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, בנוסף. אפשרויות התכנות וההגדרות, צריכים לעשות הוא לעקוב אחר ההוראות המנחות אתכם בתוך תפריט התכונות

 . ועל מספר התפריט באמצעות לחצני המספריםMenuאתם יכולים לתכנת הגדרות מהר יותר על ידי לחיצה על לחצן 
 



v 

 תוכן עניינים
 

 השימוש במדריך
 תכנות ידידותי למשתמש

 v..................................................................................................................................תוכן עניינים

 ה פשוטהפעלה ולהמדריך להכנ
 3........................................................................................................ה פשוטהפעלהעצות להכנה ול

FAX-8360P8..................................................................................................... סקירת לוח הבקרה 
 10.............................................................................................................................מצב התפריט

 10............................................................................................................טבלת אפשרויות התפריט

 הגדרות 1פרק 
 14.....................................................................................................................הגדרות התחלתיות

 15.............................................................................................................הגדרות מותאמות אישית
 19..........................................................................................................בשמירת מספרים לחיוג קל

 שידור פקס 2פרק 
 21........................................................................................................................הגדרות הסריקה

 22.................................................................................................................................חיוג מספר
 23............................................................................................................................פעולות שידור

 קליטת פקס 3פרק 
 25.................................................................................................................הגדרות מצב הקליטה

 28...............................................................................................................................קליטת פקס

 הפעלת טלפון קולי 4פרק 
 30.............................................................................................. חיצוניביצוע שיחות באמצעות טלפון

 הדפסת דוחות 5פרק 
 33...........................................................................................................הגדרת דוח השידור והיומן

 Reports................................................................................................................34שימוש בלחצן 
 
 



 1מדריך להכנה ולהפעלה פשוטה 

 ה פשוטהפעלה ולהמדריך להכנ
 .צעדים פשוטים להכנת המכשיר לשימוש ולהפעלתו
 . אותובצעו את הפעולות הבאות כדי להכין את המכשיר ולשימוש ולהפעיל 

" עצות להכנה ולהפעלה פשוטה"ו" מידע בטיחותי חשוב"עיינו בחלקים , לפני ביצוע הצעדים הבאים, עם זאת
 .שבהמשך החוברת

 ".הפעלה מתקדמת"או " הפעלה פשוטה"ראו בחלקים , למידע נוסף
 

 קראו את מדריך ההתקנה המקוצר 1
 .כדי להתקין את המכשיר ולהכין אותו להפעלה Brotherפעלו על פי ההוראות שבמדריך ההתקנה המקוצר של 

 טעינת מסמכים 2
מכשיר זה . מ" ס36 עד 10ואורכם חייב להיות בטווח של , מ" ס21.6 עד 14.8רוחב המסמכים חייב להיות בטווח של  

מ בקירוב " מ4המכשיר אינו יכול לסרוק . בלי קשר לרוחב המסמך, מ בלבד" ס20.7יכול לסרוק תמונות ברוחב 
 .בלי קשר לאורך המסמך, השוליים העליונים ומהשוליים התחתונים של המסמךמ

 .קצה עליון תחילה, כלפי מטהודאו שהכנסתם את המסמכים כשהם פונים  
 .התאימו את מכווני הנייר לרוחב המסמך 

 
בשעת שימוש במזין . כאשר כל אחד מהם מוזן בנפרד,  דפי נייר30יכול להכיל עד ) ADF(מזין המסמכים האוטומטי  

, אם ברצונכם להשתמש בנייר כבד יותר). ר"מ/ גרם90 –ר "מ/ גרם64(השתמשו בנייר רגיל , המסמכים האוטומטי
 .הזינו כל דף נייר בנפרד כדי למנוע תקלות בהזנת הנייר
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דבק או , מהדקי נייר, סיכות, או בנייר עם קפלים, מקופל או קרוע, להשתמש בנייר מקומטאין  •
 .בעיתון או בבד, אין להשתמש בקרטון. סרט דביק

 .יש לוודא שמסמכים שנכתבו בדיו התייבשו לגמרי •
 

 שידור פקס 3
 .כלפי מטההכניסו את המסמך למזין המסמכים האוטומטי כשהוא פונה  
 .הקישו את מספר הפקס שאליו ברצונכם להתקשר 
 .Fax Startלחצו על  

  בודדיצירת עותק 4
 .כלפי מטההכניסו את המסמך למזין המסמכים האוטומטי כשהוא פונה  
 .Copyלחצו על  
 . כדי לשחרר את מסמך המקורStop/Exitלחצו שוב על . Stop/Exitלחצו על , כדי לעצור את צילום המסמך 

 יצירת עותקים מרובים 5
 .כלפי מטההכניסו את המסמך למזין המסמכים האוטומטי כשהוא פונה  
 ).99עד (הקישו את מספר העותקים שברצונכם ליצור , בעזרת לחצני המספרים 

 . עותקים38 כדי ליצור 8, 3לחצו על , לדוגמה
 .Copyלחצו על  

 



 3מדריך להכנה ולהפעלה פשוטה 

 ה פשוטהפעלהעצות להכנה ול
 בחירת המיקום

הניחו את . בחרו במקום שאינו חשוף לרעידות ולתנודות. כמו שולחן, הניחו את המכשיר על גבי משטח שטוח ויציב
 .המכשיר בקרבת שקע טלפון ושקע חשמל תקני ומוארק

 
אין להניח את המכשיר בקרבת . ין להניח את המכשיר במקום שבו עלולים להיתקל בו ולהפיל אותוא

, לחום רב, אין לחשוף את המכשיר לאור שמש ישיר. כימיקלים או מקררים, מים, מזגנים, תנורי חימום
אין לחבר את המכשיר לשקע חשמלי שמופעל באמצעות מתג בקיר או טיימר . ללחות או לאבק

אין לחבר את . אי סדירויות באספקת המתח עלולות למחוק את המידע מזיכרון המכשיר. ומטיאוט
המכשיר למעגל חשמלי שמחוברים אליו מכשירי חשמל גדולים אחרים או ציוד אחר שעלול לגרום 

הרחיקו את המכשיר ממכשירים שעלולים לגרום להפרעות כמו רמקולים . להפסקות באספקת המתח
ודאו שזרימת האוויר מהמאוורר שבצדו הימני של המכשיר . ס של טלפונים אלחוטייםאו יחידות בסי
 .אינה חסומה

 

  
אין לגעת בחוטי טלפון או בשקעי טלפון שאינם מבודדים אלא אם קו הטלפון נותק בממשק  •

 .הרשת
קיימת סכנת . במהלך סופת ברקים) מלבד טלפון אלחוטי( במכשירי טלפון אין להשתמש •

 . התחשמלות כתוצאה מפגיעת ברק
 .אין להשתמש במכשיר כדי לדווח על דליפת גז כאשר אתם נמצאים בקרבת הדליפה •

 

 

 חיבור כבל החשמל
, אם עליכם להחליף את כבל החשמל. ש לחבר את המכשיר להארקה באמצעות תקע תלת פיניי •

 .ודאו שהוא מצויד בתקע מוארק
ניתן למנוע מצבים חשמליים מסוכנים ברשת הטלפון , מכיוון שהמכשיר מוארק דרך שקע החשמל •

חות בשעת שמרו על הבטי, באופן דומה. באמצעות חיבור המכשיר לקו הטלפון כאשר הוא דולק
 וניתוק כבל החשמל לאחר מכן, הזזת המכשיר באמצעות ניתוק קו הטלפון תחילה
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:חשוב  

השליכו את התקע , אם עליכם להסיר את התקע היצוק כדי לחבר לכבל החשמל תקע מתאים
. שעלול לגרום להתחשמלות, רתו כדי למנוע חיבור בטעות לשקע חשמל חיהיצוק מיד לאחר הס

 :החוטים בכבל החשמל של המכשיר צבועים לפי הקוד הבא
 הארקה :ירוק וצהוב •
 נייטרלי :כחול •
 חי  :חום •

, אם חוטי החשמל של המכשיר אינם תואמים לסימוני הצבע של נקודות החיבור בתקע החדש שלכם
 :תפעלו לפי ההוראות הבאו

או בסמל " E"יש לחבר את החוט שצבוע בירוק וצהוב לנקודת החיבור בתקע שמסומנת באות 
 .או צבועה בירוק וצהוב, ההארקה 

 .או צבועה בשחור" N"יש לחבר את החוט שצבוע בכחול לנקודת החיבור שמסומנת באות 
 .אדוםאו צבועה ב" L"יש לחבר את החוט שצבוע בחום לנקודת החיבור שמסומנת באות 

 

 

 גיבוי הזיכרון
, לדוגמה(כל ההגדרות בתפריטים יישמרו מלבד ההגדרות שמיועדות עבור הפקס הבא בלבד , במקרה של הפסקת חשמל

משך הזמן (ך ימים אחדים באמצעות סוללת הגיבוי המסמכים ששמורים בזיכרון יישמרו במש). ל"מצב שידור לחו, ניגודיות
 ). האופציונליDIMMשבו המסמכים יישמרו משתנה בהתאם למצב הסוללה וכרטיס 

 

 )מרכזייה(חיבורי קווים מרובים 
המכשיר יפעל כהלכה בשילוב עם מרבית . או במרכזייה פרטית, מרבית המשרדים משתמשים במערכת טלפון מרכזית

כדי , מומלץ לחבר את המכשיר לקו טלפון נפרד, עם זאת.  חיבור אנלוגי באמצעות שני חוטיםהמרכזיות שמאפשרות
 . ולקלוט פקסים בכל שעות היממהFAX ONLYשתוכלו להשאיר אותו במצב 

 
 :בשעת חיבור המכשיר למרכזייה פרטית

 .אין ערובה להפעלה תקינה של המכשיר בשילוב עם המרכזייה בכל מצבי ההפעלה 
 .במקרה של תקלות יש לדווח תחילה לחברה המטפלת במרכזייה הפרטית שברשותכם

כל . MANUAL-מומלץ להגדיר את מצב המענה ל, אם כל השיחות הנכנסות ייענו על ידי מפעיל מערכת הניתוב 
 .בו תחילה לשיחות קוליותהשיחות הנכנסות ייחש

 .ניתן להשתמש במכשיר בשילוב עם שירות חיוג צלילים או חיוג מתקפים 
 
 



 5מדריך להכנה ולהפעלה פשוטה 

 שימוש בשלוחות טלפון
תצורת . בנוסף למכשיר זה, או שבכוונתכם להוסיף שלוחות לקו הטלפון שלכם, ייתכן שברשותכם שלוחות טלפון אחדות

