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מדריך בסיסי למשתמש

ADS-2400N
ADS-2800W
ADS-3000N
ADS-3600W

 

גרסה 0



I

Brother מספרי
חשוב  

לסיוע טכני, נא לפנות לשירות לקוחות בארץ שבה קניתם את המכשיר. יש לבצע את השיחות מתוך אותה ארץ. 

רשמו את המוצר שלכם באופן מקוון בכתובת:

 על ידי רישום המוצר שלכם אצל Brother, תהיו רשומים כבעלים המקוריים של המוצר.  
:Brother הרישום שלכם אצל

יכול לשמש כאישור לתאריך הרכישה של המוצר שלכם במקרה של אובדן הקבלה; 	 
יכול לתמוך בתביעת ביטוח שלכם במקרה שאובדן המוצר מכוסה על ידי ביטוח; וכן 	 
יסייע לנו להודיע לכם על שיפורים במוצר שלכם והצעות מיוחדות. 	 

www.brother.com/html/registration :רשמו את המוצר שלכם באופן מקוון בכתובת

ש"ש )שאלות שכיחות(

מרכז הפתרונות של Brother מספק את כל השירותים הדרושים למכשיר Brother שלכם תחת קורת גג אחת. 
ניתן להוריד את התוכנות והמדריכים למשתמש העדכניים ביותר, לקרוא שאלות שכיחות ועצות לאבחון ותיקון 

תקלות וללמוד כיצד להפיק את המרב ממוצר Brother שלכם.

הערה  
 	.Brother ניתן לבדוק כאן את העדכונים של מנהלי ההתקנים של
לעדכון הביצועים של המכשיר שלכם, בדקו כאן לשדרוגי הקושחה האחרונים.	 

www.brother.com/registration

support.brother.com

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


II

לשירות לקוחות

מדריכים למשתמש והיכן ניתן למצוא אותם?

היכן הוא נמצא?מה מצוי בו?איזה מדריך?

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

שאתם משתמשים בו.

מודפס/בקופסה

 נא לקרוא מדריך זה לפני הגדרת המכשיר שלכם. מדריך בטיחות המוצר
ראה מדריך זה למערכת ההפעלה וסוג החיבור שהנכם 

משתמשים בהם.

מודפס/בקופסה

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

קובץ PDF/מרכז הפתרונות 
   1Brother של

מדריך זה מספק מידע מועיל על הגדרות רשת אתרנט מדריך למשתמש ברשת
 .Brother והגדרות אבטחה בעת שימוש במכשיר 

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

קובץ PDF/מרכז הפתרונות 
  1Brother של

 מדריך חיבור לאינטרנט 
)ADS-2800W / ADS-3600W דגמי(

המדריך מספק מידע מועיל על גישה לשירותי אינטרנט 
ממכשיר Brother, ועל הורדת תמונות וטעינת קבצים 

ישירות משירותי אינטרנט. 

קובץ PDF/מרכז הפתרונות 
  1Brother של

מדריך הדפסה/סריקה ניידת 
באמצעות iPrint&Scan של

   Brother
)ADS-2800W / ADS-3600W(

  Brother מדריך זה מסביר כיצד להשתמש במכשיר
שלכם כדי לסרוק אל ולהדפיס מתוך ההתקן הנייד שלכם 

. Wi-Fi המחובר לרשת

קובץ PDF/מרכז הפתרונות 
  1Brother של

  Brother של  Image Viewerמדריך
לאנדרואיד 

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

.Brother שנסרקו על ידי מכשיר

קובץ PDF/מרכז הפתרונות 
  1Brother של

  Brother של  ScanViewerמדריך
iOS/OS X למכשיר

 iOS מדריך זה מספק מידע מועיל על שימוש במכשיר
או מחשב מקינטוש שלכם לצפייה ועריכה של מסמכים 
.iCloud ונשמרו בתוך Brother שנסרקו על ידי מכשיר

קובץ PDF/מרכז הפתרונות 
  1Brother של

support.brother.com בכתובת Brother 1  בקרו במרכז הפתרונות של

http://support.brother.com


III

כיצד להתחיל

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

סריקה 
למחשב אישי

ControlCenter4סריקה לתמונה
)Windows®(
ControlCenter2

)מקינטוש(

סריקת מסמכים ישרות ליישום 
גראפי לעריכת תמונות.

לסריקה מלוח הבקרה של המכשיר:
מצב הבית )Home(: שמירת 	 

המסמכים הסרוקים על המחשב 
שלכם במצב הבית בע"מ 150

 	 :)Advanced(מצב מתקדם 
שמירת המסמכים הסרוקים על 

 Advanced המחשב שלכם במצב
בע"מ 153

 ControlCenter4 לסריקה מתוך
:)®Windows(

 מצב הבית: סריקה בסיסית 	 
בע"מ 79.

 מצב מתקדם: סריקה בסיסית 	 
בע"מ 86. 

 ControlCenter2 לסריקה מתוך
)מקינטוש(:

סריקה לתמונה בע”מ 106

סריקה לזיהוי 
תווים אופטי

סריקת המסמך שלכם והמרתו 
לקובץ טקסט. הטקסט ניתן 

לעריכה באמצעות תוכנת 
מעבד התמלילים המועדפת 

עליכם.

לסריקה מלוח הבקרה של המכשיר:
מצב הבית: שמירת המסמכים 	 

הסרוקים על המחשב שלכם במצב 
הבית בע"מ 150

מצב מתקדם: שמירת המסמכים 	 
הסרוקים על המחשב שלכם במצב 

מתקדם בע"מ 153.

 ControlCenter4 לסריקה מתוך
:)Windows®(

 מצב הבית: סריקה בסיסית 	 
בע"מ 79.

 מצב מתקדם: סריקה בסיסית 	 
בע"מ 86.

 ControlCenter2 לסריקה מתוך
)מקינטוש(:

סריקה לזיהוי תווים אופטי בע”מ 107



IV

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

סריקה 
למחשב אישי 

)המשך(

ControlCenter4סריקה לדוא”ל
)Windows®(

ControlCenter2
)מקינטוש(

)המשך(

סריקת המסמך שלכם ליישום 
ברירת המחדל של הדוא”ל 

כך שניתן לשלוח את העבודה 
הסרוקה כקובץ מצורף.

לסריקה מלוח הבקרה של המכשיר:
מצב הבית: שמירת המסמכים 	 

הסרוקים על המחשב שלכם במצב 
הבית בע"מ 150

מצב מתקדם: שמירת המסמכים 	 
הסרוקים על המחשב שלכם במצב 

מתקדם בע"מ 153

 ControlCenter4 לסריקה מתוך
:)Windows®(

 מצב הבית: סריקה בסיסית 	 
בע"מ 79

מצב מתקדם: סריקה בסיסית	 
בע"מ 86.	 

 ControlCenter2 לסריקה מתוך
)מקינטוש(:

סריקה לדוא”ל בע”מ 108

סריקת המסמך שלכם סריקה לקובץ
ושמירתו בתיקיה על הכונן 

הקשיח באחד מסוגי הקבצים 
המוצגים ברשימת סוגי 

הקבצים )לדוגמה: כקובץ 
.)PDF

לסריקה מלוח הבקרה של המכשיר:
	 מצב הבית: שמירת המסמכים 

הסרוקים על המחשב שלכם במצב 
הבית בע"מ 150

מצב מתקדם: שמירת המסמכים 	 
הסרוקים על המחשב שלכם במצב 

מתקדם בע"מ 153
 ControlCenter4 לסריקה מתוך

:)®Windows(
 מצב הבית: סריקה בסיסית 	 

בע"מ 79.
 מצב מתקדם: סריקה בסיסית	 

בע"מ 86.

 ControlCenter2 לסריקה מתוך
)מקינטוש(:

סריקה לקובץ בע”מ 109



V

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

סריקה 
למחשב אישי 

)המשך(

סריקה באמצעות 
מנהל התקן 

   TWAIN/WIA
למשתמשי 

 Windows®

יישומים התומכים 
במנהל התקן 

    TWAIN/WIA
כגון: 

™Nuance
™PaperPort

14SE
פקס וסריקה של 

 Windows®

גלריית תצלומים 
Windows® של

ניתן להשתמש ביישום 
 Nuance™PaperPort™

14SE הנכלל בחבילת 
התוכנה MFL-Pro  של 

Brother, או ביישומים אחרים 
 TWAIN התומכים במפרטי 

או WIA לצורך סריקה.

לסריקה באמצעות מנהל התקן 
:TWAIN/WIA

 Nuance™ סריקה באמצעות
PaperPort™ 14SE או יישומי 

®Windows  אחרים ראה ע”מ 124

סריקה באמצעות 
מנהל התקן

 TWAIN/ICA
למשתמשי 

מקינטוש 

יישומים התומכים 
במנהל התקן 

   TWAIN/ICA
כגון: 

ABBYY
FineReader Pro
יישומים התומכים 

במנהל התקן 
     TWAIN/ICA

כגון: 
Apple Image 
Capture

השתמשו ביישומים התומכים 
במפרטי TWAIN  לצורך 

סריקה.
לאחר התקנת חבילת התוכנה 
MFL-Pro של Brother, ניתן 
 Apple גם להשתמש ביישום

Image Capture לצורך 
סריקה.

לסריקה באמצעות מנהל התקן 
:TWAIN

  TWAIN סריקה באמצעות יישומי
)מקינטוש( בע"מ 142

:ICA לסריקה באמצעות מנהל התקן
 Apple Image סריקה באמצעות

Capture )מנהל התקן ICA( בע”מ 
146

סריקה לשירותי 
אינטרנט 

 )WS Scan(
Windows®(

 )למשתמשי  
Windows®

בלבד(
 ADS-2800W/(
)ADS-3600W

פקס וסריקה של 
 Windows®

גלריית תצלומים 
®Windows של

סרקו את המסמך שלכם 
באמצעות פרוטוקול שירותי 

האינטרנט. פרוטוקול שירותי 
האינטרנט מאפשר לכם 
לסרוק ברשת באמצעות 

המכשיר ומחשב עם מערכת 
הפעלה:

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

 Windows 8 ,Windows®  

.Windows® 8.1 או

להתקנת מנהלי התקנים: 
התקנת מנהלי התקנים לסריקה 

באמצעות שירותי אינטרנט
 Windows Vista®, Windows® 7(

)Windows® 8, Windows® 8.1
במדריך למשתמש ברשת לצורך 

סריקה מלוח הבקרה של המכשיר:
סריקה באמצעות שירותי אינטרנט 
)Windows Vista® SP2 או יותר, 

   Windows® 7, Windows® 8
ו-Windows® 8.1( בע”מ 199



VI

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

סריקה מלוח 
הבקרה של 

המכשיר

USB סריקת המסמך שלכם -סריקה לכונן
ושמירת התמונה הסרוקה 

.USB בכונן זיכרון הבזק
ADS-2800W / ADS-(

)3600W
ניתן להגדיר את תצורת 

ההגדרות בלוח הבקרה של 
המכשיר.

שמירת מסמכים סרוקים על כונן זיכרון 
הבזק USB בע”מ 157

סריקה לשרת 
FTP

סריקת המסמך שלכם 
ישירות לשרת FTP על 

הרשת המקומית שלכם או 
באינטרנט.

 FTP סריקת מסמכים לשרת 
בע”מ 164.

סריקה לשרת 
SFTP

סריקת המסמך שלכם 
ישירות לשרת SFTP על 

הרשת המקומית שלכם או 
באינטרנט.

 SFTP סריקת מסמכים לשרת 
בע”מ 173.

סריקה לשרת 
SharePoint

סריקת המסמך שלכם ישירות 
.SharePoint לשרת

  SharePoint סריקת מסמכים לשרת
בע”מ 191

סריקה ליישומים
 ADS-2800W /(

)ADS-3600W

המרת הנתונים הסרוקים 
למסמך תואם מיקרוסופט 

אופיס.

מדריך למשתמש ברשת

סריקה לרשת 
)משתמשי 

 Windows®

בלבד(

סריקת המסמך שלכם ישירות 
לתיקייה משותפת על הרשת 

המקומית שלכם או באינטרנט.

סריקת מסמכים לתיקייה משותפת/
אתר רשת )®Windows( בע”מ 182

סריקה לשרת 
דוא"ל

 ADS-2800W/(
)ADS-3600W

סריקת המסמך שלכם -
ושליחתו ישירות לכתובת 

דוא"ל מהמכשיר. בנוסף לכך, 
כיוון שתכונה זו יכולה להקצות 

כתובת דוא”ל למכשיר, ניתן 
להשתמש במכשיר לשליחת 

מסמכים ברשת המקומית 
שלכם או באינטרנט למחשבים 

אחרים.

שליחת מסמכים סרוקים ישירות 
 ADS-2800W / לכתובת דוא"ל )דגמי

ADS-3600W( בע”מ 201

סריקה לאינטרנט
 ADS-2800W/(
)ADS-3600W

סריקת המסמך שלכם וטעינתו 
ישירות לשירותי אינטרנט כגון 
  Evernote, Dropbox, Box

ו-OneDrive, מבלי להשתמש 
במחשב. 

מדריך חיבור לאינטרנט



VII

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

מהתקנים 
ניידים

סריקת מסמכים 
)Brother 
iPrint&Scan(

Brother
iPrint&Scan

סריקת המסמך שלכם ישירות 
 iOS ,ממכשירי אנדרואיד
וטלפון ®Windows ללא 

שימוש במחשב.  
ניתן להוריד ולהתקין את 

Brother iPrint&Scan מתוך 
 Google Play, App Store

 Windows® Phone או
.Store

מדריך הדפסה/סריקה ניידת באמצעות 
   Brother של iPrint&Scan

צפייה או עריכה 
של נתונים סרוקים
)iOS/OS X( 
)ADS-2800W / 
ADS-3600W( 

Brother
ScanViewer

שימוש במכשיר iOS או 
מחשב מקינטוש שלכם 

לצפייה ועריכה של תמונות 
ומסמכים שנסרקו על ידי 

מכשיר Brother ונשמרו בתוך 
.iCloud

ניתן להוריד ולהתקין את 
  Brother של ScanViewer

 App מתוך חנות היישומים
.Store

  Brother של ScanViewer מדריך
iOS/OS X למכשיר

צפייה או עריכה 
של נתונים סרוקים 
)Android™( 
)ADS-2800W / 
ADS-3600W( 

Brother Image 
Viewer

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

.Brother מכשיר
ניתן להוריד ולהתקין את 

  Brother  Image Viewer
.Google Play מתוך

  Brother של Image Viewer מדריך
לאנדרואיד 



VIII

ניתן להשתמש בתכונות הבאות
ניהול אבטחת המכשיר

לאן לפנות למידע נוסף?תיאורתכונה

Secure Function Lock 3.0  
)ADS-2800W / ADS-3600W(

מאפשרת למשתמשים לבחור את הפונקציות שכל 
משתמש יכול להשתמש בהן.

Secure Function Lock 3.0 
)ADS-2800W / ADS-3600W(

בע”מ 39.

Active Directory Authentication 
)ADS-2800W / ADS-3600W(

הגבלת השימוש במכשיר Brother אלא אם 
המשתמשים מציגים זיהוי משתמש וסיסמה.

Active Directory
Authentication  
(ADS-2800W /ADS-3600W( 

בע”מ 48.

Setting Lock
)ADS-2800W / ADS-3600W(

מאפשרת לכם למנוע ממשתמשים שאינם יודעים את 
הסיסמה לשנות את הגדרות המכשיר.

Setting Lock )ADS-2800W /
ADS-3600W( 

בע”מ 37.

LDAP Authentication אלא אם Brother הגבלת השימוש במכשיר
המשתמשים מציגים זיהוי משתמש וסיסמה.

LDAP Authentication
)ADS-2800W / ADS-3600W(

בע”מ 49.

ייעול העבודה 

לאן לפנות למידע נוסף?תיאורתכונה

סריקה באמצעות תקשורת טווח אפס
)ADS-3600W( )NFC(

מאפשרת לכם לסרוק באמצעות ההגדרות ששמרתם 
עם רישום כרטיס זיהוי תקשורת טווח אפס שלכם 

כקיצור דרך.

הוספת קיצורי דרך לכרטיסי זיהוי 
)דגם ADS-3600W בלבד) 

בע”מ 14

 BRAdmin Light
)®Windows בלבד(

BRAdmin Professional 3
 )®Windows בלבד(

מאפשרת לכם לנהל את מכשירי Brother המחוברים 
לרשת. על ידי שימוש במחשב, ניתן לחפש את 
מכשירי Brother  על הרשת, להציג מידע על 

הסטאטוס של המכשיר, ולשנות את הגדרות הרשת.

 RAdmin הפעלת תכנית שירות
Utility בע”מ 74

סריקה בלחיצה אחת
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השימוש במדריך 
תודה לכם על שקניתם מכשיר Brother! קריאת התיעוד תסייע לכם להפיק את המרב מהמכשיר שלכם.

סמלים ומוסכמות שנעשה בהם שימוש בתיעוד

אנו משתמשים בסמלים ובמוסכמות הבאים בכל חלקי המדריך למשתמש.

התראות מציינות מצב מסוכן שעלול לגרום לפציעות קלות או בינוניות.      התראה

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

הערות אומרות לכם כיצד להגיב למצב שעשוי להתרחש או נותנות לכם עצות כיצד הפעולה הערה 
פועלת עם תכונות סריקה 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

New Courier
)ADS-2800W / ADS-3600W(.מזהה הודעות על מסך המגע של המכשיר Courier New טקסט בגופן

 
הערה  

 	.ADS-3600W אלא אם כן צוין אחרת, המסכים והאיורים במדריך מציגים את דגם
 	 .OS X 10.10.x-ו  Windows® 7 אלא אם כן צוין אחרת, המסכים במדריך זה הם של 

המסכים על המחשב שלכם עשויים להשתנות על פי מערכת ההפעלה שלכם.

מידע כללי1



2

על המכשיר

מזין מסמכים אוטומטי הניתן להארכה   1

מוליכי נייר   2

)ADS-2800W / ADS-3600W לוח בקרה )דגמי   3

מכסה קדמי   4

מגש פלט הניתן להארכה   5

מעצור נייר  6

 USB 2.0 יציאת   7

יציאת כבל אתרנט  8

 )ADS-2400N / ADS-2800W( מהירה  USB 2.0 יציאת   9 
)ADS-3000N / ADS-3600W( מהירה במיוחד USB 3.0 יציאת  

מחבר מתאם זרם חילופין  10

חריץ אבטחה   11

4

1
2

7

5

6
8

3

9
10

11



3

)ADS-2400N / ADS-3000N( סקירה כללית של לוח הבקרה

מחוון שגיאה )עם נורית חיווי(   1
 )ADS-2400N / ADS-3000N( מהבהב כאשר המכשיר במצב שגיאה. למידע נוסף, ראה "סימני נורית חיווי  

  בע"מ 281.

לחצן הפעלה )עם נורית חיווי(   2
ניתן להפעיל או לכבות את המכשיר.   

לחצו על        להפעלת המכשיר.  
לחצו ממושכות על        לכיבוי המכשיר.   

לחצן עצור   3
לחצו על לחצן עצור כדי:  

לעצור הזנת מסמכים	 
לבטל עבודה	 
להעיר את המכשיר	 
להתאושש משגיאה	 
לנתק הגדרה מרחוק 	 

לחצן סריקה לכונן USB )עם נורית חיווי(   4
לחצו על לחצן Scan USB כדי:  

 	USB לסרוק לכונן
להעיר את המכשיר 	 

לחצן סריקה למחשב אישי )עם נורית חיווי(   5
לחצו על לחצן Scan to PC )חיבור USB( כדי:  

לסרוק למחשב אישי	 
להעיר את המכשיר	 

6 5 4 3 2 1



4

 6

ניתן להקצות את פונקציות הסריקה לשרת FTP/SFTP, סריקה לרשת, סריקה לשרת Sharepoint, סריקה 
למחשב אישי )חיבור רשת( או סריקה לשירות אינטרנט ללחצנים אלו. לאחר הגדרת תצורות ההגדרות, לחצו 
על הלחצן לבחירת הפונקציה המוקצית שלכם. לחצנים אלו זמינים רק כאשר המכשיר מוגדר בשיטת הרשת 

האלחוטית עם תקליטור ההתקנה וכבל USB )ראה מדריך הגדרות מהיר(. למידע נוסף, ראה "סריקת מסמכים 
 Windows® ,או יותר Windows Vista® SP2( בע"מ 164 או "סריקה באמצעות שירותי אינטרנט "FTP לשרת

Windows® 8 ,7 ו-Windows® 8.1( בע"מ 199.
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)ADS-2800W/ADS-3600W( סקירה כללית של לוח בקרה

1   )לחצן אחורה(

לחצו כדי לשוב למסך או לתפריט הקודם. לחצן אחורה מואר כאשר הנו זמין.  

2     )הפעלה/כיבוי(

לחצו על        להפעלת המכשיר. לחצו ממושכות על        לכיבוי המכשיר. על מסך המגע תופיע    
ההודעה Shutting Down במשך מספר שניות לפני הכיבוי.   

3   )לחצן הבית(

לחצו כדי לשוב למסך הבית ולמצב Ready. לחצן הבית מואר כאשר הנו זמין.  

4   )לחצן עצור(

לחצו כדי לעצור או לבטל את הפעולה הנוכחית שלכם ולשוב למצב Ready. לחצן עצור מואר כאשר הנו זמין.  

LCD מסך מגע   5

גשו לתפריטים ולאפשרויות על ידי לחיצה על מסך המגע.  

 )NFC - Near Field Communication( קורא תקשורת טווח אפס   6
)ADS-3600W(  

ניתן להשתמש באימות כרטיס באמצעות נגיעה של הכרטיס החכם בקורא תקשורת טווח אפס על לוח     
הבקרה.   

אם מכשיר האנדרואיד שלכם תומך בתקן תקשורת טווח אפס, ניתן לסרוק למכשיר שלכם באמצעות לחיצה     
על לוגו NFC. עליכם להוריד ולהתקין את iPrint&Scan Brother במכשיר האנדרואיד שלכם כדי להשתמש    

בתכונה זו.  

5 4 36 2 1
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LCD מסך מגע

ניתן לבחור אחד מארבעה מסכים למסך הבית.  כאשר מסך הבית מופיע, ניתן לשנות את המסך המוצג באמצעות 
הזזה שמאלה או ימינה, או על ידי לחיצה על ▶ או ◀.

המסכים הבאים מציגים את הסטאטוס של המכשיר במצב סרק. 

Scan 1 מסך
 נותן גישה לתכונות סריקה, כגון סריקה לאינטרנט, 

לסריקה למחשב אישי וסריקה לרשת.

 Scan 2 מסך
נותן גישה לתכונות סריקה, כגון סריקה לשרת FTP/SFTP, לסריקה לשרת 

.SharePoint דוא"ל וסריקה לשרת

 Scan 3 מסך
ניתן גישה לתכונות סריקה, כגון סריקה לשירות אינטרנט וסריקה לכונן 

USB, ותכונות נוספות, כגון יישומים. מסך סריקה לשירותי אינטרנט מופיע 
אם הגדרתם את פונקצית הסריקה לשירותי אינטרנט.

הערה 
"הזזה" פירושו הזזת אצבעכם על פני מסך המגע להצגת הדף או הפריט הבא.

10 11 12

7 8 9

4 5 63

1 2
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)WiFi 4    )הגדרת

   מחוון בן ארבע רמות על מסך מצב Ready מציג את עוצמת האות האלחוטי הנוכחית אם אתם משתמשים   
   בחיבור אלחוטי.

)הגדרות(    2

    לחצו לגישה להגדרות הראשיות )למידע נוסף, ראה "מסך הגדרות" בע"מ 9(.

   3       )קיצורי דרך(

    לחצו להגדרת קיצורי דרך. 

     ניתן לסרוק ולהתחבר במהירות לשירותי אינטרנט באמצעות האפשרויות המוגדרות כקיצורי דרך. 

הערה  

 יש שמונה לשוניות קיצורי דרך זמינות. ניתן להגדיר עד שישה קיצורי דרך בכל לשונית קיצורי דרך. 
בסך הכל זמינים 48 קיצורי דרך.

to Web )לאינטרנט(  4
לחצו כדי לחבר את מכשיר Brother לשירות אינטרנט )למידע נוסף, ראה "מדריך חיבור לאינטרנט"(.  

to PC )למחשב אישי(   5
לחצו לגישה לפונקצית הסריקה למחשב האישי.  

to Network )לרשת(   6
לחצו לגישה לפונקצית הסריקה לרשת.  

FTP/SFTP לשרת   7
. FTP/SFTP לחצו לגישה לפונקצית הסריקה לשרת  

to E-mail Server )לשרת דוא"ל(  8
לחצו לגישה לפונקצית סריקה לשרת דוא"ל.  

כיבוי    0                            מקסימום
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SharePoint לשרת   9
.SharePoint לחצו לגישה לפונקצית הסריקה לשרת  

Apps  10 )יישומים(
 .Brother לתפריט היישומים של Brother לחצו לחיבור מכשיר   

)לפרטים נוספים, ראה מדריך חיבור לאינטרנט(.  

WS Scan )סריקה לשירותי אינטרנט(  11
לחצו לגישה לפונקצית סריקה לשירותי אינטרנט.  

צלמית זו מופיעה כאשר נבחרה סריקה לשירותי אינטרנט )למידע נוסף, ראה המדריך למשתמש לרשת(.   

)USB לכונן( to USB  12
.USB לחצו לגישה לפונקצית הסריקה לכונן  

צלמית אזהרה    13
.Ready צלמית האזהרה       מופיעה כאשר קיימת הודעת שגיאה או תחזוקה; לחצו      כדי לשוב למצב  

)לפרטים נוספים, ראה "הודעות שגיאה ותחזוקה" בע"מ 258(.  

הערה  
.ARPHIC TECHNOLOGY CO.,LTD המוצר מאמץ את הגופן של
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מסך הגדרות

לחצו על         )הגדרות( כדי לבדוק ולגשת לכל הגדרות המכשיר.

הגדרה כללית 	
לחצו לגישה לתפריט ההגדרות המלא .

הגדרות קיצור דרך  	
 לחצו להגדרת קיצורי דרך. 

למידע נוסף ראה "הגדרות קיצורי דרך )ADS-2800W / ADS-3600W)" בע"מ 10.

רשת 	
לחצו לגישה להגדרות רשת.

מידע על המכשיר 	
לחצו לבדיקת המידע על המכשיר.

הגדרה ראשונית 	
לחצו לגישה לתפריטי 

Date & Time, Scan offset correction, Reset -וLocal Language.

פעולות בסיסיות

לחצו באצבעכם על מסך המגע כדי להפעילו. לתצוגה ולגישה לכל מסכי התפריטים או האפשרויות, הזיזו שמאלה, 
ימינה, למעלה, למטה או לחצו על ►◄ או ▲▼ לגלילה בתפריטים.

חשוב  
לא ללחוץ על מסך המגע עם עצם חד כעט או עיפרון. הדבר עלול לגרום לנזק למכשיר.

 USB הדוגמה הבאה מציגה כיצד לשנות הגדרת מכשיר. בדוגמה זו, הגדרת גודל המסמך בסריקה לכונן 
.Auto-משתנה  ל

.Scan 3 הזיזו שמאלה או ימינה, או לחצו על ► או ◄ להצגת

.to USB לחצו על

.Options לחצו על

.Document Size לחצו על ▲ או ▼ להצגת

.Document Size לחצו על

.Auto לחצו על ▲ או ▼ להצגת

.Auto לחצו על

הערה  
לחצו על          כדי לשוב למסך או לתפריט הקודם.

1

2

3

4

5

6

7
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)ADS-2800W / ADS-3600W הגדרות קיצורי דרך )דגמי
 ניתן להוסיף את הגדרות הסריקה והחיבור לאינטרנט שאתם משתמשים בהן לעתים תכופות ביותר על ידי 

 הגדרתן כקיצורי הדרך שלכם.  לאחר מכן תוכלו להשתמש בהגדרות אלו במהירות ובקלות. 
ניתן להוסיף עד 48 קיצורי דרך.

הוספת קיצורי דרך לסריקה

ההגדרות הבאות יכולות להיכלל בקיצור דרך של סריקה:

למחשב הגדרה
אישי

לכונן 
USB

לשרת 
דוא”ל

לשרת 
FTP/
SFTP

לשרת לרשת
SharePoint

-----PC Name )שם מחשב אישי(   

---sided Scan-2 )סריקה דו-צדדית(

-----Scan Settings )הגדרות סריקה(

---Scan Type)סוג סריקה(

---Resolution )רזולוציה( 

---File Type )סוג קובץ(

---Document Size )גודל מסמך(  

---File Name- )שם קובץ(

---File Name Style - )סגנון גופן שם קובץ( 

---File Size- )גודל קובץ(  

---Auto Deskew )יישור אוטומטי(  

---Skip Blank Page )דילוג על דפים ריקים( 

---Brightness )בהירות(

---Contrast )ניגודיות( 

---Colour- )צבע(  

---Black and White/Grey- )שחור-לבן/אפור(

---Skip blank page sensitivity)דילוג על דפים ריקים(  

---Margin Settings- )הגדרות שוליים(

Profile name*1--- )שם פרופיל(

*1 הגדרת שם הפרופיל מכילה פריטים רבים. למידע נוסף, ראה המדריך למשתמש לרשת. 

לחצו על                        .

לחצו על לשונית מ-1 עד 8.

לחצו על       היכן שברצונכם להוסיף קיצור דרך.

 הזיזו את המסך למעלה או למטה או לחצו על ▲ או ▼ להצגת סוג הסריקה שברצונכם לבצע, 
ואז לחצו עליה. 

1

2

3

4
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בצעו את אחת הפעולות הבאות:

אם לחצתם על סריקה to usb, קראו את המידע על מסך המגע, ולחצו על OK כדי לאשרו.לכו לשלב    .	 
 אם לחצתם על to E-mail Server, קראו את המידע על מסך המגע ולחצו על OK כדי לאשרו. 	 

לכו לשלב     .
אם לחצתם to ocr, to File, to Image  או to E-mail, קראו את המידע על מסך המגע, 	 

ולחצו על OK  כדי לאשרו. לכו לשלב     .
אם לחצתם על to ftp/sftp, to Network או to SharePoint , קראו את המידע על מסך 	 

המגע, ולחצו על OK  כדי לאשרו. 
הזיזו את המסך למעלה או למטה או לחצו על ▲ או ▼ להצגת שם הפרופיל ולחצו עליו.

לחצו על OK לאישור שם הפרופיל שבחרתם. לכו לשלב     .

הערה  
 להוספת קיצור דרך אל to ftp/sftp, to Network או  to SharePoint  צריך ליצור קודם 

שם פרופיל.

בצעו את אחת הפעולות הבאות:

להזנת כתובת דוא"ל ידנית, לחצו על Manual. הזינו את כתובת הדוא"ל באמצעות המקלדת שעל מסך 	 
ADS-2800W/( המגע של המכשיר. )לעזרה בהזנת טקסט באמצעות מסך המגע ראה "הזנת טקסט

ADS-3600W)" בע"מ 280.
.OK לחצו על

 להזנת כתובת דוא"ל מפנקס הכתובות, לחצו על Address Book. הזיזו את המסך למעלה או למטה 	 
.OK או לחצו על ▲ או ▼ להצגת כתובת הדוא"ל הרצויה לכם ולחצו עליה. לחצו על

        לאחר אישור כתובת הדוא"ל שהזנתם, לחצו על OK. לכו לשלב    .

הערה  
לחצו על Detail כדי לצפות ברשימת הכתובות שהזנתם.

בצעו את אחת הפעולות הבאות:

 	:USB כאשר המכשיר מחובר למחשב אישי באמצעות חיבור
לחצו על OK כדי לאשר כי USB נבחר כשם המחשב האישי. לכו לשלב     .

כאשר המכשיר מחובר לרשת: 	 
 הזיזו את המסך למעלה או למטה או לחצו על ▲ או ▼ להצגת שם המחשב האישי ולחצו עליו. 

לחצו על OK לאישור שם המחשב האישי שבחרתם. לכו לשלב     .

.Options לחצו על

הזיזו את המסך למעלה או למטה או לחצו על ▲ או ▼ להצגת ההגדרות הזמינות, ואז לחצו על ההגדרה 
הרצויה לכם.

הזיזו את המסך למעלה או למטה או לחצו על ▲ או ▼ להצגת האפשרויות הזמינות להגדרה, ואז לחצו על 
האפשרות הרצויה לכם.

.OK חזרו על שלבים     ו-     עד לבחירת כל ההגדרות לקיצור דרך זה. לחצו על

5
8

6

7
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בדקו את ההגדרות שבחרתם:
לביצוע שינויים נוספים, שובו לשלב    .	 
 	.Save as Shortcut לסיום, לחצו על

.OK בדקו את ההגדרות על מסך המגע ולחצו על

הזינו שם לקיצור הדרך באמצעות המקלדת שעל מסך המגע של המכשיר. )לעזרה בהזנת טקסט באמצעות 
.OK בע"מ 280(. לחצו על "(ADS-2800W/ADS-3600W( מסך המגע ראה "הזנת טקסט

לחצו על OK לשמירת קיצור הדרך שלכם.

הוספת קיצורי דרך לחיבור לאינטרנט

ניתן לכלול את ההגדרות לשירותים הבאים בקיצור דרך של חיבור לאינטרנט:

 	Box
 	Google Drive™
 	Evernote® 
 	Evernote Business
 	Dropbox
 	OneDrive
 	OneNote

הערה  
יתכן כי קיימים שירותי אינטרנט נוספים או שמות שירותים שונו על ידי הספק מאז פרסום מסמך זה. 	 
להוספת קיצור דרך לאינטרנט, צריך לפתוח חשבון בשירות הרצוי )למידע נוסף, ראה מדריך חיבור לאינטרנט(.	 

לחצו על                        .

לחצו על לשונית מ-1 עד 8.

לחצו על       היכן שלא הוספתם קיצור דרך.

.to Web לחצו על

.OK אם מוצג מידע לגבי החיבור לאינטרנט, קראו את המידע ואשרו אותו באמצעות לחיצה על

הזיזו את המסך שמאלה או ימינה, או לחצו על ▶ או ◀ להצגת השירותים הזמינים, ואז לחצו על השירות 
הרצוי. 

לחצו על החשבון שלכם.
 אם החשבון זקוק לקוד PIN )מספר זיהוי אישי(, הזינו את קוד PIN לחשבון באמצעות המקלדת 

שעל מסך המגע של המכשיר.
.OK לחצו על

8
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לחצו על הפונקציה הרצויה לכם.

הערה  
הפונקציות שניתן להגדיר משתנות על פי השירות שנבחר. 

.OK קראו ואשרו את הרשימה המוצגת של הפונקציות שבחרתם, ואז לחצו על

הזינו שם לקיצור הדרך באמצעות המקלדת שעל מסך המגע של המכשיר. )לעזרה בהזנת טקסט באמצעות 
.OK בע"מ 280(. לחצו על ")ADS-2800W/ADS-3600W( מסך המגע ראה "הזנת טקסט

לחצו על OK לשמירת קיצור הדרך שלכם.

הוספת קיצורי דרך ליישומים

ניתן לכלול את ההגדרות לשירותים הבאים בקיצור דרך ליישומים:
 	NoteScan
 	Outline&Scan

הערה  
יתכן כי קיימים שירותי אינטרנט נוספים או שמות שירותים שונו על ידי הספק מאז פרסום מסמך זה. 

לחצו על                       .

לחצו על לשונית מ-1 עד 8.

לחצו על       היכן שלא הוספתם קיצור דרך.

.Apps לחצו על

.OK אם מוצג מידע לגבי החיבור לאינטרנט, קראו את המידע ואשרו אותו באמצעות לחיצה על

הזיזו את המסך שמאלה או ימינה, או לחצו על ▶ או ◀ להצגת היישומים הזמינים, ואז לחצו על היישום הרצוי. 

הערה  
היישומים הזמינים משתנים על פי השירות הנבחר.

לחצו על החשבון שלכם. אם החשבון זקוק לקוד PIN, הזינו את קוד PIN לחשבון באמצעות המקלדת שעל 
.OK מסך המגע של המכשיר. לחצו על

.OK קראו ואשרו את הרשימה המוצגת של היישומים שבחרתם, ואז לחצו על

הזינו שם לקיצור הדרך באמצעות המקלדת שעל מסך המגע של המכשיר. )לעזרה בהזנת טקסט באמצעות 
.OK בע"מ 280(. לחצו על "(ADS-2800W/ADS-3600W( מסך המגע ראה "הזנת טקסט

לחצו על OK לשמירת קיצור הדרך שלכם.
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הוספת קיצורי דרך לכרטיס זיהוי )דגםADS-3600W  בלבד(

לחצו על                         . 

לחצו על לשונית מ-1 עד 8 להצגת קיצור הדרך הרצוי לכם.  

לחצו ממושכות על לחצן קיצור הדרך.

.Register NFC לחצו על

הערה  
לא ניתן להשתמש באותו כרטיס זיהוי לקיצורי דרך שונים.	 
לשימוש בכרטיס הזיהוי לקיצור דרך אחר, בטלו קודם את רישום הכרטיס ואז רשמו אותו עם קיצור דרך חדש.	 

שינוי קיצורי דרך

ניתן לשנות את ההגדרות בקיצור דרך.

הערה  
לשינוי קיצור דרך לחיבור לאינטרנט, מחקו אותו קודם ואז הוסיפו קיצור דרך חדש.

)לפרטים נוספים, ראה "מחיקת קיצורי דרך" בע"מ 15 ו"הוספת קיצורי דרך לחיבור לאינטרנט" בע"מ 12(.

לחצו על                        . 

לחצו על לשונית מ-1 עד 8 להצגת קיצור הדרך שברצונכם לשנות. 

לחצו על קיצור הדרך הרצוי לכם, ואז לחצו על Options. ההגדרות לקיצור הדרך שבחרתם מוצגות.

שנו את ההגדרות לקיצור הדרך שבחרתם בשלב    . )למידע נוסף, ראה "הגדרות קיצורי דרך                    
)ADS-2800W/ADS-3600W(" בע"מ 10(.

.Save as Shortcut ולאחר מכן על ok כאשר סיימתם, לחצו על

לחצו על OK לאישור.

בצעו את אחת הפעולות הבאות:
 	.Yes למחיקת קיצור הדרך, לחצו על
לשמירת קיצור הדרך הקיים, לחצו על No להזנת שם קיצור דרך חדש. לכו לשלב     .	 

ליצירת קיצור דרך חדש, לחצו ממושכות על       למחיקת השם הנוכחי, ואז הזינו שם חדש באמצעות 
המקלדת שעל מסך המגע של המכשיר. )לעזרה בהזנת טקסט באמצעות מסך המגע ראה "הזנת טקסט                     

.OK בע"מ 280. לחצו על ")ADS-2800W/ADS-3600W(

לחצו על OK לאישור.
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עריכת שמות קיצורי דרך

ניתן לערוך שם קיצור דרך.

לחצו על      \                 .

לחצו על לשונית מ-1 עד 8 להצגת קיצור הדרך הרצוי לכם. 

לחצו ממושכות על לחצן קיצור הדרך.

.Rename לחצו על

לעריכת השם, לחצו ממושכות על       למחיקת השם הנוכחי, ואז הזינו שם חדש באמצעות המקלדת שעל 
ADS-2800W/( מסך המגע של המכשיר. )לעזרה בהזנת טקסט באמצעות מסך המגע ראה "הזנת טקסט

ADS-3600W)" בע"מ 280. 
.OK לחצו על

מחיקת קיצורי דרך

ניתן למחוק קיצור דרך.

לחצו על                        .

 לחצו על לשונית מ-1 עד 8 להצגת קיצור הדרך הרצוי לכם. 

לחצו ממושכות על לחצן קיצור הדרך.

לחצו על Delete למחיקת קיצור הדרך שבחרתם בשלב     .

לחצו על Yes לאישור.

אחזור קיצורי דרך

הגדרות קיצורי הדרך מוצגות על מסך קיצורי הדרך. לאחזור קיצור דרך, פשוט לחצו על שם קיצור הדרך.

לחצו על                        .

לחצו על לשונית מ-1 עד 8 להצגת קיצור הדרך הרצוי לכם. 

לחצו על לחצן קיצור הדרך.
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 Brother Utilities )Windows®( גישה למשגר יישומים
Brother Utilities       הוא משגר יישומים המציע גישה נוחה לכל יישומי Brother המותקנים על המחשב 

שלכם.

הפעילו את Brother Utilities למערכת ההפעלה שלכם:

 	  Windows® 7 / Windows Vista® / Windows® XP
.)All Programs > Brother >        )Brother Utilities( בחרו ,)Start(      לחצו על  

 	Windows® 8
הקישו או לחצו על       Brother Utilities ממסך Start או משולחן העבודה.

 	Windows® 8.1
 הזיזו את העכבר לפינה השמאלית התחתונה של מסך Start ולחצו על       )אם אתם משתמשים 

 ,Apps כאשר מופיע מסך .)Apps מלמטה להצגת מסך Start במכשיר   מבוסס-מגע, הזיזו את מסך
.)Brother Utilities(       הקישו או לחצו על

בחרו את המכשיר שלכם.

בחרו את הפעולה שברצונכם להשתמש בה. 

1

2

3
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)ADS-2400N / ADS-3000N( הגדרה כללית
הגדרת תאריך וזמן

.ControlCenter הפעילו את יישום

 	Windows® 
 1  לחצו על צלמית      )ControlCenter4( במגש המטלות ואז בחרו Open מתוך התפריט. 

חלון ControlCenter4 יופיע על המסך.   

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

1
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הערה 
.Device Settings לחצו על צלמית            )הגדרות( לגישה אל ,Advanced Mode אם נעשה שימוש במצב

מקינטוש	 
לחצו על צלמית      )ControlCenter2( בתוך הסרגל.    1 

חלון ControlCenter2 יופיע על המסך.   

.Device Settings לחצו על לשונית   2

 .Remote Setup יופיע חלון .Remote Setup לחצו על לחצן

הערה  
למידע נוסף על Remote Setup, ראה "הגדרת מכשיר Brother מהמחשב שלכם" בע"מ 232.

2
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בחרו Initial Setup בעץ הניווט.

 	Windows® 

 

3
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מקינטוש	 

.Date&Time בחרו
 אם הגדרתם Auto Daylight למצב הפעלה On, הזמן יכוון לשעה אחת קדימה באוויר ולשעה אחת 

אחורה בסתיו.

.OK לחצו על

4

5
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הגדרת זמן שינה

 .ControlCenter הפעילו את יישום

 	Windows® 
לחצו על צלמית      )ControlCenter4( במגש המטלות ואז בחרו Open מתוך התפריט.   1 

חלון ControlCenter4 יופיע על המסך.   

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

1
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הערה 
.Device Settings לחצו על צלמית            )הגדרות( לגישה אל ,Advanced Mode אם נעשה שימוש במצב

מקינטוש	 
לחצו על צלמית      )ControlCenter2( בתוך הסרגל.    1 

חלון ControlCenter2 יופיע על המסך.   

.Device Settings לחצו על לשונית  2

 .Remote Setup יופיע חלון .Remote Setup לחצו על לחצן

הערה  
למידע נוסף על Remote Setup, ראה "הגדרת מכשיר Brother מהמחשב שלכם" בע"מ 232.

2
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בחרו Initial Setup בעץ הניווט.

 	Windows® 

3
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מקינטוש	 

 בחרו את משך הזמן שעל המכשיר להיות במצב סרק לפני שיכנס למצב שינה. כדי להעיר את המכשיר 
בצעו את הפעולות הבאות:

לחצו על כל מקש	 
פתחו את המכסה העליון.	 
טענו את המסמך שלכם.	 
געו במסך	 
געו עם כרטיס הזיהוי בקורא תקשורת טווח אפס	 

.OK לחצו על

4

5
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בחרו את השפה שלכם

 .ControlCenter הפעילו את יישום

 	Windows® 
לחצו על צלמית      )ControlCenter4( במגש המטלות ואז בחרו Open מתוך התפריט.   1 

חלון ControlCenter4 יופיע על המסך.   

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

1
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הערה 
.Device Settings לחצו על צלמית            )הגדרות( לגישה אל ,Advanced Mode אם נעשה שימוש במצב

	 מקינטוש

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

.Device Settings לחצו על לשונית   2

.Remote Setup יופיע חלון .Remote Setup לחצו על לחצן 2
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בחרו Language בעץ הניווט.

 	Windows® 

3
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מקינטוש	 

.Language on Remote Setup בחרו את השפה שלכם מתוך הרשימה הנפתחת

.OK לחצו על

הערה  
נא לסגור את חלון Remote Setup לשמירת הגדרת השפה החדשה.

4

5
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הקצו את תכונת הסריקה למקש 1-3 של התקן הרשת

)ADS-2400N / ADS-3000N(

.ControlCenter הפעילו את יישום

 	Windows® 
לחצו על צלמית      )ControlCenter4( במגש המטלות ואז בחרו Open מתוך התפריט.   1 

חלון ControlCenter4 יופיע על המסך.   

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

1
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הערה 
.Device Settings לחצו על צלמית           )הגדרות( לגישה אל ,Advanced Mode אם נעשה שימוש במצב

מקינטוש	 
לחצו על צלמית      )ControlCenter2( בתוך הסרגל.   1 

.ControlCenter2 יופיע חלון  

.Device Settings לחצו על לשונית  2
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לחצו על לחצן Scan to Net Settings. חלון Web Based Management יופיע על המסך.

הערה  
אפשרות Scan to Network Device מופיעה רק אם בחרתם LAN בממשק החיבור במהלך ההתקנה.

בחרו Network Device )1, 2 או 3( היכן שברצונכם להקצות את תוכנת הסריקה לרשת.

הגדרהצלמית לוח הבקרה של המכשיר שלכם

Network Device 1

Network Device 2

Network Device 3

  Scan to Network, Scan to Sharepoint, Scan to FTP/SFTP, Scan to PC, WS Scan בחרו 
או None מתוך הרשימה הנפתחת Type למכשיר שבחרתם בשלב     .

בחרו שם פרופיל מהרשימה הנפתחת Destination למכשיר שבחרתם בשלב     .  

.Submit לחצו על
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)ADS-2800W / ADS-3600W הגדרה כללית )דגמי
הגדרת בהירות של תאורת הרקע

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

לחצו על        )הגדרות(.

.General Setup לחצו על

.LCD Settings לחצו על

.Backlight לחצו על

.Dark או  Light, Med לחצו על

לחצו על       .

