מדריך הגדרות מהיר

התחל כאן

DSmobile 620
DSmobile 620D

תודה לכם על שבחרתם במכשיר של  !Brotherתמיכתם חשובה לנו ואנו מעריכים את הפעילות העסקית שלכם .לפני הפעלת המכשיר שלכם,
נא לקרוא מדריך הגדרות מהיר זה להגדרה ולהתקנה נכונה.

הערה

•למשתמשי דגם  :DSmobile 720Dבמדריך זה נעשה שימוש בתמונות של מסכי דגם . DSmobile 620
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הוציאו את המכשיר ובדקו את הרכיבים

DSmobile 620
או DSmobile 720D

תקליטור

כבל מיקרוUSB-

מדריך הגדרות מהיר

גיליון הזנה

תעודת אחריות

מטלית ניקוי

שקית נשיאה רכה

גיליון כיול

* אם למחשב שלכם אין כונן תקליטורים ( ,)DVDתקליטור  DVDהמצורף אינו מכיל מנהלי התקנים למערכת הפעלה שלכם ,או אם ברצונכם
להוריד מדריכים ותוכניות שירות ,נא לבקר בעמוד הדגם שלכם בכתובת.support.brother.com :
א הסירו את חומרי האריזה.

ב

וודאו שיש לכם את כל הרכיבים.
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התקנת מנהלי התקני הסורק ותוכנת הסריקה

הערה

•וודאו כי המחשב שלכם פועל וכי אתם מחוברים עם זכויות מנהל מערכת.
•נא לא לחבר את כבל  USBבשלב זה.
•אם המחשב שלכם אינו כולל כונן תקליטורים ,הורידו את מנהל התקן הסורק ממרכז הפתרונות של  Brotherבכתובת support.brother.com

למשתמשי ®Windows
א .התקנת מנהל התקן

הכניסו את התקליטור
בחרו את השפה וכאשר מופיע התפריט העליון ( ,)Top Menuלחצו על
 Install Scanner Driverופעלו על פי ההוראות שעל המסך.

הערה

•בעת התקנת מנהל התקן הסורק( DSmobileCapture ,יישום סריקה) יותקן בו-זמנית .למידע נוסף על השימוש ביישום הסריקה
 DSmobileCaptureראה "השימוש ב( DSmobileCapture-ל ")Windows®-במדריך למשתמש.
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ב .התקנת תוכנה

לחצו על  Additional Applicationsבתוך  ,Top Menuואז ניתן להתקין את היישומים
הבאים:
• :Button Manager V2דפדוף ואחסון מסמכים
• :PaperPort™ 12SEסריקה ,עריכה וניהול של מסמכים
• :Presto! BizCard 6סריקה ,עריכה וניהול של כרטיסי ביקור

הערה

•למידע נוסף על יישום הסריקה המתאים לכם ביותר ,ראה "בחירת תוכנת הסריקה שלכם" במדריך למשתמש.

למשתמשי מקינטוש
א .התקנת מנהל התקן

הכניסו את התקליטור.
לחצו פעמיים על צלמית התקליטור ,ואז לחצו פעמיים על תיקיית )DS-620 (DS-720D
כדי לפתוח אותה.
Brother
DS-620
)(DS-720D
 ,ופעלו על פי ההוראות שעל המסך.
לחצו פעמיים על

הערה

•בעת התקנת מנהל התקן הסורק( DSmobileCapture ,יישום סריקה) יותקן בו-זמנית .למידע נוסף על השימוש ביישום הסריקה
 DSmobileCaptureראה "השימוש ב( DSmobileCapture-למקינטוש)" במדריך למשתמש.

ב .התקנת תוכנה

ניתן להתקין את היישומים הבאים במהלך ההגדרה:
• :Presto! PageManager 9סריקה ,עריכה וניהול של מסמכים
• :Presto! BizCard 6סריקה ,עריכה וניהול של כרטיסי ביקור

הערה

•למידע נוסף על יישום הסריקה המתאים לכם ביותר ,ראה "בחירת תוכנת הסריקה שלכם" במדריך למשתמש.
•לחצו פעמיים על  Presto! PageManagerאו  Presto! BizCardכדי להיכנס לאתר האינטרנט של NewSoft Technology
.Corporationהורידו את היישום מהאתר.
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א

סריקת מסמך
שעל הסורק שלכם .חברו את הקצה השני

חברו את כבל מיקרו USB-המסופק לשקע מיקרוUSB-
 USBשעל המחשב שלכם.

