת או " 165
  .114בע"מ 

  ADS-1100W(דגם
  בלבד)

לא ניתן למצוא כתובת 
IP .של המכשיר  

 בעץ התיקיות.  Networkהפעילו הגדרה מרחוק ובחרו 
  " מהמחשב שלכם Brotherהגדרת מכשיר ראה "
  .165בע"מ 

לא ניתן לשמור את 
ההגדרות בהגדרה 

מרחוק או ניהול מבוסס 
  אינטרנט.

 .המכשיר מעבד נתונים  

  תצורת המכשיר מוגדרת מלוח
  הבקרה.

  המתינו עד שהמכשיר מסיים את עיבוד הנתונים
  ונסו שנית. 

  הפסיקו את הגדרת התצורה של המכשיר מלוח
  הבקרה.
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  הצעות  גורם  קושי

לא ניתן להתחיל 
  בהגדרה מרחוק.

 .המכשיר כבוי  

 .המכשיר לא מחובר למחשב שלכם  

 .המכשיר במצב שינה  

  .התחוללה שגיאה  

 .המכשיר סורק  

 תצורת המכשיר מוגדרת מלוח 
  הבקרה.

 .הפעילו את המכשיר ונסו שנית  

 .חברו את המכשיר למחשב שלכם ונסו שנית  

  או פתחו את המכסה העליון  לחצו על
  ונסו שנית.

 .מחקו את כל השגיאות ונסו שנית  

 .המתינו עד לסיום הסריקה ונסו שנית  

  הפסיקו את הגדרת התצורה של המכשיר מלוח
  הבקרה.

  
  קשיי רשת

  הצעות  קושי

בדקו את הגדרות הרשת  . Readyוודאו כי המכשיר שלכם מופעל ומקוון ובמצב  לא ניתן לסרוק ברשת.
  הנוכחיות. 

  במדריך למשתמש ברשת. "אבחון ותיקון תקלות"ראה 

  ®Windows)(משתמשי   תכונת סריקת רשת אינה פועלת

יש להגדיר את תוכנת האבטחה/חומת אש של צד שלישי כדי לאפשר סריקת 
  לסריקת רשת, הזינו את המידע הבא: 54925להוספת יציאת  רשת.

  .Brother NetScanהזינו כל תיאור, לדוגמה  בשם:

  54925הזינו  במספר יציאה:

  .UDPנבחר  בפרוטוקול:

נא לעיין במדריך ההוראות המצורף לתוכנת אבטחה/חומת אש של צד שלישי או 
  לפנות ליצרן התוכנה.

  (למשתמשי מקינטוש)

מרשימת הדגמים   Device Selectorבחרו מחדש את המכשיר שלכם ביישום
  . ControlCenter2בתוך 

  ®Windows)(משתמשי   . Brotherלא ניתן להתקין את תוכנת

על מסך המחשב במהלך ההתקנה,   Security Softwareאם מופיעה אזהרת
החליפו את הגדרות אבטחת התוכנה כדי לאפשר לתוכנית ההגדרה של מוצר 

Brother   .או תכנית אחרת לפעול  

  מקינטוש)(למשתמשי 

אם אתם משתמשים בפונקצית חומת אש של תוכנת אבטחה נגד רוגלות או 
  . Brotherוירוסים, השביתו אותה זמנית ואז התקינו את תוכנת

  בדקו את הגדרות הרשת האלחוטית הנוכחיות.   לא ניתן להתחבר לרשת אלחוטית

  .206" בע"מ איפוס המכשירראה "  אפסו את הגדרות הרשת
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  אחריםקשיים 

  הצעות  גורם  קושי

המכשיר במצב שינה 
 (מצב חיסכון באנרגיה).

המכשיר במצב סרק ומשך הזמן המצוין 
  בהגדרת זמן שינה חלף.

  בצעו את אחת הפעולות הבאות:

  לחצו על.  

 .פתחו את המכסה העליון  

 .טענו את המסמך שלכם  

 טיס פלסטיק לחריץ הכרטיסים.רהכניסו כ  

המכשיר במצב לא 
  מקוון.