הגדרת שעון העצר של תאורת הרקע

. Readyניתן להגדיר את משך הזמן שתאורת הרקע של מסך המגע ממשיכה לדלוק לאחר שמופיע מסך

לחצו על        )הגדרות(.

.General Setup לחצו על

.LCD Settings לחצו על

.Dim Timer לחצו על

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

לחצו על       .

הגדרת מסך הבית

.Shortcut 1-8 או  Scan 1-3 להגדרת Ready הגדירו את מסך 
 לדוגמאות למסכים אלו, ראה "מסך מגע LCD" בע"מ 6.

כאשר המכשיר במצב סרק, או אם לחצתם על      , על מסך המגע יופיע המסך שהגדרתם

לחצו על       )הגדרות(.

.General Setup לחצו על

.Screen Settings לחצו על

.Home Screen לחצו על

.Shortcut 1-8 או  Scan 1-3 לחצו על

לחצו על      .
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בחרו את השפה שלכם

לחצו על       )הגדרות(.

.Initial Setup לחצו על ▲ או ▼ להצגת

.Initial Setup לחצו על

.Local Language לחצו על

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

לחצו על       .

אחסון זיכרון

הגדרות התפריט שלכם מאוחסנות לצמיתות, ובמקרה של הפסקת חשמל רק הגדרות זמניות יאבדו. אם בחרתם 
Set New Default להגדרות הסריקה לכונן USB והסריקה לשרת דוא"ל המועדפות עליכם, הגדרות אלו לא 

 יאבדו. במהלך הפסקת חשמל המכשיר גם ישמור את הגדרות התאריך והזמן למשך 24 שעות לערך.

עוצמת ביפר

כאשר הגדרת הביפר מופעלת, המכשיר יצפצף בעת לחיצה על מקש או שגיאה. ניתן לבחור מבין מגוון רמות של 
עוצמת קול, מ-Low )נמוך( ועד High )גבוה( או לבחור Off )כבוי(. 

לחצו על        )הגדרות(.

.General Setup לחצו על

.Volume לחצו על

.Beep לחצו על

.Off או  Low, Med, High לחצו על

לחצו על       .
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שעון קיץ אוטומטי

ניתן להגדיר את המכשיר למעבר אוטומטי לשעון קיץ. הזמן מכוון שעה אחת קדימה באביב ושעה אחת אחורה 
. Date & Time בסתיו. וודאו כי הגדרתם את התאריך והזמן הנכון בהגדרות

:On לשינוי הגדרת שעון קיץ אוטומטי למצב הפעלה .Off הגדרת ברירת המחדל היא

לחצו על       )הגדרות(.

.Initial Setup לחצו על ▲ או ▼ להצגת

.Initial Setup לחצו על

.Date & Time לחצו על

.Auto Daylight לחצו על

.On לחצו על

 לחצו על       .

זמן שינה

ניתן להזין את משך הזמן שעל המכשיר להיות במצב סרק )הגדרה מרבית היא Mins 90 והגדרת ברירת 
המחדל היא Mins 10( עד שיכנס למצב שינה.  שעון העצר יופעל מחדש אם בוצעה פעולה כלשהי על המכשיר. 

לחצו על        )הגדרות(.

.General Setup לחצו על

.Ecology לחצו על

.Sleep Time לחצו על

הזינו את משך הזמן שעל המכשיר להיות במצב סרק לפני שיכנס למצב שינה. 

.OK לחצו על

לחצו על       .
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כיבוי אוטומטי

תכונת הכיבוי האוטומטי מפחיתה את צריכת החשמל. הגדירו את משך הזמן שעל המכשיר להיות במצב שינה 
לפני שיכבה באופן אוטומטי. כאשר תכונה זו מושבתת )Off(, צריך לכבות את המכשיר ידנית. להפעלת המכשיר 

לאחר שתכונת הכיבוי האוטומטי הושבתה, לחצו על        .

שעון העצר יופעל מחדש אם תבצעו את אחת הפעולות הבאות:

תלחצו על        .	 

תלחצו על כל לחצן.	 

תפתחו את מכסה מזין המסמכים האוטומטי.	 

לחצו על        )הגדרות(.

.General Setup לחצו על

.Ecology לחצו על

.Auto Power Off לחצו על

הזינו את משך הזמן שעל המכשיר להיות במצב סרק לפני שיכנס למצב כיבוי אוטומטי.

לחצו על      .

מצב כיבוי אוטומטי יופעל כאשר מתקיימים כל התנאים הבאים:

כבל הרשת אינו מחובר לשקע החשמל.  	

הרת"ם האלחוטית מושבתת.  	

.Off אינה מוגדרת למצב )Auto Power Off( הגדרת הכיבוי האוטומטי  	

המכשיר היה במצב שינה במשך יותר ממשך הזמן המוגדר.  	
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גילוי הזנת דפים רבים

הזנת דפים רבים מתרחשת כאשר המכשיר מזין דפים רבים בו-זמנית. כאשר תכונת גילוי הזנת דפים רבים 
מופעלת )On(, והמכשיר שלכם מגלה הזנת דפים רבים, צריך לוודא כי הנתונים שנסרקו עד כה נשמרו, ואז 

 להתחיל בסריקה שנית בדף הבא או בתחילת המסמך.

הערה  
)ADS-2400N / ADS-3000N( )בלבד USB סריקה לכונן(

אם בחרתם JPEG כסוג הקובץ, מכשיר Brother שלכם שומר את כל הנתונים שנסרקו לפני ששגיאת הזנת 
הדפים הרבים התרחשה.

לחצו על       )הגדרות(.

.General Setup לחצו על

.Multi-feed Detection לחצו על ▲ או ▼ להצגת

.Multi-feed Detection לחצו על

.)Off או( On לחצו על

לחצו על       .
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)ADS-2800W / ADS-3600W הגדרת נעילה )דגמי
הגדרת נעילה מאפשרת לכם להגדיר סיסמה כדי למנוע מאנשים אחרים לשנות בטעות את הגדרות המכשיר 

 שלכם. הקפידו לרשום את הסיסמה שלכם. אם שכחתם אותה, עליכם לאפס את הסיסמאות השמורות במכשיר 
.Brother או לפנות למנהל המערכת שלכם או לשירות הלקוחות של

כאשר הגדרת הנעילה מופעלת )On( אינכם יכולים לשנות את ההגדרות הבאות ללא סיסמה:

General Setup )הגדרה כללית(  	

Shortcut Settings )הגדרות קיצור דרך(  	

Network )רשת(  	

Machine Info. )מידע על המכשיר(  	

Initial Setup )הגדרה ראשונית(  	

Save as Shortcut )שמירה כקיצור דרך( בכל פעולות הסריקה אל  	

 Factory Reset-הגדרת ברירת מחדל חדשה( ו( Set New Default  	 
USB איפוס להגדרות ברירת מחדל( בסריקה לכונן(  

Address Book )פנקס כתובות(, Set New Default )הגדרת ברירת מחדל חדשה(   	 
ו-Factory Reset )איפוס להגדרות ברירת המחדל( לסריקה לשרת דוא"ל   

הגדרת הסיסמה

לחצו על        )הגדרות(.

.General Setup לחצו על

.Setting Lock לחצו על

 הזינו מספר בן ארבע ספרות לסיסמה מהמספרים 0-9. 
 .OK לחצו על

.:Verify הזינו מחדש את הסיסמה כאשר על מסך המגע מופיע
 .OK לחצו על

לחצו על       .
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שינוי הסיסמה

לחצו על        )הגדרות(.

.General Setup לחצו על

.Setting Lock לחצו על

.Set Password לחצו על

 הזינו את הסיסמה בת ארבע הספרות שלכם.
 .OK לחצו על

 הזינו מספר בן ארבע ספרות לסיסמה החדשה. 
 .OK לחצו על

 .:Verify הזינו מחדש את הסיסמה כאשר על מסך המגע מופיע 
 .OK לחצו על

לחצו על      .

הפעלה/השבתה של נעילת הגדרות

אם על מסך המגע מופיע Wrong Password, הזינו את הסיסמה הנכונה.

הפעלת נעילת הגדרות

לחצו על       )הגדרות(.

.General Setup לחצו על

.Setting Lock לחצו על

.Lock Off-On לחצו על

 הזינו את הסיסמה הרשומה בת ארבע ספרות באמצעות המקלדת שעל מסך המגע של המכשיר, 
 .OK ואז לחצו על

השבתת נעילת הגדרות 

לחצו על       .

 הזינו את הסיסמה הרשומה בת ארבע ספרות של מנהל המערכת באמצעות המקלדת שעל מסך המגע 
 של המכשיר. 
 .OK לחצו על

לחצו על       .
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 Secure Function Lock 3.0 הגדרת נעילה 
)ADS-2800W / ADS-3600W(

על ידי שימוש בתכונת Secure Function Lock ניתן להגביל את הגישה הציבורית לתכונות הבאות של מכשיר 
Brother שלכם:

סריקה למחשב אישי  	

FTP סריקה לשרת  	

סריקה לרשת  	

USB לסרוק לכונן  	

סריקה לאינטרנט  	

סריקה לשרת דוא"ל  	

SharePoint סריקה לשרת  	

סריקה לשירותי אינטרנט  	

יישומים  	

תכונה זו מונעת גם מהמשתמשים לשנות את הגדרות ברירת המחדל של המכשיר על ידי הגבלת הגישה 
להגדרות המכשיר.

 מנהל המערכת יכול להגדיר הגבלות למשתמשים יחידים לצד סיסמת המשתמש.

הערה  
 	 Web Based Management באמצעות כלי Secure Function Lock ניתן להגדיר את תכונת 

או Windows®( BRAdmin Professional 3 בלבד(.
רק מנהלי מערכת יכולים להגדיר הגבלות ולבצע שינויים לכל משתמש. 	 
 	)ADS-3600W לדגם( 

  השתמשו באימות כרטיס כדי לעבור למשתמש אחר ולגישה לפעולות כגון סריקה למחשב אישי, 
לסריקה לשרת FTP או סריקה לרשת.
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  Secure Function Lock 3.0 לפני תחילת השימוש בתכונת

 ניתן להגדיר את תצורת הגדרות Secure Function Lock באמצעות דפדפן אינטרנט. לפני שתתחילו, 
נא לבצע את הפעולות הבאות:

הפעילו את דפדפן האינטרנט שלכם.

 הזינו בסרגל הכתובות של הדפדפן שלכם את כתובת IP של המכשיר )או שם שרת ההדפסה שלכם(.
http://192.168.1.2 :לדוגמה 

ניתן להשתמש בצג המכשיר למציאת כתובת IP שלו.

הערה  
ניתן למצוא את כתובת IP של המכשיר ברשימת תצורות הרשת )ראה מדריך למשתמש ברשת(.	 
 	  ”SharedScanner“הזינו שם אחר כגון ,NetBIOS אם הנכם משתמשים במערכת שם תחום, או הפעלתם שם

.IP במקום כתובת
 	 http://SharedScanner:לדוגמה 

אם הפעלתם שם NetBIOS, ניתן להשתמש גם בשם הצומת.
 	 http://brwxxxxxxxxxxxx:לדוגמה 

ניתן למצוא את שם NetBIOS על צג המכשיר, מתחת לשם הצומת.
למשתמשי מקינטוש, גשו לכלי Web Based Management System על ידי לחיצה על צלמית המכשיר במסך	 

Status Monitor. למידע נוסף, ראה "ניטור סטאטוס המכונה מהמחשב שלכם )מקינטוש)" בע"מ 230.

הזינו את סיסמת מנהל המערכת בתיבת ההתחברות. )זוהי סיסמה להתחברות לדף האינטרנט של 
המכשיר(. לחצו על     .

הערה 
 אם הנכם משתמשים בדפדפן אינטרנט להגדרת תצורת הגדרות המכשיר בפעם הראשונה, הגדירו סיסמה 

)ראה מדריך למשתמש ברשת).

1
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 Secure Function Lock הפעלת/כיבוי

.Administrator לחצו על

.User Restriction Function לחצו על

 .Off או  Secure Function Lock בחרו

.Submit לחצו על

הערה 
צלמית Secure Function Lock מופיעה בחלקו העליון של המסך.
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 Web Based באמצעות כלי Secure Function Lock 3.0 הגדרת תצורת
 Management

הגדירו קבוצות עם הגבלות ומשתמשים עם סיסמה וכרטיס זיהוי1. ניתן להגדיר עד 100 קבוצות מוגבלות ו-100 
 Secure משתמשים באמצעות דפדפן אינטרנט. להגדרת דף האינטרנט, ראה "לפני שתתחילו להשתמש בתכונת

Function Lock 3.0" בע"מ 40, ופעלו על פי השלבים הבאים:

ADS-3600W 1  לדגם

.Administrator לחצו על

.Restricted Functions xx-xx לחצו על

.User List / Restricted Functions הזינו שם קבוצה אלפאנומרי )עד 15 תווים( בשדה

בשדות Scan to ו-Apps בטלו את תיבת הסימון להגבלת גישה לפעולות.

.Submit לחצו על

.User List xx-xx לחצו על

בשדה User List, הזינו את שם המשתמש עם עד 20 תווים.

בשדה PIN Number, הזינו סיסמה בת ארבע ספרות.

)ADS-3600W לדגם( 
בשדה Card ID, הקלידו את מספר הכרטיס )עד 16 תווים(1

1ניתן להשתמש במספרים 0-9 ובאותיות A-F )לא רגיש לרישיות(.
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בחרו User List / Restricted Functions לכל משתמש מהרשימה הנפתחת.

.Submit לחצו על

10

11
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)ADS-3600W הגדרות אימות כרטיס למשתמשים )לדגם

לפני הגדרת משתמשי אימות כרטיס, צריך להגדיר פעולות מוגבלות ורשימת משתמשים באמצעות דפדפן 
האינטרנט.

 "Web Based Management באמצעות כלי Secure Function Lock 3.0 למידע נוסף, ראה "הגדרת תצורת
בע"מ 42.

עברו למצב משתמש מוגבל באמצעות מסך המגע )למידע נוסף, ראה "מעבר למצב משתמש מוגבל 
באמצעות מסך המגע" בע"מ 46.

לחצו על                           . 

.Register Card לחצו על

געו עם הכרטיס בקורא תקשורת טווח אפס. על מסך המגע מופיע זיהוי הכרטיס.

.OK לחצו על

הערה  
לשינוי זיהוי הכרטיס, געו עם הכרטיס החדש בקורא תקשורת טווח אפס בשלב     .	 
אם הכרטיס בתוך מארז או כיסוי, יתכן שקורא תקשורת טווח אפס לא יוכל לגלות אותו. הוציאו תמיד את 	 

הכרטיס מהמארז או הכיסוי כאשר הנכם נוגעים עם הכרטיס בקורא תקשורת טווח אפס.

הגדרת ושינוי מצב משתמש ציבורי

מצב המשתמש הציבורי מגביל את הפעולות הזמינות לכל המשתמשים שאין להם סיסמה.

 Web Based Management להגדרת הגבלות למשתמשים ציבוריים, השתמשו בכלי 
או Windows®( BRAdmin Professional 3( )ראה מדריך למשתמש ברשת(

.Administrator לחצו על

.Restricted Functions xx-xx לחצו על
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בשורת Public Mode, בטלו את תיבת הסימון להגבלת הפעולה במצב משתמש ציבורי.

.Submit לחצו על

3

4
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החלפת משתמשים

 Secure Function כאשר Public הגדרה זו מאפשרת לכם להחליף בין משתמשים רשומים מוגבלים או מצב
Lock  מופעל.

החלפה למצב משתמש מוגבל באמצעות מסך המגע

 לחצו על                          או                           

)כאשר xxxxx הוא שם המשתמש(.

.Change User לחצו על

הזיזו את המסך למעלה או למטה או לחצו על ▲ או ▼ להצגת שם המשתמש שלכם. 

לחצו על שם המשתמש שלכם.

 הזינו את סיסמת המשתמש בת ארבע הספרות שלכם באמצעות המקלדת של מסך המגע.
 .OK לחצו על

הערה  
. Access Denied אם הזיהוי הנוכחי הנו מוגבל לפעולה הרצויה לכם, על מסך המגע יופיע

)ADS-3600W החלפה למצב משתמש מוגבל באמצעות קורא תקשורת טווח אפס )לדגם

לחצו על       כדי לשוב למסך הבית.

געו עם הכרטיס בקורא תקשורת טווח אפס.

.Authorization Succeeded כאשר התחברתם בהצלחה, על מסך המגע מופיע

הערה  
ניתן להתחבר באמצעות נגיעה עם הכרטיס על קורא תקשורת טווח אפס גם אם המכשיר מוגדר למצב ציבורי 	 

או משתמש אחר מחובר אליו.
אם הכרטיס בתוך מארז או כיסוי, יתכן שקורא תקשורת טווח אפס לא יוכל לגלות אותו. הוציאו תמיד את 	 

הכרטיס מהמארז או הכיסוי כאשר הנכם נוגעים עם הכרטיס בקורא תקשורת טווח אפס.

XXXXXPublic 1

1

2

2

3

3

4

5



47

החלפה למצב ציבורי באמצעות מסך המגע

 לחצו על                        .
)כאשר xxxxx הוא שם המשתמש(.

.Go to Public לחצו על

הערה  
לאחר שמשתמש מוגבל סיים להשתמש במכשיר, המכשיר שב למצב ציבורי לאחר דקה אחת.	 
אם הפעולה הרצויה לכם הנה מוגבלת לכל המשתמשים, על מסך המגע יופיע Access Denied ולאחריה 	 

יופיע מסך Change User. לא ניתן לגשת לפעולה. פנו אל מנהל המערכת שלכם לבדיקת הגדרות נעילת 
הפונקציות המאובטחת  שלכם.

1
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  Active Directory אימות מערכת 
)ADS-2800W / ADS-3600W דגמי(

 Active Directory אם אימות מערכת .Brother מגביל את השימוש במכשיר Active Directory אימות מערכת
מאופשר, לוח הבקרה של המכשיר ננעל. הגדרות המכשיר אינן ניתנות לשינוי עד שהמשתמש יזין זיהוי משתמש 

וסיסמה.

אימות מערכת Active Directory מאפשר לכם:
 LDAP להשיג את כתובת הדוא"ל של המשתמש משרת  	

להשיג את ספריית הבית של המשתמש ולהגדיר את ספריית האחסון לסריקה לרשת.  	

   Web Based Management באמצעות כלי Active Directory ניתן לשנות את הגדרת אימות מערכת 
.)Windows®( BRAdmin Professional 3 או

למידע נוסף על אימות מערכת Active Directory, ראה מדריך למשתמש לרשת. 

 Active Directory Authentication Lock הפעלת/השבתת

הפעילו את דפדפן האינטרנט שלכם.

 הזינו בסרגל הכתובות של הדפדפן שלכם את כתובת IP של המכשיר )או שם שרת ההדפסה שלכם(.
 /http://192.168.1.2 :לדוגמה 

ניתן להשתמש בצג המכשיר למציאת כתובת IP שלו.

.Administrator לחצו על

.User Restriction Function לחצו על

.Off או Active Directory Authentication בחרו

.Submit לחצו על

הערה  
 	.Active Directory כדי לאפשר אימות Active Directory צריך להגדיר את תצורת הגדרות שרת
נעילת לוח הבקרה מאופשרת רק אם תצורת שרת Active Directory מוגדרת כהלכה.	 
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)ADS-2800W / ADS-3600W( LDAP אימות
אימות LDAP מגביל את השימוש במכשיר Brother שלכם. הגדרות המכשיר אינן ניתנות לשינוי עד שהמשתמש 

יזין זיהוי משתמש וסיסמה.

 למידע נוסף על אימות LDAP ראה מדריך למשתמש לרשת. 

 LDAP Authentication Lock הפעלת/השבתת

הפעילו את דפדפן האינטרנט שלכם.

הזינו בסרגל הכתובות של הדפדפן שלכם את כתובת IP של המכשיר )או שם שרת ההדפסה שלכם(. 
 http://192.168.1.2/ :לדוגמה 

ניתן להשתמש בצג המכשיר למציאת כתובת IP שלו.

.Administrator לחצו על

.User Restriction Function לחצו על

.Off או LDAP Authentication בחרו

.Submit לחצו על
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מפרטי מסמכים2

מסמכים מקובלים
הערה 

נא לא לטעון מסמכים עם דפים בעובי או איכות נייר שונים.

נייר סטנדרטי

51-297 מ”מאורך  

51-215.9 מ”מרוחב 
27-413 גר’/מ”רמשקל1

0.05-0.26 מ”מעובי
לסריקת מסמכים דקים יותר, השתמשו בגיליון הזנה.

עד 50 דפים ופחות מ-5 מ”ממספר דפים מרבי

 A4 210 x 297גודל נייר סטנדרטי

A5148 x 210

A6105 x 148

A774 x 105

A852 x 74

B5182 x 257

B6128 x 182

B791 x 128

B864 x 91

Legal215.9 x 355.6

Mexican Legal215.9 x 339.9

India Legal215 x 245

Letter215.9 x 279.4

1 להשגת הביצועים הטובים ביותר מומלץ להשתמש בגיליון הזנה למסמכים של בין 27-39  גר'/מ"ר

נייר עבה

51-297 מ”מאורך  

51-215.9 מ”מרוחב 

210-413 גר’/מ”רמשקל

0.26-0.5 מ”מעובי

פחות מ-5 מ”ממספר דפים מרבי

מ”מ

מ”מ

מ”מ

מ”מ

מ”מ

מ”מ

מ”מ

מ”מ

מ”מ

מ”מ

מ”מ

מ”מ

מ”מ
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נייר ארוך

297-355.6 מ”מאורך  

51-215.9 מ”מרוחב 

40-209 גר’/מ”רמשקל

0.06-0.26 מ”מעובי
לסריקת מסמכים דקים יותר, השתמשו בגיליון הזנה.

עד 40 דפים ופחות מ-4 מ”ממספר דפים מרבי

הערה  
 	  Document Size או Scan Size בהגדרת Long Paper לסריקת מסמך של בין 355.6-5,000 מ"מ, בחרו

בתיבת הדו-שיח של ההגדרות.
האורך המרבי ישתנה על פי הרזולוציה ופורמט הקובץ בעת הסריקה.	 

כרטיס פלסטיק

)ISO( מ”מגודל x 54.0 85.6

פלסטיק )PET(חומר

כרטיסי פלסטיק, כגון רישיון נהיגה או כרטיס חבר מועדוןסוג

עד 1.4 מ”מעובי

עד 5 כרטיסים ופחות מ-5.0 מ”ממספר דפים מרבי

הערה  
  Plastic Card Mode ניתן לסרוק ולשמור כרטיס פלסטיק במחשב שלכם כקובץ תמונה. בחרו את תיבת הסימון

בתיבת הדו-שיח של ההגדרות.

גיליון הזנה

עובי כולל אינו עולה על 0.6 מ”מ )מסמך אחד של 0.3 מ”מ וגיליון ההזנה(.עובי

1 דףמספר דפים מרבי

הערה  
ניתן להשתמש בגיליון הזנה בעת שמירת התמונה הסרוקה במחשב שלכם. לא ניתן להשתמש בגיליון הזנה 
בסריקה לכונן הבזק USB. בחרו את תיבת הסימון Carrier Sheet Mode בתיבת הדו-שיח של ההגדרות.
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מסמכים בלתי מקובלים
יתכן כי סוגי המסמכים הבאים לא ייסרקו כהלכה:

מסמכים עם נייר העתקה מצורף  	

מסמכים כתובים בעיפרון  	

מסמכים בעובי לא אחיד, כמעטפות  	

מסמכים עם קפלים או סלסולים גדולים  	

מסמכים שנעשה בהם שימוש בנייר העתקה  	

מסמכים שנעשה בהם שימוש בנייר מצופה  	

תצלומים )נייר צילום(  	

מסמכים שהודפסו על נייר מחורר  	

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

מסמכים עם תצלומים, פתקים או מדבקות צמודים להם  	

מסמכים שנעשה בהם שימוש בנייר העתקה נטול פחמן  	

מסמכים על נייר שורות לקלסר או כל נייר אחר עם חורים  	

מסמכים עם אטבים או סיכות שדכן  	

מסמכים עם דיו רטוב  	

אריגים, גיליונות מתכתיים או שקפים  	

חומרי הדפסה מבריקים או שקופים  	

מסמכים החורגים מהעובי המומלץ   	

חשוב  
ניירות נטולי פחמן מכילים חומרים כימיים שעלולים להזיק לגלגלות )לדוגמה, גלגלת הזנה הנייר(. אם תקיעות 	 

נייר מתרחשות לעתים קרובות, נקו את גלגלת ההיפוך וגלגלת הזנת הנייר )ראה "ניקוי הסורק והגלגלות" בע"מ 
238(. תוחלת החיים של גלגלת ההיפוך וגלגלת הזנת הנייר עלולה להתקצר אם נעשה בהן שימוש עם ניירות 

המכילים חומרים כימיים לעומת סריקת נייר המכיל עץ.
תוחלת החיים של גלגלת ההיפוך וגלגלת הזנת הנייר עלולה להתקצר אם נעשה בהן שימוש לסריקת דפים 	 

המכילים עץ לעומת סריקת נייר נטול עץ.
גלגלת ההיפוך וגלגלת הזנת הנייר עלולות להינזק כאשר תצלום או דבקית על מסמך נוגעים בחלקים אלו 	 

במהלך הסריקה.
משטח המסמך עלול להינזק בעת סריקת דפים מבריקים כגון תצלומים.	 
יתכן כי הנזק שנגרם כתוצאה משימוש בכל סוגי המסמכים הבלתי מקובלים עם מכשיר Brother שלכם לא יהיה 	 

מכוסה על ידי האחריות.
.
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קיבולת טעינה

מספר הדפים שניתן לטעון במוליכי הנייר נקבע על פי גודל הנייר ומשקל הנייר. ראה גרף למטה.

קיבולת )דפים( לעומת סוג נייר

25405264758090104127157209256413סוג נייריחידה

קיבולת 
)דפים(

A4, LTR50505050505044383125191610

LGL-41414141413631262116138

משקל נייר )גר'/מ"ר(

ם( 
פי

)ד
ת 

ול
יב

ק
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שטח לא לחירור

שגיאה עלולה להופיע אם המסמך שלכם מכיל חורים מנוקבים בשטח המוצלל בכחול בהיר באיור הבא:

 

הערה  
המצב המתואר לעיל מתקיים כאשר המסמך מונח במרכז גלגלת הזנת הנייר.

צד קדמי

3540

למעלה

למטה

מרכז )יחידה: מ"מ(

נקודת ייחוס

כיוון הזנה
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תנאים להזנת דפים רבים

הזנת דפים רבים מהווה שגיאה כאשר שני דפים או יותר מוזנים באמצעות מזין המסמכים האוטומטי בבת אחת. 
הזנת מסמכים רבים מתקיימת גם כאשר מתגלה מסמך באורך שונה.

גילוי הזנת דפים רבים נעשה על ידי בדיקת מידת החפיפה של המסמכים, אורך המסמכים, או שילוב של שניהם. 
לגילוי מדויק דרושים התנאים הבאים.

	 גילוי על ידי חפיפה
טעינת מסמכים במשקל נייר זהה בין מוליכי הנייר.	 
משקל נייר מתאים: בין 27-413 גר'/מ"ר.	 
אין לנקב חורים בטווח של 40 מ"מ ממרכז המסמך.	 
אין לצרף מסמכים אחרים בטווח של 40 מ"מ מעל מרכז המסמך.	 

הערה  
המצב המתואר לעיל מתקיים כאשר המסמך מונח במרכז גלגלת הזנת הנייר.	 
 בעת שימוש בגילוי על ידי חפיפה, סריקת מסמכים עבים, כגון כרטיסי פלסטיק, תתגלה באופן שגוי 	 

כהזנת דפים רבים.
לסריקת מסמכים אלו כהלכה, השביתו את פונקצית גילוי הזנת דפים רבים.

סריקת חבילת מסמכים מעורבת

התנאים הבאים מתקיימים בעת סריקת חבילת מסמכים מעורבת עם משקלי נייר, מקדמי חיכוך או גדלים שונים.

נא להקפיד לנסות קודם מספר דפים כדי לבדוק האם המסמכים ניתנים לסריקה.

כיוון נייר  	
התאימו את כיוון סיבי הנייר לכיוון ההזנה.

משקל נייר  	
ניתן להשתמש אך ורק בנייר במשקל של בין 40-413 גר'/מ"ר.

מקדם חיכוך  	
אנו ממליצים להשתמש באותו סוג נייר מאותו היצרן.

כאשר ניירות של יצרנים/מותגים שונים מעורבבים יחד, הדבר משפיע על ביצועי ההזנה שכן ההבדל במקדם 
החיכוך עולה.

אנו ממליצים להשתמש במקדמי חיכוך של בין 0.35-0.60 )ערך ייחוס למקדם חיכוך של נייר(.

מיקום המסמך  	
השתמשו בגדלי נייר המתאימים לרוחב של 93 מ"מ של גלגלת הזנת הנייר במרכז.
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גודל נייר  	
בעת סריקת חבילת מסמכים מעורבת המכילה ניירות בגדלים שונים, אי הזנת המסמכים כשהם ישרים עלולה 

לגרום לבעיות כגון תקיעות נייר או חלקי תמונות חסרים.
מומלץ לבדוק את המסמכים היטב לפני הסריקה וכן לבדוק את התמונה אם המסמך היה נטוי.

חשוב  
בעת סריקת חבילת מסמכים מעורבת המכיל דפים בגדלים שונים, המסמכים עלולים להיות נטויים כי מוליכי הנייר 

 בצדדים אינם באים במגע עם כל דף.

מסמכים שלא ניתן לסרוק בחבילת מסמכים מעורבת  	
סוגי המסמכים הבאים אינם ניתנים לשילוב באותה אצווה:   

נייר נטול פחמן	 
 	Bond נייר
מסמכים מחוררים	 
נייר תרמי	 
נייר עם ציפוי פחמן בצדו האחורי	 
 	OHP סרט
נייר העתקה	 
נייר סינתטי 	 

חשוב  
יתכן כי סוגי המסמכים הבאים לא ייסרקו כהלכה:

מסמכים מקומטים או פגומים	 
נייר דק )פחות מ-40 גר'/מ"ר(	 
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התראה

המלצות לשימוש בגיליון הזנה
מסמכים עם נייר העתקה מצורף  	

מסמכים כתובים בעיפרון  	

מסמכים צרים מ-51 מ"מ  	

	 מסמכים קצרים מ-70 מ"מ

דפים דקים מ-0.08 מ"מ  	

מסמכים בעובי לא אחיד, כמעטפות  	

מסמכים עם קפלים או סלסולים גדולים  	

מסמכים מקומטים או פגומים  	

מסמכים שנעשה בהם שימוש בנייר העתקה  	

מסמכים שנעשה בהם שימוש בנייר מצופה  	

תצלומים )נייר צילום(  	

מסמכים שהודפסו על נייר מחורר  	

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

מסמכים עם תצלומים, פתקים או מדבקות צמודים להם  	

מסמכים שנעשה בהם שימוש בנייר העתקה ללא פחמן  	

מסמכים על נייר שורות לקלסר או כל נייר אחר עם חורים  	 

  למניעת חתכים, נא לא להחליק או להעביר את ידכם או אצבעותיכם לאורך שולי גיליון ההזנה. 

חשוב  
למניעת התקמטות של גיליון ההזנה, נא לא לשים את גיליון ההזנה כשהוא חשוף לאור שמש ישיר או באזור 	 

הנתון לטמפרטורות גבוהות ולחות רבה. 
למניעת נזק לגיליון ההזנה, נא לא לקפל או למשוך אותו. לא להשתמש בגיליון הזנה פגום שכן הוא עלול לגרום 	 

לתוצאות סריקה לא נכונות.

חשוב  
 למניעת תקיעות מסמכים, נא לא לטעון את גיליון ההזנה הפוך. למידע נוסף, נא לעיין בהוראות המודפסות 	 

על גיליון ההזנה עצמו למידע נוסף או ראה "טעינת מסמכים" בע"מ 59.
 למניעת תקיעות מסמכים, נא לא לשים מספר מסמכים קטנים בתוך גיליון ההזנה בבת אחת. 	 

הכניסו מסמך אחד בלבד לגיליון ההזנה בכל עת.
 לא לכתוב על גיליון ההזנה שכן הכיתוב עשוי להיראות על המסמכים הסרוקים.  	 

אם גיליון ההזנה מתלכלך, נגבו אותו עם מטלית יבשה.
לא להשאיר מסמכים בגיליון ההזנה למשך פרקי זמן ממושכים, שכן ההדפסה שעל המסמכים עשויה לזלוג  	 

לגיליון ההזנה.
יתכן כי הנזק שנגרם כתוצאה משימוש בכל סוגי המסמכים הבלתי מקובלים עם מכשיר Brother שלכם לא יהיה 

מכוסה על ידי האחריות.
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הגדרת הסורק שלכם
משכו את מגש הפלט ומזין המסמכים האוטומטי הניתן להארכה החוצה מהמכשיר.

 התקינו בזהירות את מגש הפלט. אם מגש הפלט ארוך רק במקצת מגודל המסמך, יתכן כי סדר הדפים המקורי 
לא ישמר כשהם נפלטים החוצה מהסורק. 

הכנה לסריקה3
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טעינת מסמכים
מזין המסמכים האוטומטי יכול להכיל עד 50 דפים ולהזין כל דף בנפרד. השתמשו בנייר 80 גר'/מ"ר ואווררו תמיד 

את הדפים לפני הכנסתם למזין המסמכים האוטומטי.

חשוב  
בדקו שהמסמכים עם דיו או טיפקס יבשים לחלוטין.	 
אל תמשכו את המסמך במהלך הזנתו.	 
אל תשתמשו בנייר מסתלסל, מקומט, מקופל, קרוע, עם סיכות שדכן, אטבים, מודבק בדבק או בנייר הדבקה.	 
 אל תשתמשו בקרטון או אריג. 	 

 מסמכים בגודל סטנדרטי

התאימו את מובילי הנייר  לרוחב המסמך שלכם. 

אווררו את הדפים מספר פעמים בצדם הארוך והקצר כאחד. 

1
1

2
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סדרו את המסמכים בחבילה אחידה.

 שימו את הדפים כשהם פונים כלפי מטה והקצה העליון קודם במזין המסמכים האוטומטי בין מובילי הנייר 
עד שתרגישו שהם נוגעים בחלקו הפנימי של המכשיר. הזינו דפים דקים לאט ובזהירות למניעת התקפלות 

של שולי הדפים.

3

4
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כרטיסי ביקור

התאימו את מובילי הנייר  לרוחב המסמך שלכם. 

משכו את מגש הפלט החוצה עד שתראו את סימון הכרטיס החרוט.

1

1

2
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שימו את הכרטיס שלכם כשהוא פונה כלפי מטה והקצה העליון קודם במזין המסמכים האוטומטי בין מובילי 
הנייר עד שתרגישו שהוא נוגע בחלקו הפנימי של המכשיר. 

הערה  
ניתן לטעון עד 25 כרטיסי ביקור )עובי כולל של פחות מ-5 מ"מ בכל עת(.	 

3
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כרטיסי פלסטיק

התאימו את מובילי הנייר  לרוחב המסמך שלכם. 

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

הערה  
ניתן לטעון עד 25 כרטיסי פלסטיק )עובי כולל של פחות מ-5 מ"מ בכל עת(.	 
סוגים מסוימים של כרטיסי פלסטיק עלולים להישרט במהלך הסריקה.	 
יתכן שכרטיסים קשיחים לא יוזנו כהלכה.	 
אם משטח הכרטיס מלוכלך בכתמי שמן )לדוגמה, טביעות אצבעות( וכדומה, נגבו את הלכלוך לפני הסריקה.	 
 סריקת כרטיסי פלסטיק עלולה להתגלות באופן שגוי כהזנת דפים רבים.	 

כדי לסרוק מסמכים אלו כהלכה, השביתו את פונקצית גילוי הזנת דפים רבים.

1
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מסמכים ארוכים מהגודל הסטנדרטי

בדקו שהמסמכים עם דיו או טיפקס יבשים לחלוטין.

 התאימו את מובילי הנייר  לרוחב המסמך שלכם. 

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

הערה  
הזינו מסמך אחד בלבד בכל עת. 	 
תמכו במסמך בידכם אם המסמך ארוך ממזין המסמכים האוטומטי המוארך. 	 

1
1
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מסמכים שאינם מודפסים על נייר בגודל סטנדרטי

בדקו שהמסמכים עם דיו או טיפקס יבשים לחלוטין. 

קפלו את המסמך שלכם לחצי והכניסו אותו לגיליון ההזנה.

הערה  
שימו את המסמך במרכז גיליון ההזנה ויישרו את חלקו העליון של המסמך כך שיהיה מקביל לחלקו העליון של 

גיליון ההזנה. 

התאימו את מובילי הנייר  לרוחב גיליון ההזנה. 

1

2
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שימו את גיליון ההזנה בתוך מזין המסמכים בין המובילים כד שתרגישו אותו נוגע בחלקו הפנימי של 
המכשיר.

הערה  
להקטנת השטח הלבן במרכז הדף הסרוק, שימו את הקצה המקופל של המסמך המקורי קרוב לקצה גיליון 

ההזנה.

מסמכים עם עמודים בכפולות

פעלו על פי השלבים ב"מסמכים שאינם מודפסים על נייר בגודל סטנדרטי" בע"מ 65.

קבלות, גזירי עיתונים, תצלומים ומסמכים אחרים

בדקו שהמסמכים עם דיו או טיפקס יבשים לחלוטין.

הכניסו את המסמך לתוך גיליון ההזנה.

3
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הערה  
שימו את המסמך במרכז גיליון ההזנה ויישרו את חלקו העליון של המסמך כך שיהיה מקביל לחלקו העליון של 	 

גיליון ההזנה. 
אם הקבלה ארוכה מגיליון ההזנה, ניתן לקפלה בשני מקומות כדי שתהיה חופפת בעת הכנסתה לגיליון ההזנה.	 

התאימו את מובילי הנייר  לרוחב גיליון ההזנה. 

 שימו את גיליון ההזנה בתוך מזין המסמכים בין המובילים כד שתרגישו אותו נוגע בחלקו הפנימי 
של המכשיר.

1
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לפני הסריקה
לפני הסריקה, נא לוודא כי:

התקנתם את תוכנת Brother )חבילת MFL-Pro Suite( על פי השלבים במדריך ההגדרות המהיר.  	
אם מכשיר Brother שלכם מחובר באמצעות כבל רשת, נא לוודא כי כבל הממשק מאובטח פיסית.  	

לפני סריקת רשת
)Windows®( רישיון רשת

מוצר זה כולל רישיון מחשב אישי לעד שני משתמשים. 

  Nuance™ PaperPort™ 14SEהכוללת MFL-Pro Suite רישיון זה תומך בהתקנה של תוכנת 
 על עד 2 מחשבים אישיים ברשת. 

Windows®-הגדרת תצורת סריקת רשת ל

 בעת שימוש במכשיר באופן שונה מכפי שנרשם במקור למחשב שלכם במהלך התקנת חבילת תוכנה
MFL-Pro Suite, נא לפעול על פי השלבים הבאים:

בצעו את אחת הפעולות הבאות:
 	Windows® 7,Windows® 8 ,Windows® 8.1

לחצו על       )Brother Utilities(, ואז לחצו על הרשימה הנפתחת ובחרו את שם הדגם שלכם )אם 
.Scanners and Cameras בסרגל הניווט השמאלי, ואז לחצו על SCAN טרם נבחר(. לחצו על

 	Windows® XP, Windows® Vista
.Scanners and Cameras ולחצו על Control Panel בחרו ,)Start(      לחצו על תפריט

בצעו את אחת הפעולות הבאות:
Windows® XP 	

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

 Windows® 8.1-ו  Windows Vista®, Windows® 7, Windows® 8 	
.Properties לחצו על לחצן  

הכנת הרשת לסריקה עם המחשב שלכם4

1
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הערה  
)Windows® 8.1-ו Windows Vista®, Windows® 7, Windows® 8(

אם מופיע מסך User Account Control, נא לבצע את הפעולות הבאות:
 	.Yes או Continue למשתמשים עם זכויות מנהל מערכת: לחצו על

 	.Yes או OK למשתמשים בלי זכויות מנהל מערכת: הזינו את סיסמת מנהל המערכת ולחצו
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לחצו על לשונית Network Setting ובחרו את שיטת החיבור המתאימה. 

נא לציין את כתובת המכשיר שלכם

.OK או Apply ואז לחצו על IP Address של המכשיר בתוך IP הזינו את כתובת

נא לציין את שם המכשיר שלכם

1  הזינו את שם הצומת של המכשיר שלכם בתוך Node Name, או לחצו על Browse ובחרו את המכשיר   
שברצונכם להשתמש בו.  

.OK 2 לחצו על

3
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 .Display Name והזינו את שם המחשב שלכם בשדה Scan To Button לחצו על לשונית 
 על מסך המגע של המכשיר מופיע השם שהזנתם. הגדרת ברירת המחדל היא שם המחשב שלכם. 

ניתן להזין כל שם שתבחרו.

)ADS-2800W / ADS-3600W(
Pin number בן ארבע ספרות בתוך שדות PIN למניעת קבלת מסמכים בלתי רצויים, הזינו 

.Retype Pin number-ו
 PIN מסך המגע של המכשיר מבקש מכם להזין ,PIN אם שלחתם נתוני סריקה למחשב המוגן על ידי 

לפני שניתן יהיה לסרוק את המסמך ולשלוח אותו למחשב.

4
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הגדרת תצורת סריקת רשת למקינטוש

אם פעלתם על פי שלבי התקנת הרשת במדריך ההגדרות המהיר, מכשיר Brother שלכם התווסף לרשת באופן 
.ControlCenter2 אוטומטי. אחרת, נא להוסיפו לרשת שלכם באמצעות

 .TCP/IP כדי להשתמש במכשיר כסורק רשת, יש להגדיר את תצורת המכשיר עם כתובת 
ניתן להגדיר או לשנות את הגדרות הכתובת מלוח הבקרה. 

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

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

לחצו על לחצן +. מופיע חלון ההגדרות. 

1
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.Add בחרו את המכשיר שלכם מהרשימה, לחצו על

הערה 
ניתן גם לבחור את המכשיר שלכם על ידי הזנת כתובת IP. לחצו על IP והזינו את כתובת IP של המכשיר שלכם.

 .Add לחצו על

הערה 
.Scan Key Setting של המכשיר, ניתן גם להגדיר את תצורת IP בעת הזנת כתובת

בחרו את תיבת הסימון Scan Key Setting להגדרת האפשרויות הבאות:
 	 .Display Name לסריקה מלוח הבקרה של המכשיר למחשב שלכם, הזינו את שם המחשב שלכם בשדה

לדגמי ADS-2800W / ADS-3600W, השם שהזנתם יופיע כאפשרות היעד על מסך המגע של המכשיר שלכם

 	)ADS-2800W / ADS-3600W( 
 ,Enable PIN code protection למניעת קבלת מסמכים סרוקים בלתי רצויים, בחרו תיבת סימון 

.Verify והזינו אותו מחדש בשדה PIN code שלכם בשדה PIN הזינו את

4
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 BRAdmin הפעלת תוכנית שירות

אם התקנתם אתBRAdmin Light או BRAdmin Professional 31, לחצן BRAdmin מאפשר לכם לפתוח את 
.BRAdmin Professional 31 או BRAdmin Light תוכנית שירות

 .Brother היא תוכנית שירות להגדרה ראשונית של המכשירים המחוברים לרשת של BRAdmin Light 
היא יכולה גם לחפש מוצרי Brother בסביבת TCP/IP, לגלות את הסטאטוס ולהגדיר את התצורה של הגדרות 

רשת בסיסיות, כגון כתובת IP. למידע על התקנת BRAdmin Light מהתקליטור המצורף, ראה מדריך למשתמש 
ברשת.

 BRAdmin Professional 31 אם אתם זקוקים לניהול מכשיר מתקדם יותר, השתמשו בגרסת תוכנית השירות
 .solutions.brother.com הזמינה להורדה מאתר

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

.Device Settings לחצו על לשונית

 BRAdmin Professional 31 או BRAdmin Light תיבת הדו-שיח של תכנית שירות .BRAdmin לחצו על
תופיע על המסך.

הערה  
)®Windows בלבד(

 אם התקנתם את BRAdmin Light ו-BRAdmin Professional יחד, ControlCenter4 יפעיל את 
.BRAdmin Professional 3 

Windows® 1 בלבד.

1
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ניתן לסרוק בשיטות הבאות: 

שימוש במחשב שלכם  	
שימוש בלוח הבקרה של המכשיר  	

ההגדרות הזמינות משתנות על פי השיטה שבחרתם. ראה טבלה ב"נספח" בע"מ 293 להגדרות הזמינות לכל 
שיטה.

לפני הסריקה5
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)Windows®( ControlCenter4 שינוי ממשק המשתמש של
ControlCenter4 היא תוכנת שירות המאפשרת לכם גישה מהירה וקלה ליישומים שאתם משתמשים בהם 

לעתים קרובות. באמצעות ControlCenter4 לא תצטרכו עוד להפעיל ידנית יישומים ספציפיים.

ControlCenter4  שולטת גם בהגדרות של           )לדגמי ADS-2400N / ADS-3000N(, או לחצן המחשב 
האישי )לדגמי ADS-2800W / ADS-3600W( על מכשיר Brother שלכם. למידע נוסף כיצד להגדיר את תצורת 

ההגדרות על המכשיר, ראה "שינוי הגדרות סריקה למחשב אישי )®Windows(" בע"מ 209.

לתוכנית ControlCenter4 שני מצבי הפעלה: Home Mode )מצב הבית( ו-Advanced Mode )מצב מתקדם(. 
ניתן לשנות את המצב בכל עת.

מצב הבית   	
מאפשר לכם לגשת לפונקציות העיקריות של המכשיר שלכם.

 Document Type אפשרות  1 
מאפשר לכם לבחור את סוג המסמך.   

 Custom Settings לחצן   2 
מאפשר לכם להגדיר את תצורת הגדרות הסריקה   

 Scan Size רשימה נפתחת   3 
מאפשרת לכם לבחור את גודל הסריקה.   

 Scan לחצן  4 
מתחיל בסריקה.   

 Image viewer  5 
מציג תמונה סרוקה.   

