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התחל כאן
מדריך להתקנה מהירה

עברית גרסה 0

ADS-2100

קראו את הוראות הבטיחות לפני שתתקינו את המכשיר שברשותכם. לאחר מכן יש לקרוא מדריך זה להתקנה מהירה, כדי שכל שלבי 
ההתקנה יתבצעו כהלכה.

הסימון אזהרה מצביע על מצב של סכנה פוטנציאלית שעלול להוביל למוות או לפציעה חמורה. אזהרה

פתיחת המארז ובדיקת תכולתו1

הרכיבים הכלולים באריזה עשויים להשתנות בהתאם למדינה שבה אתם נמצאים. ■

כבל ממשק USBכבל חשמל לזרם חילופין

כיסוי שקוף/כיסוי שקוף לכרטיסי פלסטיק
מדריך להתקנה מהירה

תקליטור DVDהוראות בטיחות למוצר

אזהרה
אריזת המכשיר מכילה שקיות ניילון. יש להרחיק שקיות ניילון אלו מתינוקות ומילדים כדי למנוע אפשרות לחנק. שקיות ניילון 	 

אינן צעצועים.
יש להשתמש רק בכבל החשמל שסופק עם המכשיר.	 

הערה
מומלץ לשמור את האריזה המקורית לצורך הובלת המכשיר בעתיד.	 
לחיבור המכשיר למחשב יש להשתמש בכבל ה-USB המצורף.	 

USB כבל
מומלץ להשתמש בכבל USB 2.0  )סוג A/B( שאינו ארוך מ- 2 מטרים.

הסירו את סרט המגן המכסה את המכשיר.א 

ודאו שכל הרכיבים נמצאים באריזה.ב 
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חיבור כבל החשמל2

חשוב
.USB-אין לחבר עדיין את כבל ה

חברו את כבל החשמל.א 

אזהרה
יש לחבר את המכשיר לשקע מוארק.

פתחו את הכיסוי העליון )1(.ב 

1

משכו החוצה את מגש הפלט מהמכשיר ופתחו את 	 
לשונית עצירת המסמכים.

1

:Windows® עבור משתמשי

עכשיו עברו אל

עמוד 3

:Macintosh עבור משתמשי

עכשיו עברו אל

עמוד 5
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  Windows® USB
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USB למשתמשים בכבל ממשק 
)Windows® XP Home/XP Professional/Windows Vista®/Windows® 7(

לפני ההתקנה3

ודאו שהמחשב מופעל ושנכנסתם עם הרשאות מנהל.

חשוב
 	.USB-אין לחבר עדיין את כבל ה
אם יש תוכניות שפועלות במחשב, סגרו אותן.	 

הערה
המסכים עשויים להשתנות בהתאם למערכת ההפעלה.	 
 	 .Nuance™  PaperPort™  12SE תקליטור כולל את תוכנת

תוכנה זו תומכת ב-SP3(  Windows®  XP Home או יותר(, 
 Windows Vista®  ,)או יותר SP3(  XP Professional

 )SP2 או יותר( ו-Windows®  7. עדכנו לחבילת השירות 
העדכנית ביותר של  ®Windows לפני התקנת 

.MFL‑Pro Suite

4MFL‑Pro Suite התקנת

הכניסו את תקליטור ההקלטה לכונן התקליטורים א 
במחשב.

הערה
אם המסך של Brother אינו מופיע באופן אוטומטי, עברו 
אל Computer  (My Computer), לחצו לחיצה כפולה על 
.start.exe סמל כונן התקליטורים ולחצו לחיצה כפולה על

התפריט הראשי של התקליטור יוצג. לחצו על ב 
Install MFL‑Pro Suite ולחצו על Yes אם אתם מקבלים 

את תנאי ההסכם. עקבו אחר ההנחיות המתקבלות 
על המסך.

הערה
ב-®Windows Vista ו-Windows® 7, כאשר מופיע המסך 

.Yes או על Allow לחצו על ,User Account Control

 	 .Next ולאחר מכן לחצו על ,Standard בחרו באפשרות
תהליך ההתקנה יימשך.

הערה
ב-®Windows Vista וב-Windows® 7, כאשר מופיע מסך 

האבטחה של ®Windows, לחצו על תיבת הסימון, ולחצו 
על Install כדי להשלים את ההתקנה כהלכה.