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

  בדיקת המספר הסידורי

  

(ADS-1100W) 

  . ControlCenterהפעילו את יישום  

 Windows®  

חלון  מתוך התפריט. Open ) במגש המטלות ואז בחרוControlCenter4( לחצו על צלמית   1
ControlCenter4  .יופיע על המסך  

  (הדוגמה למטה היא של מצב הבית).   Device Settingsלחצו על לשונית  2

  

 

 מקינטוש  

  ) בתוך הסרגל. ControlCenter2( לחצו על צלמית    1
  יופיע על המסך.  ControlCenter2חלון 
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  . Device Settingsלחצו על לשונית  2

 

  יופיע על המסך.  Web Based Managementחלון .Scan to Net Settings לחצו על לחצן  

  החלון מציג את המספר הסידורי של המכשיר שלכם. .General בלשונית Maintenance Information בחרו  

  

 

(ADS-1600W) 

   (הגדרות). לחצו על   

  .Machine Infoלהצגת ▼ או ▲לחצו על   
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  .Machine Infoלחצו על   

  יופיע המספר הסידורי של המכשיר שלכם. . על הצגSerial No.לחצו על   

  מאופשר/מושבת רת"ם אלחוטית

(ADS-1100W) 

  ).2) ואת המכסה הקדמי (1פתחו את המכסה העליון (  

 

  למשך כחמש שניות עד שהמכשיר מצפצף. לחצו על   

טית כאשר הרת"ם האלחו נדלקת.  WiFiכאשר הרת"ם האלחוטית מופעלת, נורית סגרו את המכסה הקדמי.  
  כבויה.  WiFiמושבתת, נורית

 

(ADS-1600W) 

   (הגדרות). לחצו על   

  .Networkלחצו על   

  .Enable WLANלבחירת ▼  או ▲ לחצו על   

   .WLAN Enableלחצו על   

  ).Off(או  On לחצו על  
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  פונקציות איפוס

  פונקציות האיפוס הבאות עומדות לרשותכם: 

 רשת  

  , להגדרות ברירת המחדל.IPניתן לאפס את הגדרות הרשת, כגון סיסמה וכתובת 

 פנקס כתובות (דגםADS-1600W  (בלבד  

  ניתן לאפס את הגדרת פנקס הכתובות.

 כל ההגדרות  

  ניתן לאפס את כל ההגדרות להגדרות ברירת המחדל.

  ממליצה מאוד לבצע הליך זה לפני העברת או השלכת המכשיר.  Brotherחברת

  
    חשוב

  .All Settingsאו   Networkנתקו את כבל הממשק לפני בחירת

  איפוס המכשיר

(ADS-1100W) 

  . ControlCenterהפעילו את יישום  

 Windows®  

חלון  מתוך התפריט. Open ) במגש המטלות ואז בחרוControlCenter4( לחצו על צלמית   1
ControlCenter4  .יופיע על המסך  

  (הדוגמה למטה היא של מצב הבית).   Device Settingsלשוניתלחצו על   2
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 מקינטוש 

   ) בתוך הסרגל. ControlCenter2( לחצו על צלמית   1
  יופיע על המסך.  ControlCenter2חלון 

  . Device Settingsלחצו על לשונית  2

 

   יופיע על המסך.  Web Based Managementחלון .Scan to Net Settings לחצו על לחצן  

  .Administrator בלשונית Reset Menu בחרו  

 

  .All Settingsאו  Network לפונקצית Reset לחצו על  

  לאיפוס המכשיר. Yes לחצו על  
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    הערה

  ניתן גם לאפס את הגדרות הרשת באמצעות הפעולות הבאות:

  ).2) ואת המכסה הקדמי (1פתחו את המכסה העליון (  1

 

  למשך כחמש שניות עד שהמכשיר מצפצף. לחצו על   2

 

(ADS-1600W) 

  (הגדרות). לחצו על   

   .Initial Setupלהצגת ▼ או ▲ לחצו על   

   .Resetולאחר מכן על  Initial Setup לחצו על   

  לחצו על סוג הסריקה שברצונכם לבצע.  

  לאישור. Yes לחצו על  

  שניות לאתחול המכשיר. 2למשך   Yes לחצו על   

  בלבד)  ADS-1100Wעדיפות סריקה (דגם

כאשר הסריקה הסתיימה,  ניתן להגדיר את תצורת מקש ברירת המחדל של הסריקה אל על לוח הבקרה של המכשיר.
  המקש יהבהב אם הוא זמין. 