, אך תצורה זו עלולה לגרום לתקלות,  היא קלה ופשוטה לביצועחיבור פשוטה של המכשיר במקביל לשלוחות אחרות
 .ובמיוחד להפרעות בשידור הודעות פקס כתוצאה מהרמת השפופרת של אחת השלוחות כדי לבצע שיחה

 .הפעלת המכשיר מרחוק עלולה שלא לפעול כהלכה בתצורה פשוטה זו, בנוסף
 ).שידור הודעת פקס בזמן שנקבע מראש, כלומר(ניתן להגדיר את המכשיר גם לביצוע שידור מושהה 

 .פעולה זו עלולה להתרחש במקביל להרמת השפופרת באחת השלוחות
כמו לדוגמה חיבור השלוחות בעדיפות , ניתן לפתור בקלות תקלות כאלה אם מבצעים שינויים בחיווט השלוחות, עם זאת

ולא ינסה , ול לזהות אם הטלפון נמצא בשימושבתצורה כזו המכשיר יכ. Master/Slaveבתצורת , נמוכה ביחס למכשיר
 ".זיהוי טלפון פעיל"תכונה זו מכונה . את הקו במהלך ביצוע שיחה" לחטוף"

 .2 המומלצת מודגמת באיור Master/Slaveותצורת ,  שלהלן1התצורה שמומלץ להימנע ממנה מודגמת באיור 
. כזייה שברשותכם או לחברת התקנה טלפונית מוסמכתפנו למתקין של המר, כדי להגדיר את תצורת החיבור החדשה הזו

שאותו יש להכניס לשקע מודולרי של , )BT 431Aמסוג (יש לחבר את שלוחות הטלפון לתקע מודולרי רגיל , באופן כללי
 .שמחובר כחלק ממכלול כבל קו הטלפון" T"מחבר לבן מסוג 

 

 
 חיבור בלתי מומלץ של שקעי שלוחה

 1איור 
 

 
 חיבור מומלץ של שקעי שלוחה

 2איור 
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 חיבור משיבון חיצוני
 המשכיות
המשיבון ,  הטלפון שאליו מחובר מכשיר זהבשעת חיבור משיבון חיצוני לקו. תוכלו לחבר משיבון חיצוני למכשיר, אם תרצו

אם המכשיר לא . ויקלוט את הפקס) CNG(המכשיר יזהה את צלילי הפקס , בשעת קבלת הודעת פקס. יענה לכל השיחות
 .הוא לא יענה לשיחה והמתקשרים אליכם יוכלו להשאיר הודעה במשיבון כרגיל, CNGיזהה צלילי 

מומלץ להגדיר את המשיבון לענות לשיחה אחרי שני , עם זאת. ולים לכל היותר צלצ4המשיבון חייב לענות לשיחה בתוך 
 ולאחר ארבעה צלצולים יישארו רק ,  עד שהמשיבון עונה לשיחהCNG-המכשיר אינו יכול לזהות את צלילי ה. צלצולים

כדי להקליט את פעלו לפי ההוראות שבחוברת זו .  שהמכשיר יוכל לזהות ולהגיב אליהםCNG שניות של צלילי 8-10
 .במשיבון" חיסכון בעלויות שיחה"אל תשתמשו בהגדרת . הודעת הפתיחה של המשיבון

 

אין להשתמש במפצל .  במכשיר או ביחידת שקע קו הטלפוןEXTחשוב לחבר את המשיבון לשקע 
 .לשקע הטלפון מכיוון שהדבר עלול לגרום לתקלות במענה לשיחה

 
 

 חיבורים
 .כפי שמודגם להלן, ניתן לחבר משיבון חיצוני למכשיר 

 
 .הגדירו את מספר הצלצולים במשיבון לשני צלצולים או פחות 
 ).ראו בהמשך(ון החיצוני הקליטו את הודעת הפתיחה במשיב 
 .הגדירו את המשיבון כך שהוא יענה לשיחות 
 .Mode באמצעות לחיצה על הלחצן TADהגדירו את מצב הקליטה למצב  
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 הודעת פתיחה במשיבון החיצוני
 .ההודעה תטפל בקליטת הודעות פקס ששודרו באופן אוטומטי וידני. חשוב לשים לב לתזמון, בשעת הקלטת ההודעה

 . שניות20מומלץ להקליט הודעה שאורכה לא יעלה על  
משך זמן זה מאפשר למכשיר לזהות את צליל החיוג לפני השמעת ( שניות של שקט בתחילת ההודעה 5הקליטו  

 ).ולקלוט פקסים במהירות רבה יותר, הודעת הפתיחה
 :לדוגמה. כם פקסים באופן ידנימומלץ למסור את קוד ההפעלה מרחוק עבור אנשים ששולחים אלי, בסוף ההודעה 

 ."Start ועל 51השאירו את הודעתכם או שלחו פקס באמצעות לחיצה על , לאחר הישמע הצפצוף"
מכיוון שמכשירי פקסימיליה , ישנן הודעות פקס שנשלחות באופן ידני ולא ניתן לקלוט אותן באופן אוטומטי: שימו לב

במקרים כאלה יש להודיע למתקשרים שעליהם להקיש את קוד ההפעלה . מסוימים אינם שולחים צלילי פקס במצב הידני
 .מרחוק כדי לשלוח אליכם פקס

 

 חיבור למכשיר טלפון חיצוני או לטלפון שלוחה
 .כפי שמודגם להלן, ניתן לחבר מכשיר טלפון נפרד למכשיר

 
 

 . יופיע על צג המכשירTELEPHONEהמחוון , נמצאים בשימוש) או המשיבון( הטלפון החיצוני כאשר
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FAX-8360Pסקירת לוח הבקרה  

 
 

 )LCD(צג גביש נוזלי  
הצג מציג הודעות שיסייעו לכם להגדיר ולהפעיל את 

 .המכשיר
 Toner Emptyמחוון  

כדי , מחוון הטונר מהבהב כאשר הטונר עומד לאזול
ניתן להמשיך . שתוכלו להזמין מחסנית טונר חדשה

 .להדפיס עד שהמחוון מפסיק להבהב ונשאר דולק

 :מחוונים עבור תכונות הפקס/לחצנים 
 מחווני רזולוציה

 .מחוונים אלה מציגים את מצב הרזולוציה הנבחר
  קליטה מחווני מצב

 .מחוונים אלה מציגים את אופן הטיפול בשיחות נכנסות
Broadcast) שידור לנמענים מרובים( 

השתמו בלחצן זה כאשר ברצונכם לשדר פקס לנמענים 
 ). נמענים בפעולה אחת282עד (אחדים 

Resolution) רזולוציה( 
לחצן זה משמש להגדרת הרזולוציה בשעת שידור 

 .פקס
Mode) מצב קליטה( 

 .צן זה משמש להגדרת אופן הטיפול בשיחות נכנסותלח
Reports) דוחות( 

לחצן זה מאפשר להיכנס לתפריט הדוחות כדי לבחור 
, )חיוג מהיר (Quick Dial, )עזרה (Help: בדוח להדפסה

Journal) יומן( ,Xmit Verify) אימות שידור( ,System 
setup list) רשימת הגדרות מערכת ( 

 ).ס הזמנהטופ (Order Form-ו
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 :לחצני צילום מסמכים 
Enlarge/Reduce 

, 50%: מאפשר לבחור ביחס ההגדלה או ההקטנה
ליחסי גודל . 200%, 150%, 141%, 100%, 71%
 והשתמשו בלחצני MANUALבחרו באפשרות , נוספים

המספרים כדי להקיש את יחס הגודל המבוקש 
 .200% עד 50%בטווח של , באחוזים

Options 
בחור במהירות ובקלות בהגדרות זמניות מאפשר ל

 ).עבור פעולת הצילום הבאה בלבד(
Contrast 

לחצו על לחצן זה כדי לשנות את הגדרת הניגודיות 
 .באופן זמני

Copy Mode 
מאפשר לבחור ברזולוציית צילום המסמכים בהתאם 

 .לסוג מסמך המקור
Copy 

 .לחצו על הלחצן כדי לצלם את המסמך
 יצה אחתלחצני חיוג בלח 

 32- לחצנים אלה מאפשרים לחייג במהירות ל16
 .מספרי טלפון שנשמרו בזיכרון

 Shift 
" 17"לחצן זה מאפשר לגשת לתאי זיכרון החיוג המהיר 

 ".32"עד 
 Tel 

לחצן זה מאפשר לענות לשיחת טלפון באמצעות הרמת 
 . וכדומהF/Tשפופרת חיצונית במצב צלצול מדומה 

 R) Recall( 
או כדי / בלחצן זה כדי לקבל גישה לקו חוץ והשתמשו

להתקשר למפעיל המרכזייה או להעביר שיחה לשלוחה 
 .אחרת בשעת חיבור המכשיר למרכזייה פרטית

 Search/Speed Dial 
לחצן זה מאפשר לצפות במספרים ששמורים בזיכרונות 

הלחצן מאפשר לחייג למספרים שנשמרו , כמו כן. החיוג
והקשת מספר בן שלוש # חיצה על בזיכרון באמצעות ל

 .ספרות
 Redial/Pause 

. מבצע חיוג חוזר למספר האחרון שאליו התקשרתם
 .כמו כן מאפשר לשלב השהיה ברצף חיוג אוטומטי

 לחצני מספרים 
משמשים לחיוג מספרי טלפון ופקס וכמו כן מאפשרים 

 .להזין טקסט למכשיר
ביצוע מאפשר לשנות את מצב החיוג במהלך # הלחצן 

 .מחיוג מתקפים לחיוג צלילים, שיחת טלפון

 Volume High/Low 
 .מאפשר לכוונן את עוצמת הרמקול ואת עוצמת הצלצול

 :לחצני תכנות 
Menu 

 .מאפשר להיכנס למצב התכנות
 )חץ שמאלה (

מזיז את הסמן שעל הצג שמאלה ומציג את 
 .תכונה הקודמים בתפריט/האפשרות

לחצן זה כדי לחפש שמות של ניתן להשתמש ב, כמו כן
 .מספרים שנשמרו בזיכרון לפי סדר אלפביתי

Set 
 .משמש לשמירת הגדרות של תכונה בזיכרון המכשיר

 )חץ ימינה (
מזיז את הסמן שעל הצג ימינה ומציג את 

 .תכונה הבאים בתפריט/האפשרות
ניתן להשתמש בלחצן זה כדי לחפש שמות של , כמו כן

 . לפי סדר אלפביתימספרים שנשמרו בזיכרון
Clear 

מאפשר למחוק נתונים שהוזנו או לחזור צעד אחורה 
 .בתפריט התכונות

 Stop/Exit 
ביטול פעולה או יציאה , משמש לעצירת פעולת פקס

 .ממצב התכנות
 Fax Start 

 ).כמו לדוגמה שידור פקס(מתחיל בביצוע פעולה 
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 מצב התפריט
 .ור באפשרויות הבאותכדי שתוכלו לבח Menuלחצו על הלחצן 