ב

הכניסו את הדף הראשון כשהוא פונה כלפי מעלה לתוך חריץ ההזנה.
יישרו את המסמך עם הקצה השמאלי  1של חריץ ההזנה.
הזיזו את מוביל המסמך  2עד שייגע בצד הימני של המסמך.
בדגם  :DSmobile 720Dלסריקה דו-צדדית ,הכניסו את הדף הראשון
כשהוא פונה כלפי מעלה לתוך חריץ ההזנה.

ג

(®)Windows
לחצו פעמיים על קיצור הדרך DSmobileCapture
שלכם .לחצו על . Scan

שעל שולחן העבודה

(מקינטוש)
לחצו פעמיים על קיצור הדרך DSmobileCapture
שלכם .לחצו על  Scanאו על לחצן קיצור דרך . 3

שעל שולחן העבודה
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של הכבל לשקע

מדריך למשתמש ושאלות שכיחות

המדריך למשתמש של המכשיר מצוי על התקליטור המצורף.
אם המחשב שלכם אינו כולל כונן תקליטורים ,ניתן להוריד את המדריכים מדף הדגם במרכז התמיכה של  Brotherבכתובת supoort.brother.com

למשתמשי ®Windows

הכניסו את התקליטור
כאשר מופיע  Top Menuלחצו על .Userw's Guides

למשתמשי מקינטוש

הכניסו את התקליטור .לחצו פעמיים על צלמית התקליטור ,ואז לחצו פעמים על ). DS-620 (DS-720D
לחצו פעמיים על  Documentationומצאו את תיקיית השפה שלכם.

שאלות שכיחות

לש"ש (שאלות שכיחות) ,תמיכה במוצר ושאלות טכניות ,עדכוני מנהלי התקנים ותוכניות שירות ,ומדריכים למשתמש ,נא לבקר בדף הדגם
שלכם בכתובתsupoort.brother.com :
סימנים מסחריים
הלוגו של Brotherהוא סימן מסחרי רשום של .Brother Industries, Ltd
 Brotherהוא סימן מסחרי של Brother Industries, Ltd.
 Windowsהוא סימן מסחרי רשום של תאגיד מייקרוסופט בארצות הברית ו/או בארצות אחרות.
 Macintoshו Mac OS-הם סימנים מסחריים של  ,.Apple Incהרשומים בארצות הברית ובארצות אחרות.
כל השמות המסחריים ושמות המוצרים של חברות המופיעים על מוצרי , Brotherמסמכים קשורים או חומרים אחרים כלשהם כולם
סימנים מסחריים או סימנים מסחריים רשומים של חברות אלו.
עריכה והפצה
מדריך זה נערך והופץ בפיקוח  .Brother Industries Ltd,וכולל את התיאורים והמפרטים העדכניים ביותר של המוצר.
התכנים של המדריך והמפרטים של המוצר כפופים לשינויים ללא הודעה מראש.
חברת  Brotherשומרת לעצמה את הזכות לבצע שינויים ללא הודעה מראש במפרטים ובחומרים הנכללים במדריך מבלי לשאת באחריות
לנזקים כלשהם (לרבות נזקים תוצאתיים) שנגרמו כתוצאה מהסתמכות על החומרים המוצגים בו ,לרבות אך מבלי לפגוע בכלליות טעויות דפוס
וטעויות אחרות הקשורות לפרסום זה.
זכויות יוצרים ורישיון
 Brother Industries, Ltd. © 2015כל הזכויות שמורות.
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מדריך בטיחות המוצר

סמלים ומוסכמות שנעשה בהם שימוש
בתיעוד
אזהרה

אזהרות אומרות לכם מה לעשות כדי למנוע
פגיעה אפשרית בבני אדם.

אזהרה

התראות מציינות מצב מסוכן שעלול לגרום
לפציעות קלות או בינוניות.

חשוב

התראה
•טלטולים חזקים ,נפילה ,דריכה וכדומה עלולים להזיק
למכשיר .הדבר עלול לגרום לפציעה .במקרה של נזק
למכשיר ,נא להוציא את כבל  USBמהשקע ולפנות לחנות
היכן שהמכשיר נרכש.
•נא לא לשים את המכשיר על שולחנות מתנדנדים או נטויים.
נא לא לשים את המכשיר על גבי משטחים בלתי יציבים.
המכשיר עלול ליפול ולגרום לפציעה.

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

•נא לא לשים עצמים כבדים על המכשיר .עצמים כבדים
עלולים לגרום לאובדן שיווי משקל ולנפילת המכשיר .הדבר
עלול לגרום לפציעה.

הודעת סכנה" :זהירות".

•אסור להשתמש בממס אורגני ,גז דליק ,אלכוהול וכדומה
לניקוי המכשיר .אסור להשתמש בהםבקרבת המכשיר .הדבר
עלול לגרום לשריפה או כשל של המכשיר.