  . ControlCenterהפעילו את יישום  

 Windows®  

  מתוך התפריט. Open ) במגש המטלות ואז בחרוer4ControlCent( לחצו על צלמית   1
  יופיע על המסך.  ControlCenter4חלון 
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  (הדוגמה למטה היא של מצב הבית).   Device Settingsלחצו על לשונית  2

  

 

 מקינטוש  

   ) בתוך הסרגל. ControlCenter2( לחצו על צלמית   1
  יופיע על המסך.  ControlCenter2חלון 

  . Device Settingsלשוניתלחצו על   2

  

 

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

  

 

   .Scan Priority בחרו את מקש הסריקה אל שברצונכם להשתמש בו כברירת המחדל מהרשימה הנפתחת  

  .OKולאחר מכן על  Apply לחצו על  
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A      מפרטים  
  

  

  כללי
  

   הערה

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

  
 

   מ"ב ADS-1100W  (- 128(דגם  תקן  קיבולת זיכרון

  מ"ב ADS-1600W (- 256(דגם 

מקור אספקת חשמל (מתאם זרם 
  חילופין)

   הרץ 50/60וולט,  100-240 זרם חילופין: 

  אמפר 1וולט,  24 זרם ישר:

גבישים  TFTמ"מ)  67.5אינטש ( 2.7מסך מגע של   בלבד)  ADS-1600W) (דגםLCDצג גבישים נוזליים (
  1נוזליים צבעוניים

  וואט 14-כ  3סריקה  2צריכת חשמל

  וואט 4.0-כ  Readyמצב  

  וואט 1.5-כ  מצב שינה 

  וואט 0.25-כ   כבוי  
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 ממדים

 

   ק"ג 1.5-כ -)  ADS-1100W(דגם משקלים

 ק"ג 1.6-כ -)  ADS-1600W(דגם

 C° 35 - 5 הפעלה -טמפרטורה 

 % 80 - 20 הפעלה -לחות 

 מ"מ 2-או פחות מ A4גר'/מ"ר גודל  80 דפים (נייר: 20עד  מזין מסמכים אוטומטי
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  מ"מ 51-215.9  רוחב   דפים רבים  גודל מסמך

  מ"מ 70-297  אורך  

  מ"מ 51-215.9  רוחב   דף יחיד

  מ"מ 297-863  אורך  

  נמדד אלכסונית.  1

  נמדד כאשר המכשיר מחובר למחשב שלכם.  2

  צדדית (דופלקס)-בעת סריקה דו 3

  

  סורק

  כן/כן  לבן-צבעוני/שחור

 TWAIN   ®Windows /Windows Vista®/Windows® 7/Windows® 81 Windows® XPתואם

 2Mac OS X v10.6.8, 10.7.x, 10.8.x  מקינטוש

 WIA   ®Windows /Windows Vista®/Windows® 7/Windows® 81 Windows® XPתואם

 2Mac OS X v10.6.8, 10.7.x, 10.8.x  מקינטוש    ICAתואם

 ISIS  Windows® /Windows Vista®/Windows® 7/Windows® 81 Windows® XP®תואם 

  סיביות 30עיבוד צבע של   קלט  עומק צבע

  סיביות 24עיבוד צבע של   :פלט

  x 1200 dpi 1200עד   משובץ  רזולוציה

  x 600 dpi 600עד   אופטי

  מ"מ 212  רוחב סריקה

  רמות 256  סקאלה אפורה

  . /http://www.brother.comלמפרטים נוספים נא לבקר בכתובת:   מהירות מקסימאלית

1  Windows® XP   במדריך למשתמש זה כולל אתWindows® XP Home Edition  ו-Windows® XP Professional .  

בכתובת:  Brotherשאתם משתמשים בו, נא לבקר במרכז הפתרונות של   Mac OS Xלעדכוני מנהלי ההתקנים האחרונים של   2
.http://solutions.brother.com/   

  

  )USBתכונת סריקה ישירה (סריקה אל 

  USB1כונן זיכרון הבזק   מדיה תואמת

  מהירות מלאה USB 1.1  ממשק

  ג"ב  32תקני עד  USBאחסון המוני   1
 FAT12/FAT16/FAT32/exFAT פורמט תמיכה:
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  ממשקים

USB USB 2.0  2 1עתיר מהירות  

  הוק)-(מצב תשתית/מצב אד IEEE 802.11b/g/n  רת"ם אלחוטית

  .USB 1.1ניתן גם לחבר את המכשיר למחשב עם ממשק עתיר מהירות.  USB 2.0למכשיר שלכם ממשק   1

  של צדדים שלישיים אינן נתמכות. USBיציאות   2

 

  רשת
  

   הערה

 למידע נוסף על מפרטי רשת, ראה מדריך למשתמש לרשת. 