סריקה באמצעות המחשב שלכם6

5
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 Save לחצן  6 
שמירת תמונה סרuקה לתיקייה על הכונן הקשיח שלכם או טעינתו לשרת SharePoint כאחד מסוגי      

הקבצים  המוצגים ברשימת סוגי הקבצים.   

 Print לחצן   7 
מדפיס את המסמך הסרוק במדפסת שלכם.   

 Open with an Application לחצן   8 
סורק תמונה ישירות לעורך הגרפיקה שלכם.   

  Send E-mail לחצן   9 
סורק מסמך ליישום ברירת המחדל של הדוא"ל שלכם.   

OCR לחצן   10 
סורק מסמך וממירו לקובץ טקסט.   

	 מצב מתקדם
מעניק לכם שליטה רבה יותר על פרטי הפונקציות של המכשיר שלכם. ניתן גם להתאים פעולות סריקה 

בלחיצת לחצן אחת כדי לתת מענה לצורכי הסריקה שלכם.

 Image לחצן  1 
סורק מסמך ישירות לכל יישום צפייה/עריכה של תמונות.   

OCR לחצן   2 
סורק מסמך וממירו לקובץ טקסט.   

  E-mail לחצן   3 
סורק מסמך ליישום ברירת המחדל של הדוא"ל שלכם.   

 File 4  קובץ 
 SharePoint שמירת תמונה סריקה לתיקייה על הכונן הקשיח שלכם או טעינתו לשרת    

כאחד מסוגי הקבצים המוצגים ברשימת סוגי הקבצים.   

 Print לחצן   5 
מדפיס את המסמך הסרוק במדפסת שלכם.   

1 2 3 4 5
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:ControlCenter4 לשינוי מצב ההפעלה של

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

הערה 
אם צלמית      אינה מופיעה במגש המטלות, לחצו על        )Brother Utilities(, על שולחן העבודה שלכם, ואז 

לחצו על הרשימה הנפתחת ובחרו את שם הדגם שלכם )אם טרם נבחר(. 

.ControlCenter4 בסרגל הניווט השמאלי, ואז לחצו על SCAN לחצו על

.Mode Select ואז בחרו Configuration לחצו על

 .OK ולחצו על Advanced Mode או Home Mode בחרו

1
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)Windows®( במצב בית ControlCenter4 סריקה באמצעות
 קיימות חמש אפשרויות סריקה: Save )שמור(, Open with an Application )פתיחה עם יישום(,

 Send E-mail )שליחה לדוא"ל( ו-OCR )זיהוי תווים אופטי(. 
הסעיף הבא מציג בקצרה את פונקצית לשונית Scan. לפרטים נוספים על כל פונקציה, לחצו על       )עזרה(.

סריקה בסיסית

בחרו Document Type ו-Scan Size למסמך שלכם.

לחצו על        )סריקה(.

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

לחצו על אחת הצלמיות הבאות:

	                 )שמור(

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

	             )הדפסה(

 .OK בחרו את המדפסת שלכם מהרשימה הנפתחת, הגדירו את תצורת הגדרות המדפסת ולחצו על
המסמך הסרוק יודפס.

	           )פתיחה עם יישום(

.OK בחרו את היישום מהרשימה הנפתחת ולחצו על 
התמונה תופיע ביישום שבחרתם.

הערה  
 אם התקנתם את יישום Evernote במחשב שלכם, ניתן לבחור Evernote מתוך הרשימה הנפתחת וללחוץ 

 .Evernote לטעינת הנתונים הסרוקים ישירות אל OK על

	           )שליחת דוא"ל(

.OK הגדירו את תצורת הגדרות הקובץ המצורף ולחצו על 
יישום ברירת המחדל של הדוא"ל שלכם מציג את התמונה ומצרף אותה לדוא"ל חדש.

	          )זיהוי תווים אופטי(

.OK הגדירו את תצורת זיהוי התווים האופטי ולחצו על 
היישום שבחרתם ייפתח עם נתוני הטקסט המומרים. 
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סריקת מסמכים באמצעות גיליון הזנה

טענו את המסמך שלכם לגיליון ההזנה, וטענו את גיליון ההזנה למכשיר )ראה "קבלות, גזירי עיתונים, 
תצלומים ומסמכים אחרים" בע"מ 66(.

הערה  
טענו גיליון הזנה אחד בלבד בכל עת. 

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

הערה 
אם צלמית      אינה מופיעה במגש המטלות, לחצו על        )Brother Utilities(, על שולחן העבודה שלכם, 
ואז לחצו על הרשימה הנפתחת ובחרו את שם הדגם שלכם )אם טרם נבחר(. לחצו על SCAN בסרגל הניווט 

.ControlCenter4 השמאלי, ואז לחצו על

.Scan לחצו על לשונית
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   .Custom Settings ואז לחצו על לחצן Document Type בתוך אפשרות Custom בחרו 
.Scan Settings על המסך תופיע תיבת הדו-שיח

.Carrier Sheet Mode בחרו את תיבת הסימון

.Scan Size מהרשימה הנפתחת Auto בחרו גודל סריקה מלבד

 )ControlCenter4( הגדירו את תצורתן של הגדרות אחרות בעת הצורך )ראה "שינוי הגדרות סריקה
)®Windows)" בע"מ 99.

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

הערה   
אם תיבת הדו-שיח Scanning Completed אינה מופיעה וברצונכם להציג את מספר העמודים שנסרקו, סמנו 

.Advanced Settings בתוך Display Scanning Results את תיבת הסימון

בצעו את אחת הפעולות הבאות:

לחצו על לחצן               )שמור( לשמירת הנתונים שנסרקו. ראה "סריקה בסיסית" בע"מ 79.	 

לחצו על לחצן            )הדפסה( להדפסת הנתונים שנסרקו. ראה "סריקה בסיסית" בע"מ 79.	 

 לחצו על לחצן          )פתיחה עם יישום( לפתיחת הנתונים שנסרקו ביישום אחר. 	 

ראה "סריקה בסיסית" בע"מ 79.

 לחצו על לחצן          )שליחת דוא"ל( לצירוף הנתונים הסרוקים לדוא"ל. 	 

ראה "סריקה בסיסית" בע"מ 79.

 לחצו על לחצן          )זיהוי תווים אופטי( כדי לסרוק לקובץ טקסט הניתן לעריכה.	 
ראה "סריקה בסיסית" בע"מ 79.
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סריקת כרטיסי פלסטיק

טענו כרטיס פלסטיק )ראה "כרטיסי פלסטיק" בע"מ 63(. 

הערה  
טענו עד חמישה כרטיסי פלסטיק בכל עת.

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

.Scan לחצו על לשונית

   .Custom Settings ואז לחצו על לחצן Document Type בתוך אפשרות Custom בחרו 
.Scan Settings על המסך תופיע תיבת הדו-שיח

.Plastic Card Mode בחרו את תיבת הסימון של

 )ControlCenter4( הגדירו את תצורתן של הגדרות אחרות בעת הצורך )ראה "שינוי הגדרות סריקה
)®Windows)" בע"מ 99.
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7

8

 לחצו על לחצן          )סריקה(. המכשיר מתחיל לסרוק, ואז מופיעה תיבת הדו-שיח 
Scanning Completed. התמונה הסרוקה מופיעה ביישום הצפייה.

הערה   
 אם תיבת הדו-שיח Scanning Completed אינה מופיעה וברצונכם להציג את מספר העמודים שנסרקו, 

.Advanced Settings בתוך Display Scanning Results סמנו את תיבת הסימון

בצעו את אחת הפעולות הבאות:

לחצו על לחצן              )שמור( לשמירת הנתונים שנסרקו. ראה ""סריקה בסיסית" בע"מ 79.	 

לחצו על לחצן            )הדפסה( להדפסת הנתונים שנסרקו. ראה "סריקה בסיסית" בע"מ 79.	 

 לחצו על לחצן          )פתיחה עם יישום( לפתיחת הנתונים שנסרקו ביישום אחר. 	 

ראה "סריקה בסיסית" בע"מ 79.

לחצו על לחצן          )שליחת דוא"ל( לצירוף הנתונים הסרוקים לדוא"ל. ראה "סריקה בסיסית" בע"מ 79.	 

לחצו על לחצן          )זיהוי תווים אופטי( כדי לסרוק לקובץ טקסט הניתן לעריכה. ראה "סריקה בסיסית" 	 
בע"מ 79.

הערה  
מצב Plastic Card Mode משתמש אוטומטית בהגדרות הבאות:

 	dpi 600   600 :רזולוציה
גודל מסמך: 2 ב-1 )אוטומטי(	 
סריקה דו-צדדית: מופעלת )כריכה בשוליים הקצרים(	 
יישור אוטומטי: מושבת	 
גילוי הזנת דפים רבים: מושבת	 
סיבוב תמונה אוטומטי: מושבת	 

תוצאת סריקהמתווה מקורי

x



84

SharePoint סריקת מסמכים לשרת

סרקו מסמכים ושימרו אותם בשרת SharePoint באמצעות תכונה זו. כדי להשתמש בתכונה זו, חברו את מכשיר 
  )ADS-2800W / ADS-3600W( שלכם לרשת עם גישה לאינטרנט באמצעות חיבור אלחוטי Brother 

או אתרנט.

טענו את המסמך שלכם )ראה "טעינת מסמכים בגודל סטנדרטי" בע"מ 59(.

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

.Scan לחצו על לשונית

בחרו את סוג המסמך.

שנו את גודל המסמך שלכם בעת הצורך.

 )ControlCenter4( הגדירו את תצורתן של הגדרות אחרות בעת הצורך )ראה "שינוי הגדרות סריקה
)®Windows)" בע"מ 99.

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

הערה   
אם תיבת הדו-שיח Scanning Completed אינה מופיעה וברצונכם להציג את מספר העמודים שנסרקו, סמנו 

.Advanced Settings בתוך Display Scanning Results את תיבת הסימון 

.Save לחצו על               )שמירה(. על המסך תופיע תיבת הדו-שיח
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 לחצו על הרשימה הנפתחת File Type ובחרו את סוג הקובץ. 

הערה  
 ,File Type מהרשימה הנפתחת Secure PDF )*.pdf( המוגן על ידי סיסמה, בחרו PDF לשמירת מסמך כקובץ

לחצו על       והזינו את הסיסמה.

בשדה File Name, הזינו תחילית לשם הקובץ שלכם בעת הצורך.

בשדה Scan Location, בחרו את לחצן הרדיו SharePoint, ואז הזינו את כתובת השרת שברצונכם 
לשמור את המסמכים הסרוקים.

.Connected לאישור החיבור לשרת.אז מופיעה ההודעה Connection Test לחצו על לחצן

הערה  
אם מופיעה תיבת הדו-שיח security, הזינו את שם המשתמש והסיסמה שלכם.

.OK אם מופיעה תיבת דו-שיח לגבי החיבור לאינטרנט, קראו את המידע ולחצו על .OK לחצו על 
המסמך הסרוק שמור בשרת היעד.

9
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)Windows®( במצב מתקדם ControlCenter4 סריקה באמצעות
חמש אפשרויות סריקה זמינות במצב מתקדם: Image )תמונה(, OCR )זיהוי תווים אופטי(, E-mail )דוא"ל(, 

File )קובץ( ו-Print )הדפסה(.
 הסעיף הבא מציג בקצרה את פונקצית לשונית Scan. לפרטים נוספים על כל פונקציה, לחצו על       )עזרה(.

סריקה בסיסית 

.Scan לחצו על לשונית

לחצו על אחת הצלמיות הבאות:

	            )תמונה(

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

	            )זיהוי תווים אופטי(

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

	            )שליחת דוא"ל(

.Scan הגדירו את תצורת הגדרות הקובץ המצורף ולחצו על 
יישום ברירת המחדל של הדוא"ל שלכם מציג את התמונה ומצרף אותה לדוא"ל חדש.

	            )קובץ(

.Scan תיקיית היעד( שלכם והגדרות אחרות. לחצו על( Destination Folder בחרו את 
התמונה תישמר בתיקייה שבחרתם

 	            )הדפסה(

.Scan בחרו את המדפסת שלכם מהרשימה הנפתחת, הגדירו את תצורת הגדרות המדפסת ולחצו על 
המסמך הסרוק יודפס.

הערה  
)לתמונה וזיהוי תווים אופטי(

 אם התקנתם את יישום Evernote במחשב שלכם, ניתן לבחור Evernote מתוך הרשימה הנפתחת וללחוץ 
 .Evernote לטעינת הנתונים הסרוקים ישירות אל OK על

1
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סריקה לתמונה

תכונת Scan to Image מאפשרת סריקת תמונות ישירות ליישום הגראפי שלכם לעריכת תמונות. 

.Scan לחצו על לשונית

 לחצו על            )תמונה(

.Image על המסך תופיע תיבת הדו-שיח

הגדירו את תצורת הגדרות הסריקה לפי הצורך. 
 	 Long-edge binding 2 ובחרו-sided Scanning לסריקת מסמך דו-צדדי סמנו את תיבת הסימון 

.Short-edge binding או
 לשינוי היישום שברצונכם להשתמש בו, בחרו ביישום המתאים מהרשימה הנפתחת 	 

.Target Application

.Scan לחצו על
יישום ברירת המחדל שלכם יופעל ויציג את התמונה. 

הערה  
אם בחרתם )Secure PDF )*.pdf מתוך רשימת File Type, תיבת הדו-שיח Set PDF Password תופיע על 

.OK ולחצו על Re-type Password-ו  Password המסך. הזינו את הסיסמה שלכם בתוך תיבות
.Scan to File-ו Scan to E-mail-ל Secure PDF )*.pdf( ניתן גם לבחור
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סריקה לזיהוי תווים אופטי

תכונת Scan to OCR מאפשרת לכם לסרוק ולהמיר מסמך לטקסט הניתן לעריכה על ידי כל יישום עיבוד 
תמלילים. ניתן לשנות את יישום ברירת המחדל של עיבוד התמלילים.

.Scan לחצו על לשונית

 לחצו על            )זיהוי תווים אופטי(

.OCR על המסך תופיע תיבת הדו-שיח

הגדירו את תצורת הגדרות הסריקה לפי הצורך. 
 	 Long-edge binding 2 ובחרו-sided Scanning לסריקת מסמך דו-צדדי סמנו את תיבת הסימון 

.Short-edge binding או
לשינוי יישום עיבוד התמלילים שברצונכם להשתמש בו, בחרו ביישום המתאים מהרשימה הנפתחת	 

.Target Application

.Scan לחצו על 
יישום ברירת המחדל של מעבד התמלילים שלכם יופעל ויציג את נתוני הטקסט המומרים.
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סריקה לדוא"ל

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

.Scan לחצו על לשונית

 לחצו על           )דוא"ל(.

.E-mail על המסך תופיע תיבת הדו-שיח

הגדירו את תצורת הגדרות הסריקה לפי הצורך. 
 	 Long-edge binding 2 ובחרו-sided Scanning לסריקת מסמך דו-צדדי סמנו את תיבת הסימון 

.Short-edge binding או

.Scan לחצו על 
יישום ברירת המחדל של הדוא"ל שלכם יופעל והתמונה תצורף לדוא"ל חדש. 

הערה  
תכונת הסריקה לדוא"ל אינה תומכת בשירותי דואר באינטרנט. השתמשו בתכונת הסריקה לתמונה או סריקה 

לקובץ לסריקת מסמך או תמונה ואז צרפו את קובץ הנתונים הסרוקים להודעת דוא"ל.
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סריקה לקובץ

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

.Scan לחצו על לשונית

לחצו על           )קובץ(.

.File על המסך תופיע תיבת הדו-שיח

הגדירו את תצורת הגדרות הסריקה לפי הצורך. 
 	 Long-edge binding 2 ובחרו-sided Scanning לסריקת מסמך דו-צדדי סמנו את תיבת הסימון 

.Short-edge binding או
 שינוי שם הקובץ, הזינו את שם הקובץ שברצונכם להשתמש בו למסמך )עד 100 תווים( 	 

בתיבת File Name. שם הקובץ יהיה שם הקובץ שהזנתם עם התאריך הנוכחי ומספר סידורי. 
בחרו את סוג הקובץ לתמונה השמורה מהרשימה הנפתחת File Type. ניתן לשמור את הקובץ בתיקיית 	 

ברירת המחדל, או לבחור את התיקייה המועדפת עליכם על ידי לחיצה על        )חיפוש(.
 כדי להראות היכן התמונה הסרוקה שמורה כאשר הסריקה הסתיימה, בחרו את תיבת הסימון	 

Show Folder. אם ברצונכם לציין את היעד של התמונה הסרוקה בכל סריקה, בחרו את תיבת הסימון 
.Show Save As Window

.Scan לחצו על 
התמונה תישמר בתיקייה שבחרתם.
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שינוי הגדרות ברירת המחדל של לחצן סריקה

 .Button settings לחצו עם המקש הימני של העכבר על הלחצן שברצונכם להגדיר ולחצו על 
.settings על המסך תופיע תיבת הדו-שיח

הגדירו את תצורתן של הגדרות אחרות לפי הצורך.

 לחצו על OK. ההגדרות החדשות שמורות כעת כהגדרות ברירת המחדל.

סריקת באמצעות גיליון ההזנה

טענו את המסמך שלכם לגיליון ההזנה, וטענו את גיליון ההזנה למכשיר )ראה "קבלות, גזירי עיתונים, 
 תצלומים ומסמכים אחרים" בע"מ 66(.

הערה  
טענו גיליון הזנה אחד בלבד בכל עת. 

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

.Scan בחרו את לשונית
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 לחצו על הלחצן שברצונכם להשתמש בו.         )תמונה(,          )זיהוי תווים אופטי(,         )דוא"ל(,        

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

.Carrier Sheet Mode בחרו את תיבת הסימון

.Scan Size מהרשימה הנפתחת Auto בחרו גודל סריקה מלבד

שנו הגדרות אחרות בעת הצורך )ראה "שינוי הגדרות סריקה )®ControlCenter4( (Windows)" בע"מ 99.

.Scan לחצו על לחצן 
המכשיר מתחיל לסרוק.

הערה  
 .Don’t show me again אם אינכם רוצים לראות את תיבת הדו-שיח של ההגדרות שנית, בחרו בתיבת הסימון
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סריקת כרטיסי פלסטיק

טענו כרטיס פלסטיק )ראה "כרטיסי פלסטיק" בע"מ 63(. 

הערה  
טענו עד חמישה כרטיסי פלסטיק בכל עת.

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

.Scan לחצו על לשונית

 לחצו על הלחצן שברצונכם להשתמש בו.         )תמונה(,          )זיהוי תווים אופטי(,         )דוא"ל(,        

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

1
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5

6

7

.Plastic Card Mode בחרו את תיבת הסימון של

שנו הגדרות אחרות בעת הצורך )ראה "שינוי הגדרות סריקה )®ControlCenter4( (Windows)" בע"מ 99.

.Scan לחצו על לחצן 
המכשיר מתחיל לסרוק.

הערה  
 אם אינכם רוצים לראות את תיבת הדו-שיח של ההגדרות שנית, בחרו בתיבת הסימון 	 

.Don’t show me again
מצב Plastic Card Mode  משתמש אוטומטית בהגדרות הבאות:	 

 	 dpi 600   600 :רזולוציה
גודל מסמך: 2 ב-1 )אוטומטי(	 
סריקה דו-צדדית: מופעלת )כריכה בשוליים הקצרים(	 
יישור אוטומטי: מושבת	 
סיבוב תמונה אוטומטי: מושבת	 
גילוי הזנת דפים רבים: מושבת	 

תוצאת סריקהמתווה מקורי

x
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SharePoint סריקת מסמכים לשרת

סרקו מסמכים ושימרו אותם בשרת SharePoint באמצעות תכונה זו. כדי להשתמש בתכונה זו, חברו את מכשיר
Brother שלכם לרשת עם גישה לאינטרנט באמצעות חיבור אלחוטי )ADS-2800W / ADS-3600W( או מחווט.

טענו את המסמך שלכם )ראה "טעינת מסמכים בגודל סטנדרטי" בע"מ 59(.

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

.Scan לחצו על לשונית

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

1

2

3
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בשדה Scan Location, בחרו את לחצן הרדיו SharePoint, ואז הזינו את כתובת השרת שברצונכם 
לשמור את המסמכים הסרוקים.

שנו הגדרות אחרות בעת הצורך )ראה  "שינוי הגדרות סריקה )®ControlCenter4( (Windows)" בע"מ 99.

 לחצו על לחצן Connection Test לאישור החיבור לשרת.
.Connected אז מופיעה ההודעה

הערה  
 אם מופיעה תיבת הדו-שיח security, קראו את המידע והזינו את שם המשתמש והסיסמה שלכם.

.OK אם מופיעה תיבת דו-שיח לגבי החיבור לאינטרנט, קראו את המידע ולחצו על .Scan לחצו על 
המסמך הסרוק שמור בשרת היעד.

5

6

7
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יצירת לשונית ControlCenter4( Custom במצב מתקדם( 
)Windows®(

ניתן ליצור עד שלוש לשוניות הכוללות עד חמישה לחצנים עם ההגדרות המועדפות עליכם.

יצירת לשונית בהתאמה אישית

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

לחצו על Configuration ואז בחרו Create custom tab. ניתן גם ליצור לשונית בהתאמה אישית על ידי 
.Create custom tab לחיצה עם המקש הימני של העכבר על אזור הלשונית ובחירת

אם ברצונכם לשנות את שם הלשונית בהתאמה אישית, לחצו עם המקש הימני של העכבר על הלשונית 
בהתאמה אישית ובחרו Rename custom tab. הזנת את השם החדש. השם מופיע בפינה השמאלית 

העליונה של הלשונית בהתאמה אישית.

הערה  
 ניתן גם לשנות את שם הלשונית בהתאמה אישית על ידי לחיצה על Configuration ולאחר מכן על	 

.Rename custom tab
ניתן ליצור עד שלוש לשוניות בהתאמה אישית.	 

1

2

3
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יצירת לחצן בהתאמה אישית בלשונית בהתאמה אישית 

צרו לשונית בהתאמה אישית. ראה "לשונית בהתאמה אישית" בע"מ 97.

 Create custom button לחצו עם המקש הימני של העכבר על הלשונית החדשה בהתאמה אישית ובחרו
.settings בחרו לחצן שברצונכם ליצור מהתפריט. על המסך תופיע תיבת הדו-שיח של ההגדרות

הערה  
ניתן גם להעתיק לחצן בהתאמה אישית באמצעות בחירת Copy custom button מהתפריט המופיע עם 	 

הלחיצה על המקש הימני של העכבר על הלשונית בהתאמה אישית.
 ניתן ליצור עד חמש לשוניות בהתאמה אישית.	 

.OK הזינו את שם הלחצן ושנו את ההגדרות בעת הצורך. לחצו על 
)אפשרויות ההגדרה עשויות להשתנות על פי הלחצן שיצרתם(.

הערה  
ניתן לשנות או למחוק את הלשונית, הלחצן או ההגדרות שיצרתם. לחצו על Configuration והמשיכו כפי 

שתתבקשו לעשות על גבי המסך.

1
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 )ControlCenter4( )Windows®( שינוי הגדרות סריקה
ניתן לשנות את ההגדרות הבאות: 

התכונה הרלוונטיתתיאורהגדרה

זיהוי תמונה
תווים 
אופטי

הדפסהקובץדוא”ל

File Type בחרו את סוג הקובץ שברצונכם להשתמש בו לנתונים
הסרוקים.
הערה  

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

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

בלבד(.
קובץ PDF בר חיפוש הוא פורמט קובץ הכולל את 	 

שכבת נתוני הטקסט מעל תמונה סרוקה. שכבה זו 
מאפשרת לכם לחפש את הטקסט בנתוני התמונה. 

צריך להגדיר את שפת זיהוי תווים אופטי בהגדרת 	 
זיהוי תווים אופטי כך שתתאים לשפה בקובץ PDF בר 

חיפוש.
לשמירת המסמך כקובץ PDF בר חיפוש, בחרו 	 

)Searchable PDF )*.pdf מתוך הרשימה הנפתחת
. File Type

לשמירת המסמך כקובץ PDF בר חיפוש, יש להתקין 	 
את Nuance™ PaperPort™ 14SE על המחשב 

שלכם.
 	 300x300 דחוס, בחרו PDF לשמירת מסמך כקובץ

 ,Resolution מתוך הרשימה הנפתחת  dpi 
)High Compression PDF )*.pdf מתוך הרשימה 

 24bit או True Grey ואת File Type הנפתחת
.Scan Type מהרשימה הנפתחת Colour

-כןכןכןכן

Target
Application

 Nuance™ PaperPort™ בחירת יישום היעד לרבות
14SE ו-Evernote  מהרשימה הנפתחת.

---כןכן

OCR
Language.כן-בחירת השפה המתאימה לטקסט המסמך הסרוק---

Printer 
Name

בחירת המדפסת שברצונכם להשתמש בה להדפסת 
הנתונים הסרוקים.

כן----

File Name לתמונה, זיהוי תווים אופטי או Change לחצו על לחצן
 דוא"ל. הזינו תחילית לשם הקובץ בעת הצורך. 

מספר התווים המרבי הוא 100.

-כןכןכןכן

Print 
Options

לחצו על לחצן Print Options להגדרת תצורת הגדרות 
המדפסת.

כן----

Show Save 
As Window

אם ברצונכם לציין את היעד של התמונה הסרוקה בכל 
 Show Save As סריקה, בחרו את תיבת הסימון

. Window

-כן---

Destination
Folder

לחצו על צלמית התיקייה לשינוי התיקייה שברצונם לשמור 
את המסמך הסרוק שלכם.

--כןכןכן
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התכונה הרלוונטיתתיאורהגדרה

זיהוי תמונה
תווים 
אופטי

הדפסהקובץדוא”ל

Scan
Location

בחרו אחד מיעדי הסריקה הבאים: 
 תיקייה	 

לחצו על צלמית התיקייה וחפשו את התיקייה שברצונם 
 Show לשמור את המסמך הסרוק שלכם. בחרו

Folder כדי להציג אוטומטית את תיקיית היעד לאחר 
הסריקה.

 	SharePoint 
הזינו את כתובת URL שברצונכם לשמור את המסמך 
הסרוק שלכם. לחצו על Connection Test לאישור 

היעד.

-כן---

File Size 
Priority

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

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

-כןכן-כן

PreScan לתצוגה מקדימה של התמונה שלכם PreScan בחרו
וחתכו חלקים בלתי רצויים לפני הסריקה. 

כןכןכןכןכן

Resolution Resolution בחרו רזולוציית סריקה מהרשימה הנפתחת
רזולוציות גבוהות יותר מצריכות יותר זיכרון וזמן העברה, 

אך יוצרות תמונות סרוקות איכותיות יותר.

כןכןכןכןכן

Scan Type:בחירת מספר אפשרויות של עומק צבע לתמונות סרוקות
Auto

בחירה אוטומטית של צבעים מתאימים למסמך שלכם.1
Black & White

לטקסט או לתמונות קוויות. 
Grey )Error Diffusion(

לתצלומים או גרפיקות.  Error Diffusion(  היא שיטה 
ליצירת תמונות אפורות מדומות ללא שימוש בנקודות 
אפורות אמיתיות(.  נקודות שחורות מוצבות במערך 

ספציפי כדי ליצור מראה אפור(.
True Grey

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

24bit Colour
עושה שימוש בעד 16.8 מיליון צבעים לסריקת התמונה.  

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

וזמן ההעברה שלו הוא הארוך ביותר. 

כןכןכןכןכן

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

זיהוי תמונה
תווים 
אופטי

הדפסהקובץדוא”ל

Document
Size

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

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

.Document Size
הערה  

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

 אם בחרתם )to 1 )A4 2 התמונה הסרוקה תחולק 
.A5 לשני מסמכי

 	 Auto 2 בטלו את הסימון בתיבת הסימון to 1 לסריקת
 Advanced שבתיבת הדו-שיח Image Rotation

 .Settings
אם בחרתם גודל מסמך in 2 1 שתי תמונות סרוקות 	 

משולבות למסמך אחד.

כןכןכןכןכן

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

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

להזין ערך בתיבה להגדרת הרמה.  אם התמונה הסרוקה 
בהירה מידי, הגדירו רמת בהירות נמוכה יותר וסרקו את 
המסמך שנית. אם התמונה הסרוקה כהה מידי, הגדירו 

רמת בהירות גבוהה יותר וסרקו את המסמך שנית. 

כןכןכןכןכן

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

זיהוי תמונה
תווים 
אופטי

הדפסהקובץדוא”ל

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

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

ימינה או שמאלה. העלאת רמת הניגודיות מדגישה שטחים 
כהים ובהירים של התמונה, בעוד הורדת רמת הניגודיות 
מגלה יותר פרטים בשטחים אפורים. ניתן גם להזין ערך 

בתיבה להגדרת רמת הניגודיות. 
הערה 

הגדרת הניגודיות זמינה רק כאשר הגדרת סוג סריקה 
היא Auto, Grey )Error Diffusion(, True Grey או 

.24bit Colour

כןכןכןכןכן

Continuous
Scanning

סריקת דפים רבים. לאחר שדף נסרק, ניתן להמשיך או 
לסיים את הסריקה. באמצעות שיטה זו, ניתן לסרוק יותר 

דפים מכפי שמזין המסמכים האוטומטי יכול להכיל.

כןכןכןכןכן

2-sided
Scanning

אם סימנתם תיבה זו, המכשיר סורק את שני צידי המסמך. 
בעת שימוש בתכונת הסריקה הדו-צדדית )דופלקס(, 
 Short-edge או Long-edge binding יש לבחור

binding על פי המתווה של המסמך המקורי שלכם כדי 
להבטיח שקובץ הנתונים שנוצר יופיע נכון במסמך הסרוק.    

כןכןכןכןכן

Carrier 
Sheet Mode

סרקו את סוגי המסמכים הבאים באמצעות גיליון ההזנה. 
למצב זה, ניתן לבחור בכל הגדרה למעט Auto מהרשימה 

. Document Size הנפתחת
 	)Ledger-ו  A3, B4( מסמכים גדולים
קפלו את המסמך לחצי והכניסו אותו לגיליון ההזנה 	 

לסריקה דו-צדדית )דופלקס(. הדף הקדמי והאחורי 
משולבים יחד לדף אחד. בחרו )in 1 )A4    למסמך 

   in 1 )Letter( או B4 למסמך    in 1 )B5( ,A3
 Document מהרשימה הנפתחת Ledger למסמך

.Size
מסמכים חשובים )תצלומים, חוזים(	 
נייר דק )קבלות(	 
נייר בגודל לא אחיד )גזירי עיתונים(	 

הערה 
טענו גיליון הזנה אחד בלבד בכל עת. 	 
שימו את המסמך במרכז גיליון ההזנה ויישרו    	 

   את חלקו העליון של המסמך כך שיהיה מקביל 
   לחלקו העליון של גיליון ההזנה. 

כןכןכןכןכן

2
2  2
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התכונה הרלוונטיתתיאורהגדרה

זיהוי תמונה
תווים 
אופטי

הדפסהקובץדוא”ל

Plastic 
Card Mode

ניתן לסרוק כרטיסים, כגון רישיונות נהיגה או כרטיסי 
ביטוח, באמצעות ההגדרות האוטומטיות הבאות:

	  600x600 dpi :רזולוציה
	 )Auto( :גודל מסמך
סריקה דו-צדדית: מופעלת )כריכה בשוליים הקצרים( 	
יישור אוטומטי: מושבת 	
סיבוב תמונה אוטומטי: מושבת 	
גילוי הזנת דפים רבים: מושבת 	

הערה  
אם ברצונכם לסרוק כרטיס פלסטיק עם הגדרות שונות, 	 

השביתו את Plastic Card Mode והגדירו את 
.dpi 600-הרזולוציה ל

טענו עד חמישה כרטיסי פלסטיק בכל עת.	 

כןכןכןכןכן

Default.כןכןכןכןכןאיפוס כל ההגדרות לערכי ברירת המחדל

2 in 1
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 .Advanced Settings ניתן להגדיר את תצורתן של הגדרות נוספות בתיבת הדו-שיח 
.Advanced Settings לחצו על לחצן

התכונה הרלוונטיתתיאורהגדרה
זיהוי תמונה

תווים 
אופטי

הדפסהקובץדוא”ל

Auto 
Deskew

מתקנת את הנטייה הצידה )פחות מ-9 מ"מ ממרכז 
המסמך לקצה( של הנתונים הסרוקים1

כןכןכןכןכן

Auto Image 
Rotation

כןכןכןכןכןשינוי כיוון המסמך על פי כיוון הטקסט.1

Remove
Bleed-
through /
Pattern /
Remove
Background
Colour

מניעת זליגה והסרת צבע רקע של מסמכים כגון עיתונים 
להפיכת הנתונים הסרוקים לקלים יותר לזיהוי.1

 Remove Bleed-through / הרגישות של פונקצית
Pattern / Background Colour ניתנת להתאמה עם 

לחצן ההזזה. על ידי הזזת לחצן ההזזה אל “High” הסורק 
נוטה יותר להסיר זליגות או צבעי רגע, בעוד על ידי הזזה 

אל “Low” הסורק נוטה פחות להסיר אותם.

כןכןכןכןכן

Skip Blank  
Page

כןכןכןכןכןמחיקת דפים ריקים של המסמך מתוצאות הסריקה.1

Multifeed
Detection

שימוש בחיישן על-קולי לגילוי הזנת דפים רבים. כאשר 
המכשיר שלכם מגלה הזנת דפים רבים, צריך לוודא כי 
הנתונים שנסרקו עד כה נשמרו, ואז להתחיל בסריקה 

שנית בדף הבא או בתחילת המסמך.

כןכןכןכןכן

Display
Scanning
Results

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

כןכןכןכןכן

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

כיוון סריקה

קצה שמאלי של 
מגש הזנת הניירות

קצה ימני של 
מרכז נתיב ההעברהמגש הזנת הניירות

פחות מ-9 מ”מ

מסמך

מרכז המסמך
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סריקה באמצעות ControlCenter2 )מקינטוש(
ControlCenter2 היא תוכנת שירות המאפשרת לכם גישה מהירה וקלה ליישומים שאתם משתמשים בהם 

לעתים קרובות. באמצעות ControlCenter2 לא תצטרכו עוד להפעיל ידנית יישומים ספציפיים.

קיימות ארבע אפשרויות סריקה: Scan to Image )סריקה לתמונה(, Scan to OCR )סריקה לזיהוי תווים 
אופטי(, Scan to E-mail )סריקה לדוא"ל( ו-Scan to File )סריקה לקובץ(.

)Apple Preview :תמונה )ברירת מחדל  	
 Adobe® Photoshop® סריקת מסמך ישירות לכל יישום צפייה/עריכה גראפי. ניתן לבחור יישום יעד, כגון   

או כל יישום עריכת תמונות אחר על המחשב שלכם.  

)Apple TextEdit :זיהוי תווים אופטי )ברירת מחדל  	
סריקת דף או מסמך, הפעלה אוטומטית של יישום זיהוי התווים האופטי והכנסת הטקסט )לא התמונה הגרפית(    
ליישום עיבוד תמלילים Word. ניתן לבחור את יישום היעד של עיבוד תמלילים כגון Microsoft® Word או כל     

יישום עיבוד תמלילים אחר על המחשב שלכם.   

דוא"ל )ברירת מחדל: תוכנת ברירת המחדל של הדוא"ל שלכם)  	
סריקת דף או מסמך ישירות ליישום דוא"ל כקובץ מצורף סטנדרטי. ניתן לבחור את סוג הקובץ והרזולוציה     

לקובץ המצורף.   

קובץ  	
סריקה ישירות לקובץ כונן. ניתן לשנות את סוג הקובץ ותיקיית היעד לפי הצורך.   

ControlCenter2 מאפשר לכם להגדיר את תצורת לחצן הסריקה למחשב האישי על המכשיר שלכם ולחצן תוכנת 
ControlCenter2 לכל תכונת סריקה. להגדרת תצורת לחצן סריקה למחשב האישי על המכשיר שלכם בחרו את 

לשונית Device Button בתפריט הגדרת התצורה לכל אחד מלחצני SCAN. להגדרת לחצן התוכנה בתוכנת
 .SCAN בתפריט הגדרת התצורה לכל אחד מלחצני Software Button בחרו בלשונית ControlCenter2

להפעלת ControlCenter2 לחצו על צלמית      )ControlCenter2( בתוך הסרגל. 

 אם הצלמית      )ControlCenter2( אינה מוצגת בסרגל, לחצו בסרגל התפריט Finder על  
   .)ControlCenter2(      ולאחר מכן לחצו פעמים על הצלמית Go > Applications > Brother 

     ControlCenter2 מתחילה לפעול.
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סריקה לתמונה

 תכונת Scan to Image מאפשרת סריקת תמונות ישירות ליישום הגראפי שלכם לעריכת תמונות. 
.Apple Preview בדוגמה זו נעשה שימוש ביישום

.Scan לחצו על לשונית

 לחצו על              )תמונה(.

תיבת הדו-שיח Scan to Image תופיע על המסך.

הגדירו את תצורת הגדרות הסריקה לפי הצורך. 
 	 Long-edge binding 2 ובחרו-sided Scanning לסריקת מסמך דו-צדדי סמנו את תיבת הסימון 

.Short-edge binding או
 	 .Target Application לשינוי היישום שברצונכם להשתמש בו, בחרו ביישום המתאים מהתפריט הצץ

.Delete אם ברצונכם למחוק יישום, לחצו על .Add ניתן להוסיף יישום לרשימה על ידי לחיצה על

.Start Scanning לחצו על 
יישום ברירת המחדל שלכם יופעל ויציג את התמונה. 

הערה  
 אם בחרתם )Secure PDF )*.pdf מתוך רשימת File Type, תיבת הדו-שיח Set PDF Password תופיע 

.OK ולחצו על Re-type Password-ו Password על המסך. הזינו את הסיסמה שלכם בתוך תיבות
.Scan to File-ו Scan to E-mail-ל Secure PDF )*.pdf( ניתן גם לבחור

1

2

3

4
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סריקה לזיהוי תווים אופטי

תכונת Scan to OCR מאפשרת לכם לסרוק ולהמיר מסמך לטקסט הניתן לעריכה על ידי כל יישום עיבוד 
תמלילים. ניתן לשנות את יישום ברירת המחדל של עיבוד התמלילים.

.Scan לחצו על לשונית

לחצו על              )זיהוי תווים אופטי(.

תיבת הדו-שיח OCR תופיע על המסך.

הגדירו את תצורת הגדרות הסריקה לפי הצורך. 
 	 Long-edge binding 2 ובחרו-sided Scanning לסריקת מסמך דו-צדדי סמנו את תיבת הסימון 

.Short-edge binding או
 לשינוי יישום עיבוד התמלילים שברצונכם להשתמש בו, בחרו ביישום המתאים מהתפריט הצץ	 

Target Application. ניתן להוסיף יישום לרשימה על ידי לחיצה על Add. אם ברצונכם למחוק יישום, 
.Delete לחצו על

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

1

2

3

4
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סריקה לדוא"ל

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

.Scan לחצו על לשונית

לחצו על               )דוא"ל(.

תיבת הדו-שיח Scan to E-mail תופיע על המסך.

הגדירו את תצורת הגדרות הסריקה לפי הצורך. 
 	 Long-edge binding 2 ובחרו-sided Scanning לסריקת מסמך דו-צדדי סמנו את תיבת הסימון 

.Short-edge binding או
 	 .Target Application לשינוי היישום שברצונכם להשתמש בו, בחרו ביישום המתאים מהתפריט הצץ 

.Delete למחיקת יישום, לחצו על . Add1 ניתן להוסיף יישום לרשימה על יד לחיצה על
 1  בהפעלה הראשונה של ControlCenter2, תופיע רשימת ברירת מחדל של יישומי דוא"ל תואמים בתפריט הצץ. 

  אם אתם מתקשים להשתמש ביישום בהתאמה אישית עם ControlCenter2, יש לבחור יישום מהרשימה.

.Start Scanning לחצו על 
יישום ברירת המחדל של הדוא"ל שלכם מציג את התמונה ומצרף אותה לדוא"ל חדש.

הערה  
תכונת הסריקה לדוא"ל אינה תומכת בשירותי דואר באינטרנט. השתמשו בתכונת הסריקה לתמונה או סריקה 

לקובץ לסריקת מסמך או תמונה ואז צרפו את קובץ הנתונים הסרוקים להודעת דוא"ל.

1

2

3

4
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סריקה לקובץ

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

.Scan לחצו על לשונית

לחצו על             )קובץ(. 

תיבת הדו-שיח Scan to File תופיע על המסך.

הגדירו את תצורת הגדרות הסריקה לפי הצורך. 
 	 Long-edge binding 2 ובחרו-sided Scanning לסריקת מסמך דו-צדדי סמנו את תיבת הסימון 

.Short-edge binding או
 לשינוי שם הקובץ, הזינו את שם הקובץ שברצונכם להשתמש בו למסמך )עד 100 תווים( בתיבת	 

File Name. התאריך והמספר הסידורי הנוכחי מתווספים אוטומטית.
בחרו את סוג הקובץ לתמונה החדשה מהתפריט הצץ File Type. ניתן לשמור את הקובץ בתיקיית 	 

.Browse ברירת המחדל, או לבחור את התיקייה המועדפת עליכם על ידי לחיצה
 כדי להראות היכן התמונה הסרוקה שמורה כאשר הסריקה הסתיימה, בחרו את תיבת הסימון	 

Show Folder. אם ברצונכם לציין את היעד של התמונה הסרוקה בכל סריקה, בחרו את תיבת הסימון
.Show Save As Window

.Start Scanning לחצו על 
התמונה תישמר בתיקייה שבחרתם.

1

2

3

4
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שינוי הגדרות ברירת המחדל של לחצן סריקה

  ControlCenter2 scan על המקלדת שלכם, ואז לחצו על לחצן Control לחצו ממושכות על מקש
 .Device Button או Software Button שברצונכם לשנות. כאשר מופיע התפריט, לחצו על 

.settings על המסך תופיע תיבת הדו-שיח של ההגדרות

בחרו את ההגדרות של File Type )סוג קובץ(, Resolution )רזולוציה(, Scan Type )סוג סריקה(, 
 2-sided Scanning ,)ניגודיות( Contrast ,)בהירות( Brightness ,)גודל מסמך( Document Size

)סריקה דו-צדדית( ו-Continuous Scanning )סריקה רציפה( לפי הצורך. 

 לחצו על OK. ההגדרות החדשות שמורות כעת כהגדרות ברירת המחדל.

סריקת מסמכים ספציפיים וחריגים בגודלם באמצעות גיליון ההזנה

טענו את גיליון ההזנה )ראה "קבלות, גזירי עיתונים, תצלומים ומסמכים אחרים" בע"מ 66(.

הערה  
טענו גיליון הזנה אחד בלבד בכל עת. 

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

הערה 
 אם הצלמית      )ControlCenter2( אינה מוצגת בסרגל, לחצו בסרגל התפריט Finder על

.)ControlCenter2(      ולאחר מכן לחצו פעמים על הצלמית Go > Applications > Brother
הצלמית      )ControlCenter2( תופיע בתוך הסרגל.

1

1

2

3

2
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לחצו על לשונית SCAN ואז לחצו על הלחצן לפעולת הסריקה שברצונכם לשנות )תמונה, זיהוי תווים אופטי, 
דוא"ל או קובץ(. תיבת הדו-שיח של ההגדרות תופיע על המסך )הדוגמה למטה היא של תמונה(. 

.Carrier Sheet Mode בחרו את תיבת הסימון

.Scan Size מהתפריט הצץ Auto בחרו גודל סריקה מלבד

 "(ControlCenter4( (Windows®( שנו הגדרות אחרות בעת הצורך )ראה "שינוי הגדרות סריקה 
בע"מ 118(.

.Start Scanning לחצו על 
יישום ברירת המחדל שלכם יופעל ויציג את התמונה. 

3

4

5

6
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סריקת כרטיסי פלסטיק

טענו כרטיס פלסטיק )ראה "כרטיסי פלסטיק" בע"מ 63(.

הערה  
טענו עד חמישה כרטיסי פלסטיק בכל עת.

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

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

.Plastic Card Mode בחרו את תיבת הסימון של

"(ControlCenter4( (Windows®( שנו הגדרות אחרות בעת הצורך )ראה "שינוי הגדרות סריקה 
בע"מ 118.

.Start Scanning לחצו על
יישום ברירת המחדל שלכם יופעל ויציג את התמונה. 

1

2
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הערה  
 אם אינכם רוצים לראות את תיבת הדו-שיח של ההגדרות שנית, בחרו בתיבת הסימון 	 

.Don’t show me again
מצב Plastic Card Mode משתמש אוטומטית בהגדרות הבאות:	 

 	 dpi 600   600 :רזולוציה
גודל מסמך: 2 ב-1 )אוטומטי(	 
סריקה דו-צדדית: מופעלת )כריכה בשוליים הקצרים(	 
יישור אוטומטי: מושבת	 
סיבוב תמונה אוטומטי: מושבת	 
גילוי הזנת דפים רבים: מושבת	 

תוצאת סריקהמתווה מקורי

 x
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ControlCenter2 הגדרת הגדרות הסריקה המועדפות עליכם באמצעות
קיימים ארבעה לחצנים שניתן להגדיר את תצורתם כך שיתאימו לצורכי הסריקה שלכם.

להתאמה אישית של לחצן, לחצו על הלחצן כאשר מקש Control לחוץ וחלון הגדרת התצורה מופיע על המסך. 
קיימות ארבע אפשרויות סריקה: Scan to Image )סריקה לתמונה(, Scan to OCR )סריקה לזיהוי תווים 

אופטי(, Scan to E-mail )סריקה לדוא"ל( ו-Scan to File )סריקה לקובץ(.

סריקה לתמונה  	
סריקת מסמך ישירות לכל יישום צפייה/עריכה של תמונות. ניתן לבחור כל יישום צפייה/עריכה של תמונות על     

המחשב שלכם כיעד.  

סריקה לזיהוי תווים אופטי  	
המרת מסמכים סרוקים לקובצי טקסט הניתנים לעריכה. ניתן לבחור את יישום היעד לטקסט הניתן לעריכה.  

סריקה לדוא"ל  	
צירוף התמונות הסרוקות להודעת דוא"ל. ניתן גם לבחור את סוג הקובץ המצורף וליצור רשימה קצרה של     

כתובות דוא"ל לשליחה מתוך פנקס הכתובות של יישום הדוא"ל שלכם.  