כשמסך זה יופיע, עברו לשלב הבא.ד 

1 
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  Windows® USB

5USB-חיבור כבל ה

חברו את כבל ה-USB ליציאת ה-USB שבמכשיר א 
. שמסומנת בסמל 

חברו את הכבל למחשב.

ההתקנה תימשך באופן אוטומטי.ב 
במהלך ההתקנה יופיעו מספר מסכים.

חשוב
אין ללחוץ על ביטול באף אחד מהמסכים במהלך 

ההתקנה. הופעתם של כל המסכים עשויה להימשך 
מספר שניות.

כשיוצג המסך On‑Line Registration, בחרו באפשרות 	 
הרצויה ובצעו את ההוראות שעל המסך.

סיום והפעלה מחדש6

 לחצו על Finish כדי להפעיל מחדש את המחשב.א 
לאחר הפעלת המחשב מחדש, עליכם להיכנס עם 

הרשאות מנהל.

הערה
אם מופיעה הודעת שגיאה במהלך התקנת התוכנה, 

הפעילו את היישום Installation Diagnostics הממוקם 
.ADS-2100/Brother/All Programs/  (Start) בתיקייה

יופיע המסך שלהלן:ב 
כאשר יופיע המסך Software Update Setting, בחרו 	 

.OK בהגדרת עדכון התוכנה הרצויה ולחצו על
 	 Brother Product Research & Support כאשר היישום

Program מתחיל לפעול, עקבו אחר ההוראות שעל 
המסך.

הערה
נדרשת גישה לאינטרנט עבור עדכון התוכנה והיישום 

.Brother Product Research & Support Program

תהליך ההתקנה הושלם.סיום

עכשיו עברו אל

המשיכו לסעיף "התקנת יישומים אופציונליים" 
בעמוד 7.
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Macintosh USB
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)Mac OS X 10.5.8‑ 10.7.x(  USB למשתמשים בממשק

לפני ההתקנה3

ודאו שהמכשיר מחובר לחשמל ושה-Macintosh שלכם מופעל. 
עליכם להיכנס עם הרשאות מנהל.

הערה
עבור משתמשי Mac OS X 10.5.0 עד 10.5.7, שדרגו 

ל-Mac OS X 10.5.8 עד x.10.7 לפני ההתקנה.

4USB-חיבור כבל ה

חשוב
אין לחבר את המכשיר ליציאת USB במקלדת או 	 

.USB ברכזת
 	.Macintosh-חברו את המכשיר ישירות למחשב ה

חברו את כבל ה-USB ליציאת ה-USB שבמכשיר א 
. שמסומנת בסמל 

חברו את הכבל למחשב.

3 

5MFL‑Pro Suite התקנת

הכניסו את תקליטור ההתקנה לכונן התקליטורים א 
במחשב.

כדי להתקין, לחצו לחיצה כפולה על הסמל ב 
.Start Here OSX

פעלו על פי ההוראות שעל גבי המסך. לאחר ההתקנה, 	 
התוכנה של Brother תחפש התקן Brother. הפעולה 

תימשך מספר רגעים עד שתושלם.

בחרו את המכשיר שלכם מהרשימה ולאחר מכן לחצו ד 
.OK על

כאשר יופיע המסך שלהלן, לחצו על Next.ה 

4 
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Macintosh USB

6 Presto! התקנת
 PageManager

 Presto!  BizCard-ו

לחצו על Presto!  PageManager ועקבו אחר ההוראות א 
על גבי המסך.

לחצו על Presto!  BizCard ועקבו אחר ההוראות על גבי ב 
המסך.

 	.Next לחצו על

לחצו על Close.ד 

תהליך ההתקנה הושלם.סיום
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  Windows® התקנת יישומים אופציונליים

התקנת יישומים אופציונליים1

Nuance PDF Converter Professional 7
Nuance PDF Converter Professional 7 מציע מגוון מאפיינים 
עבור טיפול בקובצי PDF. הוא מסוגל לבטל נעילה של קובצי 

PDF ולפתוח אותם לצורך צפייה בהם, עריכה שלהם, הוספת 
הערות וסגירתם מחדש.

בעת התקנת Nuance PDF Converter Professional 7 יש 
להזין את המספר הסידורי של Nuance הנמצא על 	בי אריזת 

.MFL‑Pro Suite תקליטור ההתקנה של

NewSoft Presto! BizCard 6
Presto! BizCard מאפשר לכם לנהל מהמחשב את המידע 
שהתקבל מכרטיסי הביקור שסרקתם, כגון שמות, שמות 

חברות, כתובות למשלוח דואר, מספרי טלפון/פקס וכתובות 
 Presto! -דוא"ל. סרקו את כרטיסי הביקור או יבאו אותם ו

BizCard ישמור באופן אוטומטי את הנתונים ואת התמונות שעל 
כל כרטיס. קיימים מספר מצבי צפייה שונים המקלים על פעולות 

החיפוש, העריכה, היצירה והמיון.