כדי  3לחצו על  – או –כדי להיכנס לתפריט הפקס  2לחצו על  – או –כדי להיכנס לתפריט ההגדרות הכלליות  1לחצו על 
 .להיכנס לתפריט צילום המסמכים

בחרו . האפשרויות מופיעות על הצג בזו אחר זו. על לבחירה-המכשיר מציג רשימת תפריטי, בשעת כניסה למצב התפריט
 . כאשר האפשרות המבוקשת מופיעה על הצגSetבאפשרות באמצעות לחיצה על 

 כאשר האפשרות המבוקשת Setלחצו על . בין האפשרויות במהירות רבה יותר באמצעות לחיצה על " לדפדף"ניתן 
 שני . כדי לדפדף בחזרה אם עברתם את האפשרות המבוקשת או כדי לחסוך בלחיצותהשתמשו בלחצן (תופיע על הצג 

 ).בסדר הפוך, לחצני החצים מאפשרים להציג את כל האפשרויות
 . תופיע על הצגACCEPTEDההודעה , לאחר שתסיימו לבחור באפשרות

 

 .Stop/Exitלחצו על , אם ברצונכם לצאת ממצב התפריט

 

 טבלת אפשרויות התפריט
ההגדרות מבלי להסתייע בחוברת הוראות תוכלו לבחור במרבית , אם תבינו כיצד יש לתכנת את המכשיר באופן כללי

 .טבלת אפשרויות התפריט שלהלן תסייע לכם להבין כיצד להשתמש באפשרויות ובהגדרות הזמינות. ההפעלה
 

עמוד  תפריט ראשי תפריט משנה תכונות הגדרות תיאור

14 

מאפשר להזין את 
התאריך והשעה שיופיעו 
על הצג ויודפסו בדוחות 

 .שידור וכדומה

- - 

1. DATE/TIME 

14 

מאפשר לתכנת את שמכם 
ואת מספר הטלפון שלכם 

שיופיעו על כל עמוד 
 .שתשדרו בפקס

- - 

2. STATION ID 

15 
 HIGH .כוונון עוצמת הצלצול

MED 
LOW 
OFF 

1. RING 

15 
 HIGH .כוונון עוצמת הצפצופים

LOW 
OFF 

2. BEEPER 

15 
 HIGH .כוונון עוצמת הרמקול

MED 
LOW 
OFF 

3. SPEAKER 

3. VOLUME 

16 
הפעילו את התכונה 

בשעת חיבור המכשיר 
 .למרכזייה פרטית

ON 
OFF - 

4. PBX 

1. GENERAL SETUP 
 )הגדרות כלליות(

 .הגדרות המפעל מופיעות בכתב מודגש* 
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16 
כוונון של שעון המכשיר 
בשעה אחת עבור שעון 

 .חורף/קיץ
- - 

5. CLOCK CHANGE

הארכת משך השימוש  17
 .בטונר

ON 
OFF - 6. TONER SAVE 

17 
מצב חיסכון בצריכת 

מפחית את . החשמל
 .צריכת החשמל

ON 
OFF - 

7. POWER SAVE 

17 
מאפשר להגדיר את משך 
הזמן עד שהמכשיר עובר 

 .למצב השינה
- - 

8. SLEEP MODE 

18 
מאפשר לבחור במצב 

צלילים או , החיוג
 .מתקפים

TONE 
PULSE - 

9. TONE/PULSE 

1. GENERAL SETUP 
) הגדרות כלליות(
 )המשך(

26 

מאפשר להגדיר את מספר
הצלצולים לפני המענה 

  Fax/Telלשיחה במצב 
)F/T ( או במצבFax. 

04 
03 
02 
01 

1. RING DELAY 

26 
פשר להגדיר את משך מא

הזמן עבור הצלצול 
 .F/Tהמדומה במצב 

70 
40 
30 
20 

2. F/T RING TIME

27 

מאפשר לקלוט הודעות 
פקס מבלי ללחוץ על 

 הלחצן 
Fax Start  כאשר עונים

לשיחה באמצעות טלפון 
 .חיצוני

ON 
OFF 

3. FAX DETECT 

44 

מפעיל או מבטל את מצב 
ההפעלה מרחוק של 

 להתאים ניתן. המכשיר
 .את הקודים באופן אישי

ON 
( 51, #51) 

OFF 

4. REMOTE 
CODE 

28 
 ON .מקטין את גודל התמונה

OFF 
5. AUTO 

REDUCTION 

29 

שומר בזיכרון הודעות 
פקס נכנסות באופן 

אוטומטי כאשר הנייר 
 .אוזל

ON 
OFF 

6. MEM.RECEIVE

28 
מאפשר להגדיר את 

 PRINT .7  .בהירות ההדפסה
DENSITY 

45 
מאפשר להתקשר למכשיר

פקסימיליה אחר ולקלוט 
 .דרכו פקסים

STANDARD 
SECURE 

TIMER 

8. POLLING RX 

1. SETUP RECEIVE 
 )הגדרות קליטה(

2. FAX) הגדרות פקס(

 .הגדרות המפעל מופיעות בכתב מודגש* 
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21 
מאפשר לשנות את 

 .בהירות הפקס המשודר
AUTO 
LIGHT 
DARK 

1. CONTRAST 

21 
מאפשר לשנות את 

הגדרת ברירת המחדל 
 .עבור רזולוציית הפקס

STANDARD 
FINE 

S.FINE 
PHOTO 

2. FAX 
RESOLUTION

מאפשר להגדיר את  37
 TIMER .3 - .ור מושהההמכשיר לשיד

37 

משדר את כל הפקסים 
המושהים שמיועדים 

לאותו מספר פקס בפעולת 
 .שידור אחת

ON 
OFF 

4. BATCH TX 

24 
, כאשר הזיכרון מלא

מאפשר לשדר פקסים 
 .בזמן אמת

NEXT FAX ONLY 
ON 

OFF 

5. REAL TIME 
TX 

47 

מגדיר שידור באמצעות 
תשאול עבור מישהו 

אל את שמעונין לתש
המכשיר שלכם ולקלוט 

 .מכם פקס

STANDARD 
SECURE 

6. POLLED TX 

35 

שידור אוטומטי של עמוד 
שער שניתן להגדרה או 
הדפסה של עמוד שער 

 .לדוגמה

NEXT FAX ONLY 
ON 

OFF 
PRINT SAMPLE 

7. COVERPG 
SETUP 

36 
הגדרת הודעה מותאמת 
 - .אישית עבור עמוד השער

8. COVERPAGE
NOTE 

37 
הגדרה מיוחדת עבור 

 .ל"שידור פקסים לחו
ON 

OFF 
9. OVERSEAS 

MODE 

2. SETUP SEND 
 )הגדרות שידור(

19 

מאפשר לשמור בזיכרון 
מספרים לחיוג כדי שניתן 

יהיה לחייג אליהם 
באמצעות לחיצה על לחצן 

 .אחד בלבד

- 

1. ONE-TOUCH 
DIAL 

19 

מאפשר לשמור בזיכרון 
וג כדי שניתן מספרים לחי

יהיה לחייג אליהם 
באמצעות לחיצה על 
 .חמישה לחצנים בלבד

- 

2. SPEED-DIAL 

39 
מאפשר להגדיר קבוצות 

עבור שידור לנמענים 
 .מרובים

- 
3. SETUP 

GROUPS 

3. SET QUICK DIAL 
הגדרות חיוג (

 )מהיר

33 
ON 

ON+IMAGE 
OFF 

OFF+IMAGE 

1. XMIT 
REPORT 

33 

הגדרה התחלתית עבור 
דוח אימות השידור ומשך 

 .היומן
EVERY 50 FAXES

6/12/24 Hours 
2/7 Days 

OFF 

2. JOURNAL 
PERIOD 

4. REPORT SETTING 
 )הגדרות דוחות(

2. FAX) הגדרות פקס ,
 )המשך

 .הגדרות המפעל מופיעות בכתב מודגש*
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מגדיר את המכשיר  48
 .להעביר פקסים הלאה

ON 
OFF 

1. FAX FWD 

48 

שמירת פקסים נקלטים 
בזיכרון עבור העברת 
פקסים הלאה ואיחזור 

 .מרחוק

ON 
OFF 

2. FAX 
STORAGE 

49 
מאפשר להגדיר את הקוד 

 .עבור איחזור פקסים
159 3. REMOTE 

ACCESS 

29 
הדפסת פקסים נכנסים 

 - .שנשמרו בזיכרון
4. PRINT 

DOCUMENT 

48 
מדפיס עותקים של פקסים 

 .בשעת קליטה לזיכרון
ON 

OFF 
5. BACKUP 

PRINT 

5 REMOTE FAX 
OPT)  הפעלה

 )מרחוק

40 

מאפשר לבדוק את 
המשימות שנשמרו בזיכרון

או לבטל משימת פקס 
או ) טיימר(מושהית 

 .משימת תשאול

- - 

6. REMAINING JOBS 
משימות שנשמרו (

 )בזיכרון

41 
מונע את ביצוע מרבית 
הפעולות מלבד קליטת 

 .לזיכרוןפקסים 
- 

1. MEM 
SECURITY 

18 

מצב (הפעילו את התכונה 
ON ( בשעת שימוש במגש

המגש (הנייר האופציונלי 
ובחרו באיזה , )התחתון

מגש ברצונכם להשתמש 
עבור פקסים נקלטים או 

 .צילום מסמכים

ON 
OFF 

2. LOWER TRAY 
בשעת (

התקנת מגש 
אופציונלי 

 )בלבד

מאפשר להציג את אורך  80
 DRUM LIFE .3 - .חיי התוף הנותר על הצג

0. MISCELLANEOUS 
 )שונות(

2. FAX) הגדרות פקס ,
 )המשך

58 
מאפשר לבחור ברזולוציית 

צילום המסמכים בהתאם 
 .לסוג מסמך המקור

AUTO 
TEXT 

PHOTO - 
1. COPY MODE 3. COPY)  צילום

 )מסמכים

מאפשר להגדיר את  58
  CONTRAST .2 -  .הניגודיות

58 
מאפשר להגדיר את סוג 

הנייר שטענתם במגש 
 .הנייר

THIN 
PLAIN 
THICK 

THICKER 
- 

3. PAPER TYPE  

 .הגדרות המפעל מופיעות בכתב מודגש*
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1   הגדרות
 הגדרות התחלתיות
 הגדרת התאריך והשעה

 .ם על כל עמוד פקס שאתם שולחיםהמכשיר מציג את התאריך ואת השעה ומדפיס אות
 .המכשיר שומר את הגדרות התאריך והשעה במשך שעות אחדות, במקרה של הפסקת חשמל