  

נכללת גם תוכנת ניהול  ניתן לחבר את המכשיר שלכם לרשת לסריקת רשת והגדרה מרחוק.  רת"ם אלחוטית
  .Brotherשל  1BRAdmin Lightרשת 

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

תוכנית שירות לתמיכה 
  בהגדרות

AOSS™ כן  

WPS כן  

האחרונה של   BRAdmin Professionalאם אתם זקוקים לניהול סורק מתקדם יותר, השתמשו בגרסת תוכנית השירות   1
Brother   הזמינה להורדה מאתרhttp://solutions.brother.com/  .  
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  דרישות מחשב
  

  מערכות הפעלה ופונקציות תוכנה נתמכות

פונקציות   
תוכנה 

הנתמכות 
על ידי 

המחשב 
  האישי

ממשק 
מחשב 
 אישי

מהירות 
מינימאלית של 

 המעבד 

RAM 

מינימאלי

RAM 
 מומלץ

שטח פנוי על 
הכונן הקשיח 

  להתקנה
פלטפורמת מחשב וגרסת 

  הפעלהמערכת 
למנהלי 
 התקנים

ליישומי
    ם

מערכת 
הפעלה 

Windows® 

Windows® XP 
Home  )SP2  או

  2יותר)

Windows® XP 
Professional   

)SP2 (2או יותר  

 USB  סריקה

802.11b/
g/n אלחוטי

Intel® 
Pentium® II   
  או שווה ערך

128 
  מ"ב

256 
  מ"ב

150 
  מ"ב

  ג"ב 1.0

 Windows 
2Vista® 

  Intel® 
Pentium® II   
   או שווה ערך

סיביות  64
)Intel® 64  או

AMD64 נתמך (
CPU  

512 
  מ"ב

 500  ג"ב 1
  מ"ב

 

 2 Windows® 7 
28 ®Windows 

ג"ב  1  
)32 

  סיביות)

ג"ב  2
)64 

  סיביות)

ג"ב  1
)32 

  סיביות)

ג"ב  2
)64 

  סיביות)

650 
  מ"ב

 

 Mac OS X  מקינטוש
v10.6.8 

 1 USB  מעבד® Intel  1 מ"ב 80  ג"ב 2  ג"ב   

מערכת 
  הפעלה

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

 802.11b/
g/n אלחוטי

     ג"ב 2 

          תנאים: 
  של צדדים שלישיים אינן נתמכות. USBיציאות   1
 ®Windowsתומך  Nuance™ PaperPort™ 12SEיישום  2

XP Home  )SP3  ,(או יותרXP Professional   )SP3  או
    Windows® 7או יותר),  SP2(Windows Vista יותר),

  .Windows® 8-ו

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  
  

 

  בלבד)  ADS-1600Wהזנת טקסט (דגם

למעבר בין אותיות, מספרים   לחצו על כאשר עליכם להזין טקסט למכשיר המקלדת תופיע על מסך המגע.
  ותווים מיוחדים.

  

  

   הערה

 גדולות לחצו על כדי לשנות אותיות קטנות או  .  

  המקלדת על מסך המגע.ניתן לשנות את הגדרות  

 ).9" בע"מ שינוי הגדרת המקלדת"(למידע נוסף, ראה 

 

  הכנסת רווחים

  להזזת הסמן.◄ או שניתן ללחוץ על  .Spaceלהזנת רווח, לחצו על 

  

   הערה

 התווים הזמינים עשויים להשתנות מארץ לארץ. 

 

  ביצוע תיקונים

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

  למחיקת כל התווים. לכל תו שברצונכם למחוק, או לחצו ממושכות על  לחצו על 
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  בלבד)  ADS-1100W(דגם צבמנורות סימון 

  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
  

  תיאורים

/   Readyמצב  1 / 1/ 1/ 1/ 2/   המכשיר מוכן לסרוק.  3

         מצב שינה

המכשיר במצב שינה (מצב 
המכשיר  חיסכון באנרגיה).