הערה
ודאו שאתם מחוברים עם הרשאות מנהל.

פתחו שוב את התפריט הראשי על-ידי הוצאת א 
התקליטור והכנסתו מחדש או על-ידי לחיצה כפולה על 

.start.exe התוכנית

התפריט הראשי של התקליטור יוצג. לחצו על ב 
.Additional Applications

לחצו על הלחצן של היישום שברצונכם להתקין.	 

להתקנת יישומים נוספים, חזרו למסך ד 
.Additional Applications
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כיצד לסרוק למחשב

סריקת מסמכים1

באמצעות מאפיין Scan to File ניתן לסרוק מסמכים ולשמור 
.PDF אותם כקובצי

ודאו שהתקנתם את מנהל ההתקן ושחיברתם את המכשיר 
למחשב בהתאם להוראות שבמדריך זה, בטרם תוכלו לסרוק 

מסמכים ולהגדיר הגדרות שונות.

ודאו שהמכשיר מחובר למחשב באמצעות חיבור USB.א 

הזינו את המסמך.ב 

לחצו על הלחצן Scan to PC. המכשיר יחל להזין את 	 
המסמכים ולסרוק אותם.

הנתונים שנסרקו נשמרים בתבנית PDF במחשב 
.USB המחובר למכשיר באמצעות כבל

הערה
ניתן לשנות את ההגדרות של Scan to PC, כגון את 	 

 .ControlCenter התבנית שבה יישמר הקובץ, באמצעות
לקבלת פרטים, עיינו במדריך למשתמש ברשת 

שבתקליטור ההתקנה.
תוכלו להשתמש ב-ControlCenter או במנהל ההתקן 	 

של הסורק כדי לסרוק באמצעות המחשב, וגם כדי 
לשמור מידע שנסרק אל כונן זיכרון הבזק USB המחובר 

למכשיר. לקבלת פרטים, עיינו במדריך למשתמש ברשת 
שבתקליטור ההתקנה.
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LED חיווי נוריות

ציוני הנוריות המוצגים בטבלה שלהלן משמשים באיורים בפרק זה.

הנורית כבויה. או 

הנורית דולקת. או  או 

הנורית מהבהבת. או  או 

הערה
עיינו במדריך למשתמש לקבלת פרטים נוספים ולעיון בחיוויי הנוריות הנוספים.

מסמך תקוע
הוציאו את המסמך שנתקע ופעלו לפי ההוראות הבאות:

בעת סריקת כרטיסי ביקור הניחו אותם באופן אנכי. ■
בעת סריקת מסמך ארוך בחרו באפשרות  )Long Paper )Normal Width או באפשרות  ■

 )Long Paper )Narrow Width מתוך הרשימה הנפתחת Scan Size או הרשימה הנפתחת 
.Document Size

זיהוי הזנת דפים מרובים
במכשיר הוזן מספר רב של דפים בו-זמנית. לחצו על אחד המקשים ופעלו בהתאם להוראות 

הבאות:
■ .Multifeed Detection בעת סריקת כרטיסי ביקור בטלו את הסימון בתיבת הסימון
■ .Plastic Card Mode בעת סריקת כרטיסי פלסטיק סמנו את תיבת הסימון
■ .Carrier Sheet Mode בעת סריקה באמצעות הכיסוי השקוף סמנו את תיבת הסימון

ודאו שהנתונים שנסרקו לפני שארעה התקלה אכן נשמרו, והמשיכו לסרוק מהדף הבא או 
מהתחלה.

