
 

 

 

 מדריך למשתמש
 

  Brotherמדפסת לייזר של
 
 
HL-1200(E) 
HL-1202(E) 
HL-1210W(E) 
HL-1212W 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 למשתמשים לקויי ראייה

 ."text-to-speech" ניתן לקרוא את המדריך באמצעות תוכנת קורא מסך

 
 

 
 . עליכם להגדיר את החומרה ולהתקין את מנהל ההתקן לפני שתוכלו להשתמש במכשיר

 .ניתן למצוא עותק מודפס בקופסה . להגדרת המכשיר" מדריך הגדרות מהיר"נא לקרוא את 
 .דריך למשתמש זה לפני השימוש במכשירנא לקרוא היטב מ

העדכונים האחרונים של מנהלי , לקבלת תמיכה במוצר http://support.brother.comנא לבקר באתר 
 ושאלות טכניות (FAQs)ותשובות לשאלות שכיחות , התקנים ותוכניות שירות

 
 .לא כל הדגמים זמינים בכל הארצות :הערה

 

 

 

 

 

 

  0גרסה תרגום מ
 בריטניה
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 Brotherמספרי 
  חשוב

 

 .נא לפנות לשירות לקוחות בארץ שבה קניתם את המכשיר, לסיוע טכני ותפעולי

 

 

 רישום המוצר שלכם

או שניתן לנוחותכם לרשום את המוצר החדש באופן היעיל ביותר באינטרנט ,  Brotherנא למלא את תעודת האחריות של
 :בכתובת

http://www.brother.com/registration 

 

 (שאלות שכיחות)ש "ש

ניתן  .שלכם תחת קורת גג אחת  Brotherמספק את כל השירותים הדרושים למכשיר  Brotherמרכז הפתרונות של
לקרוא שאלות שכיחות ועצות לאבחון ותיקון תקלות , התוכנות ותוכניות השירות האחרונים, להוריד את מנהלי ההתקנים

 .שלכם Brotherוללמוד כיצד להפיק את המרב ממוצר 

http://solutions.brother.com 

 .Brotherן לבדוק כאן את העדכונים של מנהלי ההתקנים של נית

 

 שירות לקוחות

 .המקומי שלכם Brotherלפרטי קשר על מפיץ  http://www.brother.comנא לבקר בכתובת 

 

 מרכזי שירות

פה פרטי כתובת ומספרי טלפון של מרכזי השירות באירו . המקומי שלכם Brotherפנו למפיץ , למרכזי שירות באירופה
 .על ידי בחירת הארץ שלכם /http://www.brother.com ניתן למצוא בתוך 

 

 

 כתובות באינטרנט

  Brother  :http://www.brother.comהאתר העולמי של

 :ועדכוני מנהלי התקנים ותוכניות שירות תמיכה במוצרים ושאלות טכניות, לשאלות שכיחות
http://support.brother.com 

 

  

 

 

 

http://www.brother.com/registration
http://support.brother.com/
http://www.brother.com/
http://www.brother.com/
http://www.brother.com/
http://support.brother.com/
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 ?מדריכים למשתמש והיכן ניתן למצוא אותם

 ?מה מצוי בו ?איזה מדריך
 ?היכן הוא נמצא

 .משתמשי מקינטוש Windowsמשתמשי 

מדריך בטיחות 
 המוצר

 .זה תחילה קראו מדריך
נא לקרוא את הוראות 
הבטיחות לפני הגדרת 

ראה  .במכשיר שלכם
מדריך זה לסימנים 
מסחריים והגבלות 

 .משפטיות

 

 

http://support.brother.com 

מדריך הגדרות 
 מהיר

פעלו על פי ההוראות 
להגדרת המכשיר שלכם 

והתקנת מנהלי 
ים והתוכנה ההתקנ

למערכת ההפעלה וסוג 
החיבור שאתם 

 .משתמשים בו

 

http://support.brother.com 

למדו על פעולות  מדריך למשתמש
החלפת , ההדפסה

אביזרים מתכלים 
נא  . ותחזוקה שוטפת

לעיין בעצות על אבחון 
 .ותיקון תקלות

 