 .Menu ,1 ,1לחצו על  
 ".2002"מייצגות את השנה " 02"ספרות ה, לדוגמה. Setולחצו על , הקישו שתי ספרות עבור השנה 
 .Setהקישו שתי ספרות עבור החודש ולחצו על  
 .Setהקישו שתי ספרות עבור היום בחודש ולחצו על  
 .Set שעות ולחצו על 24הקישו את השעה בפורמט של  
 .Stop/Exitלחצו על  

 

 הגדרת קוד הזיהוי של התחנה
השם ומספר הפקס . מספר הפקס שלכם ואת מספר הטלפון שלכם בזיכרוןאת , הגדרה זו מאפשרת לשמור את שמכם

 ).מספר הטלפון יודפס רק על עמוד השער(יודפסו על עמודי השער ועל כל העמודים של הפקסים שתשלחו 
 :באופן הבא, חשוב להקיש את מספרי הפקס והטלפון שלכם בפורמט הבינלאומי

 )לחצו על הלחצן ) (פלוס"+" (התו  -
 )עבור ישראל" 972", לדוגמה(ד החיוג של הדינה קו -
 " 0"אזור החיוג המקומי ללא הספרה  -
 רווח -
 .תוך שימוש ברווחים כדי להקל על קריאת המספר, מספר הטלפון שלכם -

אם מספר הטלפון שלכם : בשעת התקנת המכשיר בישראל וכאשר אותו קו טלפון משמש לפקסים ולשיחות טלפון, לדוגמה
 .4567 123 3 972+: הגדירו את מספר הפקס ואת מספר הטלפון של קוד זיהוי התחנה באופן הבא, 972-03-1234567הוא 

 .Menu ,1 ,2לחצו על  
 .Setולחצו על )  ספרות20עד (הקישו את מספר הפקס שלכם  
 .Setולחצו על )  ספרות20עד (שו את מספר הטלפון שלכם הקי 
 .כדי לשלב רווח בין התווים לחצו פעמיים על . בעזרת לחצני המספרים)  תווים20עד (הקישו את שמכם  
 .Setלחצו על  
 .Stop/Exitלחצו על  

 
 ".הזנת טקסט"ראו בחלק , בשעת הקשת השם 
 .שערמספר הטלפון שתקישו יופיע רק על עמוד ה 
 .לא תוכלו להזין מידע נוסף, אם לא תקישו מספר פקס 
 . בין ספרות או פעמיים בין אותיותלחצו פעם אחת על , כדי לשלב רווח 
יופיעו ) יציאה ללא שינוי" (2"או ) שינוי" (1"האפשרויות , אם כבר הגדרתם את קוד הזיהוי של התחנה 

 .על הצג
 

 



  הגדרות15

 הגדרות מותאמות אישית
 ת הקולהגדרות עוצמ
 עוצמת הצלצול

 .להפעלה שקטה, ניתן גם להשתיק את הצלצול לגמרי. ניתן לבחור בעוצמת הצלצול של המכשיר
 .Menu ,1 ,3 ,1לחצו על  
 ).חזק (HIGHאו ) בינוני (MED, )חלש (LOW, )ללא צלצול (OFF כדי לבחור במצבים  או על לחצו על  
 . כאשר האפשרות המבוקשת מופיעה על הצגSetלחצו על  
 .Stop/Exitלחצו על  

 -או-
 .כמו כן ניתן לכבות את הצלצול. ניתן לכוונן את עוצמת הצלצול כאשר המכשיר אינו מבצע פעולות כלשהן

המכשיר ישמיע צלצול כדי , בכל פעם שתלחצו על הלחצן. לצול כדי להגדיר את עוצמת הצLow או על Highלחצו על 
הגדרת עוצמת הקול , עם כל לחיצה על הלחצן. ההגדרה הנוכחית תופיע על הצג. שתוכלו לבדוק את ההגדרה הנוכחית

 .תתחלף בהגדרה הבאה
 .ההגדרה החדשה תישאר בתוקף עד שתשנו אותה שוב

 
 עוצמת הצפצוף

המכשיר מגיע מהמפעל כשעוצמת הצפצופים מוגדרת . OFF או LOW ,HIGHוף למצבים ניתן להגדיר את עוצמת הצפצ
 .LOWלמצב 

המכשיר משמיע צפצופים בכל פעם שלוחצים על הלחצן או מבצעים , HIGH או LOWכאשר העוצמה מוגדרת למצבים 
 .ובסיום כל פעולת שידור או קליטה של פקס, שגיאה
 .Menu ,1 ,3 ,2לחצו על  
 . כדי לבחור בהגדרה המבוקשת או על לחצו על  
 . כאשר האפשרות המבוקשת מופיעה על הצגSetלחצו על  
 .Stop/Exitלחצו על  

 
 עוצמת הרמקול

 .ניתן להגדיר את עוצמת הרמקול של המכשיר
 .Menu ,1 ,3 ,3לחצו על  
 ).HIGH או OFF ,LOW ,MED( כדי לבחור בהגדרה המבוקשת  או על לחצו על  
 . כאשר האפשרות המבוקשת מופיעה על הצגSetלחצו על  
 .Stop/Exitלחצו על  
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 ותמרכזיות פרטיות והעברת שיח
 ).PSTN(המכשיר מוגדר באופן התחלתי לחיבור לקווי רשת טלפונים ממותגת ציבורית 

ניתן לחבר את המכשיר ). PABX(משרדים רבים משתמשים במערכת טלפונית מרכזית או במרכזיה פרטית , עם זאת
בדרך כלל ). TBR(בד  של המכשיר תומכת בחיוג בהפסקות מתוזמנות בלRecallתכונת . למרבית סוגי המרכזיות הפרטיות

. מרכזיות פרטיות יכולות לפעול בשילוב עם תכונה זו כדי לקבל גישה לקו חיצוני או כדי להעביר שיחה לשלוחה אחרת
 .Rהתכונה מופעלת באמצעות לחיצה על הלחצן 

 
 הגדרת חיבור למרכזיה פרטית

 .OFFהגדירו את הפריט למצב , אחרת. ON למצב PBXהגדירו את הפריט , בשעת חיבור המכשיר למרכזיה פרטית
 .Menu ,1 ,4לחצו על  

 ).OFFאו באפשרות  (ON כדי לבחור באפשרות  או על לחצו על  
 . כאשר האפשרות המבוקשת מופיעה על הצגSetלחצו על  
 .Stop/Exitלחצו על  

 
 כחלק ממספר ששמור בזיכרונות החיוג בלחיצה אחת או בזיכרונות החיוג Rניתן לתכנת לחיצה על הלחצן 

 2-3-2 או 2-3-1(בשעת תכנות מספרים בזיכרונות החיוג בלחיצה אחת או החיוג המהיר . המהיר
. מספר הטלפוןולאחר מכן הקישו את ) יופיע על הצג"!" המחוון  (Rלחצו תחילה על , )בתפריט התכונות

ראו בחלק  ( לפני כל שימוש בזיכרונות החיוג בלחיצה אחת או החיוג המהיר Rכך לא תצטרכו ללחוץ על 
 ).בהמשך החוברת" שמירת מספרים לחיוג קל"

לא ניתן להשתמש בזיכרונות חיוג בלחיצה אחת או חיוג , OFF מוגדר למצב PBXאם הפריט , עם זאת
 .Rמהיר שכוללים לחיצה על 

 

 הגדרת שעון קיץ
 .בעזרת תכונה זו ניתן לכוון את השעון בשעה קדימה או בשעה אחורה בקלות

 
 יתוב הבא יופיע על הצגהכ. Menu ,1 ,5לחצו על  

או כדי לבחור ,  ולכוון את השעון בשעה קדימהSummer Time כדי לבחור באפשרות  או על לחצו על  
 .Setולאחר מכן לחצו על ,  ולכוון את השעון בשעה אחורהWinter Timeבאפשרות 

י לצאת מההגדרה מבלי לבצע  כד2 לחצו על – או – כדי לשנות את שעון החורף או את שעון הקיץ 1לחצו על  
 .שינויים

 



  הגדרות17

 חיסכון בצריכת הטונר
. ההדפסות ייראו בהירות יותר, ON מוגדרת למצב Toner Saveכאשר התכונה . בעזרת תכונה זו ניתן לחסוך בטונר

 .OFFהגדרת ברירת המחדל היא 
 .Menu ,1 ,6לחצו על  
 ).OFFאו באפשרות  (ON כדי לבחור באפשרות  או על לחצו על  
 .Setלחצו על  
 .Stop/Exitלחצו על  

 

 מצב השינה
הפעלת מצב השינה מאפשרת להפחית את צריכת החשמל באמצעות כיבוי יחידת ההתכה שבמכשיר כאשר הוא אינו 

הגדרת . שאחריו המכשיר יעבור למצב השינה)  דקות99- ל00בין (זמן ללא הפעלה ניתן לבחור במשך ה. מבצע פעולות
 /כאשר תנסו להדפיס פקס.  מופיע על הצגSLEEPהכיתוב , כאשר המכשיר נמצא במצב השינה.  דקות05המפעל היא 

 .הפעלהתצטרכו להמתין מעט עד שיחידת ההתכה תתחמם ותגיע לטמפרטורת ה, רשימה או לצלם מסמך במצב השינה
 .Menu ,1 ,8לחצו על  
 ).99 עד 00(השתמשו בלחצני המספרים כדי להגדיר את משך הזמן ללא הפעלה עד למעבר למצב השינה  
 .Setלחצו על  
 .Stop/Exitלחצו על  

 

 חיסכון בצריכת החשמל
יחידת העיבוד המרכזית של המכשיר נכבית וצריכת החשמל נמוכה אפילו , שר מצב החיסכון בצריכת החשמל מופעלכא

המכשיר עובר למצב החיסכון בצריכת החשמל , ON מוגדרת למצב Power Saveכאשר התכונה . יותר מאשר במצב השינה
יכת החשמל לא ניתן להשתמש בתכונת זיהוי במצב החיסכון בצר. באופן אוטומטי לאחר משך זמן מסוים ללא הפעלה

 .הפקסים או בתכונת ההפעלה מרחוק
 .במצב זה המכשיר אינו מציג את התאריך והשעה

 .Menu ,1 ,7לחצו על  
 ).OFF באפשרות או (ON כדי לבחור באפשרות  או על לחצו על  
 . כאשר האפשרות המבוקשת מופיעה על הצגSetלחצו על  
 .Stop/Exitלחצו על  
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 )מתקפים/צלילים(הגדרת מצב החיוג 
תוכלו לשנות את , אם אתם משתמשים בחיוג מתקפים). חיוג צלילים (TONEההגדרה ההתחלתית של המכשיר היא 