סריקה לקובץ  	
שמירת התמונה הסרוקה בכל תיקיה על כונן קשיח מקומי או ברשת. ניתן גם לבחור את סוג הקובץ הרצוי לכם.  
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לחצן המוגדר על ידי המשתמש

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

סריקה לתמונה/זיהוי תווים אופטי/דוא"ל/קובץ 
	  General לשונית

הזינו שם בתוך Name for Custom )עד 30 תווים( ליצירת שם הלחצן.
.Scan Action בחרו את סוג הסריקה מאפשרויות הבחירה של
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לשונית Settings )סריקה לתמונה/זיהוי תווים אופטי/דוא"ל(  	
בחרו את הגדרות הסריקה

Target Application, File Type, Resolution, Scan Type, Document Size 2-ו sided Scanning.

הערה  
תכונת הסריקה לדוא"ל אינה תומכת בשירותי דואר באינטרנט. השתמשו בתכונת הסריקה לתמונה או סריקה 

לקובץ לסריקת מסמך או תמונה ואז צרפו את קובץ הנתונים הסרוקים להודעת דוא"ל.

אם בחרתם )Secure PDF )*.pdf מתוך רשימת File Type, תיבת הדו-שיח Set PDF Password תופיע על 
.OK ולחצו על Re-type Password-ו Password המסך. הזינו את הסיסמה שלכם בתוך תיבות

הערה  
הגדרת )Secure PDF )*.pdf זמינה לסריקה לתמונה, סריקה לדוא"ל וסריקה לקובץ. 
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לשונית Settings )סריקה לקובץ(  	

בחרו את פורמט הקובץ מהתפריט הצץ File Type. ניתן לשמור את הקובץ בתיקיית ברירת מחדל או לבחור 
.Browse את התיקייה המועדפת עליכם על ידי לחיצה על לחצן

.2-sided Scanning-ו  Resolution, Scan Type, Document Size בחרו את הגדרות הסריקה של
 Show Save As אם ברצונכם לציין את היעד של התמונה הסרוקה בכל סריקה, בחרו את תיבת הסימון

.Window
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שינוי הגדרות סריקה )ControlCenter4( )מקינטוש(
ניתן לשנות את ההגדרות הבאות: 

התכונה הרלוונטיתתיאורהגדרה

זיהוי תמונה
תווים 
אופטי

קובץדוא”ל

Target
Application

)לתמונה, זיהוי תווים 
אופטי וקובץ( או

E-mail
Application

 )לדוא”ל(

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

.)Evernote-ו ABBYY FineReader Pro לרבות(
 	 Add לחצן 

 מאפשר לכם להוסיף יישום לתפריט החלון הצץ.  
הזינו אתApplication Name )עד 30 תווים( ובחרו 
את היישום המועדף עליכם באמצעות לחיצה על לחצן

Browse. בחרו גם אתFile Type  מתפריט החלון הצץ.
 	 Delete לחצן 

 ניתן למחוק יישום שהוספתם. 
.Delete ולחצו על לחצן Application Name בחרו את

-כןכןכן

File Type בחרו את סוג הקובץ שברצונכם להשתמש בו לנתונים
הסרוקים.
הערה  

כדי לשמור את המסמך כקובץ PDF המוגן על ידי סיסמה, 	 
בחרו )Secure PDF )*.pdf בתוך File Type והזינו את 

הסיסמה בתיבת הדו-שיח Set PDF Password )תמונה, 
דוא"ל וקובץ בלבד(.

קובץ PDF בר חיפוש הוא פורמט קובץ הכולל את שכבת 	 
נתוני הטקסט מעל תמונה סרוקה. שכבה זו מאפשרת לכם 
לחפש את הטקסט בנתוני התמונה. צריך להגדיר את שפת 
זיהוי תווים אופטי בהגדרת זיהוי תווים אופטי כך שתתאים 

לשפה בקובץ PDF בר חיפוש.
לשמירת המסמך כקובץ PDF בר חיפוש, בחרו 	 

 )Searchable PDF )*.pdf מתוך הרשימה הנפתחת
.File Type

 	300x300 dpi דחוס, בחרו PDF לשמירת מסמך כקובץ 
 ,Resolution מתוך תפריט החלון הצץ 

)High Compression PDF )*.pdf מתוך תפריט החלון 
  24bit Colour או True Grey ואת File Type הצץ

.Scan Type מתפריט החלון הצץ
 	 TIFF, TIFF Multi-Page, PDF,מספר סוגי קבצים כגון

Secure PDF ו-JPEG תומכים בדחיסת גודל קובץ. 
בחרו Uncompressed או Compressed להתאמת 
גודל הקובץ לקובץ TIFF או TIFF Multi-Page. לקובץ 

Secure PDF ,PDF ו-JPEG, השתמשו בלחצן ההזזה 
להתאמת גודל הקובץ )לא זמין לסריקה לזיהוי תווים 

אופטי(.

כןכןכןכן
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התכונה הרלוונטיתתיאורהגדרה

זיהוי תמונה
תווים 
אופטי

קובץדוא”ל

File size התאימו את גודל הקובץ על ידי הזזת לחצן ההזזה ימינה או
שמאלה.
הערה  

ניתן להתאים את גודל הקובץ על פי סוג הקובץ שבחרתם.

כןכן-כן

OCR Language.כן-בחירת השפה המתאימה לטקסט המסמך הסרוק--

File Name.כןכןכןכןהזינו תחילית לשם הקובץ בעת הצורך

Show Save As 
window

אם ברצונכם לציין את היעד של התמונה הסרוקה בכל 
 Show Save As Window סריקה, בחרו את תיבת הסימון

כן---

Destination File 
Path

לחצו על לחצן Change ואז על לחצן Browse לשינוי 
התיקייה שברצונכם לשמור בה את המסמך הסרוק.

-כןכןכן

Destination
Folder

לחצו על לחצן Browse וחפשו את התיקייה שברצונכם 
לשמור בה את המסמך הסרוק. סמנו Show Folder כדי 

להציג אוטומטית את תיקיית היעד לאחר הסריקה.

כן---

Resolution .Resolution בחרו רזולוציית סריקה מתפריט החלון הצץ
 רזולוציות גבוהות יותר מצריכות יותר זיכרון וזמן העברה, 

אך יוצרות תמונות סרוקות איכותיות יותר.

כןכןכןכן

Scan Type.בחירת מגוון עומק צבעי הסריקה
Black & White

לטקסט או לתמונות קוויות. 

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

ליצירת תמונות אפורות מדומות ללא שימוש בנקודות אפורות 
אמיתיות(. נקודות שחורות מוצבות במערך ספציפי כדי ליצור 

מראה אפור(.

True Grey
לתצלומים או גרפיקות. מצב זה מדויק יותר כי נעשה בו 

שימוש בעד 256 גוונים של אפור.

24bit Colour
עושה שימוש בעד 16.8 מיליון צבעים לסריקת התמונה.  

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

ההעברה שלו הוא הארוך ביותר. 
Auto

שימוש אוטומטי בצבעים מתאימים למסמך שלכם.1

כןכןכןכן

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

זיהוי תמונה
תווים 
אופטי

קובץדוא”ל

Document Size כברירת מחדל. ניתן לסרוק Auto גודל המסמך מוגדר
מסמכים בכל גודל מבלי לבצע התאמות כלשהן לגודל 

המסמך.1 למהירויות סריקה גבוהות יותר, ניתן לבחור את 
הגודל המדויק של המסמך שלכם מתפריט החלון הצץ

.Document Size
הערה  

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

.A5 2 התמונה הסרוקה תחולק לשני מסמכי to 1 )A4
לסריקת to 1  2  או 2     1 בטלו את הסימון בתיבת 	 

הסימוןAuto Image Rotation שבתיבת הדו-שיח 
 .Advanced Settings

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

ניתן לבחור Long Paper במהלך הגדרת צורת ההגדרות 	 
כדלקמן:

יישור אוטומטי: מושבת	 
סריקה דו-צדדית: מושבת	 

כל אפשרות Long Paper מאפשרת סריקת מסמך ארוך 	 
עד:

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

 נייר ארוך )רוחב צר( 107.9 מ"מ:
X 107.9 863.0 מ”מ

כןכןכןכן

2-sided Scanning .אם סימנתם תיבה זו, המכשיר סורק את שני צידי המסמך
בעת שימוש בתכונת הסריקה הדו-צדדית האוטומטית 

 )דופלקס(, יש לבחור Long-edge binding או
Short-edge binding על פי המתווה של המסמך המקורי 
שלכם כדי להבטיח שקובץ הנתונים שנוצר יופיע נכון במסמך 

הסרוק.    
הערה  

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

כןכןכןכן

Restore Defaults.כןכןכןכןאיפוס כל ההגדרות לערכי ברירת המחדל

Continuous
Scanning

ניתן לסרוק חבילות מסמכים רבות ולשים אותם יחד בקובץ 
נתונים אחד. לאחר שחבילת המסמכים הראשונה נסרקה, 
לחצו על Continue לדפים נוספים או Finish. פעולה 

זו מאפשרת לכם לסרוק יותר דפים מכפי שמזין המסמכים 
האוטומטי יכול להכיל.

כןכןכןכן

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

in

in
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התכונה הרלוונטיתתיאורהגדרה

זיהוי תמונה
תווים 
אופטי

קובץדוא”ל

Carrier Sheet 
Mode

ניתן לסרוק את המסמכים הבאים באמצעות גיליון ההזנה. 
למצב זה, ניתן לבחור בכל הגדרה למעט Auto מתפריט 

.Document Size החלון הצץ
 	)Ledger-ו A3, B4( מסמכים גדולים
קפלו את המסמך לחצי והכניסו אותו לגיליון ההזנה 	 

לסריקה דו-צדדית )דופלקס(. הדף הקדמי והאחורי 
 ,A3 2 למסמך in 1 )A4( משולבים יחד לדף אחד. בחרו

)B5( in 1 2 למסמך B4 או )in 1 )Letter 2 למסמך
.Document Size מתפריט החלון הצץ  Ledger

מסמכים חשובים )תצלומים, חוזים(	 
נייר דק )קבלות(	 
נייר בגודל לא אחיד )גזירי עיתונים(	 

הערה  
טענו גיליון הזנה אחד בלבד בכל עת. 	 
שימו את המסמך במרכז גיליון ההזנה ויישרו את חלקו 	 

העליון של המסמך כך שיהיה מקביל לחלקו העליון של 
גיליון ההזנה. 

כן כן כן כן 

Plastic Card Mode ,ניתן לסרוק כרטיסים, כגון רישיונות נהיגה או כרטיסי ביטוח
באמצעות ההגדרות האוטומטיות הבאות:

	 dpi 600   600 :רזולוציה
גודל מסמך: 2 ב-1 )אוטומטי( 	
סריקה דו-צדדית: מופעלת )כריכה בשוליים הקצרים( 	
יישור אוטומטי: מושבת 	
סיבוב תמונה אוטומטי: מושבת 	
גילוי הזנת דפים רבים: מושבת 	

הערה  
אם ברצונכם לסרוק כרטיס פלסטיק עם הגדרות שונות, 	 

השביתו את Plastic Card Mode והגדירו את הרזולוציה 
.dpi 600-ל

טענו עד חמישה כרטיסי פלסטיק בכל עת.	 

כן כן כן כן 
x
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 .Advanced Settings ניתן להגדיר את תצורתן של הגדרות נוספות בתיבת הדו-שיח 
.Advanced Settings לחצו על לחצן

התכונה הרלוונטיתתיאורהגדרה

זיהוי תמונה
תווים 
אופטי

קובץדוא”ל

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

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

להבהיר או להכהות את התמונה. אם התמונה הסרוקה 
בהירה מידי, הגדירו רמת בהירות נמוכה יותר וסרקו את 

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

כןכןכןכן

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

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

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

יותר פרטים בשטחים אפורים.
הערה 

הגדרת הניגודיות זמינה רק כאשר הגדרת סוג סריקה היא 
 24bit או Auto, Grey )Error Diffusion(, True Grey

.Colour

כןכןכןכן

Colour Drop .הסרת צבעים ספציפיים מהנתונים הסרוקים שלכם 
בחרו באחת האפשרויות הבאות:

	 Chromatic colour 
הסרת כל הצבעים למעט שחור.

	 Red 
הסרת הצבע האדום.

	 Green 
הסרת הצבע הירוק.

	 Blue 
הסרת הצבע הכחול.

	 Custom 
בחירת הצבע שברצונכם להסיר.

כןכןכןכן
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התכונה הרלוונטיתתיאורהגדרה

זיהוי תמונה
תווים 
אופטי

קובץדוא”ל

Auto Deskew מתקנת את הנטייה הצידה )פחות מ-9 מ"מ ממרכז המסמך
לקצה( של הנתונים הסרוקים1

כןכןכןכן

Auto Image 
Rotation

כןכןכןכןשינוי כיוון המסמך על פי כיוון הטקסט.1

Bleed Through
Prevention/
Remove
Background
Color

מונעת את תופעת הזליגה על מסמך דו-צדדי, ואם הפעלתם 
את הגדרת Remove Background Colour המכשיר 

מסיר את צבע הבסיס של מסמכים כגון עיתונים כדי להפוך 
את הנתונים הסרוקים לקלים יותר לזיהוי.1

כןכןכןכן

Skip Blank Page1.כןכןכןכןמחיקת דפים ריקים של המסמך מתוצאות הסריקה

Multifeed
Detection

שימוש בחיישן על-קולי לגילוי הזנת דפים רבים. כאשר 
המכשיר שלכם מגלה הזנת דפים רבים, צריך לוודא כי 

הנתונים שנסרקו עד כה נשמרו, ואז להתחיל בסריקה שנית 
בדף הבא או בתחילת המסמך.

כןכןכןכן

DisplayScanning
Results

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

כןכןכןכן

1  על פי מצב המסמך המקורי, יתכן שפונקציה זו לא תפעל כהלכה
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SP2

סריקה באמצעות Nuance™ PaperPort™ 14SE או יישומי 
®Windows אחרים

14SE Nuance™ PaperPort™ סריקה באמצעות

ניתן להשתמש ביישום Nuance™ PaperPort™ 14SE הנכלל בחבילת תוכנת MFL-Pro של Brother לצורך 
 TWAIN מנהל התקן ;WIA-ו TWAIN תומך במנהלי התקנים Nuance™ PaperPort™ 14SE סריקה. יישום

 Photo ראה "סריקה באמצעות ,WIA מומלץ( משמש כדוגמה בסעיף זה. לדוגמה על השימוש במנהל התקן(
Gallery או Fax and Scan של ®Windows בע"מ 140.

הערה  
 	 Windows® Vista ,)או יותר        ( Windows® XP תומך Nuance™ PaperPort™ 14SE יישום 

.Windows® 8.1-ו Windows® 7, Windows® 8,)או יותר        (
מנהל התקן WIA עם Windows® XP )        או יותר( אינו תומך בסריקה דו-צדדית )דופלקס(.	 
למידע נוסף על היישום ראה קובץ העזרה של Nuance™ PaperPort™ 14SE שניתן לגשת אליו דרך תפריט 	 

.Nuance™ PaperPort™ 14SE העזרה של 

הוראות אלו הן על Nuance™ PaperPort™ 14SE, אך דומות ליישומי ®Windows אחרים

טענו את המסמך שלכם.

SP3

SP2

1
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הפעילו את Nuance™ PaperPort™ 14SE. בצעו את אחת הפעולות הבאות:

 	Windows® XP, Windows Vista® and Windows® 7 
.      )Start( > All Programs > Nuance PaperPort 14 > PaperPort לחצו על

 	Windows® 8.1-ו  Windows® 8
.)PaperPort(        לחצו על

חלון Nuance™ PaperPort™ 14SE יופיע על המסך.

2
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 לחצו על Scan Settings מלשונית Desktop על הסרגל.

לוח Scan or Get Photo יופיע מצדו השמאלי של החלון.

.Select לחצו על לחצן

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

. ”WIA” עם תחילית Brother
.OK לחצו על

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

3

4

5

6
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.Scan לחצו על לחצן 
על המסך תופיע תיבת הדו-שיח של הגדרת סורק.

 התאימו את ההגדרות בתיבת הדו-שיח של הגדרת הסורק לפי הצורך )רזולוציה, סוג סריקה, סריקה 
דו-צדדית וגודל מסמך(.

	  למידע נוסך על הגדרות מנהל התקן TWAIN, ראה ע"מ 128.
	  למידע נוסך על הגדרות מנהל התקן WIA, ראה ע"מ 139.

 . 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 העכבר וגרירת הבחירה שלכם. צריך לעשות זאת בעת חיתוך שולי תמונה לצורך סריקה. 

.Start לחצו על לחצן 
המכשיר מתחיל לסרוק.

7

8

9

10
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 TWAIN הגדרות מנהל התקן

 .TWAIN להגדרות מנהל התקן Advanced Settings או Basic לחצו על מסך

 Basic מסך  	

סריקה )סוג תמונה(  1 
Text או Photo, Web בחרו  

 ,Text-ו  Photo, Web ניתן להוסיף פריטים חדשים על ידי לחיצה על      . לא ניתן לשנות את השם של 
אך ניתן לשנות את השם של הפריטים הנוספים.

סוג סריקהרזולוציהסריקה )סוג תמונה(

Photo300סריקת תמונות מצולמות x 300 dpi24bit Colour

Web100צירוף התמונה הסרוקה לדפי אינטרנט x 100 dpi24bit Colour

Text200סריקת מסמכי טקסט x  200 dpiBlack & White

1
2

3

4

5

6

7



129

רזולוציה   2
בחרו רזולוציית סריקה מהרשימה הנפתחת Resolution. רזולוציות גבוהות יותר מצריכות יותר זיכרון     

וזמן העברה, אך יוצרות תמונות סרוקות איכותיות יותר.   

רזולוציה
100 x 100 dpi

150 x150 dpi

200 x 200 dpi

300 x 300 dpi

400 x 400 dpi

600 x 600 dpi

1,200 x 1,200 dpi

סוג סריקה  3
בחרו באחת האפשרויות הבאות:  

Auto 	
מגלה אוטומטית האם המסמך עושה שימוש בצבע ויוצר תמונה סרוקה שלו. במסמכים מעורבים של דפים 

 .Black & White בעוד הדפים בשחור לבן יסרקו במצב Colour בצבע ובשחור לבן, הדפים בצבע יסרקו במצב

Black & White 	
לטקסט או לתמונות קוויות. 

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

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

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

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

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

הערה  
  Auto, Grey )Error Diffusion(, True Grey הגדרת הניגודיות זמינה רק כאשר הגדרת סוג סריקה היא 

.24bit Colour או



130

4  סריקה דו-צדדית
בחרו Long-edge binding או Short-edge binding על פי המתווה של המסמך המקורי שלכם כדי לוודא    

שקובץ הנתונים שנוצר מופיע נכון במסמך הסרוק.  

תוצאת סריקהמתווה מקוריהגדרת סריקה דו-צדדית

כריכה בקצה הארוך

כריכה בקצה הקצר

גודל מסמך  5
גודל המסמך מוגדר Auto כברירת מחדל. למהירויות סריקה גבוהות יותר, ניתן לבחור את הגודל המדויק של     
המסמך שלכם מהרשימה הנפתחת Document Size. אם בחרתם בהתאמה אישית Custom, תופיע     

תיבת הדו-שיח Custom Document Size ובה ניתן לציין את גודל המסמך.  

PreScan  6
בחרו PreScan לתצוגה מקדימה של התמונה שלכם וחתכו חלקים בלתי רצויים לפני הסריקה.    

החיתוך הזמין בהגדרות הבאות:  
סריקה דו-צדדית: מושבת	 
יישור אוטומטי: מושבת	 
סיבוב תמונה אוטומטי: מושבת	 
גילוי סוף דף: מושבת	 
 	Long Paper-ו Auto גודל מסמך: גודל סריקה למעט

שמירה כפרופיל חדש   7
לחצו על Save as new profile לשמירת הגדרות הסריקה שנעשה בהן שימוש תכוף.   

ההגדרות הבאות שמורות כחלק מהפרופיל:  
 	 Basic הגדרות שתצורתן הוגדרה במסך
 	  Advanced Settings הגדרות שתצורתן הוגדרה בתוך
גבולות הסריקה הם כמצוין בתצוגה המקדימה של התמונה. 	 

ניתן להגדיר עד 64 פרופילים.
  Scan על לוח Settings לעריכת פרופיל, לחצו על .Get Photo או Scan הפרופילים שנוצרו מתווספים ללוח

.Delete למחיקת פרופיל, לחצו על .Get Photo או
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Advanced Settings )הגדרות מתקדמות(  	 

נייר

Auto Deskew )יישור אוטומטי(   1
תיקון נטייה של הנתונים הסרוקים.  

הערה  
 	.Auto Deskew לא ניתן להפעיל את ,Carrier Sheet Mode אם הפעלתם את
 	 .Carrier Sheet Mode או Long Paper פונקציה זו אינה חלה על גודל מסמך

Auto Image Rotation )סיבוב תמונה אוטומטי(  2
שינוי כיוון המסמך על פי כיוון הטקסט.  

הערה  
.Long Paper פונקציה זו אינה חלה על גודל מסמך

Detect End of Page )גילוי סוף דף(   3
מגלה את סוף הדף ומתאים אוטומטית את גודל הדף כאשר אורך המסמך קצר מגודל המסמך הנבחר.  

הערה  
.Detect End of Page לא ניתן להפעיל את ,Carrier Sheet Mode אם הפעלתם את
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שיפור

B&W Threshold Adjustment )התאמת סף שחור-לבן(  1
הגדרה זו מאפשרת לכם להתאים את איכות התמונה בעת סריקה במצב שחור-לבן.

 ערכים גבוהים יותר מגדילים את כמות הצבע השחור בתמונה הסרוקה, בעוד ערכים נמוכים יותר מגדילים 
 את כמות הצבע הלבן.

הערה  
.Black & White פונקציה זו זמינה כאשר נבחר סוג סריקה

Greyscale adjustment )התאמת סקאלה אפורה(  2
פונקציה זו מתאימה את הבהירות והניגודיות ליצירת תמונות אפורות.

בהירות 	
ערכים גבוהים יותר מבהירים את התמונה.

ניגודיות 	
 ערכים גבוהים יותר מגבירים את הניגודיות בתמונה. ערכים גבוהים מאוד עשויים ליצור תמונה בשחור ולבן.

הערה  
.Grey )Error Diffusion(nפונקציה זו זמינה כאשר נבחר סוג סריקה

Colour Tone Adjustment )התאמת גוון צבע(  3
מאפשר לכם להתאים את הבהירות, הניגודיות, ההצללה, ההדגשה והגאמה במהלך סריקה באפור ובצבעים.

.Custom הגדרת ברירת המחדל היא
Auto )אוטומטי( 	

סריקת מסמך באמצעות הגדרות מיטביות על פי תוכנו.
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Custom )התאמה אישית( 	
מאפשר לכם להגדיר ידנית את הבהירות, הניגודיות, ההצללה, ההגדשה והגאמה.

הערה  
 	.Highlight בערך העולה על Shadow לא ניתן להגדיר
 	. 24bit Colour או Auto, True Grey פונקציה זו זמינה כאשר נבחר סוג סריקה
 	.Long Paper פונקציה זו אינה חלה על גודל מסמך

Auto Colour Detect Adjust  4 )התאמה אוטומטית של גילוי צבע(
כאשר נבחר סוג סריקה Auto, ניתן להתאים את רמת הגילוי של צבע, שחור-לבן וסקאלה אפורה.

	 B&W/Grey - Colour
על ידי הגדלת ערך לחצן ההזזה המכשיר יקבע כי מסמך נתון הנו מסמך צבעוני. על ידי הקטנת הערך 

המכשיר יקבע כי מסמך נתון הנו מסמך בשחור-לבן או סקאלה אפורה.
	 B&W - Grey

על ידי הגדלת ערך לחצן ההזזה המכשיר יקבע כי מסמך נתון הנו מסמך סקאלה אפורה. על ידי הקטנת 
הערך המכשיר יקבע כי מסמך נתון הנו מסמך בשחור-לבן.

Background Processing )עיבוד רקע(   5
	 Remove Bleed-through / Pattern

הפעלת פונקציה זו מונעת את תופעת הזליגה על מסמך דו-צדדי.
	 Remove Background Colour

אם הפעלתם את הגדרות Remove Background Colour, המכשיר מסיר את צבע הבסיס של מסמכים 
כגון עיתונים כדי להפוך את הנתונים הסרוקים לקלים יותר לזיהוי.

בהירות:  25מקורי 
ניגודיות: 25 
הצללה: 122 
הדגשה: 240 

גאמה: 5.0
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	 Level
 Remove Bleed-through / Pattern and Remove התאמת עוצמת האפקטים של פונקצית

.Auto הגדרה זו זמינה כאשר נבחר סוג סריקה .Background Colour

הערה  
.24bit Colour או Auto, True Grey פונקציה זו זמינה כאשר נבחר סוג סריקה

Colour Drop )הסרת צבע(  6
הסרת צבעים ספציפיים מהנתונים הסרוקים שלכם.

בחרו באחת האפשרויות הבאות:
	 Chromatic colour

הסרת כל הצבעים למעט שחור.
	 Red

הסרת הצבע האדום.
	 Green

הסרת הצבע הירוק.
	 Blue

הסרת הצבע הכחול.
	 Custom

בחירת הצבע שברצונכם להסיר.

 Boldface Formatting/Blurred Character Correction/Edge Emphasis   7 
)עיצוב כתב מודגש/תיקון תווים מטושטשים/הדגשת שוליים(  

	 Boldface Formatting
 תכונה זו מאפשרת לכם להגדיל ולעבות שטחים שחורים במסמכים, כדי להפוך טקסט דק לעבה יותר. 

  Boldface Formatting היא מעבה לא רק את הטקסט, אלא את כל הנקודות והקווים. אם 
 .Boldface Formatting שתיהן מופעלות, מבוצעת רק פונקצית Blurred Character Correction-ו

 

הערה 
.Black & White פונקציה זו זמינה כאשר נבחר סוג סריקה

רגיל

abc2016

Boldface Formatting

abc2016
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	 Blurred Character Correction
 כאשר קיים טקסט חיוור או מקוטע בתמונה סרוקה, תכונה זו מאפשרת למכשיר לשלב את האותיות 

 יחד כך שניתן יהיה לזהותן ביתר קלות כטקסט, וכוללת לא רק טקסט אלא גם נקודות וקווים שחורים. 
אם Boldface Formatting ו-Blurred Character Correction שתיהן מופעלות, מבוצעת רק פונקצית 

 .Boldface Formatting 

הערה  
.Black & White פונקציה זו זמינה כאשר נבחר סוג סריקה

	 Edge Emphasis
 תכונה זו מאפשרת לכם להפוך תמונות מטושטשות וטקסטים במסמכים או בכתבי עת לברורים יותר 

.Edge Emphasis לשיפור הקריאות. ניתן להשתמש בלחצן ההזזה להתאמת עוצמת האפקט של פונקצית

הערה  
 	.24bit Colour או Auto, True Grey פונקציה זו זמינה כאשר נבחר סוג סריקה
 	.Long Paper פונקציה זו אינה חלה על גודל מסמך

Noise Reduction )הפחתת רעש(  8
תכונה זו מאפשרת להסיר את כל הנקודות הקטנות או הכתמים המכונים "רעש", מהרקע של תמונות סרוקות. 

הסרת כתמים בלתי רצויים מסייעת להקטנת גודל המסמך הדחוס.

הערה  
 	.Black & White פונקציה זו זמינה כאשר נבחר סוג סריקה
 	.Long Paper פונקציה זו אינה חלה על גודל מסמך

Remove Ruled Line )הסרת קווים(  9
תכונה זו מאפשרת לכם להסיר קווים במסמך. ניתן לבחור את סוג כיוון הקו להסרה )אנכי, אופקי, אנכי ואופקי(. 

קווים זוויתיים מתגלים כקווים ומוסרים אם הם מצויים במרחק של פחות מ-9 מ"מ ממרכז המסמך לקצה 
האופקי או האנכי.

	 Minimum Line Length
קווים ארוכים יותר או שווים לאורך המצוין יוסרו.

רגיל

abc2016

Blurred Character Correction

abc2016
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	 Maximum Clearance
אם הקווים מקוטעים, לדוגמה בגלל דהיית התמונה, הקווים המקוטעים במרווחים הקטנים או שווים למרחק 

הקו המקוטע המצוין יתגלו ויוסרו.

הערה  
 	.Black & White פונקציה זו זמינה כאשר נבחר סוג סריקה
 	.Long Paper פונקציה זו אינה חלה על גודל מסמך

הקו האופקי לא הוסרכאשר קיים קו אופקי

הקו האנכי לא הוסרכאשר קיים קו אנכי קצר מ-2 ס"מ

 כאשר קיים מרווח של פחות מ-5 מ"מ 
בין קווים אנכיים ארוכים מ-2 ס"מ

 כאשר קיים מרווח של 5 מ"מ או יותר בין 
קו אנכי ארוך מ-2 ס"מ וקצר מ-2 ס"מ

הקו האנכי הוסר

הקו אנכי הקצר מ-2 ס"מ לא הוסר.
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Punch Hole Removal )הסרת חורי ניקוב(  10
תכונה זו מסירה סימני ניקוב על ידי מילוי סימני החור בלבן או בצבע מסביב.  

	 White
מילוי חורי ניקוב בלבן.

	 Surrounding colour
מילוי חורי ניקוב בצבע שמסביב

שימוש בנייר

Carrier Sheet Mode )מצב גיליון הזנה(   1
השתמשו בגיליון ההזנה לסריקת סוגי המסמכים הבאים:  

מסמכים חשובים )תצלומים, חוזים(	 
נייר דק )קבלות(	 
נייר בגודל לא אחיד )גזירי עיתונים(	 

הערה  
 	.Long Paper וגודל מסמך Auto למצב זה ניתן לבחור בכל ההגדרות למעט
 	 Carrier לא ניתן להפעיל את מצב ,Plastic Card Mode או Multifeed Detection אם הפעלתם את

.Detect End of Page או Sheet Mode, Auto Deskew

Plastic Card Mode )מצב כרטיס פלסטיק(   2
ניתן לסרוק כרטיסים, כגון רישיונות נהיגה או כרטיסי ביטוח, באמצעות ההגדרות האוטומטיות הבאות:  

	 dpi 600   600 :רזולוציה
גודל מסמך: 2 ב-1 )אוטומטי( 	
סריקה דו-צדדית: מופעלת )כריכה בשוליים הקצרים( 	
יישור אוטומטי: מושבת 	
גילוי סוף דף: מושבת 	
סיבוב תמונה אוטומטי: מושבת 	
גילוי הזנת דפים רבים: מושבת 	
מצב גיליון הזנה: מושבת 	

Margin Settings )הגדרת שוליים(   3
תכונה זו מאפשרת לכם להוסיף או להסיר שוליים ספציפיים )3 - מ"מ עד 3 מ"מ( בשולי התמונה.  

Edge Fill )מילוי שוליים(   4
בחרו White או Black והגדירו ערך להוספת שוליים בלבן או שחור סביב גבולות התמונה הסרוקה שלכם.

x
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Skip Blank Page  5 )דילוג על דפים ריקים(  
מחיקת דפים ריקים של המסמך מתוצאות הסריקה.

ניתן להתאים את הרגישות של פונקצית Skip Blank Page באמצעות לחצן ההזזה. על ידי הזזת לחצן 
ההזזה אל High המכשיר נוטה יותר לדלג על דפים ריקים, בעוד על ידי הזזתו אל Low המכשיר נוטה פחות 
לדלג על דפים ריקים. אם הפעלתם את הגדרת Show Results, המכשיר מציג את הדילוג על דפים ריקים 

כאשר הסריקה הסתיימה.
אם פונקצית Skip Blank Page מופעלת לכל דפי המסמך, לא תוצג כל תמונה סרוקה.

אלא המכשיר מציג הודעת אזהרה המציינת כי כל דפי המסמך ריקים.

Continuous Scan )סריקה רציפה(   6
תכונה זו מאפשרת לכם לסרוק מסמכים נוספים עם אותן הגדרות כאשר הסריקה הסתיימה. זוהי תכונה מועילה 

בסריקת יותר מסמכים מכפי שמזין המסמכים האוטומטי יכול להכיל או כאשר אתם סורקים מספר מסמכים 
בבת אחת.

Multifeed )הזנת דפים רבים(    7
כאשר המכשיר שלכם מגלה הזנת דפים רבים, צריך לוודא כי הנתונים שנסרקו עד כה נשמרו, ואז להתחיל 

בסריקה שנית בדף הבא או בתחילת המסמך.

הערה  
השביתו הגדרה זו בעת סריקת נייר עבה. אחרת המכשיר יגלה הזנת דפים רבים.	 
 אם הפעלתם את Carrier Sheet Mode או Plastic Card Mode לא ניתן להפעיל את	 

.Multifeed Detection 

Single Paper Scan )סריקת דף יחיד(   8
סריקת דף יחיד מזינה דף אחד בכל עת ממזין המסמכים האוטומטי, ללא קשר למספר הדפים במזין המסמכים 

האוטומטי.
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 WIA הגדרות מנהל התקן

Paper Source )מקור נייר(  1
ניתן לבחור Document Feeder בלבד.

Picture Type )סוג תמונה(   2
 Colour picture, Greyscale picture, Black and white picture or text בחרו 

.Custom Settings או
.Adjust the quality of the scanned picture לשינוי הגדרות מתקדמות, לחצו על

Resolution )רזולוציה( 	
בחרו רזולוציית סריקה מתיבת הטקסט Resolution. רזולוציות גבוהות יותר מצריכות יותר זיכרון וזמן 

העברה, אך יוצרות תמונות סרוקות איכותיות יותר.
Brightness )בהירות( 	

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

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

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

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

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

1

2
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Windows® של Fax and Scan או Photo Gallery סריקה באמצעות

ניתן להשתמש ביישומי Photo Gallery או Fax and Scan של ®Windows לצורך סריקה. יישומים אלו 
 משתמשים במנהל התקן סורק WIA. השלבים הבאים ינחו אתכם בפעולות הסריקה. יתכן שתצטרכו להוריד 

.Windows® של Fax and Scan או Photo Gallery את יישומי

טענו את המסמך שלכם.

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

 	Windows® Photo Gallery

.Import from Camera or Scanner ולאחר מכן על File 1  לחצו על
2  בחרו את הסורק שברצונכם להשתמש בו. 

. Import 3  לחצו על לחצן

.settings על המסך תופיע תיבת הדו-שיח של ההגדרות

 	 Windows® Fax and Scan
.File > New > Scan לחצו על

. settings על המסך תופיע תיבת הדו-שיח של ההגדרות

פרופיל
ניתן להשתמש בפרופילים לשמירת הגדרות כגון גודל נייר, מקור, פורמט ועוד. 

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

הערה  
.Add Profile ברשימה הנפתחת Add Profile לשמירת הגדרות, בחרו

.Scan לחצו על לחצן
המכשיר מתחיל לסרוק.

1

2

3

4
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ABBYY FineReader שימוש ביישום
 ניתן להשתמש ביישום ABBYY FineReader לסריקה. היישום ממיר נתונים סרוקים לפורמט הניתן לעריכה 

.EPUB-ו Adobe® PDF, HTML ,כגון וורד, אקסל
.ABBYY FineReader למידע נוסף על השימוש ביישום ABBYY FineReader ראה תפריט עזרה של
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סריקה באמצעות יישומי TWAIN )מקינטוש(
 היישומים בחבילה אינה יכולים לשנות את הגדרות TWAIN. אך ניתן להשתמש ביישומים אחרים כגון

 .TWAIN להגדרת תצורת הגדרות Adobe Photoshop-ו Presto! PageManager 
ההוראות להלן הן של Presto! PageManager, אך דומות ליישומי מקינטוש אחרים.

)Presto! PageManager לדוגמה(  TWAIN סריקה באמצעות יישומי

  Presto! PageManager באמצעות לחיצה פעמיים על צלמית Presto! PageManager הפעילו את 
על מסך המחשב שלכם.

הערה  
בשימוש הראשון במנהל התקן TWAIN של Brother צריך להגדירו כמנהל התקן ברירת המחדל:

 .File > Select Source 1  לחצו על
.Brother TWAIN 2  בחרו

.File > Acquire Image Data לחצו על 
על המסך תופיע תיבת הדו-שיח של הגדרת סורק.

)מסך TWAIN של Brother תומך בשפות המצוינות ביישום תואם-TWAIN שהנכם משתמשים בו(. 

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

 .Document Size בחרו את גודל המסמך שלכם מתפריט החלון הצץ 

הערה  
לאחר בחירת גודל מסמך, ניתן להתאים את שטח הסריקה עוד יותר על ידי לחיצה על המקש השמאלי של העכבר 

וגרירתו יש לעשות זאת בעת חיתוך שולי תמונה לצורך סריקה. 

.Start לחצו על לחצן 
המכשיר מתחיל לסרוק.

1

2

3

4

5
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 TWAIN הגדרות מנהל התקן

)מסך TWAIN של Brother תומך בשפות המצוינות ביישום תואם-TWAIN שהנכם משתמשים בו(.

רזולוציה   1
בחרו רזולוציית סריקה מתפריט החלון הצץ Resolution. רזולוציות גבוהות יותר מצריכות יותר זיכרון וזמן 

העברה, אך יוצרות תמונות סרוקות איכותיות יותר.

סוג סריקה   2
בחרו באחת האפשרויות הבאות:

	 Black & White
לטקסט או לתמונות קוויות. 

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

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

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

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

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

גודל מסמך   3
גודל המסמך מוגדר Letter כברירת מחדל. אם בחרתם Custom, ניתן לציין את גודל המסמך. 

1

2

5

4

3

6
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4 התאמת תמונה
לחצו על לחצן Adjust Image להתאמת התמונה

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

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

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

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

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

הערה  
 Grey )Error Diffusion(, True Grey היא Scan Type הגדרת הניגודיות זמינה רק כאשר הגדרת 

.24bit Colour או

	 Reduce Noise
ניתן לשפר את איכות התמונות הסרוקות שלכם באמצעות בחירה זו. הגדרת Reduce Noise זמינה בעת 

x 300 dpi או x 600 dpi, 400 x 400 dpi 300 600.שימוש ב-24bit Colour ורזולוציות סריקה של
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sided Scanning-2 )סריקה דו-צדדית(  5
בחרו Long-edge binding או Short-edge binding על פי המתווה של המסמך המקורי שלכם כדי לוודא 

שקובץ הנתונים שנוצר מופיע נכון במסמך הסרוק.

תוצאת סריקה מתווה מקורי הגדרת סריקה דו-צדדית 

כריכה בקצה הארוך 

כריכה בקצה הקצר 

PreScan )תצוגה מקדימה של סריקה(  6
 בחרו PreScan לתצוגה מקדימה של התמונה שלכם וחתכו חלקים בלתי רצויים לפני הסריקה.  

חיתוך זמין כאשר הגדרת הסריקה הדו-צדדית מושבתת.
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)ICA מנהל התקן( Apple Image Capture סריקה באמצעות
ניתן גם לסרוק מסמכים באמצעות מנהל התקן סורק ICA. אם התקנתם את חבילת מנהלי ההתקנים והתוכנה 
השלמה ממרכז הפתרונות של support.brother.com( Brother(, מנהל התקן ICA כבר מותקן על המחשב 

.Image Capture שלכם. ניתן גם לסרוק ישירות באמצעות יישום

Apple Image Capture סריקה באמצעות

.Image Capture הפעילו את יישום 1
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 בחרו את המכשיר מרשימת DEVICES שבצדו השמאלי של החלון.
מכשירים המתחברים באמצעות רת"ם אלחוטית )ADS-2800W / ADS-3600W( או אתרנט מופיעים 

.SHARED ברשימת

טענו את המסמך שלכם.

בחרו גודל למסמך שלכם.

בחרו את תיקיית או יישום היעד. 

.Scan לחצו על לחצן 
המכשיר מתחיל לסרוק.

2

3

4

5

6
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 ICA הגדרות מנהל התקן

להתאמת הגדרות לכידת תמונה, לחצו על Show Details. שימו לב כי שם הפריט והערך הניתן להקצאה ישתנו 
על פי המכשיר. 

Kind )סוג(  1
.Text או Color, Black & White מאפשר לכם לבחור מתוך

Resolution )רזולוציה(  2
רזולוציית המסמך הרצויה.

Scan Size or Size )גודל סריקה או גודל(  3
גודל הנייר של המסמך. 

Orientation )כיוון(  4
כיוון המסמך. 

Duplex )סריקה דו-צדדית(  5
בחירת תיבת הסימון Duplex לסריקה דו-צדדית )דופלקס(.

Scan To  6 )סריקה אל(
תיקיית או יישום היעד. 

Name )שם(   7
הזנת טקסט התחילית לשם התמונה הסרוקה.

Format )פורמט(   8
פורמט הקובץ של הנתונים הסרוקים. 

ADS-XXXXX

ADS-XXXXX

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
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Combine into single document )שילוב למסמך אחד(  9
סריקת מסמך כפריט אחד ושמירתו כקובץ אחד בעת בחירת PDF או TIFF כפורמט הקובץ.

Image Correction )תיקון תמונה(  10
על פי אפשרות הסוג Kind שנבחרה, ניתן להגדיר את תצורת ההגדרות הבאות:

הגדרות הניתנות להגדרת תצורהסוג

בהירות, גוון, טמפרטורה, ריוויצבע

בהירות, ניגודיותשחור-לבן

סףטקסט
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שמירת המסמכים הסרוקים על המחשב שלכם במצב הבית 
)ADS-2400N / ADS-3000N(

.ControlCenter הפעילו את יישום
	 Windows® 

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

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

סריקה באמצעות לוח הבקרה7

1
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מקינטוש 	
לחצו על צלמית      )ControlCenter2( בתוך הסרגל.    1 

חלון ControlCenter2 יופיע על המסך.    
.Device Settingsלחצו על לשונית   2

 .Remote Setup יופיע חלון Remote Setup .לחצו על לחצן
Windows®   	

2
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מקינטוש  	

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

.Remote Setup לסגירת חלון OK לחצו על

 "(Windows®( הגדירו את תצורת ההגדרות בעת הצורך )ראה "שינוי הגדרות סריקה למחשב אישי 
בע"מ 209 או "שינוי הגדרות סריקה למחשב אישי )מקינטוש)" בע"מ 217(.

טענו את המסמך שלכם.

לחצו על Scan to PC. המכשיר סורק את המסמך.

3

4

5

6

7
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שמירת המסמכים הסרוקים על המחשב שלכם במצב מתקדם 
)ADS-2400N / ADS-3000N(

.ControlCente הפעילו את יישום

Windows®   	

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

לחצו על לשונית           )הדוגמה למטה היא של מצב מתקדם(.    2

1



154

מקינטוש  	

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

.Device Settings לחצו על לשונית   2

.Remote Setup יופיע חלון Remote Setup .לחצו על לחצן

Windows®   	
2
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מקינטוש  	

 בחרו פעולת סריקה אל שברצונכם להשתמש בה )תמונה, זיהוי תווים אופטי, דוא"ל או קובץ( 
מתפריט החלון הצץ. 

.Remote Setup לסגירת חלון OK לחצו על

 "(Windows®( הגדירו את תצורת ההגדרות בעת הצורך )ראה "שינוי הגדרות סריקה למחשב אישי 
בע"מ 209 או "שינוי הגדרות סריקה למחשב אישי )מקינטוש)" בע"מ 217(.

טענו את המסמך שלכם.

לחצו על Scan to PC. המכשיר סורק את המסמך.

)ADS-2800W / ADS-3600W(

טענו את המסמך שלכם.

.Scan 1 הזיזו שמאלה או ימינה, או לחצו על ► או ◄ להצגת

.to PC לחצו על

 הזיזו שמאלה או ימינה להצגת פעולת הסריקה אל שברצונכם לבצע )אל זיהוי תווים אופטי, קובץ, תמונה 
או דוא"ל(.

.ok  לחצו על פעולת הסריקה אל שברצונכם לבצע, ולחצו על

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5
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.Options לחצו על

הגדירו את תצורת ההגדרות הבאות לפי הצורך. )להגדרת תצורה של הגדרות אחרות, לחצו על 
Advanced Settings. )למידע נוסף ראה ע"מ( 224.

2-sided Scan ■

Scan Settings ■

Scan Type ■

Resolution ■

File Type ■

Document Size ■

Auto Deskew ■

Skip Blank Page ■

Advanced Settings ■

.OK לחצו על

 אם מחשבים רבים מחוברים למחשב, לחצו על ▲ או ▼ להצגת מחשב היעד שברצונכם לשמור בו.
לחצו על מחשב היעד.

.Start לחצו על 
המכשיר מתחיל לסרוק.

הערה 
ניתן להגדיר את תצורת הגדרות הסריקה אל מהמחשב שלכם. ראה "שינוי הגדרות סריקה למחשב האישי 	 

)®Windows)" בע"מ 209 או "שינוי הגדרות הסריקה למחשב האישי )מקינטוש(" בע"מ 217(.
אם ברצונכם לשמור את ההגדרות כקיצור דרך, לחצו על Save as Shortcut. למידע נוסף, ראה "הוספת 	 

קיצורי דרך לסריקה" בע"מ 10.

6

7

8

9

10
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USB שמירת מסמכים סרוקים על כונן זיכרון הבזק
.ControlCenter הפעילו את יישום

Windows®   	

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

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

1
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הערה 
.Device Settings לחצו על צלמית           )הגדרות( לגישה אל ,Advanced Mode אם נעשה שימוש במצב

	 מקינטוש

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

.Device Settings לחצו על לשונית  2

.Remote Setup יופיע חלון Remote Setup .לחצו על לחצן 2
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בחרו Scan to USB בעץ הניווט, ואז הגדירו את תצורת הגדרות הסריקה לפי הצורך.

Windows®  	

3
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מקינטוש  	

.OK ולאחר מכן על Apply לחצו על

הכניסו את כונן זיכרון הבזק USB לתוך המכשיר.

טענו את המסמך שלכם.

לחצו על Scan to USB על לוח הבקרה. המכשיר מתחיל לסרוק.

הערה  
שם הקובץ יהיה התאריך הנוכחי ומספר סידורי בן שתי ספרות.

)ADS-2800W / ADS-3600W(

הכניסו את כונן זיכרון הבזק USB לתוך המכשיר.

טענו את המסמך שלכם.