פועל כאילו הוא כבוי. בצעו את 
אחת הפעולות הבאות להפעלת

  המכשיר:

  .לחצו על  

  פתחו את המכסה העליון. 

  טענו את המסמך שלכם. 

  . Readyהמכשיר יכנס למצב 

סריקה בחירת 
אל המחשב 

  האישי
  / 1/ 1/ 1/ 2 

נבחרה סריקה אל המחשב 
להתחלת סריקה, לחצו  האישי.

  .על 

בחירת סריקה 
/   USBאל  1  / 1/ 1  

  .USBנבחרה סריקה אל 

להתחלת סריקה, לחצו על  

.  

בחירת סריקה 
/  1אל התקן רשת  1 / 1 / 1/ 2 

אל התקן רשת נבחרה סריקה 
1.   

להתחלת סריקה, לחצו על 

. 

בחירת סריקה 
/  2אל התקן רשת  1 / 1/ 1 / 2 

נבחרה סריקה אל התקן רשת 
2.   

להתחלת סריקה, לחצו על 

.  

חיבור (סריקה 
אל המחשב 

  האישי)
       

החיבור בין המכשיר לבין 
  ההתקן שלכם בתהליך.

חיבור (סריקה 
        1רשת אל התקן 
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  סטאטוס
  

  תיאורים

חיבור (סריקה 
        2אל התקן רשת 

החיבור בין המכשיר לבין 
  ההתקן שלכם בתהליך.

חיבור (סריקה 
         ממחשב אישי)

חיבור (הגדרת 
רת"ם אלחוטית 

  בלחיצה אחת)

    
אלחוטית  הגדרת רת"ם

      בלחיצה אחת בתהליך.

     
סריקה (סריקה 

אל המחשב 
  האישי)

       

  הסריקה בתהליך.

סריקה (סריקה 
         )USBאל 

סריקה (סריקה 
        1אל התקן רשת 

סריקה (סריקה 
        2אל התקן רשת 

(סריקה סריקה 
         ממחשב אישי)

שליחה (סריקה 
        1אל התקן רשת 

המכשיר שולח את הנתונים 
שליחה (סריקה   הסרוקים להתקן הרשת.

        2אל התקן רשת 

         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

 הגדרה מרחוק בתהליך.
לביטול הגדרה מרחוק, לחצו 

  Cancelעל לחצן
על  Remote Setupבחלון

  המחשב שלכם.
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  סטאטוס
  

  תיאורים

דילוג על כל 
העמודים 
  הריקים

         

דילוג על כל הדפים הסרוקים 

 לחצו על  כדפים ריקים.
ובצעו את אחת הפעולות 

  הבאות:

  שימו את המסמך שלכם
כשהוא פונה כלפי מטה, 

הקצה העליון קודם במזין 
  המסמכים האוטומטי.

  הגדירוBlank Page Skip. 
בצעו את אחת הפעולות 

  הבאות:

  שינוי הגדרות סריקה
)ControlCenter4 (
)Windows®(  65בע"מ  

  שינוי הגדרות סריקה
)ControlCenter2 (

  84בע"מ  (מקינטוש)

  שינוי הגדרות סריקה אל
המחשב האישי 

)Windows®(  בע"מ
141  

  שינוי הגדרות סריקה אל
המחשב האישי 

  147) בע"מ (מקינטוש

החלפת לוחית 
         הפרדה

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

החלפת גלגל 
         הזנת נייר

החליפו את גלגל הזנת הנייר 
החלפת גלגל ראה " בחדש. 

  .179" בע"מ הזנת הנייר

         החלפת חלקים

ההפרדה החליפו את לוחית 
 וגלגל הזנת הנייר בחדשים.

" החלפת לוחית ההפרדהראה "
החלפת גלגל ו" 176בע"מ 

  .179" בע"מ הזנת הנייר
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  סטאטוס
  

  תיאורים

לא  USBכבל 
מחובר (סריקה 

אל המחשב 
  האישי)

רשת לא מחוברת 
(סריקה אל התקן 

/התקן 1רשת 
  )2רשת 

       

אחת ובצעו את  לחצו על 
  הפעולות הבאות:

 סריקה אל מחשב אישי  

חברו את המכשיר ואת 
המחשב שלכם עם כבל 

USB.  