http://support.brother.com 

http://support.brother.com 

מדריך למשתמש 
 ברשת

(HL-1210W(E)        
 (HL- 1212W-ו

מדריך זה מספק מידע 
מועיל על הגדרות רשת 

אלחוטית והגדרות 
אבטחה בעת שימוש 

ניתן  . Brotherבמכשיר 
למצוא גם מידע על 

פרוטוקולים נתמכים 
למכשיר שלכם ועצות 

מפורטות על אבחון 
 . ותיקון תקלות

 

http://support.brother.com 

http://support.brother.com 

מדריך 
קה סרי/הדפסה

ניידת באמצעות 
iPrint&Scan 

    Brotherשל

(HL-1210W(E) 
 (HL- 1212W-ו

המדריך מספק מידע 
מועיל על הדפסה 

מהמכשיר הנייד שלכם 
וסריקה ממכשיר 

Brother  למכשיר הנייד
שלכם במצב של חיבור 

 . ®Wi-Fiלרשת

http://support.brother.com 

 

 

 

 

 

http://support.brother.com/
http://support.brother.com/
http://support.brother.com/
http://support.brother.com/
http://support.brother.com/
http://support.brother.com/
http://support.brother.com/
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 שימוש בתיעוד

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

 סמלים ומוסכמות שנעשה בהם שימוש בתיעוד

 .אנו משתמשים בסמלים ובמוסכמות הבאים בכל חלקי המדריך למשתמש

 .ת בבני אדםאומרות לכם מה לעשות כדי למנוע פגיעה אפשריאזהרות  האזהר 

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

 .התנאים הנחוצים להתקנה או תנאי שימוש מיוחדים, מפרטות את סביבת ההפעלה הערות ההער

 
 . צלמיות איסורים מציינות פעולות שאסור לבצע

 
 .תצלמיות סיכוני חשמל מזהירות מפני סכנת התחשמלו

 
 . צלמיות סיכוני אש מזהירות אתכם מפני סכנת שריפה

 
 .החמים בחלקי המכשיר לגעת לא אתכם צלמיות המשטחים החמים מזהירות

  .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
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 Brother Utilities  (Windows®)גישה למשגר יישומים 

המותקנים על   Brotherא משגר יישומים המציע גישה נוחה לכל יישומייה  Brother Utilities תוכנית שירות
 .המכשיר שלכם

   (Windows® XP, Windows Vista®, Windows® 7, Windows Server® 2003, Windows Server® 
 (Windows Server® 2008 R2-ו 2008

 . All Programs > Brother >  Brother Utilities < (Start)לחצו על 

Windows® 8) ו- (Windows Server® 2012  

 .או משולחן העבודה  Startממסך  Brother Utilities הקישו או לחצו על  

(Windows® 8.1 ו-Windows Server® 2012 R2) 

-אם אתם משתמשים במכשיר מבוסס)  ולחצו   Startהעכבר לפינה השמאלית התחתונה של מסךהזיזו את 

 הקישו או לחצו על ,  Appsכאשר מופיע מסך (. Appsמלמטה להצגת מסך  Startהזיזו את מסך, מגע
(Brother Utilities.) 

 .בחרו את המכשיר שלכם 
 

 
 

 .בחרו את הפעולה שברצונכם להשתמש בה 

 

 



 

v 

 תוכן העניינים

 

 1 ............................................................................................................................... שיטות הדפסה      1

 1 ........................................................................................................................................ על המכשיר

 1 ........................................................................................................................ סקירה כללית של המכשיר

 2 ......................................................................................................................................... נייר מקובל

 2 ..................................................................................................................... נייר וחומרי הדפסה מומלצים

 2 ..................................................................................................................... קיבולת נייר של מגש הניירות

 3 ................................................................................................................................ צדדית-הדפסה דו

 3 .......................................................................................................... קווים מנחים להדפסה משני צידי הדף

 4 ............................................................................................................................ צדדית ידנית-הדפסה דו
 

 5 ......................................................................................................................... מנהל התקן ותוכנה      2

 5 ............................................................................................................................. מנהל התקן מדפסת

 5 ........................................................................................................................................ הדפסת מסמך

 6 ...................................................................................................................... הגדרות מנהל התקן מדפסת

Windows® ...................................................................................................................................... 7 

 7 ............................................................................................................ גישה להגדרות מנהל התקן הדפסת

 Windows® ................................................................................................... 7תכונות מנהל התקן המדפסת 