 . באופן הבאPULSE-ההגדרה ל
 . מופיעות על הצג לבחירהTONE- וPULSEהאפשרויות . Menu ,1 ,9לחצו על  
 . כדי לבחור במצב החיוג המבוקש או על לחצו על  
 . כאשר מצב החיוג המבוקש מופיע על הצגSetלחצו על  
 .Stop/Exitלחצו על  

 

 )בשעת התקנת מגש נייר אופציונלי בלבד(תחתון מגש 
, ON מוגדרת למצב Lower Trayכאשר התכונה . ניתן להגדיר את המכשיר כך שהוא יזהה את המגש התחתון האופציונלי

 .ניתן לבחור במגש שישמש להדפסת פקסים או לצילום מסמכים
 .Menu ,2 ,0 ,2לחצו על , לאחר התקנת מגש הנייר האופציונלי 
 ).OFFאו באפשרות  (ON כדי לבחור באפשרות  או על לחצו על  
 .Setלחצו על  

 .ניתן להגדיר את השימוש במגש, ON מוגדרת למצב LOWER TRAYכאשר התכונה 
. מאפשרת למכשיר לבחור במגש התחתון כאשר הנייר אוזל מהמגש העליוןהגדרה זו . AUTOהגדרת ברירת המחדל היא 

 . אם ברצונכם לטעון נייר מיוחד במגש השני ולשלוט בשימוש בו באופן ידניLOWER או UPPERבחרו באפשרויות 
 ולאחר FOR FAX כדי לבחור באפשרות  או על לחצו על , כדי להגדיר את השימוש במגש עבור הדפסת פקסים 

 .Setכן לחצו על מ
 – או –

 FOR COPY כדי לבחור באפשרות  או על לחצו על , כדי להגדיר את השימוש במגש עבור צילום מסמכים
 .Setולאחר מכן לחצו על 

ולאחר מכן לחצו ) תחתון (LOWERאו ) עליון (UPPER, )אוטומטי (AUTO כדי לבחור במצבים  או על לחצו על  
 .Setעל 

 .Stop/Exitלחצו על  
 



  הגדרות19

 בשמירת מספרים לחיוג קל
 .חיוג מהיר וקבוצות לשידור פקסים, חיוג בלחיצה אחת: ניתן להגדיר את המכשיר לשלושת הסוגים הבאים של חיוג קל

 .המספרים לא יימחקו מהזיכרון, גם במקרה של הפסקת חשמל
 

 שמירת מספרים לחיוג בלחיצה אחת
ניתן לשמור שמות עבור , כמו כן. יג אליהם באמצעות לחיצה על לחצן אחדטלפון ולחי/ מספרי פקס32ניתן לשמור עד 
ראו (השם או המספר מופיעים על הצג והמכשיר מחייג למספר , בשעת לחיצה על לחצן חיוג בלחיצה אחת. מספרים אלה

 ).בהמשך החוברת" חיוג בלחיצה אחת"בחלק 
 

. מיוחדים) 1-32ממוספרים ( לחצנים 16אלא , לחצני החיוג בלחיצה אחת אינם לחצני המספרים הרגילים
 לחוץ תוך כדי לחיצה Shift באמצעות החזקת הלחצן 17-32ניתן לגשת לזיכרונות החיוג בלחיצה אחת 

 .על לחצן החיוג בלחיצה אחת המתאים
 

 .Menu ,2 ,3 ,1לחצו על  
 .מספר תא הזיכרון הנבחר יופיע על הצג. לחצו על לחצן החיוג בלחיצה אחת שבו ברצונכם לשמור את המספר 
 . המכשיר ממתין להקשת שם עבור מספר זה. Setולחצו על )  ספרות20עד ( הקישו מספר  
 ) בחוברת באנגלית" ת טקסטהזנ"ראו בחלק ) ( תווים15עד (השתמשו בלחצני המספרים כדי להקיש את השם  

 . כדי לשמור את המספר ללא שם5עברו לצעד  – או –
 .Stop/Exit לחצו על – או – כדי לשמור מספר נוסף בזיכרון החיוג בלחיצה אחת 2חזרו לצעד . Setלחצו על  

לא נשמר השם ששמרתם עבור המספר או המספר עצמו אם , בשעת חיוג למספר שנשמר בזיכרון החיוג בלחיצה אחת
 .עבורו שם יופיעו על הצג

 

 שמירת מספרים לחיוג מהיר
 תאי זיכרון לחיוג 200קיימים . ניתן לשמור מספרים לחיוג מהיר ולחייג אליהם באמצעות לחיצה על חמישה לחצנים בלבד

 ).בהמשך החוברת" חיוג מהיר"ראו בחלק (מהיר 
 .Menu ,2 ,3 ,2לחצו על  

 .המכשיר ממתין להקשת מספר תא הזיכרון
המספר שהקשתם מופיע על . Setולחצו על ) 001-200( ספרות 3השתמשו בלחצני המספרים כדי להקיש מספר בן  

 .הצג והמכשיר ממתין להקשת המספר
 .Setולחצו על )  ספרות20עד (הקישו מספר  

 .המכשיר ממתין להקשת שם עבור מספר זה
 ) בחוברת באנגלית" הזנת טקסט"ראו בחלק ) ( תווים15עד (השתמשו בלחצני המספרים כדי להקיש את השם  

 . כדי לשמור את המספר ללא שם5 עברו לצעד – או –
 .Stop/Exitעל  לחצו – או – כדי לשמור מספר נוסף בזיכרון החיוג המהיר 2חזרו לצעד . Setלחצו על  

השם ששמרתם עבור המספר או המספר עצמו אם לא נשמר עבורו שם , בשעת חיוג למספר שנשמר בזיכרון החיוג המהיר
 .יופיעו על הצג
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 שינוי מספרים שנשמרו בזיכרונות החיוג בלחיצה אחת והחיוג המהיר
השם הנוכחי ששמור , שכבר נשמר בו מספראם תנסו לשמור מספר לחיוג בלחיצה אחת או מספר לחיוג מהיר בתא זיכרון 

 .בתא זה יופיע על הצג והמכשיר יאפשר לכם לשנות את המספר או לצאת
 .את המספר שנשמר בו ולאחר מכן לחצו על לחצן החיוג בלחיצה אחת שברצונכם לשנות Menu ,2 ,3 ,1לחצו על  

 – או –
) 001-200( והשתמשו בלחצני המספרים כדי להקיש את המספר בן שלוש הספרות Menu ,2 ,3 ,2לחצו על 

 .Setולאחר מכן לחצו על , שברצונכם לשנות את המספר לחיוג מהיר שנשמר בו
 .יים כדי לצאת מבלי לבצע שינו2 כדי לשנות את המספר השמור או לחצו על 1לחצו על  
 .הקישו את המספר החדש 

 . כאשר הסמן נמצא בקצה השמאלי של הספרותClearלחצו על , אם ברצונכם למחוק את המספר הישן 
 כדי למקם את הסמן מתחת לספרה שברצונכם  או על השתמשו בלחצנים , אם ברצונכם לשנות ספרה 

כדי למחוק את כל התווים שנמצאים מעל  Clear לחצו על – או –ולאחר מכן הקישו את הספרה החדשה , לשנות
 .ומימין לסמן

 .פעלו לפי ההוראות לשמירת מספר לחיוג בלחיצה אחת או לחיוג מהיר 
 

).בהמשך החוברת" Reportsשימוש בלחצן "ראו בחלק (ניתן להדפיס רשימה של כל המספרים השמורים 
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2    שידור פקס
 הגדרות הסריקה

 ניגודיות
 כדי לשדר LIGHTהשתמשו באפשרות . ניתן לשנות את הגדרת הניגודיות בהתאם,  בהיר מאוד או כהה מאודאם המסמך
הגדרת הניגודיות חוזרת למצב , לאחר שידור המסמך.  כדי לשדר מסמך כההDARKהשתמשו באפשרות . מסמך בהיר

AUTO) באופן אוטומטי) מתאים למרבית המסמכים. 
 .הכניסו את המסמך למזין המסמכים האוטומטי כשהוא פונה כלפי מטה 
 .Menu ,2 ,2 ,1לחצו על  
 .DARK או AUTO, LIGHT כדי לבחור במצבים  או על השתמשו בלחצנים  
 . כאשר האפשרות המבוקשת מופיעה על הצגSetלחצו על  
 אם ברצונכם לבחור בהגדרות 1 לחצו על – או – 6 אם סיימתם לבחור בהגדרות ולאחר מכן עברו לצעד 2לחצו על  

 .תפריט הגדרות השידור חוזר להופיע על הצג. נוספות
 .Fax Startהקישו את מספר הפקס ולחצו על  

 

 רזולוציית הפקס
לחצו שוב ושוב .  כדי לשנות את ההגדרה באופן זמניResolutionניתן להשתמש בלחצן , כאשר מזין המסמכים מכיל מסמך

 . עד שהמחוונים יציגו את ההגדרה המבוקשתResolutionעל 
 – או –

 .ניתן לשנות את הגדרת ברירת המחדל
 .Menu ,2 ,2 ,2לחצו על  
 .Setולאחר מכן לחצו על ,  כדי לבחור ברזולוצייה המבוקשת או על  לחצו על 
תפריט הגדרות .  אם ברצונכם לבחור בהגדרות נוספות1 לחצו על – או – אם סיימתם לבחור בהגדרות 2לחצו על  

 .השידור חוזר להופיע על הצג
 .Stop/Exitלחצו על  

 
STANDARD: מתאים למרבית המסמכים המודפסים. 

FINE: השידור יהיה איטי יותר מהשידור בשעת בחירה ברזולוציה . מתאים לאותיות דפוס קטנות
STANDARD. 