 .Scan 3 הזיזו שמאלה או ימינה, או לחצו על ► או ◄ להצגת

.to USB לחצו על

4

5

6

7

1

2

3

4
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.Options לחצו על

הגדירו את תצורת ההגדרות הבאות לפי הצורך. )להגדרת תצורה של הגדרות אחרות, לחצו על 
Advanced Settings. )למידע נוסף ראה ע"מ 224(.

2-sided Scan ■

Scan Type ■

Resolution ■

File Type ■

Document Size ■

File Name ■

File Size ■

Auto Deskew ■

Skip Blank Page ■

Advanced Settings ■

הערה  
 לבחירת)Long Paper(up to 863mm  להגדרת Document Size, השתמשו בהגדרות הבאות: 	 

Black & White  או Colour :סוג סריקה
 	.Set New Default לשמירת ההגדרות החדשות שלכם כהגדרות ברירת המחדל, לחצו על
 	.Factory Reset לאיפוס להגדרות ברירת המחדל, לחצו על

.OK לחצו על

.Start לחצו על 
.USB המכשיר מתחיל לסרוק, ואז הנתונים הסרוקים נשמרים בכונן זיכרון הבזק

הערה  
לשמירת ההגדרות כקיצור דרך, לחצו על Save as Shortcut. למידע נוסף, ראה "הוספת קיצורי דרך 

לסריקה" בע"מ 10.

חשוב  
לא להוציא את כונן זיכרון הבזק USB כאשר המכשיר סורק לכונן זיכרון הבזק USB למניעת נזק לכונן או לנתונים 

המאוחסנים בו.

5

6

7

8
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שמירת מסמכים סרוקים על התקנים ניידים
המכשיר יכול לשמור נתונים סרוקים על התקן נייד.

הערה  
 	.USB ניתן להשתמש בתכונה זו עם התקנים העושים שימוש בהתקן אחסון המוני
המכשיר אינו תומך בטעינת התקני USB כלשהם.	 
תוכנת ™Brother Image Viewer for Android, הזמינה להורדה מתוך Google Play, מאפשרת לצפות 	 

.Brother Image Viewer for Android™ ולערוך נתונים סרוקים. למידע נוסף, הורידו את

חברו את המכשיר להתקן נייד עם כבל USB המצורף להתקן הנייד שלכם.

הערה  
צריך להפעיל את ההתקן הנייד לפני חיבורו למכשיר.

טענו את המסמך שלכם.
	 לדגמי ADS-2400N / ADS-3000N, לכו לסעיף     .

	 לדגמי ADS-2800W / ADS-3600W, לכו לסעיף     .

)ADS-2400N / ADS-3000N(
לחצו על מקש Scan to USB. המכשיר מתחיל לסרוק, ואז הנתונים הסרוקים נשמרים בהתקן הנייד.

1

2

3

3

4
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)ADS-2800W / ADS-3600W(

.Scan 3 הזיזו שמאלה או ימינה, או לחצו על ► או ◄ להצגת  .1
.to USB לחצו על  .2

.Options לחצו על  .3
הגדירו את תצורת ההגדרות הבאות לפי הצורך: )להגדרת תצורה של הגדרות אחרות,   .4 

לחצו על Advanced Settings. )למידע נוסף ראה ע"מ 224(.  

 	2-sided Scan

 	Scan Type

 	Resolution

 	File Type

 	Document Size

 	File Name

 	File Name Style

 	File Size

 	Auto Deskew

 	Skip Blank Page

 	Advanced Settings

.OK לחצו על

הערה  
 	.Set New Default לשמירת ההגדרות החדשות שלכם כהגדרות ברירת המחדל, לחצו על
 	.Factory Reset לאיפוס להגדרות ברירת המחדל, לחצו על
אם הכנסתם כונן USB לאחר הפעלת המכשיר, מסך Options יופיע אוטומטית.	 

.Start לחצו על 
המכשיר מתחיל לסרוק, ואז הנתונים הסרוקים נשמרים בהתקן הנייד.

הערה  
לשמירת ההגדרות כקיצור דרך, לחצו על Save as Shortcut. למידע נוסף, ראה "הוספת קיצורי דרך 

לסריקה" בע"מ 10.

4

5

6



164

FTP סריקת מסמכים לשרת
אם בחרתם לסרוק לשרת FTP, ניתן לסרוק מסמך שחור-לבן או צבעוני ישירות לשרת FTP על הרשת המקומית 

שלכם או באינטרנט. 

ניתן להזין הפרטים הדרושים לסריקה לשרת FTP באמצעות כלי Web Based Management להגדרת ושמירת 
.FTP הפרטים בפרופיל

הערה  
 	.Web Based Management מוגדרים באמצעות כלי FTP זמינה כאשר פרופילי FTP סריקה לשרת
 	  Safari 8.0 ועל Windows® למערכת הפעלה Microsoft® Internet Explorer® 8/10/11 אנו ממליצים על

למקינטוש נא לוודא גם שדפדפן האינטרנט שלכם מכיל Javascript וקוקיות מאופשרות. אם נעשה שימוש 
.HTTP 1.1-ו  HTTP 1.0 בדפדפן אחר, נא לוודא כי הנו תואם
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Web Based Management הפעלת

הערה  
כדי להשתמש בכלי Web Based Management צריך להגדיר את המכשיר באמצעות שיטת הרשת האלחוטית 

)ADS-2800W/ ADS-3600W( עם תקליטור ההתקנה )ראה מדריך הגדרות מהיר(.

)ADS-2400N / ADS-3000N(

 .ControlCenterהפעילו את יישום
Windows®  	

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

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

1
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הערה 
.Device Settings לחצו על צלמית           )הגדרות( לגישה אל ,Advanced Mode אם נעשה שימוש במצב

	 מקינטוש

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

.Device Settings לחצו על לשונית   2

לחצו על לחצן Scan to Net Settings. חלון Web Based Management יופיע על המסך.
)ADS-2800W / ADS-3600W(

הפעילו את דפדפן האינטרנט שלכם.
הזינו בסרגל הכתובות של הדפדפן שלכם את כתובת IP של המכשיר )או שם שרת ההדפסה שלכם(. 

לדוגמה: http://192.168.1.2. ניתן להשתמש בצג המכשיר למציאת כתובת IP שלו. לא נדרשת סיסמה 
כברירת מחדל. אם הגדרתם קודם סיסמה, הזינו אותה, ואז לחצו על     .

2
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FTP הגדרת תצורת הגדרות ברירת המחדל של שרת

.Scan לחצו על לשונית

לחצו על תפריט Scan to FTP/SFTP/Network/SharePoint בסרגל הניווט השמאלי.

.Submit ואז לחצו על ,FTP בחרו באפשרות

לחצו על תפריט Scan to FTP/SFTP/Network/SharePoint Profile בסרגל הניווט השמאלי.

בחרו את הפרופיל שברצונכם להגדיר או לשנות.

בשדה Profile Name, הזינו שם לפרופיל שרת זה )עד 15 תווים אלפאנומריים(. השם מופיע 
בשדה Destination בעת לחיצה על Scan to Network Device בסרגל הניווט השמאלי                       

 .)ADS-2800W / ADS-3600W( או על מסך המגע של המכשיר )ADS-2400N / ADS-3000N(

בשדה Host Address, הזינו את כתובת המארח )לדוגמה: "ftp.example.com"; עד 64 תווים( או כתובת 
IP )לדוגמה: "192.23.56.189"(, והזינו את הנתיב )עד 60 תווים( לתיקייה על שרת FTP שברצונכם 

לשלוח את הנתונים הסרוקים שלכם. נא לא להזין לוכסן בתחילת הנתיב.

  .FTP הזינו את שם המשתמש )עד 32 תווים( שיש לו רשות לרשום נתונים לשרת ,Username בשדה

בשדה Password, הזינו את הסיסמה )עד 32 תווים( הקשורה לשם המשתמש שהזנתם בשדה
.Retype Password הזינו את הסיסמה שנית בשדה .Username

 FTP הזינו את תיקיית היעד שהמסמך שלכם יאוחסן בה על שרת ,Store Directory בשדה 
)עד 60 תווים(.

1
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לחצו על הרשימה הנפתחת File Name ובחרו את התחילית של שם הקובץ מבין שלושת השמות 
המוגדרים מראש, או מארבע עשרה השמות המוגדרים על ידי המשתמש. שם הקובץ שנעשה בו שימוש 

למסמך הסרוק יהיה תחילית שם הקובץ שבחרתם המלווה בשש הספרות האחרונות של מונה הסורק 
.)"Estimate_098765.pdf" :ותחילית הקובץ )לדוגמה

בחרו אפשרויות Colour או Black and White/Grey להתאמת רמת הגילוי.

 בחרו את אפשרויות האיכות, סוג הקובץ, גודל המסמך, גודל הקובץ, הבהירות, הניגודיות והסריקה 
הדו-צדדית שברצונכם להשתמש בהן לנתונים הסרוקים. ניתן לשנות את ההגדרות הבאות: 

תיאוראפשרויותהגדרה

Colour 100 dpiאיכות
Colour 150 dpi
Colour 200 dpi
Colour 300 dpi
Colour 600 dpi
Colour Auto 
Grey 100 dpi 
Grey 150 dpi 
Grey 200 dpi 
Grey 300 dpi 
Grey 600 dpi 
Grey Auto 
B&W 100 dpi 
B&W 150 dpi 
B&W 200 dpi 
B&W 300 dpi
B&W 600 dpi 
B&W Auto 
Auto 100 dpi 
Auto 150 dpi 
Auto 200 dpi 
Auto 300 dpi 
Auto 600 dpi 
Auto
User Select

ניתן לבחור איכות סריקה מהרשימה הנפתחת Quality. רזולוציות גבוהות 	 
יותר מצריכות יותר זיכרון וזמן העברה, אך יוצרות תמונות סרוקות איכותיות 

יותר.
אם בחרתם User Select, עליכם לבחור את ההגדרה מלוח הבקרה של 	 

המכשיר. 

11

12

13
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תיאוראפשרויותהגדרה

 PDF Single-Pageסוג קובץ
PDF Multi-Page 
JPEG
PDF/A Single-Page
PDF/A Multi-Page
Secure PDF 
Single-Page
Secure PDF  
Multi-Page
Signed PDF 
Single-Page
Signed PDF  
Multi-Page
High Compression 
PDF Single-Page
High Compression 
PDF Multi-Page
XPS
TIFF Single-Page 
TIFF Multi-Page 
User Select

בחרו את סוג הקובץ שברצונכם להשתמש בו לנתונים הסרוקים.	 
אם בחרתם Secure PDF, המכשיר יבקש מכם להזין סיסמה בת ארבע 	 

ספרות באמצעות המספרים 0-9 לפני תחילת הסריקה. 
אם בחרתם Signed PDF, עליכם להתקין תעודה דיגיטלית במכשיר 	 

  Signed PDF בחרו .Web Based Management שלכם באמצעות כלי
מתוך Administrator בכלי Web Based Management. ראה מדריך 

למשתמש ברשת.
PDF/A הוא פורמט קובץ PDF המיועד לגניזה לטווח ארוך. פורמט זה מכיל 	 

את כל המידע הנחוץ לשכפול המסמך לאחר אחסון ממושך.
פורמט Signed PDF מסייע למניעת פגיעה בנתונים והתחזות למחבר על 	 

ידי הכללת תעודה דיגיטאלית במסמך
 	  XPS או PDF, Secure PDF, PDF/A, Signed PDF, JPEG ניתן לבחור

אם בחרתם Colour או Grey באיכות.  
 	       TIFF או ,PDF, Secure PDF, PDF/A, Signed PDF ניתן לבחור

אם בחרתם B&W באיכות.  
 	  Auto אם בחרתם Signed PDF או ,PDF, Secure PDF ניתן לבחור

באיכות.  
אם בחרתם User Select, עליכם לבחור את ההגדרה מלוח הבקרה של 	 

המכשיר. 
 	 Colour ניתן לבחור רק ,High Compression PDF אם בחרתם

.300dpi/Grey 300 dpi

Autoגודל מסמך
A4
Letter
Legal
B5
A5
B6
A6
Business Card 
Long Paper

אם בחרתם Auto, ניתן לסרוק מסמכים בכל גודל מבלי לבצע התאמות 	 
כלשהן בתוך Document Size. למהירויות סריקה גבוהות יותר, 

ניתן לבחור את הגודל המדויק של המסמך שלכם מהרשימה הנפתחת
.Document Size

 	  .Auto לא ניתן לבחור ,Quality בתוך dpi 600 אם בחרתם
 	 A4, Letter, Legal, B5, A5, מושבת, ניתן לבחור Auto Deskew כאשר

B6, A6, Business Card או Long Paper )כאשר Auto XXX dpi אינו 
נבחר כאיכות(.

ניתן לבחור Long Paper אם הגדרתם את צורת ההגדרות כדלקמן:	 
 	Auto איכות: מלבד
יישור אוטומטי: מושבת	 
דילוג על דפים ריקים: מושבת	 

Smallגודל קובץ
Medium
Large
User Select

ניתן להתאים את גודל הקובץ לנתונים הסרוקים.	 
אם בחרתם Colour או Grey באיכות, בחרו את גודל הקובץ לנתונים 	 

הסרוקים מהרשימה הנפתחת.
אם בחרתם User Select, עליכם לבחור את ההגדרה מלוח הבקרה של 	 

המכשיר. 
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תיאוראפשרויותהגדרה

Offסריקה דו-צדדית
Long edge
Short edge

בסריקה דו-צדדית, בחרו Long edge או Short edge כדי שמתווה של 
עמודי קובץ הנתונים יתאימו למסמך המקורי שלכם.

50-בהירות
-40
-30
-20
-10
0
+10
+20
+30
+40
+50

 התאימו את ההגדרה )50 - עד 50( כדי לקבל את התמונה הטובה ביותר. 
ערך ברירת המחדל של 0 מייצג את הממוצע ומתאים בדרך כלל לרוב התמונות.
אם התמונה הסרוקה בהירה מידי, הגדירו רמת בהירות נמוכה יותר וסרקו את 

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

המסמך שנית. 

50-ניגודיות
-40
-30
-20
-10
0
+10
+20
+30
+40
+50

 התאימו את ההגדרה )50 - עד 50( כדי לקבל את התמונה הטובה ביותר. 
ערך ברירת המחדל של 0 מייצג את הממוצע ומתאים בדרך כלל לרוב התמונות.

העלאת רמת הניגודיות מדגישה שטחים כהים ובהירים של התמונה, בעוד 
הורדת רמת הניגודיות מגלה יותר פרטים בשטחים אפורים.

בתוך Margin Settings, הזינו ערך של בין -3 עד 3 להוספת או הסרת שוליים ספציפיים בשולי התמונה. 14
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הגדירו Auto Deskew1  למצב Auto אם ברצונכם לתקן את היישור )פחות מ-9 מ"מ ממרכז המסמך 
לקצה( של הנתונים הסרוקים.

.)On( למצב מופעל  Skip Blank Page1 להסרת דפים ריקים של המסמך מהנתונים הסרוקים, הגדירו

.Skip Blank Page sensitivity בחרו ערך של בין 5 - ל- 5 מהרשימה הנפתחת להתאמת

.)On( למצב מופעל Continuous Scan כדי להמשיך בסריקה, הגדירו את

הגדירו את Passive Mode למצב Off או On על פי שרת FTP שלכם ותצורת חומת האש של הרשת.   
הגדרת ברירת המחדל היא On. ברוב המקרים הגדרה זו אינה מצריכה כל שינוי.

שנו את הגדרת Port Number שנעשה בה שימוש לצורך גישה לשרת FTP. ברירת המחדל של הגדרה זו 
היא port 21. ברוב המקרים הגדרה זו אינה מצריכה כל שינוי.

.Submit לחצו על

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

הערה  
השימוש התווים הבאים ?, /, \, “, :, >, <, | או * עלול לגרום לשגיאת שליחה.

FTP סריקה באמצעות פרופילי שרת

הערה  
אם הגדרתם את המכשיר לשימוש בשיטת ממשק USB, עליכם להגדיר את המכשיר באמצעות שיטת הרשת 	 

האלחוטית )ADS-2800W / ADS-3600W( עם תקליטור ההתקנה )ראה מדריך הגדרות מהיר( כדי להשתמש 
.FTP בתכונת הסריקה לשרת

לפני תחילת הסריקה לשרת FTP, עליכם להגדיר את תצורת פרופיל הסריקה לשרת FTP )ראה הגדרת 	 
תצורת הגדרות ברירת המחדל של שרת FTP בע"מ 164(.

)ADS-2400N / ADS-3000N(

טענו את המסמך שלכם.

 לחצו על לחצן         ,          או         שהקצתם לתכונת הסריקה לשרת FTP. המכשיר מתחיל לסרוק.
להקצאת תכונת הסריקה למקש התקן הרשת, ראה "הקצאת תכונת הסריקה למקש התקן הרשת 1-3" 

בע"מ 29.

)ADS-2800W / ADS-3600W(

טענו את המסמך שלכם.

.to ftp/sftp לחצו על ► או ◄להצגת

.to FTP/SFTP לחצו על

15

16

17

18

19

20

21

1

1

2

2

3
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לחצו על ▲ או ▼ לבחירת אחד מפרופילי שרת FTP המצוינים. 
בצעו את אחת הפעולות הבאות:

	 אם הסריקה לפרופיל FTP הסתיימה, לכו לשלב     .
	 אם הסריקה לפרופיל FTP לא הסתיימה, לכו לשלב     .

.Options לחצו על

הגדירו את תצורת ההגדרות הבאות לפי הצורך: )להגדרת תצורה של הגדרות אחרות, לחצו על 
Advanced Settings. )למידע נוסף ראה ע"מ 224(.

2-sided Scan 	
Scan Type 	
Resolution 	
File Type 	

Document Size 	
File Name 	

File Name Style 	
File Size 	

Auto Deskew 	
Skip Blank Page 	

User Name 	
Advanced Settings 	

הערה  
.Save as Shortcut לשמירת הפרופיל כקיצור דרך, לחצו על

.OK לחצו על

.Start לחצו על 
על מסך המגע מופיע Connecting. אם החיבור לשרת FTP הצליח, המכשיר מתחיל בסריקה. 

4

5

8

5

7

8

6
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 SFTP סריקת מסמכים לשרת
אם בחרתם לסרוק לשרת SFTP, ניתן לסרוק מסמך שחור-לבן או צבעוני ישירות לשרת SFTP על הרשת 

המקומית שלכם או באינטרנט. 
ניתן להזין הפרטים הדרושים לסריקה לשרת SFTP באמצעות כלי Web Based Management להגדרת 

.SFTP ושמירת הפרטים בפרופיל

הערה  
 	.Web Based Management מוגדרים באמצעות כלי SFTP זמינה כאשר פרופילי SFTP סריקה לשרת
 	  Safari 8.0 ועל Windows® למערכת הפעלה Microsoft® Internet Explorer® 8/10/11אנו ממליצים על

למקינטוש נא לוודא גם שדפדפן האינטרנט שלכם מכיל Javascript וקוקיות מאופשרות. אם נעשה שימוש 
.HTTP 1.1-ו  HTTP 1.0 בדפדפן אחר, נא לוודא כי הנו תואם
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Web Based Management הפעלת

הערה  
אם הגדרתם את המכשיר לשימוש בשיטת ממשק USB, עליכם להגדיר את המכשיר באמצעות שיטת הרשת 

.Web Based Management האלחוטית עם תקליטור ההתקנה )ראה מדריך הגדרות מהיר( כדי להשתמש בכלי 

)ADS-2400N / ADS-3000N(

. ControlCenterהפעילו את יישום
Windows®  	

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

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

1



175

הערה 
אם נעשה שימוש במצב Advanced Mode, לחצו על צלמית           )הגדרות( לגישה להגדרות המכשיר.

	 מקינטוש

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

.Device Settings לחצו על לשונית  2

לחצו על לחצן Scan to Net Settings. חלון Web Based Management יופיע על המסך.
)ADS-2800W / ADS-3600W(

הפעילו את דפדפן האינטרנט שלכם.
הזינו בסרגל הכתובות של הדפדפן שלכם את כתובת IP של המכשיר )או שם שרת ההדפסה שלכם(. 

לדוגמה: http://192.168.1.2. ניתן להשתמש בצג המכשיר למציאת כתובת IP שלו. לא נדרשת סיסמה 
כברירת מחדל. אם הגדרתם קודם סיסמה, הזינו אותה, ואז לחצו על     .

2
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 SFTP הגדרת תצורת הגדרות ברירת המחדל של שרת

.Scan לחצו על לשונית

לחצו על תפריט Scan to FTP/SFTP/Network/SharePoint בסרגל הניווט השמאלי.

.Submit ואז לחצו על ,SFTP בחרו באפשרות

לחצו על תפריט Scan to FTP/SFTP/Network/SharePoint Profile בסרגל הניווט השמאלי.

בחרו את הפרופיל שברצונכם להגדיר או לשנות.

בשדה Profile Name, הזינו שם לפרופיל שרת זה )עד 15 תווים אלפאנומריים(. השם 
                                 Scan מלשונית Scan to Network Device בעת לחיצה על Destination מופיע בשדה

 .)ADS-2800W / ADS-3600W( או על מסך המגע של המכשיר )ADS-2400N / ADS-3000N(

 בשדה Host Address, הזינו את כתובת המארח )לדוגמה: "sftp.example.com"; עד 64 תווים( 
  SFTP לדוגמה: "192.23.56.189"(, והזינו את הנתיב )עד 60 תווים( לתיקייה על שרת( IP או כתובת

שברצונכם לשלוח את הנתונים הסרוקים שלכם. נא לא להזין לוכסן בתחילת הנתיב.

  .SFTP הזינו את שם המשתמש )עד 32 תווים( שיש לו רשות לרשום נתונים לשרת ,Username בשדה

.Public Key או Password בחרו ,Auth. Method בשדה

בצעו את אחת הפעולות הבאות:
אם בחרתם Password, הזינו את הסיסמה )עד 32 תווים( הקשורה לשם המשתמש שהזנתם   	 

.Retype Password הזינו את הסיסמה שנית בשדה .Username בשדה  
.Client Key Pair בחרו את סוג האימות מהרשימה הנפתחת ,Public Key אם בחרתם  	

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
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.Server Public Key בחרו את סוג האימות מהרשימה הנפתחת

 SFTP הזינו את תיקיית היעד שהמסמך שלכם יאוחסן בה על שרת ,Store Directory בשדה 
)עד 60 תווים(.

לחצו על הרשימה הנפתחת File Name  ובחרו את תחילית שם הקובץ מבין שלושת השמות המוגדרים 
מראש, או מארבע עשרה השמות המוגדרים על ידי המשתמש. שם הקובץ שנעשה בו שימוש למסמך 

הסרוק יהיה תחילית שם הקובץ שבחרתם המלווה בשש הספרות האחרונות של מונה הסורק וסיומת הקובץ 
.)"Estimate_098765.pdf" :לדוגמה(

בחרו את אפשרויות האיכות, סוג הקובץ, גודל המסמך, גודל הקובץ, הסריקה דו-צדדית, הבהירות והניגודיות 
שברצונכם להשתמש בהן לנתונים הסרוקים. ניתן לשנות את ההגדרות הבאות: 

תיאוראפשרויותהגדרה

Colour 100 dpiאיכות
Colour 150 dpi
Colour 200 dpi
Colour 300 dpi
Colour 600 dpi
Colour Auto 
Grey 100 dpi 
Grey 150 dpi 
Grey 200 dpi 
Grey 300 dpi 
Grey 600 dpi 
Grey Auto 
B&W 100 dpi 
B&W 150 dpi
B&W 200 dpi
B&W 300 dpi 
B&W 600 dpi 
B&W Auto 
Auto 100 dpi 
Auto 150 dpi 
Auto 200 dpi 
Auto 300 dpi 
Auto 600 dpi 
Auto
User Select

ניתן לבחור איכות סריקה מהרשימה הנפתחת Quality. רזולוציות גבוהות 	 
יותר מצריכות יותר זיכרון וזמן העברה, אך יוצרות תמונות סרוקות איכותיות 

יותר.
אם בחרתם User Select, עליכם לבחור את ההגדרה מלוח הבקרה של 	 

המכשיר. 

11

12

13

14
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תיאוראפשרויותהגדרה

 PDF Single-Pageסוג קובץ
PDF Multi-Page 
JPEG
PDF/A Single-Page
PDF/A Multi-Page
Secure PDF 
Single-Page
Secure PDF  
Multi-Page
Signed PDF 
Single-Page
Signed PDF 
Multi-Page
High Compression 
PDF Single-Page
High Compression 
PDF Multi-Page
XPS
TIFF Single-Page 
TIFF Multi-Page
User Select

בחרו את סוג הקובץ שברצונכם להשתמש בו לנתונים הסרוקים.	 
אם בחרתם Secure PDF, המכשיר יבקש מכם להזין סיסמה בת ארבע 	 

ספרות באמצעות המספרים 0-9 לפני תחילת הסריקה. 
אם בחרתם Signed PDF, עליכם להתקין תעודה דיגיטאלית במכשיר 	 

  Signed PDF בחרו .Web Based Management שלכם באמצעות כלי
מתוך Administrator בכלי Web Based Management. ראה מדריך 

למשתמש ברשת.
PDF/A הוא פורמט קובץ PDF המיועד לגניזה לטווח ארוך. פורמט זה מכיל 	 

את כל המידע הנחוץ לשכפול המסמך לאחר אחסון ממושך.
פורמט Signed PDF מסייע למניעת פגיעה בנתונים והתחזות למחבר על 	 

ידי הכללת תעודה דיגיטאלית במסמך
 	  XPS או PDF, Secure PDF, PDF/A, Signed PDF, JPEG ניתן לבחור

אם בחרתם Colour או Grey באיכות.  
 	  TIFF או ,PDF, Secure PDF, PDF/A, Signed PDF ניתן לבחור 

אם בחרתם B&W באיכות.  
 	  Auto אם בחרתם Signed PDF או ,PDF, Secure PDF ניתן לבחור

באיכות.  
אם בחרתם User Select, עליכם לבחור את ההגדרה מלוח הבקרה של 	 

המכשיר. 
 אם בחרתם High Compression PDF, ניתן לבחור רק 	 

.Grey 300 dpi או Colour 300 dpi

Autoגודל מסמך
A4
Letter
Legal
B5
A5
B6
A6
Business Card 
Long Paper 
User Select

אם בחרתם Auto, ניתן לסרוק מסמכים בכל גודל מבלי לבצע התאמות 	 
כלשהן בתוך Document Size. למהירויות סריקה גבוהות יותר, 

ניתן לבחור את הגודל המדויק של המסמך שלכם מהרשימה הנפתחת
.Document Size

 	  .Auto לא ניתן לבחור ,Quality בתוך dpi 600 אם בחרתם
 	 A4, Letter, Legal, B5, A5, מושבת, ניתן לבחור Auto Deskew כאשר

B6, A6, Business Card אוLong Paper )כאשר Auto XXX dpi אינו 
נבחר כאיכות(.

ניתן לבחור Long Paper אם הגדרתם את צורת ההגדרות כדלקמן:	 
 	Auto איכות: מלבד
יישור אוטומטי: מושבת	 
דילוג על דפים ריקים: מושבת	 

Smallגודל קובץ
Medium
Large
User Select

ניתן להתאים את גודל הקובץ לנתונים הסרוקים.	 
אם בחרתם Colour או Grey באיכות, בחרו את גודל הקובץ לנתונים 	 

הסרוקים מהרשימה הנפתחת.
אם בחרתם User Select, עליכם לבחור את ההגדרה מלוח הבקרה של 	 

המכשיר. 
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תיאוראפשרויותהגדרה

Offסריקה דו-צדדית
Long edge 
Short edge

 Short-edge או Long-edge binding לסריקת שני צידי המסמך, בחרו
binding על פי המתווה של המסמך המקורי שלכם כדי לוודא שקובץ הנתונים 

שנוצר מופיע נכון במסמך הסרוק.

50-בהירות
-40
-30
-20
-10
0
+10
+20
+30
+40
+50

התאימו את ההגדרה )50 - עד 50( לקבלת התמונה הטובה ביותר. 
ערך ברירת המחדל של 0 מייצג את הממוצע ומתאים בדרך כלל לרוב התמונות. 

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

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

50-ניגודיות
-40
-30
-20
-10
0
+10
+20
+30
+40
+50

 התאימו את ההגדרה )50 - עד 50( לקבלת התמונה הטובה ביותר. 
ערך ברירת המחדל של 0 מייצג את הממוצע ומתאים בדרך כלל לרוב התמונות.

העלאת רמת הניגודיות מדגישה שטחים כהים ובהירים של התמונה, בעוד 
הורדת רמת הניגודיות מגלה יותר פרטים בשטחים אפורים.

בחרו אפשרויות Colour או Black and White/Grey להתאמת רמת הגילוי.

בתוך Margin Settings, הזינו ערך של בין 3 - עד 3 להוספת או הסרת שוליים ספציפיים בשולי התמונה.

15

16
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הגדירו Auto Deskew1 למצב Auto אם ברצונכם לתקן את היישור )פחות מ-9 מ"מ ממרכז המסמך 
לקצה( של הנתונים הסרוקים.

.)On( למצב מופעל Skip Blank Page1 להסרת דפים ריקים של המסמך מהנתונים הסרוקים, הגדירו

.Skip Blank Page sensitivity בחרו ערך של בין -5 ל-5 מהרשימה הנפתחת להתאמת

.)On( למצב מופעל Continuous Scan כדי להמשיך בסריקה, הגדירו את

שנו את הגדרת Port Number שנעשה בה שימוש לצורך גישה לשרת SFTP. ברירת המחדל של הגדרה 
זו היא port 21. ברוב המקרים הגדרה זו אינה מצריכה כל שינוי.

.Submit לחצו על

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

הערה  
השימוש התווים הבאים: ?, /, \, “, :, >, <, | או * עלול לגרום לשגיאת שליחה.

SFTP סריקה באמצעות פרופילי שרת

הערה  
אם הגדרתם את המכשיר לשימוש בשיטת ממשק USB, עליכם להגדיר את המכשיר באמצעות שיטת הרשת 	 

.SFTP האלחוטית עם תקליטור ההתקנה )ראה מדריך הגדרות מהיר( כדי להשתמש בתכונת סריקה לשרת
לפני תחילת הסריקה לשרת SFTP, עליכם להגדיר את תצורת פרופיל הסריקה לשרת SFTP )ראה הגדרת 	 

תצורת הגדרות ברירת המחדל של שרת SFTP בע"מ 173(.

)ADS-2400N / ADS-3000N(

טענו את המסמך שלכם.

לחצו על לחצן         ,          או          שהקצתם לתכונת הסריקה לשרת SFTP. המכשיר מתחיל לסרוק.
להקצאת תכונת הסריקה למקש התקן הרשת, ראה "הקצאת תכונת הסריקה למקש התקן הרשת 1-3" 

בע"מ 29.

)ADS-2800W / ADS-3600W(

טענו את המסמך שלכם.

.to FTP/SFTP לחצו על ► או ◄להצגת

.to FTP/SFTP לחצו על
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 לחצו על ▲ או ▼ לבחירת אחד מפרופילי שרת SFTP המצוינים. 
בצעו את אחת הפעולות הבאות:

	 אם הסריקה לפרופיל SFTP הסתיימה, לכו לשלב     .
	 אם הסריקה לפרופיל SFTP לא הסתיימה, לכו לשלב    .

.Options לחצו על

הגדירו את תצורת ההגדרות הבאות לפי הצורך. )להגדרת תצורה של הגדרות אחרות, לחצו על 
Advanced Settings. )למידע נוסף ראה ע"מ 224(.

2-sided Scan 	
Scan Type 	
Resolution 	
File Type 	

Document Size 	
File Name 	

File Name Style 	
File Size 	

Auto Deskew 	
Skip Blank Page 	

User Name 	
Advanced Settings 	

הערה  
.Save as Shortcut לשמירת הפרופיל כקיצור דרך, לחצו על

.Start לחצו על 
על מסך המגע מופיע Connecting. אם החיבור לשרת SFTP הצליח, המכשיר מתחיל בסריקה. 

4

8

5

5

6

7
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 )Windows®( סריקת מסמכים לתיקייה משותפת/אתר רשת
כאשר נבחרה סריקה לרשת, ניתן לסרוק מסמכים ישירות לתיקייה משותפת על הרשת המקומית שלכם או 

באינטרנט.
ניתן להזין הפרטים הדרושים לסריקה לרשת באמצעות כלי Web Based Management להגדרת ושמירת 

הפרטים בפרופיל הסריקה לרשת. פרופיל הסריקה לרשת שומר את המידע של המשתמש והגדרות התצורה 
לשימוש ברשת או באינטרנט.

הערה   
 	.Web Based Management סריקה לרשת זמינה כאשר פרופילי הסריקה לרשת מוגדרים באמצעות כלי
יש להגדיר את תצורת פרוטוקול SNTP )שרת זמן רשת(, או שיש להגדיר את התאריך, הזמן ואזור הזמן 	 

הנכונים לצורך אימות. למידע נוסף, ראה המדריך למשתמש לרשת. 
מומלץ להשתמש בדפדפן אינטרנט Microsoft® Internet Explorer® 8/10/11. נא לוודא גם שדפדפן 	 

האינטרנט שלכם מכיל Javascript וקוקיות מאופשרת. אם נעשה שימוש בדפדפן אחר, נא לוודא כי הנו תואם
.HTTP 1.1-ו  HTTP 1.0
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Web Based Management הפעלת

הערה  
כדי להשתמש בכלי Web Based Management צריך להגדיר את המכשיר באמצעות שיטת הרשת האלחוטית 

)ADS-2800W/ ADS-3600W( עם תקליטור ההתקנה )ראה מדריך הגדרות מהיר(.

)ADS-2400N / ADS-3000N(

 . ControlCenterהפעילו את יישום
Windows®  	

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

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

1



184

הערה 
אם נעשה שימוש במצב Advanced Mode, לחצו על צלמית           )הגדרות( לגישה להגדרות המכשיר.

	 מקינטוש

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

.Device Settings לחצו על לשונית  2

לחצו על לחצן Scan to Net Settings. חלון Web Based Management יופיע על המסך.
)ADS-2800W / ADS-3600W(

הפעילו את דפדפן האינטרנט שלכם.
הזינו בסרגל הכתובות של הדפדפן שלכם את כתובת IP של המכשיר )או שם שרת ההדפסה שלכם(. 

לדוגמה: http://192.168.1.2 . ניתן להשתמש בצג המכשיר למציאת כתובת IP שלו. אם הגדרתם קודם 
סיסמה, הזינו אותה, ואז לחצו על     .

2
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הגדרת תצורת הגדרות ברירת המחדל של סריקה לרשת

.Scan לחצו על לשונית

לחצו על תפריט Scan to FTP/SFTP/Network/SharePoint בסרגל הניווט השמאלי.

.Submit ואז לחצו על ,Network בחרו באפשרות

לחצו על תפריט Scan to FTP/SFTP/Network/SharePoint Profile בסרגל הניווט השמאלי.

בחרו את הפרופיל שברצונכם להגדיר או לשנות.

 בשדה Profile Name, הזינו שם לפרופיל שרת זה )עד 15 תווים אלפאנומריים(. 
                                  Scan מלשונית Scan to Network Deviceבעת לחיצה על Destination השם מופיע בשדה

 .)ADS-2800W / ADS-3600W( או על מסך המגע של המכשיר )ADS-2400N / ADS-3000N(

 )ComputerName\SharedFolder\\ הנה כתובת הנתיב )לדוגמה Network Folder Path 
)עד 255 תווים(.

לחצו על הרשימה הנפתחתFile Name  ובחרו את תחילית שם הקובץ מבין שלושת השמות המוגדרים 
מראש, או מארבע עשרה השמות המוגדרים על ידי המשתמש. שם הקובץ שנעשה בו שימוש למסמך 

הסרוק יהיה תחילית שם הקובץ שבחרתם המלווה בשש הספרות האחרונות של מונה הסורק וסיומת הקובץ 
.)"Estimate_098765.pdf" :לדוגמה(

בתוך Margin Settings, הזינו ערך של בין 3 - עד 3 להוספת או הסרת שוליים ספציפיים בשולי התמונה.
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בחרו את הגדרות האיכות, סוג הקובץ, גודל המסמך, גודל הקובץ, הסריקה דו-צדדית, הבהירות והניגודיות 
שברצונכם להשתמש בהן לנתונים הסרוקים. ניתן לשנות את ההגדרות הבאות: 

תיאוראפשרויותהגדרה

Colour 100 dpiאיכות
Colour 150 dpi
Colour 200 dpi
Colour 300 dpi
Colour 600 dpi
Colour Auto 
Grey 100 dpi 
Grey 150 dpi 
Grey 200 dpi 
Grey 300 dpi 
Grey 600 dpi 
Grey Auto 
B&W 100 dpi 
B&W 150 dpi 
B&W 200 dpi
B&W 300 dpi
B&W 600 dpi
B&W Auto 
Auto 100 dpi 
Auto 150 dpi 
Auto 200 dpi 
Auto 300 dpi 
Auto 600 dpi 
Auto
User Select

ניתן לבחור איכות סריקה מהרשימה הנפתחת Quality. רזולוציות גבוהות 	 
יותר מצריכות יותר זיכרון וזמן העברה, אך יוצרות תמונות סרוקות איכותיות 

יותר.
אם בחרתם User Select, עליכם לבחור את ההגדרה מלוח הבקרה של 	 

המכשיר. 

10
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תיאוראפשרויותהגדרה

 PDF Single-Pageסוג קובץ
PDF Multi-Page 
JPEG
PDF/A Single-Page
PDF/A Multi-Page
Secure PDF
Single-Page
Secure PDF 
Multi-Page
Signed PDF
Single-Page
Signed PDF  
Multi-Page
High Compression
PDF Single-Page
High Compression
PDF Multi-Page
XPS
TIFF Single-Page
TIFF Multi-Page
User Select

בחרו את סוג הקובץ שברצונכם להשתמש בו לנתונים הסרוקים.	 
אם בחרתם Secure PDF, המכשיר יבקש מכם להזין סיסמה בת ארבע 	 

ספרות באמצעות המספרים 0-9 לפני תחילת הסריקה. 
אם בחרתם Signed PDF, עליכם להתקין תעודה דיגיטלית במכשיר 	 

  Signed PDF בחרו .Web Based Management שלכם באמצעות כלי
מתוך Administrator בכלי Web Based Management. ראה מדריך 

למשתמש ברשת.
PDF/A הוא פורמט קובץ PDF המיועד לגניזה לטווח ארוך. פורמט זה מכיל 	 

את כל המידע הנחוץ לשכפול המסמך לאחר אחסון ממושך.
פורמט Signed PDF מסייע למניעת פגיעה בנתונים והתחזות למחבר על 	 

ידי הכללת תעודה דיגיטאלית במסמך
 	  XPS או PDF, Secure PDF, PDF/A, Signed PDF, JPEG ניתן לבחור

אם בחרתם Colour או Grey באיכות.  
 	 TIFF או ,PDF, Secure PDF, PDF/A, Signed PDF ניתן לבחור 

אם בחרתם B&W באיכות.  
 	  Auto אם בחרתם Signed PDF או ,PDF, Secure PDF ניתן לבחור

באיכות.  
אם בחרתם User Select, עליכם לבחור את ההגדרה מלוח הבקרה של 	 

המכשיר. 
 אם בחרתם High Compression PDF, ניתן לבחור רק 	 

.Grey 300 dpi או Colour 300 dpi

Autoגודל מסמך
A4
Letter
Legal
B5
A5
B6
A6
Business Card 
Long Paper User 
Select

אם בחרתם Auto, ניתן לסרוק מסמכים בכל גודל מבלי לבצע התאמות 	 
כלשהן בתוך Document Size. למהירויות סריקה גבוהות יותר, 

ניתן לבחור את הגודל המדויק של המסמך שלכם מהרשימה הנפתחת
.Document Size

 	  .Auto לא ניתן לבחור ,Quality בתוך dpi 600 אם בחרתם
 	 A4, Letter, Legal, B5, A5, מושבת, ניתן לבחור Auto Deskew כאשר

  Auto XXX dpi כאשר( Long Paperאו B6, A6, Business Card 
אינו נבחר כאיכות(.

ניתן לבחור Long Paper במהלך הגדרת צורת ההגדרות כדלקמן:	 
 	Auto איכות: מלבד
יישור אוטומטי: מושבת	 
דילוג על דפים ריקים: מושבת	 

Smallגודל קובץ
Medium
Large
User Select

ניתן להתאים את גודל הקובץ לנתונים הסרוקים.	 
אם בחרתם Colour או Grey באיכות, בחרו את גודל הקובץ לנתונים 	 

הסרוקים מהרשימה הנפתחת.
 אם בחרתם User Select, עליכם לבחור את ההגדרה מלוח הבקרה 	 

של המכשיר. 
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תיאוראפשרויותהגדרה

Offסריקה דו-צדדית
Long edge 
Short edge

 Short-edge או Long-edge binding לסריקת שני צידי המסמך, בחרו
binding על פי המתווה של המסמך המקורי שלכם כדי לוודא שקובץ הנתונים 

שנוצר מופיע נכון במסמך הסרוק.

50-בהירות
-40
-30
-20
-10
0
+10
+20
+30
+40
+50

 התאימו את ההגדרה )50  - עד 50( לקבלת התמונה הטובה ביותר. 
ערך ברירת המחדל של 0 מייצג את הממוצע ומתאים בדרך כלל לרוב התמונות. 

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

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

50-ניגודיות
-40
-30
-20
-10
0
+10
+20
+30
+40
+50

 התאימו את ההגדרה )50 - עד 50( לקבלת התמונה הטובה ביותר. 
ערך ברירת המחדל של 0 מייצג את הממוצע ומתאים בדרך כלל לרוב התמונות.

העלאת רמת הניגודיות מדגישה שטחים כהים ובהירים של התמונה, בעוד 
הורדת רמת הניגודיות מגלה יותר פרטים בשטחים אפורים.

בחרו אפשרויות Colour או Black and White/Grey להתאמת רמת הגילוי. 11
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הגדירו Auto Deskew1 למצב Auto אם ברצונכם לתקן את היישור )פחות מ-9 מ"מ ממרכז המסמך 
לקצה( של הנתונים הסרוקים.

.)On( למצב מופעל Skip Blank Page1 להסרת דפים ריקים של המסמך מהנתונים הסרוקים, הגדירו

.Skip Blank Page sensitivity בחרו ערך של בין 5 - ל-5 מהרשימה הנפתחת להתאמת

.)On( למצב מופעל Continuous Scan כדי להמשיך בסריקה, הגדירו את

אם ברצונכם להגן על הפרופיל, בחרו On מתוך Use PIN for Authentication והזינו מספר PIN בן 4 
.PIN Code ספרות בתוך

בחרו את שיטת האימות. ניתן לבחור Auto, Kerberos או  NTLMv2. אם בחרתם Auto, שיטת האימות 
תתגלה אוטומטית.

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

הזינו את הסיסמה לגישה לשרת CIFS )עד 32 תווים(.

.Submit לחצו על

.General מלשונית Date&Time בחרו

.CIFS הזינו את התאריך והזמן שנעשה בהם שימוש בשרת

בחרו את אזור הזמן מהרשימה הנפתחת. 

.Submit לחצו על

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

סריקה באמצעות סריקה לפרופילי רשת 

)ADS-2400N / ADS-3000N(

טענו את המסמך שלכם.

לחצו על לחצן         ,          או          שהקצתם לתכונת הסריקה לרשת. המכשיר מתחיל לסרוק.

)ADS-2800W / ADS-3600W(

טענו את המסמך שלכם.

.Scan 1 הזיזו שמאלה או ימינה, או לחצו על ► או ◄ להצגת

.to Network לחצו על
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לחצו על ▲ או ▼ לבחירת אחד מפרופילי שרת הרשת המצוינים. 
אם מסך המגע מבקש מכם להזין מספר PIN, הזינו מספר PIN בן 4 ספרות לפרופיל על מסך המגע.

.OK לחצו על
בצעו את אחת הפעולות הבאות:

	 אם הסריקה לפרופיל רשת הסתיימה, לכו לשלב     .
	 אם הסריקה לפרופיל רשת לא הסתיימה, לכו לשלב     .

.Options לחצו על

הגדירו את תצורת ההגדרות הבאות לפי הצורך:  )להגדרת תצורה של הגדרות אחרות, לחצו על 
Advanced Settings. )למידע נוסף ראה ע"מ 224(.

2-sided Scan 	
Scan Type 	
Resolution 	
File Type 	

Document Size 	
File Name 	

File Name Style 	
File Size 	

Auto Deskew 	
Skip Blank Page 	

User Name 	
Advanced Settings 	

הערה  
אם בחרתם Secure PDF להגדרת File Type, המכשיר יבקש מכם להזין סיסמה בת ארבע ספרות 	 

באמצעות המספרים 0-9 לפני תחילת הסריקה. 
אם בחרתם Signed PDF להגדרת File Type עליכם להתקין תעודה דיגיטלית במכשיר שלכם ולהגדיר 	 

.Web Based Management את תצורתה באמצעות כלי
 	.Save as Shortcut לשמירת ההגדרות כקיצור דרך, לחצו על

.OK לחצו על

 .Start לחצו על 
על מסך המגע מופיע Connecting. אם החיבור לרשת הצליח, המכשיר מתחיל בסריקה. 

4
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SharePoint סריקת מסמכים לשרת
.SharePoint ניתן לסרוק מסמך בשחור-לבן או צבעוני ישירות לשרת SharePoint אם בחרתם סריקה לשרת

ניתן להזין הפרטים הדרושים לסריקה לשרת SharePoint באמצעות כליWeb Based Management להגדרת 
.SharePoint ושמירת הפרטים בפרופיל

הערה  
 	 Web Based מוגדרים באמצעות SharePoint זמינה כאשר פרופילי SharePoint סריקה לשרת

.Management
 	  Safari 8.0 ועל Windows® למערכת הפעלה Microsoft® Internet Explorer® 8/10/11 אנו ממליצים על

למקינטוש נא לוודא גם שדפדפן האינטרנט שלכם מכיל Javascript וקוקיות מאופשרות. אם נעשה שימוש 
.HTTP 1.1-ו  HTTP 1.0 בדפדפן אחר, נא לוודא כי הנו תואם
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Web Based Management הפעלת

הערה  
כדי להשתמש בכלי Web Based Management צריך להגדיר את המכשיר באמצעות שיטת הרשת האלחוטית   

 עם תקליטור ההתקנה )ראה מדריך הגדרות מהיר(.