  התקן 1סרקו להתקן רשת/
  2רשת 

בדקו את הדברים הבאים 
  ונסו שנית.

   הרת"ם האלחוטית
  מאופשרת.

 הגדרות הרשת נכונות  

  נקודת הגישה/נתב
האלחוטיים שלכם 

  מופעלים.

המכסה הקדמי 
         פתוח

סגרו את המכסה הקדמי של 
  המכשיר.

         תקיעות מסמכים
 שחררו את תקיעת המסמכים.

" בע"מ תקיעת מסמכיםראה "
191  

תקיעת כרטיס 
         פלסטיק

משכו את כרטיס הפלסטיק 
  החוצה מהמכשיר.

המכסה העליון 
         פתוח

נא לא  סגרו את המכסה העליון.
המכסה העליון כאשר לפתוח את 

כרטיס פלסטיק מוכנס בתוך 
  חריץ הכרטיסים.

כרטיס פלסטיק 
         מוכנס

משכו את כרטיס הפלסטיק 
נא לא להכניס  החוצה מהמכשיר.

כרטיס פלסטיק כאשר המכסה 
  העליון פתוח.

יותר מידי קבצים 
(סריקה  USB-ב

  )USBאל 
       

המכשיר שלכם אינו יכול לשמור 
אם  USBעל כונן זיכרון הבזק 

נתקו  הוא מכיל יותר מידי קבצים.
, USBאת התקן זיכרון הבזק 

למחיקת  לחצו על 
קבצים או תיקיות שלא נעשה 
בהם שימוש מתיקיית השורש 

ונסו  USBשל כונן זיכרון ההבזק 
  שנית.
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  סטאטוס
  

  תיאורים

לא ניתן 
להשתמש בשם 

קובץ (סריקה אל 
USB(  

       

המספר הסידורי המרבי לשם 

 הקובץ הושג. לחצו על 
למחיקת קבצים שלא נעשה בהם 

 USBשימוש מכונן זיכרון הבזק 
  ונסו שנית.

התקן בלתי ניתן 
לשימוש (סריקה 

  )USBאל 
       

לא נתמך מוכנס  USBהתקן 
הוציאו  ישיר. USBלתוך ממשק 

הלא נתמך, כגון  USBאת התקן 
  הישיר. USBעכבר, מממשק 

בלתי  USBהתקן 
ניתן לשימוש 

(סריקה אל 
USB(  

       

התקן בלתי שמיש הוכנס לתוך 
נתקו את ההתקן,  .USBיציאת 

כבו את המכשיר והפעילו אותו 
  שנית.

לא  USBרכזת 
נתמכת (סריקה 

  )USBאל 
       

 USBרכזת או כונן זיכרון הבזק 
 USBעם רכזת הוכנס לממשק 

הוציאו את ההתקן הלא  ישיר.
או כונן  USBנתמך, כגון רכזת 

עם רכזת  USBזיכרון הבזק 
  הישיר. USBממשק 

אימות שגיאה 
(סריקה אל שרת 

FTP(  
       

שגיאת אימות שרת התרחשה כי 
שם משתמש וסיסמה לאתר 

FTP  שהזנתם לא נכונים או לא
בדקו כי שם  מוגדרים נכון.

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.

  שרתFTP .מרחוק מופעל  

  השם (או כתובתIPשל ( 
  מרחוק נכונים. FTPשרת 
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  סטאטוס
 

  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 
לחצו על  המסמך בשלמותו.

בצעו את אחת  
  הפעולות הבאות:

  הקטינו את רזולוציית
  הסורק.

  הפחיתו את מספר
  המסמכים.

הזיכרון אזל 
(סריקה אל שרת 

FTP( 
       

הזיכרון אזל 
(סריקה אל 

 המחשב האישי)
       

הזיכרון אזל 
(סריקת שירותי 

 אינטרנט)
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  סטאטוס
 

  תיאורים

שגיאת הגדרת 
רת"ם אלחוטית 
  בלחיצה אחת

       

המכשיר אינו יכול לאתר נקודת 
גישה/נתב אלחוטיים מאופשרי 

WPS  אוAOSS™.  אם
ברצונכם להגדיר את תצורת 
ההגדרות האלחוטיות שלכם 

, ™AOSSאו  WPSבאמצעות 
עליכם להפעיל יחד את 

המכשיר ונקודת הגישה/נתב 
אשרו כי  האלחוטיים שלכם.