S.FINE: השידור יהיה איטי יותר מהשידור בשעת בחירה . מתאים לאותיות דפוס קטנות או לאיורים
 .FINEברזולוציה 

PHOTO: השידור יתבצע באיטיות. בחרו באפשרות זו בשעת שידור מסמך שמכיל גווני אפור משתנים. 
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 חיוג מספר
 חיוג בלחיצה אחת

 .הכניסו את המסמך למזין המסמכים האוטומטי כשהוא פונה כלפי מטה 
 .לחצו על לחצן החיוג בלחיצה אחת שברצונכם להתקשר למספר שנשמר בו 
 .Fax Startלחצו על  

 

המכשיר ישמיע צליל התרעה , אם תנסו להשתמש בלחצן חיוג בלחיצה אחת שלא נשמר בו מספר
 .המכשיר יחזור לתצוגה הרגילה לאחר שתי שניות.  תופיע על הצגNOT ASSIGNEDוההודעה 

 

 חיוג מהיר
 .הכניסו את המסמך למזין המסמכים האוטומטי כשהוא פונה כלפי מטה 
 והקישו את המספר בן שלוש הספרות של זיכרון החיוג המהיר # ולאחר מכן לחצו על Search/Speed Dialלחצו על  

 .המבוקש
 .Fax Startלחצו על  

 

 חיפוש
שמירת מספרים לחיוג בלחיצה "ראו בחלק (צה אחת והחיוג המהיר ניתן לחפש שמות ששמרתם בזיכרונות החיוג בלחי

 ).לעיל" שמירת מספרים לחיוג מהיר"ובחלק " אחת
 .הכניסו את המסמך למזין המסמכים האוטומטי כשהוא פונה כלפי מטה 
 .Search/Speed Dialלחצו על  
הקישו את האות הראשונה של השם בעזרת לחצני המספרים , כדי לחפש מספרים לפי סדר אלפביתי של השמות 

 . או על ולאחר מכן לחצו על 
 . כאשר השם המבוקש מופיע על הצגFax Startלחצו על  

 

 חיוג בשרשרת
. ם כמספרים לחיוג בלחיצה אחת או מספרים לחיוג מהירניתן לשמור רצפי חיוג ארוכים במיוחד באמצעות פיצולם ושמירת

או מספרים לחיוג מהיר ואפילו לשלב חיוג ידני בעזרת לחצני /לאחר מכן תוכלו לשלב שני מספרים לחיוג בלחיצה אחת ו
המכשיר יחייג למספר המשולב לפי הסדר שבו הקשתם . תוכלו להשתמש במספרים אלה בכל שילוב שהוא. המספרים
 .Fax Startד לאחר שתלחצו על אותו מי
 :לדוגמה

בתא זיכרון " 7000"ולשמור את המספר , 01בתא זיכרון לחיוג בלחיצה אחת שמספרו " 555"תוכלו לשמור את המספר 
, Fax Start ולאחר מכן תלחצו על 02- ו01אם תלחצו על לחצני החיוג בלחיצה אחת . 02לחיוג בלחיצה אחת שמספרו 

, כך. תוכלו להחליף חלק מהמספר באמצעות חיוג ידני, כדי לשנות מספר באופן זמני". 555 7000"המכשיר יחייג למספר 
"המכשיר יחייג למספר ,  בעזרת לחצני המספרים7001 ותקישו את המספר 01אם תלחצו על לחצן החיוג בלחיצה אחת 

7001 555." 
ל מכיוון " מבין כמה ספקים של שירותי שיחות לחולפעמים ייתכן שתרצו לבחור באחד. שימוש בקודי גישה הוא קל ופשוט

תוכלו לשמור את קודי הגישה , ל בתעריפים נמוכים"כדי להתקשר לחו. שתעריפי השיחות משתנים בהתאם לשעה וליעד
 .ל כמספרים לחיוג בלחיצה אחת או לחיוג מהיר"של ספקי שירותי השיחות לחו
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 חיוג חוזר אוטומטי וידני למספר פקס
 פעמים נוספות 3המכשיר יחייג שוב למספר עד , בשעת שידור אוטומטי של פקס וכאשר הקו תפוס: זר אוטומטיחיוג חו

 . דקות באופן אוטומטי5במרווחים של 
 כדי לחייג Fax Start ולאחר מכן על Redial/Pauseהכניסו את המסמך שברצונכם לשלוח מחדש ולחצו על : חיוג חוזר ידני

 .יו חייגתםשוב למספר האחרון שאל
 

 השהיה
 . כדי לשלב השהיה בין הספרות במספר שברצונכם לחייג אליוRedial/Pauseלחצו על 

 
ולשלב ") 9"לדוגמה (ייתכן שיהיה עליכם להקיש מספר קבוע , אם המכשיר מחובר למרכזיה פרטית

" -"מקף , Redial/Pauseבשעת הלחיצה על . השהיה לפני כל מספר פקס או טלפון כדי לגשת לקו חיצוני
 . שניות3.5שמרו השהיה ברצף החיוג כדי לשלב השהיה של . יופיע על הצג

 

 פעולות שידור
 שידור אוטומטי

 .זוהי הדרך הקלה ביותר לשדר פקס
 .אין להרים את השפופרת של הטלפון החיצוני: חשוב
 .הכניסו את המסמך למזין המסמכים האוטומטי כשהוא פונה כלפי מטה 
תכונת החיפוש או לחצני , זיכרונות החיוג המהיר, הקישו את מספר הפקס בעזרת לחצני החיוג בלחיצה אחת 

 .המספרים
 .Fax Startלחצו על  

 

 )בעזרת טלפון חיצוני(שידור ידני 
 .את הצלצול ואת צליל קליטת הפקס לפני שידור פקס,  צליל החיוגשידור ידני מאפשר לכם לשמוע את

 .הכניסו את המסמך למזין המסמכים האוטומטי כשהוא פונה כלפי מטה 
 .הרימו את השפופרת של הטלפון החיצוני והאזינו לצליל החיוג 
זיכרונות , תוכלו לחייג למספר בעזרת לחצני החיוג בלחיצה אחת(הקישו את מספר הפקס שברצונכם להתקשר אליו  

 ).לעיל" חיוג מספר"ראו בחלק ) (תכונת החיפוש או לחצני המספרים, החיוג המהיר
 .Fax Startלחצו על , כאשר תשמעו את צליל הפקס 
 .ני למקומההחזירו את השפופרת של הטלפון החיצו 
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 גישה כפולה
ניתן לבחור בהגדרות ). מהזיכרון( הודעות לזיכרון הפקס גם כאשר המכשיר קולט או משדר פקס אחר 50ניתן לסרוק עד 

 .מלבד הגדרת הטיימר והגדרת תשאול, זמניות עבור כל פקס נסרק
לחצו על , אשון של הפקסמופיעה על הצג במהלך סריקת העמוד הר) זיכרון מלא (OUT OF MEMORYאם ההודעה 

Stop/Exitאם ההודעה .  כדי לבטל את הסריקהOUT OF MEMORYתוכלו ,  מופיעה במהלך סריקת העמודים הבאים
 .  ולבטל את הפעולהStop/Exitאו ללחוץ על ,  ולשדר את העמודים שנסרקו עד כהFax Startללחוץ על 

 .הכניסו את המסמך למזין המסמכים האוטומטי כשהוא פונה כלפי מטה 
 .הקישו את מספר הפקס 
לצד נפח הזיכרון , מופיע על הצג) #XXX(המכשיר מתחיל לסרוק את המסמך ומספר המשימה . Fax Startלחצו על  

 . עבור הפקס הבא מיד3 עד 1לבצע את הצעדים כאשר המכשיר יתחיל לחייג תוכלו להתחיל . הזמין
 

 שידור בזמן אמת
המכשיר , מיד כשקו הטלפון יתפנה, לאחר מכן. המכשיר יכול לסרוק מסמכים לזיכרון לפני השידור, בשעת שידור פקס

 גם אם התכונה (המכשיר ישדר את המסמך בזמן אמת , אם הזיכרון מתמלא. יתחיל לחייג ולשדר את הפקס
REAL TIME TX מוגדרת למצב OFF.( 

במקרה כזה הגדירו את התכונה . מבלי להמתין לסיום השידור מהזיכרון, לפעמים ייתכן שתרצו לשדר מסמך חשוב מיד
REAL TIME TX למצב ON. 

 .ם האוטומטי כשהוא פונה כלפי מטההכניסו את המסמך למזין המסמכי 
 .Menu ,2 ,2 ,5לחצו על  
ולאחר ) OFFאו באפשרות  (ON כדי לבחור באפשרות  או על לחצו על , כדי לשנות את הגדרת ברירת המחדל 

כדי   או על לחצו על ,  עבור פעולת השידור של הפקס הבא בלבד– או –. 6 ועברו לצעד Setמכן לחצו על 
 .NEXT FAX ONLYפשרות לבחור בא

 .Setלחצו על  
 .Setולחצו על ) OFFאו באפשרות  (ONכדי לבחור באפשרות   או על לחצו על , עבור הפקס הבא בלבד 
 2 לחצו על – או – יחזור להופיע על הצג הגדרות השידורתפריט .  אם ברצונכם לבחור בהגדרות נוספות1לחצו על  

 .7ברו לצעד ע. אם סיימתם לבחור בהגדרות
 .Fax Startהקישו את מספר הפקס ולחצו על , אם הפעלתם את תכונת השידור בזמן אמת עבור הפקס הבא בלבד 
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3   קליטת פקס
 הגדרות מצב הקליטה

 בחירת מצב הקליטה
בחרו במצב המתאים ביותר לצורכיכם באמצעות לחיצה חוזרת . המכשיר כולל ארבעה מצבי קליטה שונים

 . יידלקו בהתאם להגדרה המבוקשתF/T- וFax עד שהמחוונים Modeנית על הלחצן ונש
כדי לבחור . יש לחבר מכשיר טלפון חיצוני) Manual(או במצב הידני ) F/T(טלפון /כדי לבחור במצב פקס

 . יש לחבר משיבון חיצוניTADבמצב 
 

 מצב קליטה עבור
 . מסמל מחוון דולקהסמל .  מסמל מחוון כבויהסמל 

). ולא שיחות טלפון(בחרו במצב זה אם ברצונכם לקבל הודעות פקס בלבד 
המכשיר יענה באופן אוטומטי לכל . יש לחבר את המכשיר לקו טלפון נפרד

 , ת קוליותבמצב זה לא ניתן לקבל שיחו. שיחה ויתייחס אליה כשיחת פקס
אך אם חיברתם מכשיר טלפון חיצוני תוכלו עדיין לחייג החוצה ולבצע שיחות 

  ).הגדרה זו מומלצת בשעת חיבור המכשיר לקו שמיועד לו בלבד(קוליות 

1. FAX 

 פקס רבות ושיחות טלפון בחרו במצב זה אם אתם מצפים לקבל הודעות
אם השיחה היא שיחת . המכשיר יענה באופן אוטומטי לכל שיחה. מעטות
, אם השיחה אינה שיחת פקס. המכשיר ידפיס את הודעת הפקס, פקס

, שונה מהצלצול הרגיל של חברת הטלפונים, המכשיר ישמיע צלצול מדומה
ן החיצוני הרימו את השפופרת של הטלפו. כדי לאותת לכם לענות לשיחה

בשעת בחירה בהגדרה זו יש להגדיר את תכונות .  כדי לענותTelולחצו על 
 ).ראו בעמודים הבאים (F/Tהשהיית הצלצול ומשך הצלצול 

 

2. FAX/TEL) F/T (
בשעת חיבור (

 )טלפון חיצוני

המשיבון יענה . ה שמאפשרת להשתמש במשיבון חיצוניזוהי ההגדרה היחיד
המכשיר מחפש צלילי , לאחר שהמשיבון החיצוני עונה לשיחה. לכל השיחות