שימוש נכון" :מה עליכם לעשות".

•נא להיזהר במהלך השימוש בנייר .קצוות נייר חדים עלולים
לחתוך את ידיכם.

הגבלת שימוש.

אזהרה

חשוב

•נא לאחסן את כבל  USBהמצורף למכשיר הרחק מהישג ידם
של ילדים למניעת סכנת פציעה.
•אסור לשנות או לפרק את המוצר .הדבר עלול לגרום
לשריפה ,התחשמלות או כשל של המוצר .נא לפנות לחנות
היכן שהמוצר נרכש כדי לבדוק ,להתאים ולתקן את הרכיבים
הפנימיים של המוצר( .התיקונים כרוכים בתשלום גם כאשר
הם מבוצעים במהלך תקופת האחריות אם הכשל במכשיר
נובע מפירוק או שינויים שנעשו על ידי הלקוח).
•אסור להשתמש במכשיר בתנאים חריגים כגון הופעת
עשן ,ריחות מוזרים ,רעש חריג וכדומה .הדבר עלול לגרום
לשריפה ,כוויות או כשל של המכשיר .הוציאו את כבל USB
מהשקע ופנו לחנות היכן שהמכשיר נרכש.
•אם גופים זרים חדרו לתוך המכשיר ,נא לנתק את כבל USB
ולפנות לחנות היכן שהמכשיר נרכש .הדבר עלול לגרום
לשריפה ,התחשמלות או כשל של המוצר.
•נא לא לשפוך משקאות כגון קפה ,מיץ וכדומה או מים על
המכשיר .נא לא להשתמש במכשיר היכן שמים עלולים
להינתז עליו .הדבר עלול לגרום לשריפה ,התחשמלות או
כשל של המוצר .במקרה זה ,נא להוציא את כבל USB
מהשקע ולפנות לחנות היכן שהמכשיר נרכש.
•החזיקו את שקיות הפלסטיק הרחק והישג ידם של ילדים או
השליכו אותן למניעת סכנת חנק.
•נא לא לשים את המכשיר בקרבת אש פתוחה או תנור חימום.
הדבר עלול לגרום לשריפה או כשל של המוצר.

•נא לא להשאיר את המכשיר במקומות החשופים לאור
שמש ישיר ובקרבת אש פתוחה או תנור חימום ,או במקום
ששוררות בו טמפרטורות גבוהות או נמוכות באופן קיצוני .נא
לא להשתמש במכשיר ולאחסנו במקומות לחים ומאובקים
מאוד.
•נא לא לבצע פעולות כלשהן שאינן מצוינות במדריך זה .הדבר
עלול לגרום לפציעה או כשל של המכשיר.
•אסור להשתמש בממסים אורגניים ,מדלל צבע ,בנזן ,אלכוהול
וכדומה לניקוי המכשיר .הם עלולים להזיק לגימור המשטח
של המכשיר או לקלף את הצבע ולגרום לנזק למכשיר .נגבו
את הלכלוך על המכשיר במטלית רכה ויבשה.
•נא לא להשתמש בכבלי  USBכלשהם למעט כבל USB
המצורף למכשיר.
•נא לא להשתמש במכשיר במקומות ששוררים בהם שינויי
טמפרטורה קיצוניים .העיבוי עלול לגרום לכשל או לתקלה
במכשיר .במקרה של עיבוי ,נא להשתמש במכשיר אך ורק
לאחר שהתייבש באופן טבעי.

הצהרת תאימות (אירופה בלבד)
אנוBrother Industries, Ltd ,
מהכתובת  ,Naeshiro-cho, Mizuho-ku 15-1נגויה ,יפן
מצהירים בזאת כי מוצר זה תואם לדרישות היסוד של כל הצווים והתקנות
הרלוונטיים החלים באיחוד האירופי.
ניתן להוריד את הצהרת התאימות מאתר האינטרנט שלנו .נא לבקר באתר
 support.brother.comואז;
← לחצו על “”Manuals
← בחרו את הדגם שלכם.
← לחצו על ""Declaration of Conformity
← לחצו על ""Download
ניתן להוריד את ההצהרה כקובץ .PDF

מידע על מיחזור על פי תקן WEEEוצווי
הסוללות

www.brotherearth.com

סימון סוללה
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סימון מוצר

האיחוד האירופי בלבד
המוצר/סוללה מסומנים באחד מסמלי המיחזור לעיל .פירושם שבתום
חיי המוצר/סוללה ,יש להשליכם בנפרד בנקודת איסוף מתאימה ולא עם
הפסולת הביתית הרגילה.