)ADS-2400N / ADS-3000N(

.ControlCenter הפעילו את יישום
Windows®  	

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

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

1
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הערה 
אם נעשה שימוש במצב Advanced Mode, לחצו על צלמית           )הגדרות( לגישה להגדרות המכשיר.

	 מקינטוש
לחצו על צלמית      )ControlCenter2( בתוך הסרגל.   1 

חלון ControlCenter2 יופיע על המסך.   

.Device Settings 2  לחצו על לשונית

לחצו על לחצן Scan to Net Settings. חלון Web Based Management יופיע על המסך.
)ADS-2800W / ADS-3600W(

הפעילו את דפדפן האינטרנט שלכם.
הזינו בסרגל הכתובות של הדפדפן שלכם את כתובת IP של המכשיר )או שם שרת ההדפסה שלכם(. 

לדוגמה: http://192.168.1.2 . ניתן להשתמש בצג המכשיר למציאת כתובת IP שלו. אם הגדרתם קודם 
סיסמה, הזינו אותה, ואז לחצו על     .

2
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SharePoint הגדרת סריקה לפרופיל

.Scan לחצו על לשונית

לחצו על תפריט Scan to FTP/SFTP/Network/SharePoint בסרגל הניווט השמאלי.

.Submit ואז לחצו על ,SharePoint בחרו באפשרות

לחצו על תפריט Scan to FTP/SFTP/Network/SharePoint Profile בסרגל הניווט השמאלי.

בחרו את הפרופיל שברצונכם להגדיר או לשנות.

 בשדה Profile Name, הזינו שם לפרופיל שרת זה )עד 15 תווים אלפאנומריים(. 
                                 Scan מלשונית Scan to Network Deviceבעת לחיצה על Destination השם מופיע בשדה

 .)ADS-2800W / ADS-3600W( או על מסך המגע של המכשיר )ADS-2400N / ADS-3000N(

 בשדה SharePoint Site Address, העתיקו והדביקו את כתובת היעד המלאה 
)לדוגמה: "ftp.example.com"; עד 64 תווים( או כתובת IP )לדוגמה: .“192.23.56.189” (

לחצו על הרשימה הנפתחת File Name ובחרו את תחילית שם הקובץ מבין שלושת השמות המוגדרים 
מראש, או מארבע עשרה השמות המוגדרים על ידי המשתמש. שם הקובץ שנעשה בו שימוש למסמך 

הסרוק יהיה תחילית שם הקובץ שבחרתם המלווה בשש הספרות האחרונות של מונה הסורק וסיומת הקובץ 
.)"Estimate_098765.pdf" :לדוגמה(

בחרו אפשרויות Colour או Black and White/Grey להתאמת רמת הגילוי.

1
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בחרו את הגדרות האיכות, סוג הקובץ, גודל המסמך והסריקה הדו-צדדית שברצונכם להשתמש בהן לנתונים 
הסרוקים. ניתן לשנות את ההגדרות הבאות: 

תיאוראפשרויותהגדרה

Colour 100 dpiאיכות
Colour 150 dpi
Colour 200 dpi
Colour 300 dpi
Colour 600 dpi
Colour Auto 
Grey 100 dpi 
Grey 150 dpi 
Grey 200 dpi 
Grey 300 dpi 
Grey 600 dpi 
Grey Auto 
B&W 100 dpi 
B&W 150 dpi 
B&W 200 dpi 
B&W 300 dpi 
B&W 600 dpi 
B&W Auto 
Auto 100 dpi 
Auto 150 dpi 
Auto 200 dpi 
Auto 300 dpi 
Auto 600 dpi 
Auto
User Select

ניתן לבחור איכות סריקה מהרשימה הנפתחת Quality. רזולוציות גבוהות 	 
יותר מצריכות יותר זיכרון וזמן העברה, אך יוצרות תמונות סרוקות איכותיות 

יותר.
אם בחרתם User Select, עליכם לבחור את ההגדרה מלוח הבקרה של 	 

המכשיר. 

10
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תיאוראפשרויותהגדרה

 PDF Single-Pageסוג קובץ
PDF Multi-Page 
JPEG
PDF/A Single-Page
PDF/A Multi-Page
Secure PDF
Single-Page
Secure PDF  
Multi-Page
Signed PDF
Single-Page
Signed PDF  
Multi-Page
High Compression
PDF Single-Page
High Compression
PDF Multi-Page
XPS
TIFF Single-Page
TIFF Multi-Page 
User Select

בחרו את סוג הקובץ שברצונכם להשתמש בו לנתונים הסרוקים.	 
אם בחרתם Secure PDF, המכשיר יבקש מכם להזין סיסמה בת ארבע 	 

ספרות באמצעות המספרים 0-9 לפני תחילת הסריקה. 
אם בחרתם Signed PDF, עליכם להתקין תעודה דיגיטלית במכשיר 	 

  Signed PDF בחרו .Web Based Management שלכם באמצעות כלי
מתוך Administrator בכלי Web Based Management. ראה מדריך 

למשתמש ברשת.
PDF/A  הוא פורמט קובץ PDF המיועד לגניזה לטווח ארוך. פורמט זה 	 

מכיל את כל המידע הנחוץ לשכפול המסמך לאחר אחסון ממושך.
 פורמט Signed PDF מסייע למניעת פגיעה בנתונים והתחזות למחבר 	 

על ידי הכללת תעודה דיגיטאלית במסמך
 	 PDF, Secure PDF, PDF/A, Signed PDF, JPEG ניתן לבחור 

או XPS אם בחרתם Colour או Grey באיכות.  
 	  TIFF או ,PDF, Secure PDF, PDF/A, Signed PDF ניתן לבחור 

אם בחרתם B&W באיכות.  
 ניתן לבחור PDF, Secure PDF, או Signed PDF אם בחרתם	 

Auto באיכות.  
אם בחרתם User Select, עליכם לבחור את ההגדרה מלוח הבקרה של 	 

המכשיר. 
 אם בחרתם High Compression PDF, ניתן לבחור רק	 

.Grey 300 dpi או Colour 300 dpi

Autoגודל מסמך
A4
Letter
Legal
B5
A5
B6
A6
Business Card
Long Paper User 
Select

אם בחרתם Auto, ניתן לסרוק מסמכים בכל גודל מבלי לבצע התאמות 	 
כלשהן בתוך Document Size. למהירויות סריקה גבוהות יותר, 

ניתן לבחור את הגודל המדויק של המסמך שלכם מהרשימה הנפתחת
. Document Size

 	  .Auto לא ניתן לבחור ,Quality בתוך dpi 600 אם בחרתם
 	 A4, Letter, Legal, B5, A5, מושבת, ניתן לבחור Auto Deskew כאשר

 Auto XXX dpi כאשר( Long Paperאו B6, A6, Business Card 
אינו נבחר כאיכות(.

ניתן לבחור Long Paper אם הגדרתם את צורת ההגדרות כדלקמן:	 
 	Auto איכות: מלבד
יישור אוטומטי: מושבת	 
דילוג על דפים ריקים: מושבת	 

Smallגודל קובץ
Medium
Large
User Select

ניתן להתאים את גודל הקובץ לנתונים הסרוקים.	 
אם בחרתם Colour או Grey באיכות, בחרו את גודל הקובץ לנתונים 	 

הסרוקים מהרשימה הנפתחת.
אם בחרתם User Select, עליכם לבחור את ההגדרה מלוח הבקרה של 	 

המכשיר. 
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תיאוראפשרויותהגדרה

Offסריקה דו-צדדית
Long edge 
Short edge

 Short-edge או Long-edge binding לסריקת שני צידי המסמך, בחרו
binding על פי המתווה של המסמך המקורי שלכם כדי לוודא שקובץ הנתונים 

שנוצר מופיע נכון במסמך הסרוק.

50-בהירות
-40
-30
-20
-10
0
+10
+20
+30
+40
+50

 התאימו את ההגדרה )50 - עד 50( לקבלת התמונה הטובה ביותר. 
ערך ברירת המחדל של 0 מייצג את הממוצע ומתאים בדרך כלל לרוב התמונות. 

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

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

50-ניגודיות
-40
-30
-20
-10
0
+10
+20
+30
+40
+50

 התאימו את ההגדרה )50 - עד 50( לקבלת התמונה הטובה ביותר. 
ערך ברירת המחדל של 0 מייצג את הממוצע ומתאים בדרך כלל לרוב התמונות.

 העלאת רמת הניגודיות מדגישה שטחים כהים ובהירים של התמונה, 
בעוד הורדת רמת הניגודיות מגלה יותר פרטים בשטחים אפורים.

בתוך Margin Settings, הזינו ערך של בין 3 - עד 3 להוספת או הסרת שוליים ספציפיים בשולי התמונה. 11
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הגדירו Auto Deskew1 למצב Auto אם ברצונכם לתקן את היישור )פחות מ-9 מ"מ ממרכז המסמך 
לקצה( של הנתונים הסרוקים.

.)On( למצב מופעל  Skip Blank Page1 להסרת דפים ריקים של המסמך מהנתונים הסרוקים, הגדירו

.Skip Blank Page sensitivity בחרו ערך של בין 5 - ל-5 מהרשימה הנפתחת להתאמת

.)On( למצב מופעל Continuous Scan כדי להמשיך בסריקה, הגדירו את

.On בחרו ,Use PIN for Authentication בשדה ,PIN כדי להגן על פרופיל זה עם קוד

 ,PIN Code הזינו בשדה ,Use PIN for Authentication בשדה On אם בחרתם 
קוד PIN בן ארבע ספרות.

  . Auth. Method מתפריט Basic או Auto, Kerberos, NTLMv2 להגדרת שיטת האימות שלכם, בחרו
אם בחרתם Auto, שיטת האימות תתגלה אוטומטית.

בשדה Username, הזינו את שם המשתמש )עד 96 תווים( שיש לו רשות לרשום נתונים בתיקייה המצוינת 
בשדהSharepoint Site Address.אם שם המשתמש הוא חלק מתחום, הזינו את שם המשתמש באחת 

 הדרכים הבאות:
 user@domain 

domain\user

בשדה Password, הזינו את הסיסמה )עד 32 תווים( הקשורה לשם המשתמש שהזנתם בשדה
.Retype Password הזינו את הסיסמה שנית בשדה .Username

להגדרת כתובת שרת Kerberos ידנית, הזינו בשדה Kerberos Server Address את כתובת שרת 
Kerberos )לדוגמה: kerberos.example.com; עד 64 תווים(.

.Submit לחצו על

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

הערה  
השימוש התווים הבאים: ?, /, \, “, :, >, <, | או * עלול לגרום לשגיאת שליחה.
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 Windows Vista® SP2( סריקה באמצעות שירותי אינטרנט 
 )Windows® 8.1-ו Windows® 7, Windows® 8,או יותר

אם התקנתם את מנהל ההתקן לסריקה באמצעות שירותי אינטרנט, התפריט המאפשר לכם להשתמש 
בשירות אינטרנט לסריקה מופיע בשדה Destination בעת לחיצה על Destination בסרגל הניווט השמאלי            

.)ADS-2800W / ADS-3600W( או על מסך המגע של המכשיר )ADS-2400N / ADS-3000N(
למידע על התקנת שירותי אינטרנט, ראה "התקנת מנהלי התקנים לסריקה באמצעות שירותי אינטרנט         

)Windows Vista®, Windows® 7, Windows® 8  ו-Windows® 8.1)" במדריך למשתמש ברשת.

הערה  
 	 Paper size הקטינו את הגדרת ,)"Out of Memory"( אם מסך המגע או נוריות החיווי מציגים כי הזיכרון אזל

או Resolution. לפרטים נוספים, ראה "הגדרות תצורה לסריקה" בע"מ 200(.
תווים מסוימים בהודעות המוצגות על מסך המגע עשויים להיות מוחלפים ברווחים כאשר הגדרות השפה של 	 

 מערכת ההפעלה ומכשיר Brother שלכם שונות. 

)ADS-2400N / ADS-3000N(
אם הנכם משתמשים בדגם ADS-2400N או ADS-3000N עליכם להקצות שירות אינטרנט לסריקה לאחד 

משלושת מקשי התקן הרשת. לפרטים נוספים, ראה "הקצאת תכונות סריקה למקש התקן רשת 1-3" בע"מ 29.

טענו את המסמך שלכם.

לחצו על לחצן         ,         או          שהקצתם לתכונת הסריקה לשירותי אינטרנט. המכשיר מתחיל לסרוק.

)ADS-2800W / ADS-3600W(

טענו את המסמך שלכם.

.Scan 3 הזיזו שמאלה או ימינה, או לחצו על ► או ◄ להצגת

.ok ולאחר מכן על  ws Scan לחצו על

לחצו על סוג הסריקה שברצונכם לבצע.

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

.Start לחצו על 
המכשיר מתחיל לסרוק.
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הגדרות תצורה לסריקה

 Paper size הקטינו את הגדרת ,)"Out of Memory"( אם מסך המגע או נוריות החיווי מציגים כי הזיכרון אזל 
 .Resolution או

פתחו את הגדרות המכשיר למערכת ההפעלה שלכם:
Windows Vista®  	

 Start > Control Panel > Hardware and Sound > Scanners and Cameras לחצו על
Windows® 7  	

Start > Control Panel > Hardware and Sound > Devices and Printers לחצו על
Windows® 8.1-ו  Windows® 8  	

 הזיזו את העכבר לפינה הימנית התחתונה של שולחן העבודה שלכם. כאשר מופיע סרגל התפריט, 
 View לחצו על ,Hardware and Sound בקבוצת .Control Panel ואז לחצו על ,Settings לחצו על

 .devices and printers

.Scan Profiles לחצו על המכשיר שלכם ולאחר מכן לחצו על לחצן

.Scan Settings המסך תופיע תיבת הדו-שיח
 בחרו את פרופיל הסריקה שברצונכם להשתמש בו. וודאו כי הסורק הנבחר בתוך Scanner הוא מכשיר 

של Brother התומך בשירותי אינטרנט לסריקה. 
.Set as Default לחצו על

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

 Source, Paper size, Color format, File type, Resolution, Brightness בחרו את הגדרות
.Contrast-ו and Contrast

לחצו על Save Profile. ההגדרות יוחלו בעת סריקה באמצעות פרוטוקול שירותי אינטרנט. 

הערה 
  Windows® Photo Gallery או Windows® Fax and Scan אם תתבקשו לבחור יישום תוכנה לסריקה, בחרו

מתוך הרשימה.
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 שליחת מסמכים סרוקים ישירות לכתובת דוא"ל 
 )ADS-2800W / ADS-3600W דגמי(

טענו את המסמך שלכם.

.Scan 2 הזיזו שמאלה או ימינה, או לחצו על ► או ◄ להצגת

.to E-mail Server לחצו על

בחרו את כתובת הדוא"ל שברצונכם לשלוח לה את המסמך באמצעות אחת הפעולות הבאות:
	 לבחירת כתובת דוא"ל מפנקס הכתובות, ראה "בחירת כתובת מפנקס הכתובות" בע"מ 202.

	 להזנת כתובת דוא"ל ידנית, ראה "הזנת כתובת דוא"ל ידנית" בע"מ 032.

הערה  
ניתן לבחור עד 300 כתובות דוא"ל מפנקס הכתובות ולהזין עד 50 כתובות דוא"ל ידנית. הנתונים הסרוקים יישלחו 

לכל הכתובות בו-זמנית.

לחצו על OK ואז בצעו את אחת הפעולות הבאות:
	 לשימוש בהגדרות ברירת המחדל, לכו לשלב     .

	 לשינוי הגדרות ברירת המחדל, לכו לשלב     .

.Options לחצו על

הגדירו את תצורת ההגדרות הבאות לפי הצורך: )להגדרת תצורה של הגדרות אחרות, לחצו על 
Advanced Settings. )למידע נוסף ראה ע"מ 224(.

2-sided Scan 	
Scan Type 	
Resolution 	
File Type 	

Document Size 	
File Name 	

File Name Style 	
File Size 	

Auto Deskew 	
Skip Blank Page 	

Advanced Settings 	

הערה  
 	.Set New Default לשמירת ההגדרות החדשות שלכם כהגדרות ברירת המחדל, לחצו על
 	.Factory Reset לאיפוס להגדרות ברירת המחדל, לחצו על
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.OK לחצו על

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

הערה  
 לשמירת ההגדרות כקיצור דרך, לחצו על Save as Shortcut. למידע נוסף ראה "הגדרות קיצורי דרך     

)ADS-2800W / ADS-3600W(" בע"מ 10.

בחירת כתובת דוא"ל מפנקס הכתובות

.Scan 2 הזיזו שמאלה או ימינה, או לחצו על ► או ◄ להצגת

.to E-mail Server לחצו על

.Address Book לחצו על

לחצו על        . מקלדת התוכנה מופיעה על מסך המגע.

הערה 
פרוטוקול LDAP מאפשר לכם לחפש כתובות דוא"ל על השרת שלכם. למידע כיצד להגדיר את תצורת 	 

פרוטוקול LDAP, ראה "שינוי הגדרת תצורה של פרוטוקול LDAP" במדריך למשתמש ברשת. 
תוצאות חיפוש LDAP מופיעות על מסך המגע עם       לפני תוצאות החיפוש בפנקס הכתובות המקומי.	 

 הזינו את התווים הראשונים לחיפוש שלכם ולחצו על OK. המכשיר מתחיל לחפש בפנקס הכתובות 
ואז תוצאת החיפוש תוצג על המסך. 

הזיזו שמאלה או ימינה או לחצו על ▲ או ▼ עד למציאת השם שחיפשתם.

לחצו על השם מתוצאת החיפוש.

.Apply לחצו על

הערה  
 	 )ADS-2800W/ADS-3600W( לרישום כתובת דוא"ל בפנקס הכתובות, ראה הגדרת פנקס הכתובות 

בע"מ 204.
ניתן לבחור עד 300 כתובות דוא"ל מפנקס הכתובות ולהזין עד 50 כתובות דוא"ל ידנית. הנתונים הסרוקים 	 

יישלחו לכל הכתובות בו-זמנית.
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הזנת כתובת דוא"ל ידנית

.Scan 2 הזיזו שמאלה או ימינה, או לחצו על ► או ◄ להצגת

 .to E-mail Server לחצו על

לחצו על Manual. מקלדת התוכנה מופיעה על מסך המגע.

.OK הזינו כתובת דוא"ל ולחצו על

.OK לחצו על

הערה  
ניתן להזין עד 50 כתובות דוא"ל ידנית. הנתונים הסרוקים יישלחו לכל הכתובות בו-זמנית.
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)ADS-2800W / ADS-3600W( הגדרת פנקס הכתובות
 תכונת פנקס הכתובות מאפשרת לכם לבחור כתובת דוא"ל לשליחת הנתונים הסרוקים ישירות. 

ניתן להגדיר את תצורת פנקס הכתובות בלוח הבקרה של המכשיר.

הערה  
 .Web Based Management ניתן גם להגדיר את תצורת פנקס הכתובות עם הגדרה מרחוק או כלי

רישום דוא"ל

ניתן לרשום עד 300 כתובות דוא"ל ולהזין שם לכל כתובת.  

.Scan 2 הזיזו שמאלה או ימינה, או לחצו על ► או ◄ להצגת

.to E-mail Server לחצו על

.Address Book לחצו על

.Edit לחצו על

.Add New Address לחצו על

.Name לחצו על

.OK הזינו שם ואז לחצו על

.Address לחצו על

.OK הזינו כתובת דוא"ל ולחצו על

.OK לחצו על

שינוי דוא"ל

.Scan 2 הזיזו שמאלה או ימינה, או לחצו על ► או ◄ להצגת

.to E-mail Server לחצו על

.Address Book לחצו על

.Edit לחצו על

.Change לחצו על

לחצו על ▲ או ▼ עד למציאת כתובת הדוא"ל שברצונכם לשנות. 

לחצו על כתובת הדוא"ל. אם נעשה שימוש בכתובת הדוא"ל בקיצור דרך אחד או יותר, גם כתובת קיצור 
הדרך משתנה.

.OK לחצו על
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בצעו את אחת הפעולות הבאות:
	 לשינוי השם, לכו לשלב    .

	 לשינוי כתובת הדוא"ל, לכו לשלב     .

לחצו על Name. מקלדת התוכנה מופיעה על מסך המגע.

הזינו שם חדש ואז לחצו על OK. לכו לשלב     .

לחצו על Address. מקלדת התוכנה מופיעה על מסך המגע. 

.OK הזינו כתובת דוא"ל חדשה ולחצו על

.OK לחצו על

הערה  
 מסך המגע מציג רשימת קיצורי דרך שנעשה בהם שימוש בכתובת הדוא"ל ששיניתם. 

הגדרות קיצור הדרך ישתנו אוטומטית.

מחיקת דוא"ל

.Scan 2 הזיזו שמאלה או ימינה, או לחצו על ► או ◄ להצגת

.to E-mail Server לחצו על

.Address Book לחצו על

.Edit לחצו על

.Delete לחצו על

לחצו על ▲ או ▼ עד למציאת כתובת הדוא"ל שברצונכם למחוק. 

 לחצו על כתובת הדוא"ל.
.OK לחצו על

.Yes לחצו על

הערה 
למחיקת כתובת דוא"ל שנעשה בה שימוש בקיצור דרך, מחקו קודם את קיצור הדרך )ראה "מחיקת קיצורי דרך" 

בע"מ 15(.
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הגדרת קבוצה

ניתן לרשום עד 20 קבוצות. כל קבוצה יכולה להכיל עד 299 כתובות דוא"ל.

הערה  
לפני הגדרת קבוצה, עליכם לרשום יותר מכתובת דוא"ל אחת. 

.Scan 2 הזיזו שמאלה או ימינה, או לחצו על ► או ◄ להצגת

.to E-mail Server לחצו על

.Address Book לחצו על

.Edit לחצו על

.Setup Receive לחצו על

.Name לחצו על

.OK הזינו שם קבוצה ואז לחצו על

.Add/Delete לחצו על

לחצו על ▲ או ▼ עד למציאת כתובת הדוא"ל שברצונכם להוסיף לקבוצה. 

.OK לחצו על כתובת הדוא"ל, ואז לחצו על

.OK לחצו על

שינוי קבוצה
ניתן לשנות שם קבוצה, להוסיף כתובת דוא"ל לקבוצה ולמחוק כתובת דוא"ל מקבוצה. 

.Scan 2 הזיזו שמאלה או ימינה, או לחצו על ► או ◄ להצגת

.to E-mail Server לחצו על

.Address Book לחצו על

.Edit לחצו על

.Change לחצו על

לחצו על ▲ או ▼ עד למציאת הקבוצה שברצונכם לשנות. 

לחצו על שם הקבוצה.

בצעו את אחת הפעולות הבאות:
	 לשינוי שם הקבוצה, לכו לשלב    .

	 להוספת כתובת דוא"ל לקבוצה, לכו לשלב     .
	 למחיקת כתובת דוא"ל מהקבוצה, לכו לשלב     .
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לחצו על Name. מקלדת התוכנה מופיעה על מסך המגע.

הזינו שם קבוצה חדש. לכו לשלב     .

.Add/Delete לחצו על

לחצו על ▲ או ▼ עד למציאת כתובת הדוא"ל שברצונכם למחוק. 

לחצו על כתובת הדוא"ל.

.OK לחצו על

מחיקת קבוצה

.Scan 2 הזיזו שמאלה או ימינה, או לחצו על ► או ◄ להצגת

.to E-mail Server לחצו על

.Address Book לחצו על

.Edit לחצו על

.Delete לחצו על

לחצו על ▲ או ▼  עד למציאת שם הקבוצה שברצונכם למחוק. 

.OK לחצו על שם הקבוצה, ואז לחצו על

.Yes לחצו על
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)ADS-3600W / ADS-2800W( טעינת מסמכים סרוקים לאינטרנט
 סריקה לאינטרנט מאפשרת לכם לסרוק מסמך ולטעון אותו ישירות לשירות אינטרנט. 

ראה מדריך חיבור לאינטרנט.
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)Windows®( שינוי הגדרות סריקה למחשב אישי
 לחצו על צלמית      )ControlCenter4( במגש המטלות ואז בחרו Open מתוך התפריט.

חלון ControlCenter4 יופיע על המסך.  

הערה 
המסכים בסעיף זה הם של Windows® 7. המסכים על המחשב שלכם עשויים להשתנות על פי מערכת 	 

ההפעלה.
אם צלמית      אינה מופיעה במגש המטלות, לחצו על        )Brother Utilities(, על שולחן העבודה שלכם, 	 

ואז לחצו על הרשימה הנפתחת ובחרו את שם הדגם שלכם )אם טרם נבחר(. לחצו על SCAN בסרגל הניווט 
.ControlCenter4 השמאלי, ואז לחצו על

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

1
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הערה 
אם נעשה שימוש במצב Advanced Mode, לחצו על צלמית           )הגדרות( לגישה להגדרות המכשיר.

 .Scan Settings על המסך תופיע תיבת הדו-שיח .Device Scan Settings לחצו על לחצן 
ניתן לשנות את ההגדרות הבאות: 

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

שנו את ההגדרות.
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התכונה הרלוונטיתתיאורהגדרה

זיהוי תמונה
תווים 
אופטי

קובץדוא”ל

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

כןכןכןכן

הערה 
לשמירת מסמך כקובץ PDF המוגן על ידי סיסמה, בחרו 	 

 ,File Type מהרשימה הנפתחת Secure PDF )*.pdf(
לחצו על      והזינו את הסיסמה.

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

לכם לחפש את הטקסט על נתוני התמונה. צריך להגדיר 
את שפת זיהוי תווים אופטי בהגדרת זיהוי תווים אופטי כך 

שתתאים לשפה בקובץ PDF בר חיפוש.
לשמירת המסמך כקובץ PDF בר חיפוש, בחרו 	 

 )Searchable PDF )*.pdf מתוך הרשימה הנפתחת
.File Type

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

  Compressed או Uncompressed קובץ. בחרו
 .TIFF Multi-Page או TIFF להתאמת גודל הקובץ לקובץ

לקובץ Secure PDF ,PDF ו-JPEG, השתמשו בלחצן 
ההזזה להתאמת גודל הקובץ )לא זמין לסריקה לזיהוי 

תווים אופטי(.

--כןכןבחרו את יישום היעד מהרשימה הנפתחת.יישום יעד

שפת זיהוי תווים 
אופטי

--כן-בחירת השפה המתאימה לטקסט המסמך הסרוק.

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

לחצו על Insert Date בתוך File Name בעת הצורך.

כןכןכןכן

לחצו על לחצן Change ואז על צלמית התיקייה לשינוי נתיב קובץ היעד
התיקייה שברצונכם לשמור את המסמך הסרוק.

-כןכןכן

לחצו על צלמית התיקייה וחפשו את התיקייה שברצונם תיקיית יעד
Show Folder לשמור את המסמך הסרוק שלכם. סמנו 

כדי להציג אוטומטית את תיקיית היעד לאחר הסריקה.

כן---

ניתן להתאים את File Size Priority על ידי הזזת לחצן עדיפות גודל קובץ
ההזזה ימינה או שמאלה.

כןכן-כן

הערה 
ניתן להתאים את File Size Priority על פי סוג הקובץ 

שבחרתם.

בחרו רזולוציית סריקה מהרשימה הנפתחת Resolution רזולוציה
 רזולוציות גבוהות יותר מצריכות יותר זיכרון וזמן העברה, 

אך יוצרות תמונות סרוקות איכותיות יותר.

כןכןכןכן



212

התכונה הרלוונטיתתיאורהגדרה

זיהוי תמונה
תווים 
אופטי

קובץדוא”ל

בחירת מגוון עומק צבעי הסריקה. סוג סריקה
Black & White

לטקסט או לתמונות קוויות. 

Grey )Error Diffusion(
לתצלומים או גרפיקות. )Error Diffusion היא שיטה ליצירת 

תמונות אפורות מדומות ללא שימוש בנקודות אפורות 
אמיתיות. נקודות שחורות מוצבות במערך ספציפי כדי ליצור 

מראה אפור(.

True Grey
לתצלומים או גרפיקות. מצב זה מדויק יותר כי נעשה בו 

שימוש בעד 256 גוונים של אפור.

24bit Colour
עושה שימוש בעד 16.8 מיליון צבעים לסריקת התמונה.  

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

ההעברה שלו הוא הארוך ביותר. 

Auto
שימוש אוטומטי בצבעים מתאימים למסמך שלכם.

כןכןכןכן

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

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

.Document Size

כןכןכןכן

הערה 
אם בחרתם גודל מסמך to 1 2 התמונה הסרוקה תחולק 	 

 לשני מסמכים שהם מחצית מגודל ההגדרה. אם בחרתם
.A5 2 התמונה הסרוקה תחולק לשני מסמכי to 1 )A4(

 	 Auto 2 בטלו את הסימון בתיבת הסימון to 1 לסריקת
 Advanced שבתיבת הדו-שיח Image Rotation

 .Settings
אם בחרתם גודל מסמך in 1 2 שתי תמונות סרוקות 	 

ישתלבו למסמך אחד.

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

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

להכהות את התמונה. ניתן גם להזין ערך בתיבה להגדרת 
הרמה.  אם התמונה הסרוקה בהירה מידי, הגדירו רמת 

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

את המסמך שנית. 

כןכןכןכן
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התכונה הרלוונטיתתיאורהגדרה

זיהוי תמונה
תווים 
אופטי

קובץדוא”ל

התאימו את ההגדרה )50 - עד 50( לקבלת התמונה הטובה ניגודיות
ביותר. ערך ברירת המחדל של 0 מייצג את הממוצע ומתאים 
בדרך כלל לרוב התמונות. ניתן להעלות או להוריד את רמת 

הניגודיות על ידי הזזת לחצן ההזזה ימינה או שמאלה. 
העלאת רמת הניגודיות מדגישה שטחים כהים ובהירים של 

התמונה, בעוד הורדת רמת הניגודיות מגלה יותר פרטים 
בשטחים אפורים. ניתן גם להזין ערך בתיבה להגדרת רמת 

הניגודיות. 
הערה  

 הגדרת הניגודיות זמינה רק כאשר הגדרת סוג סריקה היא
 24bit או Auto, Grey )Error Diffusion(, True Grey

.Colour

כןכןכןכן

כןכןכןכןאיפוס כל ההגדרות לערכי ברירת המחדל.ברירת מחדל

סרקו את סוגי המסמכים הבאים באמצעות גיליון ההזנה. מצב גיליון הזנה
למצב זה, ניתן לבחור בכל הגדרה למעט Auto מהרשימה 

.Document Size הנפתחת
 	)Ledger-ו  A3, B4( מסמכים גדולים 

קפלו את המסמך לחצי והכניסו אותו לגיליון ההזנה 
לסריקה דו-צדדית )דופלקס(, אז הדף הקדמי והאחורי 

משולבים יחד למסמך אחד. בחרו )in 1 )A4 2 למסמך 
  2 in 1 )Letter( או B4 2 למסמך in 1 )B5( ,A3

 Document Size מהרשימה הנפתחת Ledger למסמך
מסמכים חשובים )תצלומים, חוזים(	 
נייר דק )קבלות(	 
נייר בגודל לא אחיד )גזירי עיתונים(	 

הערה  
טענו גיליון הזנה אחד בלבד בכל עת. 	 
שימו את המסמך במרכז גיליון ההזנה ויישרו את חלקו 	 

העליון של המסמך כך שיהיה מקביל לחלקו העליון של 
גיליון ההזנה. 

כןכןכןכן
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התכונה הרלוונטיתתיאורהגדרה

זיהוי תמונה
תווים 
אופטי

קובץדוא”ל

ניתן לסרוק כרטיסים, כגון רישיונות נהיגה או כרטיסי ביטוח, מצב כרטיס פלסטיק
באמצעות ההגדרות האוטומטיות הבאות:

	 dpi 600   600 :רזולוציה
גודל מסמך: 2 ב-1 )אוטומטי( 	
סריקה דו-צדדית: מופעלת )כריכה בשוליים הקצרים( 	
יישור אוטומטי: מושבת 	
גילוי הזנת דפים רבים: מושבת 	
 סיבוב תמונה אוטומטי: מושבת 	

הערה 
אם ברצונכם לסרוק כרטיס פלסטיק עם הגדרות שונות, 	 

השביתו את Plastic Card Mode והגדירו את הרזולוציה 
 .Multifeed Detection והשביתו את dpi 600-ל

טענו עד חמישה כרטיסי פלסטיק בכל עת.	 

כןכןכןכן

.Advanced Settings על המסך תופיע תיבת הדו-שיח .Advanced Settings לחצו על לחצן

x

6
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 שנו את ההגדרות.
ניתן לשנות את ההגדרות הבאות: 

התכונה הרלוונטיתתיאורהגדרה

זיהוי תמונה
תווים 
אופטי

הדפסהקובץדוא”ל

מתקן את הנטייה הצידה )פחות מ-9 מ"מ ממרכז המסמך יישור אוטומטי
לקצה( של הנתונים הסרוקים1

כןכןכןכןכן

סיבוב תמונה 
אוטומטי

כןכןכןכןכןשינוי כיוון המסמך על פי כיוון הטקסט.1

הסרת זליגה/
הסרת צבע 

רקע

מניעת זליגה והסרת צבע רקע של מסמכים כגון עיתונים 
להפיכת הנתונים הסרוקים לקלים יותר לזיהוי.1

 Remove Bleed-through / הרגישות של פונקצית
Pattern / Background Colour  ניתנת להתאמה עם 

לחצן ההזזה. על ידי הזזת לחצן ההזזה אל “High” הסורק 
נוטה יותר להסיר זליגות או צבעי רגע, בעוד על ידי הזזה 

אל “Low” הסורק נוטה פחות להסיר אותם.

כןכןכןכןכן

דילוג על דפים 
ריקים

כןכןכןכןכןמחיקת דפים ריקים של המסמך מתוצאות הסריקה.1

גילוי הזנת 
דפים רבים

שימוש בחיישן על-קולי לגילוי הזנת דפים רבים. כאשר 
המכשיר שלכם מגלה הזנת דפים רבים, צריך לוודא כי 
הנתונים שנסרקו עד כה נשמרו, ואז להתחיל בסריקה 

שנית בדף הבא או בתחילת המסמך.

כןכןכןכןכן

הצגת תוצאות 
סריקה

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

כןכןכןכןכן

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

7

כיוון סריקה

קצה שמאלי של 
מגש הזנת הניירות

קצה ימני של 
מרכז נתיב ההעברהמגש הזנת הניירות

פחות מ-9 מ”מ

מסמך

מרכז המסמך
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 .Advanced Settings לסגירת תיבת הדו-שיח OK לחצו על לחצן

.Device Scan Settings לסגירת תיבת הדו-שיח OK לחצו על לחצן

8

9
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שינוי הגדרות סריקה למחשב אישי )מקינטוש(
 לחצו על צלמית      )ControlCenter2( בתוך הסרגל. 

חלון ControlCenter2 יופיע על המסך. 

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

תמונה(. 

.Device Button לחצו על לשונית

1

2

3
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 שנו את ההגדרות.
ניתן לשנות את ההגדרות הבאות: 

התכונה הרלוונטיתתיאורהגדרה

זיהוי תמונה
תווים 
אופטי

קובץדוא”ל

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

 	 Add לחצן
הוסיפו יישום לתפריט החלון הצץ. הזינו את 

Application Name )עד 30 תווים( ובחרו את היישום 
 .Browse המועדף עליכם באמצעות לחיצה על לחצן

בחרו גם את File Type מתפריט החלון הצץ.
 	 Delete לחצן

 Application ניתן למחוק יישום שהוספתם. בחרו את
.Delete ולחצו על לחצן Name

-כןכןכן

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

כדי לשמור את המסמך כקובץ PDF המוגן על ידי סיסמה, 	 
בחרו )Secure PDF )*.pdf בתוך File Type והזינו את 

.Set PDF Password הסיסמה בתיבת הדו-שיח
קובץ PDF בר חיפוש הוא פורמט קובץ הכולל את שכבת 	 

נתוני הטקסט מעל תמונה סרוקה. שכבה זו מאפשרת 
לכם לחפש את הטקסט על נתוני התמונה. צריך להגדיר 

את שפת זיהוי תווים אופטי בהגדרת זיהוי תווים אופטי כך 
שתתאים לשפה בקובץ PDF בר חיפוש.

לשמירת המסמך כקובץ PDF בר חיפוש, בחרו 	 
)Searchable PDF )*.pdf( מתוך הרשימה הנפתחת

.File Type
 	 TIFF, TIFF Multi-Page, PDF, מספר סוגי קבצים כגון

Secure PDF ו-JPEG תומכים בדחיסת גודל קובץ. 
בחרו Uncompressed או Compressed  להתאמת 
גודל הקובץ לקובץ TIFF או TIFF Multi-Page. לקובץ 

Secure PDF ,PDF  ו-JPEG, השתמשו בלחצן ההזזה 
להתאמת גודל הקובץ )לא זמין לסריקה לזיהוי תווים 

אופטי(.

כןכןכןכן

התאימו את גודל הקובץ על ידי הזזת לחצן ההזזה ימינה או גודל קובץ
שמאלה.
הערה  

ניתן להתאים את גודל הקובץ על פי סוג הקובץ שבחרתם.

כןכן-כן

תוכנת זיהוי תווים 
אופטי

--כן-הצגת היישום לחילוץ נתוני הטקסט הניתן לעריכה מהמסמך.

שפת זיהוי תווים 
--כן-בחירת השפה המתאימה לטקסט המסמך הסרוק.אופטי

4
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התכונה הרלוונטיתתיאורהגדרה

זיהוי תמונה
תווים 
אופטי

קובץדוא”ל

 לחצו על לחצן Change לתמונה, זיהוי תווים אופטי שם קובץ
או דוא"ל. הזינו תחילית לשם הקובץ בעת הצורך.

כןכןכןכן

לחצו על לחצן Change ואז על לחצן Browse לשינוי נתיב קובץ היעד
התיקייה שברצונכם לשמור את המסמך הסרוק.

-כןכןכן

לחצו על לחצן Browse וחפשו את התיקייה שברצונכם תיקיית יעד
לשמור את המסמך הסרוק. סמנו Show Folder כדי להציג 

אוטומטית את תיקיית היעד לאחר הסריקה.

כן---

בחרו רזולוציית סריקה מתפריט החלון הצץ. Resolution רזולוציה
 רזולוציות גבוהות יותר מצריכות יותר זיכרון וזמן העברה,

אך יוצרות תמונות סרוקות איכותיות יותר.

כןכןכןכן

בחירת מגוון עומק צבעי הסריקה. סוג סריקה
Black & White

לטקסט או לתמונות קוויות. 

Grey )Error Diffusion(
לתצלומים או גרפיקות. )Error Diffusion היא שיטה ליצירת 

תמונות אפורות מדומות ללא שימוש בנקודות אפורות 
אמיתיות(. נקודות שחורות מוצבות במערך ספציפי כדי ליצור 

מראה אפור(.

True Grey
לתצלומים או גרפיקות. מצב זה מדויק יותר כי נעשה בו 

שימוש בעד 256 גוונים של אפור.

24bit Colour
עושה שימוש בעד 16.8 מיליון צבעים לסריקת התמונה.  

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

ההעברה שלו הוא הארוך ביותר. 

Auto
שימוש אוטומטי בצבעים מתאימים למסמך שלכם.

כןכןכןכן
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התכונה הרלוונטיתתיאורהגדרה

זיהוי תמונה
תווים 
אופטי

קובץדוא”ל

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

המסמך.  למהירויות סריקה גבוהות יותר, ניתן לבחור את 
הגודל המדויק של המסמך שלכם מתפריט החלון הצץ

.Document Size
הערה  

אם בחרתם גודל מסמך to 1 2 התמונה הסרוקה תחולק 	 
לשני מסמכים שהם מחצית מגודל ההגדרה.  אם בחרתם 
.A5 2 התמונה הסרוקה תחולק לשני מסמכי to 1 )A4(

 	 Auto 2 בטלו את הסימון בתיבת הסימון to 1 לסריקת
 Advanced שבתיבת הדו-שיח Image Rotation

 .Settings
אם בחרתם גודל מסמך in 1 2 שתי תמונות סרוקות 	 

ישתלבו למסמך אחד.

כןכןכןכן

איפוס הגדרות ברירת 
מחדל

כןכןכןכןאיפוס כל ההגדרות לערכי ברירת המחדל.

סרקו את סוגי המסמכים הבאים באמצעות גיליון ההזנה. מצב גיליון הזנה
למצב זה, ניתן לבחור בכל הגדרה למעט Auto מתפריט 

.Document Size החלון הצץ
 	)Ledger-ו  A3, B4( מסמכים גדולים

קפלו את המסמך לחצי והכניסו אותו לגיליון ההזנה 
לסריקה דו-צדדית )דופלקס(. הדף הקדמי והאחורי 

   ,A3 2 למסמך to 1 )A4( משולבים יחד לדף אחד. בחרו
)B5( to 1 2 למסמך B4 או )to 1 )Letter 2  למסמך

 Document Size מתפריט החלוץ הצץ Ledger
מסמכים חשובים )תצלומים, חוזים(	 
נייר דק )קבלות(	 
נייר בגודל לא אחיד )גזירי עיתונים(	 

הערה  
טענו גיליון הזנה אחד בלבד בכל עת. 	 
שימו את המסמך במרכז גיליון ההזנה ויישרו את חלקו 	 

העליון של המסמך כך שיהיה מקביל לחלקו העליון של 
גיליון ההזנה. 

כןכןכןכן
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התכונה הרלוונטיתתיאורהגדרה

זיהוי תמונה
תווים 
אופטי

הדפסהקובץדוא”ל

מצב כרטיס 
פלסטיק

ניתן לסרוק כרטיסים, כגון רישיונות נהיגה או כרטיסי 
ביטוח, באמצעות ההגדרות האוטומטיות הבאות:

	  600x600 dpi :רזולוציה
גודל מסמך: 2 ב-1 )אוטומטי( 	
סריקה דו-צדדית: מופעלת )כריכה בשוליים הקצרים( 	
יישור אוטומטי: מושבת 	
סיבוב תמונה אוטומטי: מושבת 	
גילוי הזנת דפים רבים: מושבת 	

הערה  
אם ברצונכם לסרוק כרטיס פלסטיק עם הגדרות 	 

שונות, השביתו את Plastic Card Mode, הגדירו 
 Multifeed והשביתו את ,dpi 600-את הרזולוציה ל

.Detection
טענו עד חמישה כרטיסי פלסטיק בכל עת.	 

כןכןכןכןכן

.Advanced Settings על המסך תופיע תיבת הדו-שיח .Advanced Settings לחצו על לחצן 5
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 שנו את ההגדרות.
ניתן לשנות את ההגדרות הבאות: 

התכונה הרלוונטיתתיאורהגדרה

זיהוי תמונה
תווים 
אופטי

קובץדוא”ל

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

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

להבהיר או להכהות את התמונה. אם התמונה הסרוקה 
בהירה מידי, הגדירו רמת בהירות נמוכה יותר וסרקו את 

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

כןכןכןכן

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

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

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

יותר פרטים בשטחים אפורים.
הערה  

הגדרת הניגודיות זמינה רק כאשר הגדרת סוג סריקה היא 
 24bit או Auto, Grey )Error Diffusion(, True Grey

.Colour

כןכןכןכן

 הסרת צבעים ספציפיים מהנתונים הסרוקים שלכם. הסרת צבע
בחרו באחת האפשרויות הבאות:

	 Chromatic colour
הסרת כל הצבעים למעט שחור.

	 Red
הסרת הצבע האדום.

	 Green
הסרת הצבע הירוק.

	 Blue
הסרת הצבע הכחול.

	 Custom
בחירת הצבע שברצונכם להסיר.

כןכןכןכן

מתקן את הנטייה הצידה )פחות מ-9 מ”מ ממרכז המסמך יישור אוטומטי
לקצה( 

כןכןכןכן

כןכןכןכןשינוי כיוון המסמך על פי כיוון הטקסט.סיבוב תמונה אוטומטי

מניעת זליגה/
הסרת צבע רקע

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

להפוך את הנתונים הסרוקים לקלים יותר לזיהוי.

כןכןכןכן

6
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התכונה הרלוונטיתתיאורהגדרה

זיהוי תמונה
תווים 
אופטי

קובץדוא”ל

כןכןכןכןמחיקת דפים ריקים של המסמך מתוצאות הסריקה.דילוג על דפים ריקים

שימוש בחיישן על-קולי לגילוי הזנת דפים רבים. כאשר גילוי הזנת דפים רבים
המכשיר שלכם מגלה הזנת דפים רבים, צריך לוודא כי 

הנתונים שנסרקו עד כה נשמרו, ואז להתחיל בסריקה שנית 
בדף הבא או בתחילת המסמך.

כןכןכןכן

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

כןכןכןכן

.OK לחצו על

לחצו על לחצן OK לסגירת תיבת הדו-שיח של ההגדרות.

7

8



224

)ADS-2800W / ADS-3600W( אפשרויות סריקה באמצעות מסך המגע
דילוג על דפים ריקים

אם הגדרתם תכונה זו למצב הפעלה )On(, המכשיר שלכם מסיר דפים ריקים של המסמך מתוצאות הסריקה.
השתמשו בלחצן ההזזה להתאמת הרגישות של תכונת הדילוג על דפים ריקים. על ידי הזזת לחצן ההזזה אל

‘High”  המכשיר נוטה יותר לדלג על דפים ריקים, בעוד על ידי הזזתו אל”Low”  המכשיר נוטה פחות לדלג על 
דפים ריקים.

FTP/ הזיזו שמאלה או ימינה להצגת פעולת הסריקה אל שברצונכם לבצע )אל מחשב אישי, רשת, שרת
.)USB או כונן SharePoint שרת דוא"ל, שרת ,SFTP

.Options לחצו על

  .Skip Blank Page לחצו על

.)Off או( On לחצו על 

התאמת מיקום הסריקה

ניתן להתאים את מיקום הסריקה של המסמכים אם מיקום הפלט של התמונות משתנה או אם התמונות נדחסות 
יחד או נמתחות באופן אנכי.

 ,FTP/SFTP הזיזו שמאלה או ימינה להצגת פעולת הסריקה אל שברצונכם לבצע )אל רשת, שרת 
.)USB או כונן SharePoint שרת דוא"ל, שרת

.Options לחצו על

 .Advanced Settings לחצו

.Margin Settings לחצו על

 בחרו ערך בין 3- ל-3.