ראו (הוא מדפיס את הודעת הפקס , אם המכשיר מזהה צלילי פקס. פקס
 ).לעיל)" TAD(חיבור משיבון חיצוני "בחלק 

 

3. TAD  
בשעת חיבור (

 )משיבון חיצוני

 אינן פועלות בשעת F/Tתכונות השהיית הצלצול ומשך הצלצול .  פועלת בשילוב עם משיבון חיצוני בלבדTADההגדרה 
 .בחירה במצב זה

. בחרו במצב זה אם אתם מקבלים שיחות טלפון רבות והודעות פקס מעטות
, אם תשמעו צלילי פקס. ות לכל השיחות בעצמכםבמצב זה עליכם לענ

 המתינו עד שהמכשיר יקבל את השיחה באופן אוטומטי ולאחר מכן נתקו 
  ").תכונת זיהוי פקסים"ראו בחלק (

4. MANUAL 
בשעת חיבור (

 )טלפון חיצוני
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 )Manualמצב (קליטה ידנית 
יש לענות לכל השיחות הנכנסות בעצמכם בעזרת טלפון , ) כבוייםF/T- וFaxהמחוונים (בשעת בחירה במצב הקליטה הידני 

 .Modeבחרו במצב זה באמצעות לחיצה על הלחצן . חיצוני
 .הטבלה הבאה מתארת אילו פעולות יש לבצע במצבים שונים בשעת בחירה במצב הקליטה הידני

 
 סוגי שיחות נכנסות שיש לבצעפעולות 

 שיחת טלפון רגילה .1 .דברו כרגיל
 כאשר תסיימו לשוחח והניחו את השפופרת של הטלפון Fax Startלחצו על 

 .החיצוני במקומה
 .Start גם השולח יצטרך ללחוץ על :הערה

 שיחת טלפון ובקשה לשידור פקס .2

 ...צלילי פקס .Fax Start. 3המתינו עד שהמכשיר יקבל את השיחה או לחצו על 
 

 הגדרת השהיית הצלצול
 או FAX ONLYהגדרת השהיית הצלצול קובעת את מספר הצלצולים שיישמעו לפני שהמכשיר יענה לשיחה במצבים 

FAX/TEL)  עבור מצב "ובחלק , בהמשך החוברת" הפעלה באמצעות טלפון חיצוני או טלפון שלוחה"ראו בחלקF/Tבלבד .(" 
 .Menu ,2 ,1 ,1לחצו על  
 ).01-04( כדי לבחור במספר הצלצולים לפני המענה לשיחה  או על לחצו על  
 . כאשר האפשרות המבוקשת מופיעה על הצגSetלחצו על  
 .Stop/Exitלחצו על  

 

 ) בלבדFax/Telמצב  (F/T מצב הגדרת משך הצלצול עבור
צלצול זה נשמע לאחר . עליכם להגדיר את משך הזמן שבו המכשיר ישמיע צלצול מדומה בשעת קבלת שיחה קולית

מכשירי .  שניות70 או 40, 30, 20הצלצול מושמע על ידי המכשיר בלבד במשך . הצלצול ההתחלתי של חברת הטלפונים
תוכלו לענות לשיחה בכל טלפון , עם זאת.  ישמיעו את הצלצול המדומה המיוחדטלפון אחרים שמחוברים לאותו קו לא

הפעלה באמצעות טלפון "ראו בחלק (שמחובר לאותו קו טלפון שאליו מחובר המכשיר ) שמחובר לשקע נפרד בקיר(שלוחה 
 ).בהמשך החוברת" חיצוני או טלפון שלוחה

 .Menu ,2 ,1 ,2לחצו על  
 .Setולאחר מכן לחצו על ,  כדי להגדיר את משך הצלצול שיאותת על שיחה קולית או על לחצו על  
 .Stop/Exitלחצו על  
ותו קו יצלצלו כל מכשירי הטלפון שמחוברים לא, )טלפון/פקס (F/Tבשעת קבלת שיחה כאשר המכשיר מוגדר למצב , כעת

 .בהתאם למספר הפעמים שהגדרתם בתכונת השהיית הצלצול
המכשיר ידפיס , אם השיחה היא שיחת פקס. המכשיר יקבל את השיחה ויקבע אם מדובר בשיחת פקס או בשיחה קולית

המכשיר יאותת לכם באמצעות צלצול מדומה שיושמע במשך הזמן שנקבע , אם זוהי שיחה קולית. את הודעת הפקס
 . כדי לענות לשיחהTelהרימו את השפופרת של הטלפון החיצוני ולאחר מכן לחצו על . F/Tבתכונת משך הצלצול 

 

 .המכשיר ימשיך לצלצל במשך הזמן שהוגדר, גם אם המתקשר מנתק במהלך השמעת הצלצול המדומה

 



  קליטת פקס27

 )בשעת שימוש בטלפון חיצוני או טלפון שלוחה(זיהוי פקסים 
 כאשר אתם עונים לשיחת פקס באמצעות טלפון חיצוני 51 או על Fax Startאין צורך ללחוץ על ,  זובשעת שימוש בתכונה

החזיקו את השפופרת של הטלפון החיצוני או טלפון השלוחה והמתינו במשך שניות . או טלפון שלוחה ושומעים צלילי פקס
צפצופי פקס בשפופרת של הטלפון החיצוני  תופיע על צג המכשיר או כאשר תשמעו RECEIVINGכאשר ההודעה . אחדות

 כדי ONבחרו במצב . הניחו את השפופרת והמכשיר יקלוט את הפקס, או טלפון השלוחה שמחוברים לשקע אחר בקיר
 .גם אם הרמתם את השפופרת של טלפון חיצוני או טלפון שלוחה, לאפשר למכשיר לקלוט שיחות פקס באופן אוטומטי

 בטלפון החיצוני או 51 או על Fax Startבאמצעות לחיצה על , ל את המכשיר בכוחות עצמכם כדי להפעיOFFבחרו במצב 
ראו ) (51- כדי להשתמש בMenu ,2 ,1 ,4 בתפריט ONיש להגדיר את תכונת ההפעלה מרחוק למצב (בטלפון השלוחה 

 ).בהמשך החוברת" הפעלה באמצעות טלפון חיצוני או טלפון שלוחה" בחלק 
 בטלפון 51הקישו את קוד ההפעלה מרחוק , הוי הפקסים אינה פועלת כתוצאה מתקלות בחיבור קווי הטלפוןאם תכונת זי

 .החיצוני או בטלפון השלוחה
 .Menu ,2 ,1 ,3לחצו על  
 .Set ולאחר מכן לחצו על OFF או ON במצבים  כדי לבחור או השתמשו בלחצנים  
 .Stop/Exitלחצו על  
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 קליטת פקס
 )הקטנה אוטומטית(הדפסת מסמכים נכנסים בהקטנה 

בלי , A4המכשיר מקטין מסמכים נכנסים באופן אוטומטי כדי להתאים אותם לגודל של נייר צילום , ONבשעת בחירה במצב 
 .קשר לגודל מסמך המקור

 .ניתן להפעיל את תכונת ההקטנה האוטומטית עבור שני המגשים, המגש התחתון האופציונלילאחר חיבור 
 

 .ניתן לרכוש את המגש התחתון בנפרד

 

 
 . הכיתוב הבא יופיע על הצג.Menu ,2 ,1 ,5לחצו על  

 ).OFFאו באפשרות  (ON כדי לבחור באפשרות  או השתמשו בלחצנים  
 . כאשר האפשרות המבוקשת מופיעה על הצגSetלחצו על  
 .Stop/Exitלחצו על  

 

 .ONשנו את ההגדרה למצב , בשעת קליטת פקסים שמפוצלים לשני עמודים

  
בשעת שימוש בתכונת ההקטנה האוטומטית כדי להקטין מסמכים נכנסים ולהתאים אותם לגודל של  

אם . מ" ס35ניתן לעשות זאת כל עוד אורכו של מסמך המקור אינו עולה על , דף אחד של נייר צילום
 דף הנתונים לא יוקטנו והמכשיר ימשיך את ההדפסה על, מ" ס35-אורכו של מסמך המקור גדול מ

 .נוסף
, אם המסמך הנכנס קטן יותר מנייר הצילום שלכם, בשעת שימוש בתכונת ההקטנה האוטומטית 

 .המכשיר לא יבצע הקטנה וידפיס את המסמך בגודלו המקורי
 

 הגדרת צפיפות ההדפסה
שאר ההגדרה החדשה תי. ניתן לשנות את הגדרת צפיפות ההדפסה, אם ההדפסות נראות בהירות מדי או כהות מדי

 .הגדרה זו מתייחסת גם לצפיפות ההדפסה של תכונת צילום המסמכים. בתוקף עד שתשנו אותה שוב
 .Menu ,2 ,1 ,7לחצו על  
הגדרת צפיפות ההדפסה , הלחצןבכל פעם שתלחצו על .  כדי לבחור בהגדרה המבוקשת או על לחצו על  

 .תשתנה להגדרה הבאה
 . כאשר ההגדרה המבוקשת תופיע על הצגSetלחצו על  
 .Stop/Exitלחצו על  

 



  קליטת פקס29

 קליטה לזיכרון
 .טענו נייר במגש הנייר. מופיעה על הצג" CHECK PAPER"ההודעה , כאשר מגש הנייר מתרוקן במהלך קליטת פקס

 
 ...ON מוגדרת למצב MEMORY RECEPTIONאם במצב זה התכונה 

הפקסים . בהתאם לנפח הזיכרון הפנוי, בזיכרון) ים(הנותר) ים(המכשיר ימשיך לקלוט את הפקס הנוכחי וישמור את העמוד
לאחר מכן המכשיר לא יענה באופן אוטומטי לשיחות פקס . הנכנסים הבאים יישמרו גם הם בזיכרון עד שהזיכרון יתמלא

 .טענו נייר חדש במגש הנייר,  כל הנתוניםכדי להדפיס את. נכנסות
 

 ...OFF מוגדרת למצב MEMORY RECEPTIONאם במצב זה התכונה 
המכשיר . בהתאם לנפח הזיכרון הפנוי, בזיכרון) ים(הנותר) ים(המכשיר ימשיך לקלוט את הפקס הנוכחי וישמור את העמוד

כדי להדפיס את . כן עד שתטענו נייר חדש במגש הניירלא יענה באופן אוטומטי לשיחות הפקס הנכנסות שיתקבלו לאחר מ
 .טענו נייר במגש הנייר, הודעת הפקס האחרונה שהתקבלה