נקודת הגישה/נתב אלחוטיים 
או  WPSשלכם תומכי 

AOSS™ .ונסו להתחיל שנית 
אם אינכם יודעים כיצד להפעיל 

ת הגישה/נתב את נקוד
האלחוטיים שלכם באמצעות 

WPS  אוAOSS™ עיינו ,
בתיעוד המצורף לנקודת 

הגישה/נתב האלחוטיים שלכם, 
פנו אל יצרן נקודת הגישה/נתב 

האלחוטיים שלכם או למנהל 
  הרשת. 

       

הגדרת רת"ם אלחוטית 
כבו  בלחיצה אחת נכשלה.

והפעילו את המכשיר ונסו 
  להגדיר שנית. 

       

אותרו נקודות גישה אלחוטיות 
או  WPSמאופשרות  

AOSS™ .בצעו את  או יותר
  אחת הפעולות הבאות:

אשרו כי רק לנקודת גישה/נתב 
אלחוטי אחד בטווח מאופשר 

WPS  אוAOSS™   ונסו
  שנית. 

נסו להגדיר שנית לאחר מספר 
דקות כדי להימנע משיבושים 

  מנקודות גישה אחרות.

    כאשר נורת סימון מצב זמינה:  1
  אחרת:

   כאשר כרטיס פלסטיק מוכנס לתוך המכשיר:  2
  אחרת: 

    ▲כבויות:  WiFiכאשר כל נורות זימון המצב למעט נורת  3
  אחרת:
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  סימני קריאת שירות

כל נורות  אם קיימת שגיאה שהמשתמש אינו יכול לפתור, יציין המכשיר שיש צורך בקריאת שירות באמצעות הפעלת
  סימון המצב כפי שניתן לראות למטה.

    

       

   אם מופיעים סימני קריאת השירות המוצגים לעיל, כבו והפעילו את המכשיר ונסו לסרוק שנית.

נורות סימון המצב ידלקו כפי שניתן לראות  .אם השגיאה לא נפתרה לאחר כיבוי והדלקת המכשיר, לחצו על 
  בטבלה למטה לזיהוי השגיאה.

    

       

       

       

       

       

  .Brotherציינו את נורת סימון המצב ודווחו על השגיאה למפיץ שלכם או לשירות הלקוחות של 
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  Brotherמספרי 
  

    חשוב

 יש לבצע את השיחות מתוך אותה ארץ.  לקוחות בארץ שבה קניתם את המכשיר.לסיוע טכני, נא לפנות לשירות 

 רישום המוצר שלכם  

 (שאלות שכיחות) ש"ש  

 לשירות לקוחות  

 

  רישום המוצר שלכם

, או שניתן לנוחותכם לרשום את המוצר החדש באופן היעיל ביותר באינטרנט  Brotherנא למלא את תעודת האחריות של
  בכתובת:

  

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

 

  ש"ש (שאלות שכיחות)

ניתן  שלכם תחת קורת גג אחת.  Brotherמספק את כל השירותים הדרושים למכשיר  Brotherמרכז הפתרונות של
להוריד את מסמכי התוכנות ותוכניות השירות האחרונים, לקרוא שאלות שכיחות ועצות לאבחון ותיקון תקלות וללמוד 

  שלכם. Brotherכיצד להפיק את המרב ממוצר 

  

http://solutions.brother.com/ 

  

    הערה

  ניתן לבדוק כאן את העדכונים של מנהלי ההתקנים שלBrother.  

 .לעדכון הביצועים של המכשיר שלכם, בדקו כאן לשדרוגי הקושחה האחרונים 

 

  לשירות לקוחות

  המקומי שלכם. Brotherלפרטי קשר על מפיץ  http://www.brother.comנא לבקר בכתובת /

  

  
  
  



 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  נא לבקר אותנו באינטרנט בכתובת:
http://www.brother.com/  

  
  

מקומיות   Brotherחברות המכשירים מאושרים לשימוש בארץ שבה הם נרכשו בלבד. 
  והמפיצים שלהן תומכים אך ורק במכשירים שנרכשו בארצותיהם.
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