הגדרת אזור סריקה ספציפי

החיתוך מאפשר ללכוד חלק מהמסמך הנסרק. 

לחצו על        )הגדרות(.

.Initial Setup לחצו על

.Scan offset correction לחצו על

.Back Page Offset או  Front Page Offset בחרו

1
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התאמת בהירות

ניתן להתאים את הבהירות של המסמך הסרוק. התאימו את ההגדרה )50 - עד 50( כדי לקבל את התמונה 
 הטובה ביותר. אם התמונה הסרוקה בהירה מידי, הגדירו רמת בהירות נמוכה יותר וסרקו את המסמך שנית.  

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

הזיזו שמאלה או ימינה להצגת פעולת הסריקה אל שברצונכם לבצע )אל מחשב אישי(.

בחרו את פעולת הסריקה אל שברצונכם לבצע.

.Options לחצו על

.Advanced Settings לחצו

.Brightness לחצו על

בחרו ערך של 50 - עד 50.

התאמת ניגודיות

לרוב המסמכים הגדרת ברירת המחדל של 0 תספק את התוצאות הטובות ביותר. הגדרת 0 בוחרת אוטומטית את 
הניגודיות המתאימה למסמך שלכם. אם המסמך שלכם בהיר או כהה מאוד, שינוי הניגודיות עשוי לשפר את איכות 

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

הזיזו שמאלה או ימינה להצגת פעולת הסריקה אל שברצונכם לבצע )אל מחשב אישי(.

בחרו את פעולת הסריקה אל שברצונכם לבצע.

.Options לחצו על

.Advanced Settings לחצו

.Contrast לחצו על

בחרו ערך של 50 - עד 50.

גילוי אוטומטי האם מסמך עושה שימוש בצבע

מגלה אוטומטית האם המסמך עושה שימוש בצבע ויוצר תמונה סרוקה שלו. במסמכים מעורבים של דפים בצבע 
 .Black & White בעוד הדפים בשחור לבן יסרקו במצב Colour ובשחור לבן, הדפים בצבע יסרקו במצב

FTP/ הזיזו שמאלה או ימינה להצגת פעולת הסריקה אל שברצונכם לבצע )אל מחשב אישי, רשת, שרת
.)USB או כונן SharePoint שרת דוא"ל, שרת ,SFTP

בחרו את פעולת הסריקה אל שברצונכם לבצע.

.Options לחצו על

.Scan לחצו על

.Auto בחרו
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התאמת גוון צבע

מאפשר לכם להתאים את הבהירות והניגודיות  במהלך סריקה באפור ובצבעים.

 ,FTP/SFTP הזיזו שמאלה או ימין להצגת פעולת הסריקה אל שברצונכם לבצע )אל רשת, שרת 
.)USB או כונן SharePoint שרת דוא"ל, שרת

בחרו את פעולת הסריקה אל שברצונכם לבצע.

.Options לחצו על

.Advanced Settings לחצו

 .Colour Tone Adjustment לחצו על

.Contrast-ו  Brightness התאימו את הגדרות 

גילוי צבע אוטומטי

כאשר נבחר סוג סריקה Auto, ניתן להתאים את רמת הגילוי של צבע, שחור-לבן וסקאלה אפורה.

 ,FTP/SFTP הזיזו שמאלה או ימין להצגת פעולת הסריקה אל שברצונכם לבצע )אל רשת, שרת 
.)USB או כונן SharePoint שרת דוא"ל, שרת

בחרו את פעולת הסריקה אל שברצונכם לבצע.

.Options לחצו על

.Advanced Settings לחצו

.Auto Colour Detect Adjust לחצו על

התאימו את רמת גילוי הצבע.
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)Windows®( ניטור סטאטוס המכשיר מהמחשב שלכם
 תוכנית השירות ניטור סטאטוס )Status Monitor( היא כלי תוכנה הניתן להגדרת תצורה לניטור הסטאטוס 

של מכשיר אחד או יותר, המאפשר לכם לקבל מיד הודעות שגיאה. 

בצעו את אחת הפעולות הבאות:

לחצו פעמיים על צלמית          )Status Monitor(  במגש המטלות.	 

לחצו על         )Brother Utilities(, ואז לחצו על הרשימה הנפתחת ובחרו את שם הדגם שלכם )אם 	 
 .Status Monitor בסרגל הניווט השמאלי, ואז לחצו על Tools טרם נבחר(. לחצו על 

מסך Brother Status Monitor יופיע. 

אבחון ותיקון תקלות  1
.Status Monitor לחצו לגישה לדף האינטרנט של אבחון ותיקון תקלות של  

בקרו באתר האביזרים המקוריים    2
.Brother לחצו לגישה לדף האינטרנט של האביזרים המתכלים המקוריים של  

ניהול המכשיר מהמחשב שלכם8

1

2
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 Status Monitor מחווני

צלמית Status Monitor משנה את צבעה על פי הסטאטוס של המכשיר.

צלמית ירוקה מסמנת כי הסורק שלכם במצב המתנה רגיל.

צלמית צהובה מסמנת אזהרה. 

צלמית אדומה מסמנת שגיאה. 

צלמית אפורה מסמנת שהמכשיר אינו מקוון.

 לחצו על צלמית      )ControlCenter4( בתוך מגש המטלות. 
חלון ControlCenter4 יופיע על המסך. 

1
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 .Preferences ואז בחרו Configuration לחצו על 
חלון ControlCenter4 Preferences יופיע על המסך. 

 .ControlCenter on computer startup בחרו )או בטלו( את תיבת הסימון

.OK לחצו על

2

3

4
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ניטור סטאטוס המכשיר מהמחשב שלכם )מקינטוש(
 תוכנית השירות ניטור סטאטוס )Status Monitor( היא כלי תוכנה הניתן להגדרת תצורה לניטור הסטאטוס 

של המכשיר, המאפשר לכם לקבל מיד הודעות שגיאה. 

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

.Device Settings לחצו על לשונית

.Status Monitor לחצו על לחצן 
חלון Status Monitor מופיע ומציג את הסטאטוס של מכשיר Brother שלכם. 

אבחון ותיקון תקלות  1
.Troubleshooting לחצו לגישה לאתר האינטרנט של אבחון ותיקון תקלות על לחצן  

בקרו באתר האביזרים המקוריים   2
גישה לאתר האינטרנט של אביזרים מתכלים מקוריים של Brother על ידי לחיצה על לחצן    

.Visit the Genuine Supplies website  

1
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)ControlCenter2( AutoLoad הפעלת/השבתת תכונת

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

 .Preferences ואז בחרו  Configurationלחצו על 
חלוןControlCenter2 Preferences  יופיע על המסך. 

 .ControlCenter on computer startup בחרו )או בטלו( את תיבת הסימון

.OK לחצו על

1
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הגדרת מכשיר Brother מהמחשב שלכם
השתמשו ביישום ההגדרה מרחוק Remote Setup להגדרת תצורת הגדרות המכשיר שלכם ישירות מהמחשב 

ולטעינתן ישירות למכשיר. יישום Remote Setup מוריד אוטומטית את ההגדרות מהמכשיר שלכם למחשב ומציג 
אותן על המסך.

הערה  
אם מופיעה תיבת דו-שיח של שגיאה, לא ניתן להפעיל את ההגדרה מרחוק. תקנו את השגיאה ונסו להפעיל שנית 

את ההגדרה מרחוק.
)®Windows בלבד(

אם המחשב שלכם מוגן על ידי חומת אש, ואינו יכול להשתמש בהגדרה מרחוק, יתכן שתצטרכו להגדיר את 	 
תצורת הגדרות חומת אש כדי לאפשר תקשורת דרך יציאה מספר 137 ו-161.

 אם אתם משתמשים בחומת אש של ®Windows והתקנתם אתMFL-Pro Suite מתקליטור ההתקנה, 	 
הגדרות חומת האש הנחוצות כבר בוצעו.

.ControlCenter הפעילו את יישום
Windows®  	

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

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

1
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הערה 
אם נעשה שימוש במצב מתקדם Advanced Mode, לחצו על צלמית           )הגדרות( לגישה להגדרות 

המכשיר.

מקינטוש  	

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

.Device Settings לחצו על לשונית  2

 .Remote Setup יופיע חלון Remote Setup .לחצו על לחצן

הערה  
ניתן גם להפעיל את ההגדרה מרחוק על פי ההוראות הבאות:

Windows® 	
לחצו על        )Brother Utilities( על שולחן העבודה שלכם ואז לחצו על הרשימה הנפתחת ובחרו את שם 

.Remote Setup בסרגל הניווט השמאלי, ואז לחצו על Tools הדגם שלכם )אם טרם נבחר(. לחצו
	 מקינטוש

 בסרגל תפריט Finder, לכו אל Go > Applications > Brother, ואז לחצו פעמיים על צלמית 
.Remote Setup

2
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 בחרו תפריט בעץ הניווט ואז הגדירו את תצורת ההגדרות לפי הצורך )הדוגמה למטה היא של 
.)Windows®-ב General Setup

 OK ■
 לחצו כדי להתחיל לטעון נתונים במכשיר ולצאת מיישום ההגדרה מרחוק. אם מוצגת הודעת שגיאה, 

.OK הזינו את הנתונים הנכונים שנית ולחצו על

Cancel ■
לחצו כדי לצאת מיישום ההגדרה מרחוק מבלי לטעון נתונים במכשיר.

Apply ■
לחצו כדי לטעון נתונים במכשיר מבלי לצאת מיישום ההגדרה מרחוק. 

)ADS-2400N / ADS-3000N(

3
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)ADS-2800W / ADS-3600W(

הערה  
לחצו על לחצן Export לשמירת כל ההגדרות למכשיר שלכם. 

Windows®  	
אם המחשב שלכם מוגן על ידי חומת אש, ואינו יכול להשתמש בהגדרה מרחוק, יתכן שתצטרכו להגדיר את 

תצורת הגדרות חומת אש כדי לאפשר תקשורת דרך יציאה מספר 137.
 אם אתם משתמשים בחומת אש של ®Windows והתקנתם אתMFL-Pro Suite מתקליטור ההתקנה, 

הגדרות חומת האש הנחוצות כבר בוצעו.

מקינטוש  	
אם עליכם להחליף את המכשיר שרשמתם למחשב שלכם במהלך ההתקנה של חבילת מנהל ההתקנה 

 והתוכנה )ראה מדריך הגדרות מהיר(, או אם סביבת הרשת השתנתה, עליכם לציין את המכשיר החדש. 
פתחו את Device Selector ובחרו את המכשיר החדש. )למשתמשי רשת בלבד( )ראה "הגדרת תצורת 

סריקת רשת למקינטוש" בע"מ 72(.
לניהול מכשיר מתקדם יותר, השתמש בגרסה האחרונה של תוכנית שירות BRAdmin Light הזמינה להורדה 

מתוך support.brother.com. ראה תפריט עזרה של BRAdmin Light למידע נוסף על השימוש ביישום
.BRAdmin Light



236

ניקוי חיצוני של המכשיר
נגבו את צדו החיצוני של המכשיר במטלית יבשה, רכה ונטולת סיבים להסרת האבק.

פתחו את מגש הפלט ומעצור המסמכים.

נגבו את צדו הפנימי של מגש הפלט במטלית יבשה, רכה ונטולת סיבים להסרת האבק.

תחזוקה שוטפת9

1

2

3



237

הכניסו היטב את מגש הפלט לתוך המכשיר. 4
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נקו את הסורק והגלגלות
כתם לכלוך או טיפקס על פס הזכוכית עלול לגרום לסריקות באיכות ירודה. אם קו אנכי מופיע בנתונים הסרוקים או 

אם חלקים מהמסמך חסרים, נא לנקות את צדו הפנימי של הסורק.

נתקו את המכשיר משקע החשמל. 

הסירו את מזין המסמכים האוטומטי הניתן להארכה תוך שחרור המנופים בצדו האחורי.

. פתחו את המכסה הקדמי

1

2

1

1

3
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בצדו האחורי של המכשיר, ביחידת מזין המסמכים האוטומטי, נקו את פסי הזכוכית   במטלית רכה 
ונטולת סיבים שהורטבה במעט מים.

אחזו בשני צידי מכסה גלגלת ההיפוך  ומשכו את המכסה למטה.

הזיזו את גלגלת ההיפוך לצד ימין, ומשכו אותה אליכם.

נקו את גלגלת ההיפוך במטלית רכה נטולת סיבים שהורטבה במעט מים.

1 2

1

1

4

5

6

7
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הזיזו את גלגלת ההיפוך  לקצה השמאלי כדי להשיבה בחזרה למכשיר.

סגרו את מכסה גלגלת ההיפוך

נקו את גלגל הזנת הנייר מצד לצד במטלית רכה נטולת סיבים שהורטבה במעט מים.

סגרו את המכסה הקדמי וחברו את מזין המסמכים האוטומטי הניתן להארכה.

1

8

9

10

11
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הערה  
)ADS-2800W / ADS-3600W(

אם תמשיכו להשתמש במכשיר מבלי לנקותו, עלולות להופיע בעיות כגון תקיעות מסמכים, הזנת דפים רבים 
והזנה לא נכונה. כאשר מופיעה התראת Scheduled Maintenance, צריך לנקות מיד את המכשיר.

ניתן לנקות את פסי הזכוכית בתכשיר ניקוי זכוכית לא דליק. לאחר תום הניקוי, העבירו את אצבעם מעל הזכוכית 
כדי לראות האם ניתן לחוש במשהו עליה. אם אתם חשים בלכלוך או פסולת, נקו את הזכוכית שנית תוך 

התמקדות באזור זה. יש לחזור על תהליך הניקוי שלוש או ארבע פעמים. לבדיקה, סרקו מסמך לאחר כל ניקוי.

כאשר יש כתם של לכלוך או 
 טיפקס על פס הזכוכית על 

דוגמת הסריקה יופיע קו אנכי.

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

שמות, מספרים ומחזורי חיים של החלקים

מחזור החלפה סטנדרטימק”טשם החלקמס’

200,000 גיליונותPUR-A2001גלגל הזנת נייר 1

200,000 גיליונותRVR-A2001גלגלת היפוך2

500 פעמיםCS-A3001גיליון הזנה3
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)ADS-2400N / ADS-3000N( בדיקת מחזור החלפת אביזרים מתכלים

.ControlCenter הפעילו את יישום
Windows®  	

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

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

1
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הערה 
אם נעשה שימוש במצב Advanced Mode, לחצו על צלמית           )הגדרות( לגישה להגדרות המכשיר.

	 מקינטוש

לחצו על צלמית      )ControlCenter2( בתוך הסרגל.    1 
.ControlCenter2 יופיע חלון  

.Device Settings לחצו על לשונית  2

.Remote Setup יופיע חלון .Remote Setup לחצו על לחצן 2
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 Pick up Roller Count בעץ הניווט. החלון מציג את .Machine Info בחרו 
.)Windows® הדוגמה למטה הנה של( Reverse Roller Count-ו

הפעילו את דפדפן האינטרנט שלכם.

הזינו בסרגל הכתובות של הדפדפן שלכם את כתובת IP של המכשיר )או שם שרת ההדפסה שלכם(.
לדוגמה: http://192.168.1.2 ניתן להשתמש בצג המכשיר למציאת כתובת IP שלו.

.General לחצו על

.Maintenance Information לחצו על

.Replace Count סמנו את

.Submit לחצו על

3

1

2

3

4

5
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)ADS-2800W / ADS-3600W( בדיקת מחזור החלפת אביזרים מתכלים

לחצו על מסך המגע של הסורק על        )הגדרות(.

.Machine Info לחצו על ▲ או ▼ להצגת

.Machine Info לחצו על

  Reverse Roller Count על מסך המגע מופיע .Usage Counters לחצו על 
.Pick up roller Count-ו

הערה  
אם הודעות מסך המגע אומרות לכם להחליף את גלגלת ההיפוך ו/או גלגל הזנת הנייר, יש להזמין את החלקים 

הדרושים ולהחליף את החלקים המשומשים בחדשים.

החלפת גלגל הזנת הנייר

המכשיר שלכם מצויד במונה סריקות המונה אוטומטית כמה פעמים המכשיר סרק. כאשר המכשיר סורק 
200,000 פעמים, כלי Status Monitor מציג הודעה המזכירה לכם להחליף את גלגל הזנת הנייר.

הסירו את מזין המסמכים האוטומטי הניתן להארכה תוך שחרור המנופים בצדו האחורי.

. פתחו את המכסה הקדמי

1

2

3

4

1

1

2

1
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מצדו הקדמי של המכשיר, משכו ופתחו את לוחית מכסה גלגל הזנת הנייר.

משכו כלפי מטה את המנוף הירוק  אליכם והזיזו את גלגל הזנת הנייר שמאלה.

הערה  
היזהרו שלא לשבור את הוו הירוק. אם הוו הירוק אינו נמשך למטה בקלות, הפעילו בזהירות מעט יותר כוח.

הערה 
 אם הנכם נתקלים בבעיות בהסרת הוו הירוק, משכו אותו תוך הפעלת יותר כוח. היזהרו שלא לשבור את הוו 

על ידי סיבובו תוך הפעלת כוח רב מידי.
במקרה של קושי בהפעלת הוו ירוק בשלב     , סובבו אותו תוך הפעלת מעט יותר כוח.

3

1

2

3

4

4
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קחו את גלגל הזנת הנייר החדש וסובבו את הפין המרכזי כלפיכם.

תוך כדי החזקת גלגל הזנת הנייר החדש כפי שניתן לראות באיור, וודאו כי המנוף הירוק נותר במצב זקוף.

הכניסו את גלגל הזנת הנייר החדש לתוך המכשיר כפי שניתן לראות באיור.

5

6

7
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סובבו את המנוף קדימה ואחורה למציאת נקודה שבה ניתן להכניס את גלגל הזנת הנייר לתוך החריץ.

סובבו את המנוף הירוק עד שגלגל הזנת הנייר ננעל למקומו.

סגרו את מכסה גלגל הזנת הנייר.

סגרו את המכסה הקדמי וחברו את מזין המסמכים האוטומטי הניתן להארכה.

אפסו את המונה )ראה "איפוס מוני השימוש" בע"מ 252(.

הערה  
וודאו כי: 

הודעת השגיאה על יישום Status Monitor נמחקה.	 
מסך המגע או נוריות החיווי אינם מציגים הודעת החלפת גלגל הזנת הנייר.	 

8

9

10

11

12
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החלפת גלגלת ההיפוך

המכשיר שלכם מצויד במונה סריקות המונה אוטומטית כמה פעמים המכשיר סרק. כאשר המכשיר סורק 
200,000 פעמים, כלי Status Monitor מציג הודעה המזכירה לכם להחליף את גלגלת ההיפוך.

. פתחו את המכסה הקדמי

בצדו האחורי של המכשיר אחזו בשני צידי מכסה גלגלת ההיפוך  ומשכו את המכסה כלפי מטה.

הזיזו את גלגלת ההיפוך לצד ימין, ומשכו אותה אליכם.

1

1

1

1

2

3
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הכניסו את גלגלת ההיפוך החדשה  לתוך הפתח משמאל ושימו אותה בתוך המכשיר.

סגרו את מכסה גלגלת ההיפוך

סגרו את המכסה הקדמי.

אפסו את מונה גלגלת ההיפוך )ראה "איפוס מוני השימוש" בע"מ 252(.

הערה  
נא להקפיד לבדוק כי:

הערך של מונה גלגלת ההיפוך הוא 0 )ראה "בדיקת מחזור החלפת אביזרים מתכלים                           	 
)ADS-2400N/ADS-3000N)" בע"מ 243(.

הודעת השגיאה על יישום Status Monitor נמחקה.	 
מסך המגע או נוריות החיווי אינם מציגים הודעת החלפת גלגלת ההיפוך או אביזרים מתכלים.	 

4

1
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איפוס מוני השימוש

.ControlCenter הפעילו את

Windows®  	

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

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

1
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הערה 
אם נעשה שימוש במצב Advanced Mode, לחצו על צלמית            )הגדרות( לגישה להגדרות המכשיר.

	 מקינטוש

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

.Device Settings לחצו על לשונית  2

.Remote Setup יופיע חלון .Remote Setup לחצו על לחצן 2
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 בחרו Machine Info. בעץ הניווט ואז הגדירו את תצורת ההגדרות לפי הצורך )הדוגמה למטה היא 
.)Windows® של

בצעו את אחת הפעולות הבאות:
.Reverse Roller לאיפוס מונה גלגלת ההיפוך, בחרו תיבת סימון 	

.Pick up Roller לאיפוס מונה גלגל הזנת הנייר, בחרו תיבת סימון 	

.Apply לחצו על

.OK לחצו על

3

4

5

6



255

)ADS-2800W / ADS-3600W( איפוס מוני השימוש

לחצו על מסך המגע של הסורק על        )הגדרות(.

.Machine Info לחצו על ▲ או ▼ להצגת

.Machine Info לחצו על

.Usage Counters לחצו על

בצעו את אחת הפעולות הבאות:
.Reverse roller Count לאיפוס מונה גלגלת ההיפוך, לחצו על 	

.Pick up roller Count לאיפוס מונה גלגל הזנת הנייר, לחצו על 	

.Yes כאשר מסך המגע מציע הודעת אישור, לחצו על

לחצו על          .

1

2

3

4

5

6

7



256

אריזת ושליחת המכשיר
 בעת הובלת המכשיר, יש להשתמש בחומרי האריזה שהמכשיר היה ארוז בהם. במקרה של אריזה לא נכונה 

של המכשיר, כל נזק שעלול להיגרם במהלך ההובלה לא יהיה מכוסה במסגרת האחריות. יש לבטח את המכשיר 
כהלכה אצל המוביל.

קפלו היטב את מזין המסמכים האוטומטי הניתן להארכה.

הסירו את מזין המסמכים האוטומטי הניתן להארכה  תוך שחרור המנופים בצדו האחורי.

הכניסו היטב את מגש הפלט לתוך המכשיר.

עטפו את המכשיר בשקית המקורית.

1

2

1

3
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ארזו את המכשיר והחומרים המודפסים בקרטון המקורי עם חומרי האריזה המקוריים כפי שניתן לראות 
למטה.

סגרו את הקרטון והדביקו אותו היטב.

5

6
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סקירה כללית
 Brother פרק זה מסביר כיצד לפתור בעיות אופייניות שהנכם עשויים להיתקל בהן במהלך השימוש במכשיר

שלכם.
 support.brother.com בכתובת Brother נא לבקר בדף המדריכים של הדגם שלכם במרכז הפתרונות של

להורדת מדריכים.

זיהוי הבעיה
נא להקפיד לבדוק כי:

	 כבל זרם החילופין מחובר כהלכה והמכשיר מופעל.

	 כל החלקים המגנים הוסרו.

	 המכסה הקדמי, מכסה גלגלת ההיפוך ומכסה גלגל הזנת הנייר סגורים לחלוטין.

	 כבל הממשק מחובר היטב למכשיר ולמחשב.

	 הותקן מנהל ההתקן הנכון למכשיר.

	 המחשב מחובר ליציאה הנכונה על המכשיר. 

הודעות שגיאה ותחזוקה
)ADS-2800W / ADS-3600W(

בדומה לכל מוצר משרדי מתוחכם אחר, במכשיר עשויות להתרחש שגיאות והאביזרים המתכלים מצריכים 
החלפה.  במקרה זה, המכשיר שלכם מזהה את השגיאה או פעולת התחזוקה השוטפת הדרושה ומציג את 

ההודעה המתאימה. הודעות השגיאה והתחזוקה הנפוצות ביותר מוצגות בטבלה.
 אתם יכולים לפתור את רוב השגיאות ולבצע את רוב פעולות התחזוקה השוטפת בכוחות עצמכם. 

 אם אתם זקוקים לעזרה נוספת, מרכז הפתרונות של Brother מציע את השאלות השכיחות האחרונות ועצות 
על אבחון ותיקון תקלות:

support.brother.com נא לבקר בכתובת

הערה  
)ADS-2400N / ADS-3000N(

ראה גם "סימני נורית חיווי )ADS-2400N / ADS-3000N)" בע"מ 281.

אם על מסך המגע מופיעות הודעות שגיאה ומכשיר האנדרואיד שלכם תומך בתכונת תקשורת טווח אפס, געו 
במכשיר שלכם בלוגו NFC שמצדו הימני של לוח הבקרה לגישה למרכז הפתרונות של Brother ודפדפו לש"ש 
האחרונות למכשיר שלכם. )תעריפי ההודעות והנתונים של ספק הטלפון הנייד שלכם עשויים לחול על השימוש 

שלכם בתכונה זו(

.)On( נא לוודא כי הגדרת תקשורת טווח אפס של המכשיר והאנדרואיד שלכם מוגדרת למצב הפעלה

 אבחון ותיקון תקלות10
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Check Connection.חברו את המכשיר למחשב שלכם ונסו שנית.המכשיר לא מחובר למחשב שלכם

Out of Memory.הזיכרון של המכשיר מלא 	למחיקת הודעת שגיאה, בצעו את אחת הפעולות 
הבאות:

 	)ADS-2400N / ADS-3000N( לחצו על כל לחצן 
.)ADS-2800W/ ADS-3600W(         או

 כבו את המכשיר על ידי ניתוקו משקע החשמל, 	 
ואז חברו אותו בחזרה.

למניעת השגיאה, בצעו את אחת הפעולות הבאות:
הפחיתו את מספר המסמכים.	 
הפחיתו את הגדרת הרזולוציה או גודל הקובץ.	 

This machine is 

not connected to 

your PC

חברו את המכשיר למחשב שלכם ונסו שנית.המכשיר לא מחובר למחשב שלכם.

Replace Pick up 

roller
נעשה שימוש בגלגל הזנת הנייר מעל 

200,000 פעמים.
 החליפו את גלגל הזנת הנייר בחדש. 

 שגיאות סריקה עשויות להופיע אם לא תחליפו את החלק. 
ראה “החלפת גלגל הזנת הנייר” בע”מ 246.

Replace Reverse 

roller
נעשה שימוש בגלגלת ההיפוך מעל 

200,000 פעמים.
החליפו את גלגלת ההיפוך בחדשה. שגיאות סריקה 

 עשויות להופיע אם לא תחליפו את החלק. 
ראה “החלפת גלגלת ההיפוך” בע”מ 250.

Replace pick 

up and reverse 

roller

נעשה שימוש בגלגלת ההיפוך ובגלגל 
הזנת הנייר מעל 200,000 פעמים

החליפו את גלגלת ההיפוך וגלגל הזנת הנייר בחדשים. 
שגיאות סריקה עשויות להופיע אם לא תחליפו את 

החלקים. ראה “החלפת גלגל הזנת הנייר” בע”מ 245 
ו”החלפת גלגל ההיפוך” בע”מ 250.

Unable to Scan XX

)xx הוא קוד שגיאה(
כבו והפעילו את המכשיר ונסו לסרוק שנית. אם השגיאה התרחשה שגיאת מכשיר.

לא נפתרה לאחר כיבוי והפעלת המכשיר, רשמו את 
הודעת השגיאה ודווחו עליה למפיץ שלכם או לשירות 

הלקוחות של Brother )ראה “לשירות לקוחות” בע”מ 2(.

Scan error due to 

length, reduce 

length

המסמכים הסרוקים חרגו מהארוך המרבי 
המותר.

לסריקת מסמכים ארוכים מהאורך המרבי המותר, הקטינו 
את רזולוציית המסמכים.
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Document Jam/ Too 

Long
מובילי הנייר אינו מותאמים לגודל 	 

המסמך הנכון.
ההגדרות אינן מתאימות למסמך 	 

שלכם.
אבק נייר הצטבר על משטח גלגל 	 

הזנת הנייר או גלגלת ההיפוך.

שחררו את המסמך התקוע )ראה "תקיעות מסמכים" 
בע"מ 262(, ובצעו את הפעולות הבאות:

התאימו את מובילי הנייר לרוחב המסמך שלכם. כאשר	 
Scan Size מוגדר למצב Auto ואתם סורקים מסמך 

המכיל עמודים בגדלים רבים, הכניסו את הניירות 
הצרים כשהם ישרים וקרובים ככל הניתן למרכז 

המכשיר. אם אינכם מזינים את המסמך במצב ישר, 
.Continuous Scanning השתמשו בתכונת

אשרו את ההגדרות. ראה "חשוב בעת תקיעת 	 
מסמכים" בע"מ 262.

 נקו את גלגל הזנת הנייר וגלגלת ההיפוך. 	 
)ראה “ניקוי הסורק והגלגלות” בע”מ 238(.

Multifeed

detection
שחררו את הזנת הדפים הרבים. ראה “תקיעת מסמכים” דפים רבים הוזנו בבת אחת.

בע”מ 262

Unusable Device התקן בלתי שמיש הוכנס לתוך יציאת
.USB

נתקו את ההתקן. כבו את המכשיר על ידי ניתוקו משקע 
החשמל, ואז חברו אותו בחזרה.

Unusable USB 

Device
התקן USB בלתי שמיש הוכנס לתוך 

.USB יציאת
הוציאו את התקן USB הלא נתמך, כגון עכבר או מכשיר 

נייד שאינו תומך במצב כונן זיכרון הבזק USB מיציאת 
.USB

USB Hub

Not Supported
רכזת או כונן זיכרון הבזק USB עם רכזת 

.USB הוכנס ליציאת
הוציאו את ההתקן הלא נתמך, כגון רכזת USB או כונן 

.USB עם רכזת, מיציאת USB זיכרון הבזק

Insufficient USB 

Storage
 לחצו על כל לחצן )ADS-2400N / ADS-3000N(  	 כונן זיכרון הבזק USB המוכנס מלא.

או         )ADS-2800W/ ADS- 3600W( ובצעו את 
אחת הפעולות הבאות:

מחקו קבצים או תיקיות שלא נעשה בהם שימוש מכונן 	 
זיכרון הבזק USB ונסו שנית.

השתמשו בכונן זיכרון הבזק USB עם שטח פנוי.	 

USB Access Error הוסר במהלך USB כונן זיכרון הבזק
גישה אליו.

 	 )ADS-2400N / ADS-3000N( לחצו על כל לחצן 
.)ADS-2800W/ ADS-3600W(         או

USB Write-

protected
כונן זיכרון הבזק USB המוכנס מוגן מפני 

כתיבה.
הוציאו את כונן זיכרון הבזק USB, לחצו על כל לחצן 	 

 )ADS-2400N / ADS-3000N( או             
)ADS-2800W/ ADS-3600W( ובצעו את אחת 

הפעולות הבאות:
השביתו את כונן זיכרון הבזק USB המוגן מפני כתיבה 	 

ונסו שנית.
השתמשו בכונן זיכרון הבזק USB שאינו מוגן  	 
מפני כתיבה.	 

Too Many Files on 

USB
המכשיר שלכם אינו יכול לשמור על כונן 

זיכרון הבזק USB אם הוא מכיל יותר 
מידי קבצים.

הוציאו את כונן זיכרון הבזק USB, לחצו על כל לחצן 
)ADS-2400N / ADS-3000N( או  

)ADS-2800W/ ADS-3600W(. מחקו קבצים או תיקיות 
שלא נעשה בהם שימוש מתיקיית השורש של כונן זיכרון 

ההבזק USB ונסו שנית.
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File Name Cannot 

Be Used
המספר הסידורי המרבי 99 לשם הקובץ 

הושג.
לחצו על כל לחצן )ראה "שם קובץ לא ניתן לשימוש" 

)סריקה לכונן USB)" בע"מ 285
)ADS-2400N / ADS-3000N( או                                    
)ADS-2800W/ADS-3600W(, ובצעו את אחת הפעולות 

הבאות:
מחקו קבצים שלא נעשה בהם שימוש מכונן זיכרון 	 

הבזק USB ונסו שנית.
שנו את שם הקובץ. ראה "שמירת מסמכים סרוקים 	 

בכונן זיכרון הבזק USB” בע”מ 157.

No Profile setלא רשומה כל סריקה לפרופיל 
FTP/SFTP או סריקה לפרופיל רשת.

 FTP/SFTP הגדירו את התצורה של סריקה לפרופיל
או סריקה לפרופיל רשת לפני שימוש בסריקה לשרת 
FTP או סריקה לרשת. ראה "סריקת מסמכים לשרת 

FTP" בע"מ 164, "סריקת מסמכים לשרת SFTP" בע"מ 
173 או "סריקת מסמכים לתיקייה משותפת/אתר רשת 

)®Windows)” ע”מ 182.

No Certificate.התעודה אינה קיימת או הושחתה  Signed PDF הגדירו את תצורת ההגדרות תחת
 Web Based בכלי Administrator בלשונית

 "FTP ראה "סריקת מסמכים לשרת .Management
בע"מ 164 או "סריקת מסמכים לתיקייה משותפת/אתר 

רשת )®Windows)” ע”מ 182.

Address Book Full.מחקו כתובות דוא”ל בלתי נחוצות ונסו שנית.פנקס הכתובות מלא

Registration 

Failed
 )כתובת דוא”ל( 

כתובת הדוא”ל ארוכה מידי.
ניתן להזין כתובת דוא”ל המכילה עד 64 תווים.

)קיצור דרך( מספר כתובות הדוא”ל 
המרבי בקיצור דרך הושג.

מחקו כתובות דוא”ל בלתי נחוצות ונסו שנית.

Shortcuts Full .מחקו קיצורי דרך בלתי נחוצים ונסו שנית.מספר קיצורי הדרך המרבי הושג

Cannot Delete.לא ניתן למחוק כתובת דוא"ל שנעשה בה שימוש בקיצור כתובת הדוא”ל רשומה בקיצור דרך
דרך. מחקו קודם את קיצור הדרך ונסו שנית.

Access Denied Secure Function פונקצית הנעילה
Lock  מופעלת.

פנו למנהל המערכת לבדיקת הגדרות נעילת הפונקציות 
המאובטחת שלכם.

 Secure Function Loc 3.0 ראה "פונקצית נעילה
ADS-2800W/ADS-3600W" בע”מ 39.

Scheduled 

Maintenance alert
נקו את גלגל הזנת הנייר וגלגלת ההיפוך ואפסו את נדרש תחזוקה תקופתית.

המונה. )ראה “ניקוי הסורק והגלגלות” בע”מ 238(.
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תקיעת מסמך

מסמכים עלולים להיתקע במזין המסמכים האוטומטי אם:

	 המסמכים אינם מוכנים או מוזנים נכון
	  המסמכים ארוכים מידי.

	 דפים רבים הוזנו בבת אחת )הזנת דפים רבים(.

פעלו על פי השלבים הבאים לשחרור תקיעות מסמכים:

הוציאו את כל הנייר שאינו תקוע ממזין המסמכים האוטומטי.

. פתחו את המכסה הקדמי על ידי אחיזה במנוף שחרור המכסה

משכו החוצה את הנייר התקוע בתוך המכשיר. 

הערה  
בדקו שאין פיסות נייר קרועות בתוך המכשיר. הוציאו את כל פיסות הנייר הקרועות המצויות בתוך המכשיר.

1

2

1

3
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סגרו את המכסה הקדמי.

.)ADS-2800W/ ADS-3600W(        או )ADS-2400N / ADS-3000N( לחצו על כל לחצן

הערה 
 בעת שחרור הזנת דפים רבים, צריך לוודא כי הנתונים שנסרקו עד כה נשמרו, ואז להתחיל בסריקה שנית 

בדף הבא או בתחילת המסמך.

חשוב  
למניעת נזק למסמך התקוע, נא לא למשוך את המסמך החוצה לפני פתיחת המכסה הקדמי.	 
הוציאו את כל הנייר ממזין המסמכים האוטומטי לפני סגירת המכסה הקדמי.	 
למניעת תקיעות מסמכים עתידיות, בצעו את הפעולות הבאות:	 

סגרו את המכסה הקדמי כהלכה על ידי דחיפתו בעדינות בחלקו המרכזי.	 
הגדירו כהלכה את תצורת ההגדרות למסמך שלכם.	 
נקו את גלגלת ההיפוך וגלגל הזנת הנייר. לניקוי גלגלת ההיפוך  ראה "החלפת הגלגלת ההיפוך" בע"מ 250 	 

להוראות כיצד להוציא את גלגלת ההיפוך מהמכשיר. נקו את צד הגומי של גלגלת ההיפוך במטלית רכה, 
 נטולת סיבים שהורטבה במעט מים, והשיבו את גלגלת ההיפוך למכשיר. לניקוי גלגל הזנת הנייר, 

ראה "ניקוי הסורק והגלגלים" בע"מ 238.
סדרו את הדפים בערימה אחידה וטענו את המסמך שלכם. ראה "טעינת מסמכים" בע"מ 59.	 
וודאו כי המסמך שלכם מקובל למכשיר. ראה "מסמכים מקובלים" בע"מ 50.	 
טענו את המסמך שלכם כהלכה. ראה "טעינת מסמכים" בע"מ 59.	 
לא לטעון מעל 50 דפים בכל עת.  	 
 	 Document או Scan Size בתוך Long Paper למניעת תקיעות בעת שימוש בנייר ארוך, נא לבחור

.Size

	 בסריקה מהמחשב האישי
ראה "שינוי הגדרות סריקה )Windows®( (ControlCenter4)" בע"מ 99	 
ראה "שינוי הגדרות סריקה )ControlCenter2) )מקינטוש)" בע"מ 118	 

 )ADS-2800W / ADS-3600W( בסריקה מהמכשיר 	
אשרו את ההגדרות הבאות על מסך המגע: 

)סריקה לכונן FTP/USB/רשת/שרת דוא"ל(

 	Black and White או Colour :סוג סריקה
דלג על דפים ריקים: מושבת	 

4

5
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קשיי הפעלה ותוכנה
חשוב  

.Brother לסיוע טכני, נא לפנות לשירות הלקוחות של

אם אתם חושבים שקיימת בעיה עם המכשיר שלכם, עיינו בטבלה למטה ופעלו על פי העצות לאבחון ותיקון 
תקלות.

את רוב הבעיות אתם יכולים לפתור בעצמכם. אם אתם זקוקים לסיוע נוסף, מרכז הפתרונות של Brother מציג 
.support.brother.com את השאלות השכיחות האחרונות ועצות לאבחון ותיקון תקלות, נא לבקר בכתובת

שימוש במוצרים שאינם של Brother עלול לפגוע באיכות הסריקה, ביצועי החומרה ואמינות המכשיר.

קשיי סריקה

הצעותגורםקושי

שגיאות TWAIN או
WIA  מופיעות בהתחלת 

)Windows®( .הסריקה

מנהל התקן TWAIN או WIA לא נבחר 
כמקור הראשי ביישום הסריקה שלכם.

  Brother של WIA או TWAIN וודאו כי מנהל התקן
נבחר כמקור הראשי ביישום הסריקה שלכם. לדוגמה, 

 Scan לחצו על Nuance™ PaperPort™ 124E בתוך
Settings ולאחר מכן על Select לבחירת מנהל התקן

.Brothe של TWAIN/WIA

  TWAIN שגיאות
מופיעות בהתחלת 

הסריקה. )מקינטוש(

מנהל התקן TWAIN לא נבחר כמקור 
הראשי ביישום הסריקה שלכם.

וודאו כי מנהל התקן TWAIN של Brother נבחר כמקור 
הראשי ביישום שלכם.

ניתן גם לסרוק מסמכים באמצעות מנהל התקן סורק 
.ICA

זיהוי תווים אופטי אינו 
פועל

הגדילו את רזולוציית הסורק.רזולוציית הסורק נמוכה מידי.

קווים אנכיים מופיעים על 
התמונה הסרוקה.

נקו את פסי הזכוכית בתוך המכשיר.אבק נייר הצטבר על משטח פסי הזכוכית.
)ראה “ניקוי הסורק והגלגלות” בע”מ 238(.

מובילי הנייר  אינם מותאמים לרוחב 	 התמונה הסרוקה חסרה.
המסמך שלכם. 

תכונת היישור האוטומטי הופעלה בעת 	 
סריקת המסמך.

ההגדרות אינן מתאימות למסמך שלכם. 	 
לדוגמה, מסמך בגודל Letter/A4 הוזן 

כאשר Executive/A5 נבחר כגודל 
המסמך.

התאימו את מובילי הנייר  לרוחב המסמך שלכם.  	 
כאשרScan Size  מוגדר למצב Auto ואתם סורקים 

מסמך המכיל עמודים בגדלים רבים, הכניסו את 
הניירות הצרים כשהם ישרים וקרובים ככל הניתן 

למרכז המכשיר. אם המסמך אינו נותר ישר במהלך 
.Continuous Scanning הזנתו, השתמש בהגדרת

השביתו את היישור האוטומטי.	 
וודאו כי הגדרות גודל המסמך מתאימות למסמך 	 

שלכם.
    הגדירו את תצורת הגדרות השוליים והתאימו  

     את מיקום הסריקה. למידע נוסף, ראה 
     “התאמת מיקום הסריקה” בע”מ 224(.
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הצעותגורםקושי

התמונה הסרוקה נוטה 
הצידה.

מובילי הנייר אינם מותאמים לרוחב 	 
המסמך שלכם. 

תכונת היישור האוטומטי הושבתה בעת 	 
סריקת המסמך.

 	.Long Paper נבחרה הגדרות 

התאימו את מובילי הנייר  לרוחב המסמך שלכם.  	 
כאשר Scan Size מוגדר למצב Auto ואתם סורקים 

מסמך המכיל עמודים בגדלים רבים, הכניסו את 
הניירות הצרים כשהם ישרים וקרובים ככל הניתן 

למרכז המכשיר. אם המסמך אינו נותר ישר במהלך 
.Continuous Scanning הזנתו, השתמש בהגדרת

הפעילו את היישור האוטומטי.	 
 	.Long Paper בחרו הגדרה שאינה

הקטינו את רזולוציית הסורק.הרזולוציה אינה מתאימה למסמך שלכם.הסריקה איטית מידי.
.Auto הגדירו את גודל הסריקה להגדרה שאינה

אבק נייר הצטבר על משטח גלגל הזנת 	 המסמך לא הוזן.
הנייר או גלגלת ההיפוך.

יותר מידי מסמכים הוטענו בו-זמנית 	 
במזין המסמכים האוטומטי. 

עצמים זרים מצויים בתוך מזין המסמכים 	 
האוטומטי.

המסמך דק או עבה מידי.	 
הגדרה מרחוק בתהליך.	 
פליטת נייר הופסקה. 	 
מכסה גלגלת ההיפוך אינו סגור כהלכה.	 

נקו את גלגלת ההיפוך וגלגל הזנת הנייר. לניקוי 	 
גלגלת ההיפוך, ראה "החלפת גלגלת ההיפוך" בע"מ 
250 כיצד להוציא את גלגלת ההיפוך מהמכשיר, נקו 

את הצד העשוי גומי של גלגלת ההיפוך עם מטלית 
רכה נטולת סיבים שהורטבה במעט מים ואז חברו 

את גלגלת ההיפוך בתוך המכשיר. לניקוי גלגל הזנת 
הנייר, ראה "ניקוי הסורק והגלגלים" בע"מ 238.

נא לוודא כי מספר הדפים המרבי מתאים למסמך 	 
שלכם. ראה "מסמכים מקובלים" בע"מ 50.

הוציאו את כל העצמים הזרים או פיסות הנייר 	 
הקרועות מתוך מזין המסמכים האוטומטי.

 וודאו כי המסמך שלכם מקובל למכשיר. 	 
ראה "מסמכים מקובלים" בע"מ 50

בטלו את ההגדרה מרחוק. 	 
הוציאו את כל הנייר ממזין המסמכים האוטומטי.	 
סגרו היטב את מכסה גלגלת ההיפוך עד שהווים 	 

נכנסים לתוך המכסה הקדמי.

אבק נייר הצטבר על משטח גלגל הזנת 	 המסמך תקוע.
הנייר או גלגלת ההיפוך.

עצמים זרים מצויים בתוך מזין המסמכים 	 
האוטומטי.

המסמך לא מקובל למכשיר.	 

נקו את גלגלת ההיפוך וגלגל הזנת הנייר. לניקוי גלגלת 	 
ההיפוך, ראה "החלפת גלגלת ההיפוך" בע"מ 250 
כיצד להוציא את גלגלת ההיפוך מהמכשיר, נקו את 
הצד העשוי גומי של גלגלת ההיפוך עם מטלית רכה 
נטולת סיבים שהורטבה במעט מים ואז התקינו את 

גלגלת ההיפוך בתוך המכשיר.  לניקוי גלגל הזנת 
הנייר, ראה "ניקוי הסורק והגלגלים" בע"מ 238.

הוציאו את כל העצמים הזרים או פיסות הנייר 	 
הקרועות מתוך מזין המסמכים האוטומטי.

 וודאו כי המסמך שלכם מקובל למכשיר. 	 
ראה “מסמכים מקובלים” בע”מ 50.
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סדר דפי מסמך הפלט 
משתנה.

מגש הפלט מוקם כך שאינו תואם לגודל 
המסמך.

מקמו בזהירות את מגש הפלט כך שיתאים לגודל 
המסמך.

אבק נייר הצטבר על משטח גלגל הזנת 	 איכות הסריקה לקויה.
הנייר או גלגלת ההיפוך.

אבק נייר הצטבר על משטח פסי    	 
הזכוכית בתוך המכשיר.

רזולוציית הסורק נמוכה מידי.	 

נקו את גלגלת ההיפוך וגלגל הזנת הנייר. לניקוי גלגלת 	 
ההיפוך, ראה "החלפת גלגלת ההיפוך" בע"מ 250 
כיצד להוציא את גלגלת ההיפוך מהמכשיר, נקו את 
הצד העשוי גומי של גלגלת ההיפוך עם מטלית רכה 
נטולת סיבים שהורטבה במעט מים ואז התקינו את 

גלגלת ההיפוך בתוך המכשיר.  לניקוי גלגל הזנת 
הנייר, ראה "ניקוי הסורק והגלגלים" בע"מ 238.

 נקו את פסי הזכוכית בתוך המכשיר. 	 
)ראה "ניקוי הסורק והגלגלות" בע"מ 238(.

 הגדילו את רזולוציית הסורק.	 

 המכשיר עוצר למשך 
3 שניות בין כל דף 

במהלך סריקה.

אם אתם סורקים ברציפות, הטמפרטורה 
הפנימית של המכשיר עשויה לעלות ולגרום 

לכך שהמכשיר יכנס למצב של חיסכון 
במנוע.
הערה 

 משך ההפסקה עשוי להשתנות על פי 
תנאי הסריקה. 

אין בכל כך חריגה וניתן להמשיך בסריקה. 