 .Menu ,2 ,1 ,6לחצו על  
 כאשר האפשרות Setולחצו על , )OFFות או באפשר (ON כדי לבחור באפשרות  או השתמשו בלחצנים  

 .המבוקשת מופיעה על הצג
 .Stop/Exitלחצו על  

 

 הדפסת פקס מהזיכרון
תוכלו עדיין להדפיס הודעות פקס מזיכרון , אם הפעלתם את אחסון הפקס עבור תכונת האיחזור או ההעברה קדימה

 ).בהמשך החוברת" קסהגדרת אחסון הפ"ראו בחלק (המכשיר כאשר אתם נמצאים ליד המכשיר 
 .Menu ,2 ,5 ,4לחצו על  
 .Fax Startלחצו על  
 .Stop/Exitלחצו על , לאחר שכל הנתונים שנשמרו בזיכרון יודפסו 
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4 הפעלת טלפון קולי
  חיצוניביצוע שיחות באמצעות טלפון

ניתן לחייג מספרים בעזרת . תוכלו להשתמש במכשיר לביצוע שיחות טלפון רגילות, בשעת חיבור טלפון חיצוני למכשיר
 .תכונת החיפוש או לחצני המספרים, זיכרונות החיוג המהיר, לחצני החיוג בלחיצה אחת

 

ובחלק " בשרשרתחיוג "ראו בחלק (ניתן גם להשתמש בתכונת חיוג השרשרת או בתכונת ההשהיה 
 ).לעיל" השהיה"

 

 חיוג ידני באמצעות טלפון חיצוני
 .חיוג ידני משמעו הקשה ידנית של כל הספרות במספר הטלפון

 .הרימו את השפופרת של הטלפון החיצוני 
 .חייגו את המספר בעזרת לחצני המספרים, החיוגכאשר תשמעו את צליל  
 .הניחו את השפופרת של הטלפון החיצוני בחזרה במקומה, כדי לנתק את השיחה 

 

 חיפוש
שמירת מספרים לחיוג בלחיצה "ראו בחלק (ניתן לחפש שמות ששמרתם בזיכרונות החיוג בלחיצה אחת והחיוג המהיר 

 ).לעיל" שמירת מספרים לחיוג מהיר"ובחלק " אחת
 .הרימו את השפופרת של הטלפון החיצוני 
 . ולאחר מכן הקישו את האות הראשונה בשם המבוקש בעזרת לחצני המספריםSearch/Speed Dialלחצו על  
 .י סדר אלפביתי כדי לחפש את השמות לפ או על לחצו על  
 . כדי להתחיל בחיוגFax Startלחצו על , כאשר השם המבוקש יופיע על הצג 
 .הניחו את השפופרת במקומה, לאחר סיום השיחה 

 



  הפעלת טלפון קולי31

 חיוג בלחיצה אחת
 .צוניהרימו את השפופרת של הטלפון החי 
כדי . לחצו על לחצן החיוג המהיר שבו שמרתם את המספר שברצונכם להתקשר אליו, כאשר תשמעו את צליל החיוג 

 לחוץ ולחצו על לחצן החיוג בלחיצה אחת Shiftהחזיקו את הלחצן , 17-32להשתמש בזיכרונות החיוג המהיר 
 .המתאים

 .יצוני במקומההניחו את השפופרת של הטלפון הח, כדי לנתק את השיחה 
 

המכשיר ישמיע צליל התרעה , אם תנסו להשתמש בלחצן חיוג בלחיצה אחת שלא נשמר בו מספר
 .המכשיר יחזור לתצוגה הרגילה לאחר שתי שניות.  תופיע על הצגNOT ASSIGNEDוההודעה 

 

 חיוג מהיר
 .הרימו את השפופרת של הטלפון החיצוני 
 והקישו את המספר בן שלוש # ולאחר מכן לחצו על Search/Speed Dialלחצו על , כאשר תשמעו את צליל החיוג 

 ).לעיל" שמירת מספרים לחיוג מהיר"ראו בחלק (הספרות של זיכרון החיוג המהיר המבוקש 
 .פופרת של הטלפון החיצוני במקומההניחו את הש, כדי לנתק את השיחה 

 

 חיוג לפני הרמת השפופרת
תכונת החיפוש או לחצני , זיכרונות החיוג המהיר, בעזרת לחצני החיוג בלחיצה אחתחייגו את המספר בעזרת  

 .המספרים
 .ייגתם או השם שנשמר עבור מספר לחיוג בלחיצה אחת או מספר לחיוג מהיר יופיעו על הצגהמספר שאליו ח 
 .Fax Startלחצו על  
 . כאשר תשמעו את קולו של הצד השני מהרמקולTelהרימו את השפופרת של הטלפון החיצוני ולחצו על  

 

ע את קולו של הצד השני דרך ניתן לשמו,  לאחר החיוגFax Startבשעת ביצוע שיחה באמצעות לחיצה על 
 .אך הצד השני לא יוכל לשמוע אתכם עד שתרימו את השפופרת של הטלפון החיצוני, הרמקול

 
 .השיחה תתנתק, בטעות לפני שהרמתם את השפופרת של הטלפון החיצוני Telאם תלחצו על 
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 מתקפים/חיוג צלילים
, )לצורך ביצוע פעולות בנקאות בטלפון, לדוגמה(להשתמש בחיוג צלילים אם אתם מחוברים לשירות חיוג מתקפים ועליכם 

אינכם צריכים להשתמש בתכונה זו כדי לשלוח אותות , אם אתם מחוברים לשירות חיוג צלילים. פעלו לפי ההוראות הבאות
 .של חיוג צלילים

 .הרימו את השפופרת של הטלפון החיצוני וחייגו את המספר 
כל הספרות שתקישו לאחר מכן .  בלוח הבקרה של המכשיר#לחצו על , יש מספר כלשהוכאשר תתבקשו להק 

 .יישלחו אותות של חיוג צלילים
 .המכשיר יחזור למצב שירות מתקפים, כאשר תנתקו את השיחה 

 

 )Fax/Tel) F/Tמצב 
מכשיר יוכל לזהות אם ה,  בשעת חיבור המכשיר לקו שמחובר אליו גם מכשיר טלפון חיצוניFax/Telאם בחרתם במצב 

 ).לעיל" בחירת מצב הקליטה"ראו בחלק (שיחה נכנסת היא שיחת פקס או שיחת טלפון 
 

 Telשימוש בלחצן 
 .לחצן זה משמש לקבלת שיחת טלפון באמצעות הרמת השפופרת של טלפון חיצוני בשעת השמעת הצלצול המדומה

השפופרת של הטלפון החיצוני כדי לשמוע את קולו של הצד  כאשר אתם משוחחים באמצעות Telתוכלו ללחוץ על , כמו כן
 .השני דרך הרמקול של המכשיר מבלי שהצד השני יוכל לשמוע אתכם
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5 הדפסת דוחות
 הגדרת דוח השידור והיומן

 :כדי לבחור בהגדרות ההתחלתיות. דוח אימות השידור ומשך היומן: התפריט מכיל שני דוחות שדורשים הגדרה התחלתית

 

 .Menu ,2 ,4 ,1לחצו על 
  – וא –

 .Menu ,2 ,4 ,2לחצו על 

 

 )Xmit(התאמה אישית של דוח אימות השידור 
את , דוח זה כולל רשימה של השמות או מספרי הפקסים של הנמענים. ניתן להשתמש בדוח השידור כדי לאמת שידור פקס

 .ומציין האם השידור בוצע בהצלחה, שעת השידור ותאריך השידור
אם הכיתוב . הדוח מודפס באופן אוטומטי רק במקרה של שגיאה במהלך השידור, OFFאשר התכונה מוגדרת למצב כ

ERRORאם הדוח מציין שעליכם לבדוק עמודים מסוימים ולוודא שהם ניתנים . שדרו את המסמך מחדש,  מופיע בדוח
 .שדרו את העמודים מחדש, לקריאה

תוכלו לבחור . תזדקקו לתזכורת כדי לזהות כל שידור, קבועים לעתים קרובותאם אתם שולחים עמודים רבים ליעדים 
 . כדי שהדוח יכלול קטע מהעמוד הראשון של הודעת הפקסON+IMAGE או OFF+IMAGEבמצבים 

 .Menu ,2 ,4 ,1לחצו על  
 .ON+IMAGE או OFF ,OFF+IMAGE ,ONכדי לבחור במצבים   או על לחצו על  
 .Setלחצו על  
 .Stop/Exitלחצו על  

 

 הגדרת משך היומן
אם ). OFF ימים או 2/7,  שעות6/12/24,  פקסים50כל (ניתן להורות למכשיר להדפיס דוחות פעילות במרווחי זמן קבועים 

 .תוכלו להדפיס את הדוח באופן ידני באמצעות ביצוע הפעולות הבאות, OFFהגדרתם את המרווח למצב 
 .Menu ,2 ,4 ,2לחצו על  
 .Setכדי לבחור בהגדרה המבוקשת ולאחר מכן לחצו על   או על לחצו על  
() או על () לחצו על . המכשיר יבקש מכם לבחור יום בשבוע שממנו תתחיל הספירה,  ימים7אם בחרתם באפשרות  

 .Setכדי לבחור ביום המבוקש ולאחר מכן לחצו על 
 כדי לבחור 19:45הקישו , לדוגמה( שעות 24סה בפורמט של הקישו את השעה שבה ברצונכם להתחיל בהדפ 

 .Setולאחר מכן לחצו על , ) בערב7:45בשעה 
 .Stop/Exitלחצו על  

 



 34 5פרק 

 Reportsשימוש בלחצן 
 .ניתן לבחור באחת מתוך שש רשימות

 
 .רשימה של צעדי ההפעלה והתכונות הבסיסיים

 
כרונות החיוג בלחיצה אחת או רשימה של השמות והמספרים ששמורים בזי

  .לפי סדר מספרי, החיוג המהיר
 פירושו TX.  הודעות הפקס הנכנסות והיוצאות200היומן מכיל מידע על

  . פירושו קליטהRX, שידור
 .הדפסת דוח אימות השידור עבור פעולת השידור האחרונה

 
, GENERAL SETUP ,SETUP RECEIVEרשימת הגדרות התפריטים

SETUP SEND ,REPORT SETTING ,REMOTE FAX OPTו -
MISCELLANEOUS. 

 

 .Brotherניתן להדפיס טופס הזמנת אביזרים ולשלוח אותה לסוכן 

 
 

 כדי להדפיס דוח
 .Reportsלחצו על  
 .Setולאחר מכן לחצו על , כדי לבחור בדוח או ברשימה המבוקשים  או על לחצו על  

 – או –
 . כדי להדפיס את רשימת העזרה1לחצו על , לדוגמה.  המבוקשהקישו את מספר הדוח

 
 