הערה
הנתונים שנסרקו לפני הזנת הדפים המרובים אינם נשמרים בעת סריקה באמצעות הלחצן 

.JPEG שבלוח הבקרה אלא אם כן מדובר בקובץ מסוג Scan to USB

המכסה הקדמי פתוח
סגרו את המכסה הקדמי של המכשיר.
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LED חיווי נוריות

שטח האחסון מלא
כונן זיכרון ההבזק USB מלא. לחצו על אחד המקשים ופעלו בהתאם להוראות הבאות:

מחקו קבצים שלא נעשה בהם שימוש מכונן זיכרון הבזק ה-USB ונסו שנית. ■
השתמשו בכונן זיכרון הבזק USB שיש בו מקום פנוי. ■

התקן מו	ן
 USB-המחובר מוגן מפני הכנסת שינויים. נתקו את כונן זיכרון הבזק ה USB-כונן זיכרון הבזק ה

המוגן מפני שינויים, לחצו על אחד מהמקשים ובצעו אחת מהפעולות הבאות:
בטלו את ההגנה מפני שינויים של כונן זיכרון הבזק ה-USB ונסו שנית. ■
השתמשו בכונן זיכרון הבזק USB שבו ההגנה מפני הכנסת שינויים מבוטלת. ■

התקן שאינו נתמך
נתקו משקע ה-USB התקני USB שאינם נתמכים כגון התקנים ניידים שאינם תומכים במצב כונן 

.USB זיכרון הבזק

לא ניתן להשתמש ברכזת
רכזת או כונן זיכרון הבזק מסוג USB עם רכזת חוברו לממשק ה-USB הישיר של המכשיר. נתקו 

התקנים שאינם נתמכים, כגון רכזת USB או כונן זיכרון הבזק USB המכיל רכזת.

ש	יאת 	ישה
כונן זיכרון הבזק ה-USB נותק בזמן הגישה אליו. לחצו על אחד המקשים.
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LED חיווי נוריות

התקנה מרחוק
המכשיר נמצא בתהליך התקנה מרחוק. כדי לבטל את תהליך ההתקנה מרחוק, לחצו על הלחצן 

Cancel שבחלון Remote Setup שבמחשב.

דילו	 על כל העמודים הריקים
המכשיר מדלג על כל העמודים שנסרקים כעל עמודים ריקים. לחצו על אחד המקשים ופעלו 

בהתאם להוראות הבאות:
הניחו את המסמך במזין המסמכים כשהוא פונה כלפי מטה, כשחלקו העליון מוזן קודם. ■
■ .off למצב Blank Page Skip שנו את הגדרת

התקן שאינו ניתן לשימוש
נתקו התקנים שאינם ניתנים לשימוש משקע ה-USB. כבו את המכשיר והפעילו אותו שוב 

באמצעות הוצאת כבל החשמל מהשקע והחזרתו לשקע.



סימנים מסחריים
.Brother Industries, Ltd.  הוא סימן מסחרי רשום של Brother הלוגו של

.Brother Industries, Ltd.  הוא סימן מסחרי רשום של Brother
Windows Vista הוא סימן מסחרי או סימן מסחרי רשום של Microsoft Corporation בארה"ב ו/או במדינות אחרות.

Windows ו- Windows Server הם סימנים מסחריים רשומים של Microsoft Corporation בארה"ב ו/או במדינות אחרות.
Macintosh ו-Mac OS הם סימנים מסחריים של  .Apple Inc הרשומים בארה"ב ובמדינות אחרות.

Nuance, הלוגו של PaperPort  ,Nuance ו-ScanSoft הם סימנים מסחריים או סימנים מסחריים רשומים של חברת  .Nuance Communications, Inc או של שותפיה בארצות 
הברית ו/או במדינות אחרות.

לכל חברה שתוכנות הנמצאות בבעלותה מוזכרות במדריך זה יש הסכם רישיון תוכנה ספציפי לתוכניות בבעלותה.

כל שמות המוצרים והשמות המסחריים של חברות שמופיעים על מוצרים, במסמכים נלווים ובכל חומר אחר של חברת Brother הם סימנים 
מסחריים או סימנים מסחריים רשומים השייכים לחברות אלה בהתאמה.

חיבור ופרסום
חוברת זו חוברה ופורסמה בפיקוח  .Brother Industries, Ltd והיא מכילה את תיאורי המוצרים ואת מפרטי המוצרים העדכניים ביותר.

תוכן חוברת זו והמפרטים של מוצר זה כפופים לשינויים ללא הודעה מוקדמת.
חברת Brother שומרת לעצמה את הזכות לבצע שינויים במפרטים ובחומרים הכלולים בחוברת זו ללא הודעה מוקדמת, ולא תישא באחריות על נזקים כלשהם )לרבות 

נזקים תוצאתיים( שייגרמו כתוצאה מביצוע פעולות בהתאם לחומרים המוצגים בזאת, לרבות ובין היתר טעויות הדפסה וטעויות אחרות הקשורות לחוברת זו.
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