זליגת צבע נראית בנתוני 
הסריקה.

ההגדרות אינן מתאימות לסוג המסמך 
הנסרק.

בחרו תיבת סימון 
Remove Bleed-through / Pattern / Remove 
Background Colour.

הצבעים בנתונים 
הסרוקים כהים.

ההגדרות אינן מתאימות לסוג המסמך 
הנסרק.

בצעו את אחת הפעולות הבאות:
בחרו את תיבת הסימון	 

Remove Bleed-through / Pattern / Remove 
Background Colour check box 

וסרקו מהמחשב שלכם.
הגדילו את הבהירות וסרקו מהמחשב שלכם.	 
הגדילו את הניגודיות וסרקו מהמחשב שלכם.	 
 	  Colour או Grey להגדרת Scan Type שנו את

וסרקו מהמחשב שלכם.

דילוג על דף שאינו דף 
ריק.

המסמך בהיר מידי.	 
פונקצית הדילוג על דפים ריקים אינה   	 

מופעלת.

הפעילו את פונקצית הדילוג על דפים ריקים.
לחילופין, השתמשו בהגדרת רגישות נמוכה יותר לדילוג 

על דפים ריקים.

לא ניתן לסרוק מסמך 
ארוך.

בחרו Long Paper לגודל המסמך. אם לא ניתן לבחור נייר ארוך לא נבחר לגודל המסמך.
Long Paper, בעת סריקה מלוח הבקרה של המכשיר, 

 Scan והגדירו את Skip Blank Page השביתו את
 Long אז ניתן לבחור .Auto לאפשרות שאינה  Type

Paper לגודל המסמך.
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טענו את המכשיר שלכם כהלכה )ראה “טעינת מסמכים המסמך לא טעון כהלכה.הזנה של דפים רבים.
בגודל סטנדרטי” בע”מ 59(, ונסו שנית.

פונקצית הנעילהSecure Function Lock  לא ניתן לסרוק.
מופעלת.

פנו למנהל המערכת לבדיקת הגדרות נעילת הפונקציות 
 Secure המאובטחת שלכם. ראה "פונקצית נעילה

 "Function Loc 3.0 )ADS-2800W/ADS-3600W
בע”מ 39.

לא ניתן לסרוק כרטיסים 
עבים כהלכה.

יתכן כי מיקום הכרטיס או הגדות הסריקה 
אינם נכונים.

שימו את הכרטיס שלכם באלכסון. סרקו באמצעות 
ההגדרות הבאות:

מצב כרטיס פלסטיק: מושבת 
 dpi 600 :רזולוציה
 Auto :גודל מסמך

גילוי הזנת דפים רבים: מושבת

קצה המסמך שלכם 
אינם נסרק כהלכה, או 

שהסריקה נמתחת בעת 
סריקת מסמך עבה.

סרקו את המסמך שלכם מבלי להשתמש במגש הפלט.מסמך עבה במגש הפלט.

קשיי תוכנה

הצעותגורםקושי

)®Windows בלבד(-לא ניתן להתקין תוכנה.
הריצו את תוכנית Repair MFL-Pro Suite שעל 

תקליטור ההתקנה לתיקון והתקנה מחדש של התוכנה.

לא ניתן להפעיל את 
.ControlCenter4

.)Windows®(

אם הצלמית      אינה מופיעה במגש המטלות, -

לחצו על         )Brother Utilities( על שולחן העבודה 

שלכם, ואז לחצו על הרשימה הנפתחת ובחרו את שם 
הדגם שלכם )אם טרם נבחר(. לחצו על SCAN בסרגל 

.ControlCenter4 הניווט השמאלי, ואז לחצו על

לא ניתן להפעיל את 
.ControlCenter2

)מקינטוש(

הפעילו מחדש את המחשב והתחברו כמנהל המערכת.לא התחברתם למחשב כמנהל המערכת.

לא ניתן להפעיל את 
.ControlCenter2

)מקינטוש(

להפעלת ControlCenter2 לחצו על צלמית  -

)ControlCenter2( בתוך הסרגל. 

 אם הצלמית      )ControlCenter2( אינה מוצגת 

 בסרגל, לחצו בסרגל התפריט Finder על  

Go > Applications > Brother ולאחר מכן לחצו 
.)ControlCenter2(      פעמים על הצלמית

הצלמית      )ControlCenter2( תופיע בתוך הסרגל.
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לא ניתן להגדיר את 
תצורת ההגדרות לסריקה 

מלוח הבקרה של 
המכשיר.

ADS-2400N / ADS-(
)3000N

- Brother השתמשו בהגדרה מרחוק. ראה "הגדרת מכשיר
מהמחשב שלכם” בע”מ 232.

לא ניתן לשמור את 
ההגדרות בהגדרה 

 Web מרחוק או כלי
.Based Management

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.

לא ניתן להתחיל בהגדרה 
מרחוק.

המכשיר כבוי.	 
המכשיר לא מחובר למחשב שלכם.	 
התחוללה שגיאה. 	 
המכשיר סורק.	 
תצורת המכשיר מוגדרת מלוח הבקרה.	 

הפעילו את המכשיר ונסו שנית.	 
חברו את המכשיר למחשב שלכם ונסו שנית.	 
מחקו את כל השגיאות ונסו שנית.	 
המתינו עד לסיום הסריקה ונסו שנית.	 
הפסיקו את הגדרת התצורה של המכשיר מלוח 	 

הבקרה.

קשיי רשת

הצעותקושי

 וודאו כי המכשיר שלכם מופעל, מקוון ובמצב Ready. לא ניתן לסרוק ברשת.
בדקו את הגדרות הרשת הנוכחיות. 

ראה אבחון ותיקון תקלות במדריך למשתמש ברשת.

Windows®	 תכונת סריקת רשת אינה פועלת

יש להגדיר את תוכנת האבטחה/חומת אש של צד שלישי כדי לאפשר סריקת רשת. 
להוספת יציאת 54925 לסריקת רשת, הזינו את המידע הבא:

 .Brother NetScan שם: הזינו כל תיאור, לדוגמה
 Enter 54925 :מספר יציאה

UDP פרוטוקול: בחרו
נא לעיין במדריך ההוראות המצורף לתוכנת אבטחה/חומת אש של צד שלישי או לפנות 

ליצרן התוכנה.

מקינטוש	 
בחרו מחדש את המכשיר שלכם ביישום Device Selector מרשימת הדגמים בתוך 

 .ControlCenter2
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. Brotherלא ניתן להתקין את תוכנת 	Windows® 

 אם מופיעה אזהרת Security Software על מסך המחשב במהלך ההתקנה, 
 החליפו את הגדרות אבטחת התוכנה כדי לאפשר לתוכנית ההגדרה של מוצר

Brother או תכנית אחרת לפעול. 

	 מקינטוש
אם אתם משתמשים בפונקצית חומת אש של תוכנת אבטחה נגד רוגלות או וירוסים, 

.Brother השביתו אותה זמנית ואז התקינו את תוכנת

 לא ניתן להתחבר לרשת אלחוטית 
)ADS-2800W / ADS-3600W(

בדקו את הגדרות הרשת האלחוטית הנוכחיות. 
ראה אבחון ותיקון תקלות במדריך למשתמש ברשת.

ראה "איפוס המכשיר" )ADS-2400N / ADS-3000N( בע"מ 273. אפסו את הגדרות הרשת
ראה "איפוס המכשיר" )ADS-2800W / ADS-3600W( בע”מ 274.

כיצד לבדוק את כתובת IP של המכשיר. 
)ADS-2400N / ADS-3000N(

)ADS-2400N / ADS-3000N(
.ControlCenter1. הפעילו את יישום

.Device Settings 2. לחצו על לשונית
  Web Based Management חלון .Scan to Net Settings 3. לחצו על לחצן 

    יופיע על המסך.
.Network 4. בחרו לשונית

.Wired 5. לחצו על

הפעילו את תקשורת טווח אפס )NFC(.לא מזהה את כרטיס תקשורת טווח אפס

קשיים אחרים

הצעותגורםקושי

המכשיר במצב שינה 
)מצב חיסכון באנרגיה(. 
ADS-2800W / ADS-(

)3600W

המכשיר במצב סרק ומשך הזמן המצוין 
בהגדרת זמן שינה חלף.

בצעו את אחת הפעולות הבאות:
לחצו על        .	 

לחצו על          .	 
סריקה באמצעות המחשב שלכם	 
פתחו את המכסה העליון.	 
טענו את המסמך שלכם.	 
געו במסך	 
געו בכרטיס הזיהוי לקורא תקשורת טווח אפס.	 

 המכשיר חובר לחשמל מבלי להמתין המכשיר לא נדלק.
60 שניות לאחר הוצאת התקע.

כבו את המכשיר, המתינו 60 שניות, ואז הפעילו את 
המכשיר שנית.

חברו את המכשיר למחשב והפעילו אותו.המכשיר לא מחובר למחשב שלכם.המכשיר במצב לא מקוון.
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מידע על המכשיר
)ADS-2400N / ADS-3000N( בדיקת המספר הסידורי

.ControlCenter הפעילו את יישום

Windows® 	

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

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

1
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הערה 
אם נעשה שימוש במצב Advanced Mode, לחצו על צלמית            )הגדרות( לגישה להגדרות המכשיר.

	 מקינטוש

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

. Device Settings 2  לחצו על לשונית

.Remote Setup יופיע חלון .Remote Setup לחצו על לחצן 2
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 .Serial No בעץ הניווט. תיבת הדו-שיח של המספר הסידורי .Machine Info בחרו 
 .)Windows® תופיע על המסך )הדוגמה למטה היא של

)ADS-2800W / ADS-3600W( בדיקת המספר הסידורי

לחצו על מסך המגע של המכשיר על       )הגדרות(.

 .Machine Info לחצו על

לחצו  Serial No. מסך המגע מציג את המספר הסידורי של המכשיר. 

)ADS-2800W / ADS-3600W הפעלה/השבתה של רת"ם אלחוטית )דגמי

לחצו על        )הגדרות(.

.Network לחצו על

.WLAN לחצו על

.WLAN Enable לחצו על ▲ או ▼  להצגת

.WLAN Enable לחצו על

.)Off או( On לחצו על

3

1

2

1

2

3

3

4

5

6
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פונקציות איפוס

פונקציות האיפוס הבאות עומדות לרשותכם:  
	 רשת

ניתן לאפס את הגדרות הרשת, כגון סיסמה וכתובת IP, להגדרות ברירת המחדל.

)ADS-2800W / ADS-3600W( פנקס כתובות 	
ניתן לאפס את הגדרת פנקס הכתובות.

	 כל ההגדרות
 ניתן לאפס את כל ההגדרות להגדרות ברירת המחדל.

חברת Brother ממליצה מאוד לבצע הליך זה לפני העברת או השלכת המכשיר.

הערה  
.All Settings או Network נתקו את כבל הממשק לפני בחירת

)ADS-2400N / ADS-3000N( איפוס המכשיר

. פתחו את המכסה הקדמי

בצעו את אחת הפעולות הבאות:

	 לחצו על          למשך כחמש שניות עד שהמכשיר מצפצף לאיפוס הרשת.

.IPsec לחצו על          למשך כחמש שניות עד שהמכשיר מצפצף לאיפוס 	

	 לחצו על         למשך כחמש שניות עד שהמכשיר מצפצף לאיפוס מונה הניקוי התקופתי.

	 לחצו על         למשך כחמש שניות עד שהמכשיר מצפצף לאיפוס מונה גלגל הזנת הנייר.

1

1

2
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	 לחצו על         למשך כחמש שניות עד שהמכשיר מצפצף לאיפוס מונה גלגלת ההיפוך.

	 לחצו על                  למשך כחמש שניות עד שהמכשיר מצפצף לאיפוס מונה גלגל הזנת הנייר ומונה   
גלגלת ההיפוך.  

)ADS-2800W / ADS-3600W( איפוס המכשיר

לחצו על        )הגדרות(.

.Initial Setup לחצו על ▲ או ▼ להצגת

.Reset ולאחר מכן על Initial Setup לחצו על

לחצו על סוג הסריקה שברצונכם לבצע.

לחצו על Yes לאישור.

לחצו על Yes למשך 2 שניות לאתחול המכשיר.

1

2

3

4

6

5
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כללי
הערה  

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

ADS-2400NADS-3000NADS-2800WADS-3600Wדגם

512 מ”ב256 מ”בסטנדרטיתקיבולת זיכרון

זרם חילופין: 220-240 וולט, 50/60 הרץמקור הספק

מסך מגע של 93.4 מ"מ TFT -מסך מגע LCD )צג גבישים נוזליים(
גבישים נוזליים צבעוניים1

30 וואט27 וואט30 וואט27 וואטסריקה3צריכת חשמל משוערת2

Ready4 4.9 וואט3.7 וואט4.1 וואט3.0 וואטמצב

2.9 וואט1.9 וואט2.9 וואט1.9 וואטמצב שינה

0.12 וואטהפסקת חשמל

1 נמדד אלכסונית.

2 נמדד כאשר המכשיר מחובר למחשב שלכם.

3 בעת סריקה דו-צדדית )דופלקס(

4 כאשר כל יציאות הרשת מופעלות ומחוברות

מפרטיםא
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ADS-2400NADS-3000NADS-2800WADS-3600Wדגם 

ממדים 

4.45 ק"ג משקל משוער
)ADS-2400N / ADS-3000N(

4.55 ק"ג 
)ADS-2800W / ADS-3600W(

5°C - 35°Cהפעלהטמפרטורה

0°C - 40°Cאחסון

   

306 mm

25
0 

m
m

182 mm

258 mm

306 mm

19
9 

m
m

35
6 

m
m

352 mm313 mm

665 mm
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ADS-2400N ADS-3000N ADS-2800WADS-3600W דגם

20% - 80%הפעלהלחות 

10% - 90%אחסון

עד 50 דפים )נייר: 80 גר'/מ"ר גודל Legal  או פחות מ-5 מ”מ*(מזין מסמכים אוטומטי

51-215.9 מ”מרוחב דפים רביםגודל מסמך

51-355.6 מ”מאורך  

51-215.9 מ”מרוחב דף יחיד

51-5000 מ”מאורך  

סורק

כן/כןצבעוני/שחור-לבן

 TWAINתואםWindows® Windows® XP Professional/ )או יותר SP2( Windows® XP Home 
  Windows Server® 2003/ Windows Vista® / )בלבד x 32 ,או יותר SP2( 

 Windows Server® 2008 / Windows Server® 2008 R2/)32 סיביות בלבד(
 / Windows Server® 2012 / Windows Server® 2012 R2 / Windows® 7 /

Windows® 8 / Windows® 8.1

OS X 10.8.5, 10.9.x, 10.10. 1מקינטוש

 WIAתואםWindows®Windows® XP / Windows Vista® / Windows® 7 / Windows® 8 / Windows® 8.1

 ICAמקינטושתואםOS X 10.8.5, 10.9.x, 10.10.1

™ISIS תואםWindows®Windows Vista® / Windows® 7 / Windows® 8 / Windows® 8.1

עיבוד צבע של 30 סיביותקלטעומק צבע

עיבוד צבע של 24 סיביותפלט:

עד dpi 1,200 x 1,200 dpiמשובץרזולוציה

עד dpi 600 x 600 dpiאופטי

215 מ”מרוחב סריקה

256 רמותסקאלה אפורה

למפרטים נוספים נא לבקר בכתובת: www.brother.com.מהירות מקסימאלית

 Brother נא לבקר במרכז הפתרונות של ,vשאתם משתמשים ב OS X 1 למנהלי ההתקנים העדכניים ביותר על גרסת 

support.brother.com :בכתובת  

)USB תכונת סריקה ישירה )סריקה לכונן

כונן הבזק USB1 מדיה תואמת

ממשקUSB 2.0  עתיר מהירותממשק

 1  תקן אחסון המוני USB של עד 64 ג"ב

FAT12/FAT16/FAT32/exFAT :פורמטים נתמכים   
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ממשקים

USB)ADS-2400N / ADS-2800W(
USB 2.0  עתיר מהירות 1, 3

 מומלץ להשתמש בכבל USB 2.0 )סוג A/B( שאורכו אינו עולה על 2 מטרים. 
)ADS-3000N / ADS-3600W(

יציאתUSB 3.0  מהירה במיוחד 1, 2
השתמשו בכבל אתרנט UTP קטגוריה 6 או יותר.רת"ם 4

רת"ם אלחוטית
)ADS-2800W / ADS-3600W(

IEEE 802.11b/g/n )מצב תשתית/מצב אד-הוק( 
IEEE 802.11g/n  )חיבור WiFi ישיר(

.USB 1.0/1.1 עתיר מהירות. ניתן גם לחבר את המכשיר למחשב עם ממשק USB 2.0 1  למכשיר שלכם ממשק 

 .USB 2.0/USB 1.1/USB 1.0 עתיר מהירות. ניתן לחבר את המכשיר שלחם למחשב עם ממשק USB 3.0 2  למכשיר שלכם ממשק 

 3  יציאות USB של צדדים שלישיים אינן נתמכות.

 4   ראה "רשת" בע"מ 278.

   ראה "פרוטוקולים נתמכים ותכונות אבטחה" במדריך למשתמש ברשת.

רשת
הערה  

למידע נוסף על מפרטי רשת, ראה מדריך למשתמש לרשת. 

 ניתן לחבר את המכשיר שלכם לרשת לסריקת רשת והגדרה מרחוק. רת”ם
.Brother של BRAdmin Light1 נכללת גם תוכנת ניהול רשת

אבטחת רשת אלחוטית 
)ADS-2800W / ADS-3600W(

WEP 64/128 bit, WPA-PSK )TKIP/AES(, WPA2-PSK )AES(, Enterprise WPA/
WPA-PSK )AES(, EAP, EAP RAST, PEAP, EAP TTLS, EAP TLS

תוכנית שירות לתמיכה בהגדרות
)ADS-2800W / ADS-3600W(

WPSכן

   Brother האחרונה של BRAdmin Professional 1  אם אתם זקוקים לניהול סורק מתקדם יותר, השתמשו בגרסת תוכנית השירות 

 .support.brother.com הזמינה להורדה מאתר  
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דרישות מחשב
מערכות הפעלה ופונקציות תוכנה נתמכות

 פלטפורמת מחשב 
וגרסת מערכת הפעלה

 פונקציות 
 תוכנות 
 מחשב 
נתמכות

מהירות מעבד ממשק מחשב
מינימאלית

 RAM
מינימאלי

RAM 
 מומלץ

שטח פנוי על הכונן 
הקשיח להתקנה

למנהלי 
ליישומיםהתקנים

מערכת הפעלה 
 Windows®

Windows® XP 
Home  

)SP2 או יותר(1
Windows® XP 
Professional 

)SP2 או יותר, 
x32 בלבד(1

/USB 10/100סריקה
1000Base-TX

)אתרנט(

802.11b/g/n 
אלחוטי4

Intel® 
Pentium® II   

או שווה ערך

 256 128 מ”ב
מ”ב

 150 
מ”ב

1 ג”ב

Windows Vista®1Intel® 
Pentium®4
או שווה ערך 64 

 Intel®( סיביות
 )AMD64 64 או

CPU נתמך

 500 1 ג”ב512 מ”ב
מ”ב

1 ג”ב

Windows 
Server® 2003 

)32 סיביות 
בלבד(2, 3

Windows 
Server® 20082 
Windows 
Server® 
20082Windows 
Server® 20122 
Windows 
Server® 2012 
R22

Windows® 71 
Windows® 81 
Windows® 8.11

 1 ג”ב
 32( 
סיביות(
 2 ג”ב 
 64(

סיביות(

 1 ג”ב 
 32(

 סיביות(
  2 ג”ב 
 64(

סיביות(

 650 
מ”ב

1 ג”ב

מערכת הפעלה 
מקינטוש

OS X 10.8.5  
OS X 10.9.x  
OS X 10.10.x

USB5סריקה

10/100/
1000Base-TX

)אתרנט(
802.11b/g/n

 אלחוטי4

 Intel® 80 2 ג”ב2 ג”במעבד 
מ”ב

1 ג”ב

תנאים: 
Windows® XP תומך Nuance™ PaperPort™ 14SE 1  יישום 

    SP3(  Home  או יותרSP3( Windows® XP Professional ,) או
,Windows® 7 )או יותר SP2( Windows® Vista ,)בלבד x32 ,יותר    

.Windows® 8.1-ו Windows® 8    
.Desktop Experience Pack 2   - נדרשת חבילת

   - מערכת הפעלה זו אינה תומכת ביישומים המסופקים.
3  שרת OS תומך במנהל התקן סורק בלבד.

ADS-2800W / ADS-3600W  4

5  יציאות USB של צדדים שלישיים אינן נתמכות.

 לעדכוני מנהלי ההתקנים האחרונים, נא לבקר בכתובת
support.brother.com

כל הסימנים המסחריים ושמות המותגים והמוצרים הם קניין 
החברות שלהם.
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)ADS-2800W / ADS-3600W( הזנת טקסט
כאשר עליכם להזין טקסט למכשיר המקלדת תופיע על מסך המגע.

הערה 
כדי לעבור בין אותיות קטנות או אותיות גדולות, לחצו על             .	 
כדי לעבור בין מקשי מקלדת שונים )אותיות, מספרים או סמלים(, נא ללחוץ על             .	 

הכנסת רווחים

להזנת רווח, לחצו על Space. או הזיזו את הסמן קדימה ולחצו על ◄. 

הערה  
 התווים הזמינים עשויים להשתנות מארץ לארץ. 

ביצוע תיקונים

 אם הזנתם תו לא נכון וברצונכם לשנותו, לחצו על ► להזזת הסמן להדגשת התו הלא נכון, ואז לחצו על       . 
הזינו את התו הנכון. ניתן גם להכניס אותיות באמצעות הזזת הסמן והזנת תו. 

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

נספחב



281

)ADS-2400N / ADS-3000N( סימני נוריות חיווי
סימני נוריות החיווי שבטבלה מופיעים באיורים בפרק זה.

נורית חיווי כבויה.   או

נורית חיווי מופעלת.   או

נורית חיווי מהבהבת.   או

סטאטוס מכשיר נוריות חיווי 

)USB מחובר לכונן( Ready
 .USB המכשיר מוכן לסריקה ומחובר להתקן

Ready )מחובר למחשב(
המכשיר מוכן לסריקה ומחובר למחשב שלכם. 

Ready )התקן רשת 1(
המכשיר מוכן לסריקה ומחובר להתקן רשת 1. 
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סטאטוס מכשיר נוריות חיווי 

Ready  )התקן רשת 2(
המכשיר מוכן לסריקה ומחובר להתקן רשת 2. 

Ready  )התקן רשת 3(
המכשיר מוכן לסריקה ומחובר להתקן רשת 3. 

חיבור )סריקה למחשב אישי(
המכשיר מחובר לסריקה למחשב אישי. 

חיבור )סריקה להתקן רשת 1(
המכשיר מחובר לסריקה להתקן רשת 1. 
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סטאטוס מכשיר נוריות חיווי 

חיבור )סריקה להתקן רשת 2(
המכשיר מחובר לסריקה להתקן רשת 2. 

חיבור )סריקה להתקן רשת 3(
המכשיר מחובר לסריקה להתקן רשת 3. 

סריקה )סריקה ממחשב אישי(
המכשיר סורק ממחשב אישי. 

שליחה )סריקה להתקן רשת 1(
המכשיר סורק להתקן שהקצתם להתקן רשת 1. 
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סטאטוס מכשיר נוריות חיווי 

שליחה )סריקה להתקן רשת 2(
המכשיר סורק להתקן שהקצתם להתקן רשת 2. 

שליחה )סריקה להתקן רשת 3(
המכשיר סורק להתקן שהקצתם להתקן רשת 3. 

כל הדפים דולגו
כל הדפים הסרוקים דולגו כדפים ריקים. לחצו על כל לחצן ובצעו את אחת 

הפעולות הבאות:
שימו את המסמך שלכם כשהוא פונה כלפי מטה, הקצה העליון קודם במזין 	 

המסמכים האוטומטי.
השביתו את הדילוג על דפים ריקים על ידי אחת הפעולות הבאות:	 

ראה "שינוי הגדרות סריקה )Windows®( (ControlCenter4)" בע"מ 99	 
ראה "סריקה באמצעות ControlCenter2 )מקינטוש)" בע"מ 105.	 
ראה "שינוי הגדרות סריקה למחשב אישי )®Windows)" בע"מ 209.	 
ראה "שינוי הגדרות סריקה למחשב אישי )מקינטוש)" בע"מ 217.	 
 ראה "אפשרויות סריקה באמצעות מסך המגע 	 

)ADS-2800W/ADS-3600W)" בע”מ 224.
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סטאטוס מכשיר נוריות חיווי 

)USB הזיכרון אזל )סריקה לכונן
הזיכרון של המכשיר מלא והמכשיר אינו יכול לסרוק את המסמך בשלמותו.

למחיקת הודעת שגיאה, בצעו את אחת הפעולות הבאות:
לחצו על כל לחצן.	 
כבו את המכשיר על ידי ניתוקו משקע החשמל, ואז חברו אותו בחזרה.	 

למניעת שגיאה, בצעו את אחת הפעולות הבאות:
הפחיתו את מספר המסמכים.	 
הפחיתו את הגדרת הרזולוציה או גודל הקובץ. 	 

)USB סריקה לכונן( USB יותר מידי קבצים בכונן
המכשיר שלכם אינו יכול לשמור על כונן זיכרון הבזק USB אם הוא מכיל יותר 
מידי קבצים. הוציאו את כונן זיכרון הבזק USB, לחצו על כל לחצן, ובצעו את 

הפעולות הבאות:
מחקו קבצים או תיקיות שלא נעשה בהם שימוש מתיקיית השורש של כונן 	 

זיכרון ההבזק USB ונסו שנית.
השתמשו בכונן זיכרון הבזק USB המכיל פחות מ-999 קבצים. 	 

)USB לא ניתן להשתמש בשם קובץ )סריקה לכונן
המספר הסידורי המרבי לשם הקובץ הושג. לחצו על כל לחצן ובצעו את אחת 

הפעולות הבאות:
מחקו קבצים שלא נעשה בהם שימוש מכונן זיכרון הבזק USB ונסו שנית.	 
שנו את שם הקובץ על ידי ביצוע אחת הפעולות הבאות:	 

ראה "שינוי הגדרות סריקה )®ControlCenter4( (Windows)" בע"מ 99	 
ראה "סריקה באמצעות ControlCenter2 )מקינטוש)" בע"מ 105.	 
ראה "שינוי הגדרות סריקה למחשב אישי )®Windows)" בע"מ 209.	 
ראה "שינוי הגדרות סריקה למחשב אישי )מקינטוש)" בע"מ 217.	 
ראה "שמירת מסמכים סרוקים בכונן זיכרון הבזק USB" בע"מ 157. 	 
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סטאטוס מכשיר נוריות חיווי 

מוגן מפני כתיבה
 .Stop המדיה מוגנת מפני כתיבה. למחיקת שגיאה, לחצו על

שגיאת גישה
 .Stop המדיה הוצאה החוצה. למחיקת שגיאה, לחצו על

)FTP אימות שגיאה )סריקה לשרת
שם משתמש וסיסמה לשרת FTP שהזנתם לא נכונים או לא מוגדרים נכון.

בדקו כי שם המשתמש והסיסמה הוגדרו או הוזנו נכון ונסו שנית. 

)FTP השבתת שרת )סריקה לשרת
בדקו את הדברים הבאים ונסו שנית.

הגדרות הרשת נכונות	 
נקודת הגישה/נתב האלחוטיים שלכם מופעלים.	 
שרת FTP מרחוק מופעל.	 
השם )או כתובת IP( של שרת FTP מרחוק נכונים. 	 
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)FTP שגיאת שליחה )סריקה לשרת
בדקו את הדברים הבאים ונסו שנית.

יש לכם היתר כתיבה לתיקיית היעד. 	 
הכונן הקשיח המכיל את תיקיית היעד אינו מלא.)לדוגמה, אם הכונן הקשיח 	 

מלא, פנו שטח כונן ונסו שנית(.

)FTP הזיכרון אזל )סריקה לשרת
הזיכרון של המכשיר מלא והמכשיר אינו יכול לסרוק את המסמך בשלמותו 

למחיקת השגיאה, בצעו את אחת הפעולות הבאות:
לחצו על כל לחצן.	 
כבו את המכשיר על ידי ניתוקו משקע החשמל, ואז חברו אותו בחזרה	 

למניעת שגיאה, בצעו את אחת הפעולות הבאות:
הפחיתו את מספר המסמכים שלכם.	 
הפחיתו את הגדרת הרזולוציה או גודל הקובץ. 	 

הזיכרון אזל )סריקה למחשב אישי(
בדקו את הדברים הבאים ונסו שנית.

יש לכם היתרי כתיבה לתיקיית היעד. 	 
הכונן הקשיח המכיל את תיקיית היעד אינו מלא. )לדוגמה, אם הכונן הקשיח 	 

מלא, פנו שטח כונן ונסו שנית(. 

הזיכרון אזל )סריקה לשירותי אינטרנט(
בדקו את הדברים הבאים ונסו שנית.

יש לכם היתרי כתיבה לתיקיית היעד. 	 
הכונן הקשיח המכיל את תיקיית היעד אינו מלא. )לדוגמה, אם הכונן הקשיח 	 

מלא, פנו שטח כונן ונסו שנית(. 
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מצב שינה
 המכשיר במצב שינה.

בצעו את אחת הפעולות הבאות להפעלת המכשיר:
 	.Power לחצו על לחצן
פתחו את מכסה מזין המסמכים האוטומטי.	 
טענו את המסמך שלכם.	 
געו במסך.	 
געו בכרטיס זיהוי לקורא תקשורת טווח אפס )דגם ADS-3600W בלבד(.	 

 .Ready המכשיר יכנס למצב

תקיעת מסמך
שחררו את המסמך התקוע )ראה "תקיעות מסמכים" בע"מ 262(, ובצעו את 

הפעולות הבאות:
 בחרו )Long Paper Auto( מהרשימה הנפתחת Scan Size או	 

Document Size בעת סריקת מסמך ארוך.
לשינוי ההגדרות, בצעו את אחת הפעולות הבאות:

ראה "שינוי הגדרות סריקה )Windows®( (ControlCenter4)" בע"מ 99	 
ראה "שינוי הגדרות סריקה )ControlCenter2) )מקינטוש)" בע"מ 118 	
ראה "שינוי הגדרות סריקה למחשב אישי )®Windows)" בע"מ 209. 	

ראה "שינוי הגדרות סריקה למחשב אישי )מקינטוש)" בע"מ 217. 	 

פליטת נייר
המכשיר פולט נייר. 
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הפסקת פליטה
 .Stop להפסקת פליטת המסמך או כרטיסי הפלסטיק, לחצו על 

לחידוש הפליטה, לחצו על Stop שנית. 

הגדרה מרחוק
 Cancel הגדרה מרחוק פועלת. לביטול הגדרה מרחוק, לחצו על לחצן 

בחלון Remote Setup על המחשב שלכם. 

הסריקה חורגת משטח ספציפי
 .Long Paper המכשיר סרק מעל חמישה מטרים של מסמך עם הגדרת 

 .Stop למחיקת השגיאה, לחצו על

שגיאת גילוי הזנת דפים רבים
 .Stop התרחשה שגיאת הזנת דפים רבים. למחיקת השגיאה, לחצו על
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מכסה מזין המסמכים האוטומטי פתוח
מכסה מזין המסמכים האוטומטי פתוח. 

התראת גלגל הזנת נייר 
מונה גלגל הזנת הנייר הגיע לסף שלו. למחיקת השגיאה, בצעו את אחת 

הפעולות הבאות:
אפסו את מונה גלגל הזנת הנייר. 	 

התראת גלגלת היפוך
 נעשה שימוש בגלגלת ההיפוך מעל 200,000 פעמים. למחיקת השגיאה, 

בצעו את אחת הפעולות הבאות:
אפסו את מונה גלגלת ההיפוך. 	 

התראת גלגל הזנת נייר וגלגלת היפוך
בגלגל הזנת הנייר וגלגלת ההיפוך נעשה שימוש מעבר לסף שלהם. החליפו את 

האביזרים המתכלים, ולמחיקת השגיאה בצעו את אחת הפעולות הבאות:
אפסו את מונה גלגל הזנת הנייר.	 
אפסו את מונה גלגלת ההיפוך. 	 
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התראת גלגל הזנת הנייר וגלגלת ההיפוך והתראת ניקוי תקופתי
בגלגל הזנת הנייר וגלגלת ההיפוך נעשה שימוש מעבר לסף שלהם ומונה הניקוי 
התקופתי חורג מהסף שלו. החליפו את האביזרים המתכלים, ולמחיקת השגיאה 

בצעו את אחת הפעולות הבאות:
אפסו את מונה גלגל הזנת הנייר.	 
אפסו את מונה גלגלת ההיפוך.	 
אפסו את מונה הניקוי התקופתי. 	 

התראת גלגל הזנת נייר וניקוי תקופתי
בגלגל הזנת הנייר נעשה שימוש מעבר לסף שלו ומונה הניקוי התקופתי חורג 

מהסף שלו. החליפו את האביזרים המתכלים, ולמחיקת השגיאה בצעו את אחת 
הפעולות הבאות:

אפסו את מונה גלגל הזנת הנייר.	 
אפסו את מונה הניקוי התקופתי.	 

התראת גלגלת היפוך וניקוי תקופתי
בגלגלת ההיפוך נעשה שימוש מעבר לסף שלה ומונה הניקוי התקופתי חורג 

מהסף שלו. החליפו את האביזרים המתכלים, ולמחיקת השגיאה בצעו את אחת 
הפעולות הבאות:

אפסו את מונה גלגלת ההיפוך.	 
אפסו את מונה הניקוי התקופתי.	 
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סימני קריאת שירות

אם קיימת שגיאה שהמשתמש אינו יכול לפתור, יציין המכשיר שיש צורך בקריאת שירות באמצעות הפעלת כל 
נוריות החיווי כפי שניתן לראות למטה.

אם מופיעים סימני קריאת השירות המוצגים לעיל, כבו והפעילו את המכשיר ונסו לסרוק שנית.
אם השגיאה לא נפתרה לאחר כיבוי והדלקת המכשיר, לחצו על Stop. נוריות החיווי ידלקו כפי שניתן לראות 

בטבלה למטה לזיהוי סוג השגיאה:

התקן רשת קוד שגיאה
1

התקן רשת 
2

התקן רשת 
3

סריקה 
למחשב 

אישי

סריקה 
USB לכונן

מחוון 
שגיאה

מחוון 
הספק

 A8 :כשל התאמת 
פרמטר צבע

A9 :גילוי שגיאת סריקה 
ADS- מיוחדת )דגם

3600W בלבד(

E9 :כשל הפעלת תקשורת 
טווח אפס

FE :שגיאת השגת נתוני 
ROM1

  Brother שלכם או שירות הלקוחות של Brother נא לרשום לעצמכם את קוד השגיאה ולדווח על כך למפיץ 
)ראה "לשירות לקוחות" בע"מ 2(.
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הגדרות סריקה
בעת שימוש במכשיר שלכם ובמחשב לצורך סריקה:

אפשרותהגדרהקטגוריה

הגדרות 
הניתנות 
להגדרת 

תצורה בתוך 
TWAIN

הגדרות 
הניתנות 
להגדרת 

תצורה בתוך 
CC4

הגדרות בסיסיות

Off / Long Edge / Short Edgeסריקה דו-צדדית

 Auto / Black and White / True Grey / 24bit סוג סריקה
Colour

Grey )Error Diffusion(

רזולוציה

100 dpi / 150 dpi

200 dpi / 300 dpi / 600 dpi

400 dpi

1200 dpi

סוג קובץ

PDF Single-Page / PDF Multi-Page / JPEG 
/ TIFF Single-Page / TIFF Multi-Page-

PDF/A Single-Page / PDF/A Multi-Page / 
Secure PDF Single-Page / Secure PDF 
Multi-Page / High Compression PDF 
Single-Page / High Compression PDF 
Multi-Page / Searchable PDF Single-Page / 
Searchable PDF Multi-Page

-

Signed PDF Single-Page / Signed PDF 
Multi-Page--

Windows Bitmap ).bmp( / Portable Network 
Graphics ).png( / XPS-

גודל מסמך

Auto / A4 / Letter / Legal / JIS B5 / A5 / 
JIS B6 / A6 / Business Card / Long Paper 
)Auto(



Executive / Index Card / Photo / Photo 
L / Photo 2L / Post Card 1 / Post Card 2 
)Double(/ Folio



1 to 2 )A3( / 1 to 2 )Ledger( / 1 to 2 )B4( /  
1 to 2 )A4( / 2 in 1 )A4( / 2 in 1)Letter( / 2 in 
1 )A5( / 2 in 1)B5(

-

Custom-

גודל קובץ )התאמת 
--שיעור דחיסה(
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אפשרותהגדרהקטגוריה

הגדרות 
הניתנות 
להגדרת 

תצורה בתוך 
TWAIN

הגדרות 
הניתנות 
להגדרת 

תצורה בתוך 
CC4

עיבוד תמונה

מופעל/מושבתיישור אוטומטי

מניעת זליגה/הסרת צבע רקעהסרת צבע רקע

-Autoהתאמת גוון צבע

 Custom בהירות

ניגודיות

-הצללה 

-הדגשה 

-גאמה

התאמת סקאלה 
אפורה

בהירות/ניגודיות
-

התאמת גילוי צבע 
אוטומטי

Auto Colour Detect Adjust
-

דילוג על דפים 
ריקים

Skip Blank Page


הגדרת שוליים 
לחיתוך

למעלה: 3.0-  עד 3.0 מ"מ 
משמאל: 3.0-  עד 3.0 מ"מ 

ימין:  3.0- עד 3.0 מ"מ 
למטה: 3.0-  עד 3.0 מ”מ

-

-Paint colour White / Background colourהסרת חורי ניקוב

-מופעל )Low, Middle, High( / מושבתהדגשת שוליים

-מופעל )Low, Middle, High( / מושבתעיצוב כתב מודגש

תיקון תווים 
מטושטשים

מופעל / מושבת
-

-מופעל )Low, Middle, High( / מושבתהפחתת רעש

-אנכי/אופקי/אנכי ואופקיהסרת קו

-לבן/שחורמילוי שוליים

 / Chromatic Colour / Red / Green / Blueהסרת צבע
Custom-

מצב מיוחד

גילוי הזנת דפים 
רבים

מופעל / מושבת


מופעל / מושבתמצב גיליון הזנה

מצב כרטיס 
פלסטיק

מופעל / מושבת


הגדרות פרטים
מופעל / מושבתסריקה רציפה

-מופעל / מושבתסריקת דף יחיד
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בעת שימוש בלוח הבקרה של המכשיר שלכם ובמחשב לצורך סריקה:

אפשרותהגדרהקטגוריה

הגדרות ניתנות 
לתצורה מתוך 

 CC4 
 ADS-2400N /(
 ADS-3000N /
 ADS-2800W /
)ADS-3600W

 הגדרות ניתנות
 לתצורה בלוח

הבקרה
 )ADS-2800W/ 
ADS-3600W(

 שמירת הגדרות
 בקיצורי דרך

)ADS-2800W / 
ADS-3600W(

הגדרות 
בסיסיות

 סריקה
Off / Long Edge / Short Edgeדו-צדדית

 סוג סריקה
Auto / Black and White / T rue Grey 
/ 24bit Colour

Grey )Error Diffusion(--

רזולוציה

100 dpi--

150 dpi / 200 dpi / 300 dpi / 600 dpi

400 dpi--

1200 dpi--

סוג קובץ

PDF Single-Page / PDF Multi-Page 
/ JPEG / TIFF Single-Page / TIFF 
Multi-Page



PDF/A Single-Page / PDF/A Multi-
Page / Secure PDF Single-Page 
/ High Compression PDF Single-
Page / High Compression PDF 
Multi-Page / Searchable PDF 
Single-Page / Searchable PDF 
Multi-Page

--

Signed PDF Single-Page / Signed 
PDF Multi-Page---

Windows Bitmap ).bmp( / Portable 
Network Graphics ).png( / Microsoft 
Office Word )*.docx( / Microsoft 
Office PowerPoint )*.pptx( / XPS

--

Secure PDF Multi-Page / Signed 
PDF Single-Page---

גודל מסמך

Auto / A4 / Letter / Legal / JIS B5 / 
A5 / JIS B6 / A6 / Business Card / 
Long Paper )Auto(



A3 / Ledger / JIS B4 / Executive / 
Index Card / Photo / Photo L / Photo 
2L / Post Card 1 / Post Card 2 
)Double( / Folio

--

1 to 2)A3( / 1 to 2 )Ledger( / 1 to 
2)B4( / 1 to 2 )A4( / 2 in 1 )A4( / 2 in 
1 )Letter( / 2 in 1)A5( / 2 in 1)B5(

--

גודל קובץ
)התעמת 

שיעור דחיסה(

Custom---

---
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אפשרותהגדרהקטגוריה

 הגדרות ניתנות
 לתצורה מתוך

CC4  
)ADS-2400N / 
ADS-3000N / 
ADS-2800W / 
ADS-3600W(

 הגדרות ניתנות
 לתצורה בלוח

הבקרה
 )ADS-2800W/ 
ADS-3600W(

 שמירת הגדרות
 בקיצורי דרך

)ADS-2800W / 
ADS-3600W(

עיבוד תמונה

מופעל/מושבתיישור אוטומטי

הסרת צבע 
רקע

מניעת זליגה/הסרת צבע רקע
--

התאמת גוון 
צבע

Auto---
Custome בהירות

ניגודיות

--הצללה:

--הדגשה

--גאמה

התאמת 
סקאלה אפורה

---בהירות/ניגודיות

התאמת גילוי 
צבע אוטומטי

Auto Colour Detect Adjust---

דילוג על דפים 
ריקים

Skip Blank Page


הגדרת שוליים 
לחיתוך

למעלה: 3.0-  עד 3.0 מ"מ 
משמאל:  3.0- עד 3.0 מ"מ 

ימין: 3.0-  עד 3.0 מ"מ 
למטה: 3.0-  עד 3.0 מ”מ

---

הסרת חורי 
ניקוב

Paint colour White / Background 
colour---

----שיפור שוליים
עיצוב כתב 

----מודגש

תיקון תווים 
מטושטשים

---מופעל/מושבת

----הפחתת רעש
---אנכי/אופקי/אנכי ואופקיהסרת קו

---לבן/שחורמילוי שוליים

 / Chromatic Colour / Red / Greenהסרת צבע
Blue / Custom---

מצב מיוחד

גילוי הזנת 
דפים רבים

מופעל/מושבת
--

מצב גיליון 
הזנה

מופעל/מושבת
--

מצב כרטיס 
פלסטיק

מופעל/מושבת
--

הגדרות 
פרטים

מופעל/מושבתסריקה רציפה

---מופעל/מושבתגילוי סוף דף
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בעת שימוש רק בלוח הבקרה של המכשיר שלכם לצורך סריקה:

אפשרותהגדרהקטגוריה

 הגדרות ניתנות
 לתצורה בלוח

הבקרה
)ADS-2800W / 
ADS-3600W(

 שמירת הגדרות
בקיצורי דרך

)ADS-2800W / 
ADS-3600W(

הגדרות 
בסיסיות

Off / Long Edge / Short Edgeסריקה דו-צדדית

 סוג סריקה
Auto / Black and White / True Grey / 24bit 
Colour

Grey )Error Diffusion(--

רזולוציה

100 dpi--

150 dpi / 200 dpi / 300 dpi / 600 dpi

400 dpi--

1200 dpi--

Auto

PDF Single-Page / PDF Multi-Page / 
JPEG / TIFF Single-Page / TIFF Multi-
Page



סוג קובץ

PDF/A Single-Page / PDF/A Multi-Page /
Secure PDF Single-Page / Secure PDF 
Multi-Page / High Compression PDF 
Single-Page /
High Compression PDF Multi-Page 
/ Searchable PDF Single-Page / 
Searchable PDF Multi-Page



Signed PDF Single-Page / Signed PDF 
Multi-Page

Windows Bitmap ).bmp( / Portable 
Network Graphics ).png( / XPS--

גודל מסמך

Auto / A4 / Letter / Legal / JIS B5 / A5 / 
JIS B6 / A6 / Business Card / Long Paper 
)Auto(



A3 / Ledger / JIS B4 / Executive / Index 
Card / Photo / Photo L / Photo 2L / Post 
Card 1 / Post Card 2 )Double(/ Folio

--

1 to 2)A3( / 1 to 2)Ledger( / 1 to 2)B4( / 1 
to 2)A4( / 2 in 1)A4( / 2 in 1)Letter( / 2 
in 1 )A5( / 2 in 1)B5(

--

Custom--

גודל קובץ )התאמת 
שיעור דחיסה(

-
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אפשרותהגדרהקטגוריה

 הגדרות ניתנות
 לתצורה בלוח

הבקרה
)ADS-2800W / 
ADS-3600W(

 שמירת הגדרות
בקיצורי דרך

)ADS-2800W / 
ADS-3600W(

עיבוד תמונה

מופעל / מושבתיישור אוטומטי

 Bleed-through / Remove Backgroundהסרת צבע רקע
Colour--

Auto--

Brightness Customהתאמת גוון צבע

Contrast

התאמת סקאלה 
אפורה

Brightness / Contrast--

התאמת גילוי צבע 
אוטומטי

Auto Colour Detect Adjust


דילוג על דפים 
ריקים

Skip Blank Page


הגדרת שוליים 
לחיתוך

למעלה: 3.0- עד 3.0 מ"מ 
משמאל: 3.0- עד 3.0 מ"מ 

ימין: 3.0- עד 3.0 מ"מ 
למטה: 3.0- עד 3.0 מ”מ



--Paint colour White / Background colourהסרת חורי ניקוב

---שיפור שוליים

---עיצוב כתב מודגש

תיקון תווים 
מטושטשים

--מופעל / מושבת

---הפחתת רעש

--אנכי/אופקי/אנכי ואופקיהסרת קו

--לבן/שחורמילוי שוליים

 / Chromatic Colour / Red / Green / Blueהסרת צבע
Custom--

מצב מיוחד

גילוי הזנת דפים 
רבים

--מופעל / מושבת

--מופעל / מושבתמצב גיליון הזנה

--מופעל / מושבתמצב כרטיס פלסטיק

מופעל / מושבתסריקה רציפההגדרות פרטים

--מופעל / מושבתגילוי סוף דף
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