 Basic ........................................................................................................................................ 8לשונית 

 Advanced ............................................................................................................................... 14לשונית 

 Print Profiles ........................................................................................................................... 20לשונית 

 Device Settings ....................................................................................................................... 22לשונית

 23 ................................................................................................................................................ תמיכה

 24 ......................................................................................................... הסרת התקנת מנהל התקן המדפסת

 Status Monitor ............................................................................................................... 25תוכנית שירות 

 27 .......................................................................................................................................... מקינטוש

 27 ...................................................................................................... (מקינטוש)תכונות מנהל התקן מדפסת 

 27 ................................................................................................................ בחירת אפשרויות הגדרת עמוד

 34 ................................................................................................................... הסרת מנהל התקן המדפסת

 Status Monitor ............................................................................................................... 34תוכנית שירות 

 36 ............................................................................................................................................. תוכנה

 36 ............................. (בלבד( HL-1202(E)-ו Windows® HL-1200(E)דגמי )  Remote Printer Consoleתוכנת

 36 ....................................................................... (בלבד HL-1212W-ו HL-1210W(E)לדגמי )תוכנה לרשתות 
 

 73 ................................................................................................................................... מידע כללי      3

 37 ........................................................................................................................................ לוח בקרה

 37 .................................................................................................................................... נורות סימון מצב

 42 ............................................................................................................................... סימני קריאת שירות

 43 ................................................................................................................................. כיבוי/מקש הפעלה

 44 ................................................................................................................ הדפסת דף הגדרות מדפסת

 44 ..................................................................................................................... כיבוי/שימוש במקש הפעלה

 44 ................................................................................................................. שימוש במנהל התקן המדפסת

 45 ...............................................................................................................................תכונות אקולוגיות



 

vi 

 45 ........................................................................................................................................ חיסכון בטונר

 45 ............................................................................................................................................. זמן שינה

 45 .................................................................................................................................. מצב שינה עמוקה

 46 ....................................................................................................................................... כיבוי אוטומטי
 

 73 ..................................................................................................... א      אבחון ותיקון תקלות ומידע נוסף

 47 ............................................................................................................................... אביזרים מתכלים

 48 ..................................................................................................................................... הגדרת טונר

 44 .................................................................................................................................... איתור הבעיה

 Status Monitor ............................................................................................... 50הודעות שגיאה בתוכנת 

 51 ........................................................................................................................ שיפור איכות ההדפסה

 55 ..................................................................................................................................... תקיעות נייר

 54 .......................................................................................... אם אתם נתקלים בקשיים עם המכשיר שלכם

 61 ......................................................................................................................... ניקוי ובדיקת המכשיר

 62 .............................................................................................................................. מידע על המכשיר

 62 ............................................................................................................................. הגדרות ברירת מחדל
 

 47 ....................................................................................................................................... ב     מפרטים

 64 ................................................................................................................................................ כללי

 67 ................................................................................................................................... חומרי הדפסה

 68 .................................................................................................................. מידע חשוב על בחירת נייר

 64 ........................................................................................................................................... מדפסת

 70 ..................................................................... (בלבדHL- 1212W -ו HL-1210W(E)בדגמי ( )ם"רת)רשת 

 

 

 

 

 

 



 

1 

 שיטות הדפסה       1
 

 על המכשיר

 סקירה כללית של המכשיר

 

 

 

 מכסה עליון 1

 לוח בקרה 2

 (כנף תמיכה)כנף תמיכה של מגש הפלט הפונה כלפי מטה  3

 מגש ניירות 4

 USBיציאת  5

  הערה
 

לפונקציות מקש  .37מ "בע נורות סימון מצב ראה, לפרטים כיצד נורות סימון המצב מציגות את הסטאטוס של המכשיר
 .43מ "בע כיבוי/מקש הפעלהראה , כיבוי/הפעלה
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 נייר מקובל

 . איכות ההדפסה עשויה להשתנות על פי סוג הנייר שאתם משתמשים בו

 : נא לפעול על פי ההוראות הבאות, להשגת התוצאות הטובות ביותר

 בעת ובעונה אחת כי הדבר עלול לגרום לתקיעות נייר או לבעיות הזנה תשימו סוגי נייר שונים במגש הניירות אל . 

 יש לבחור את אותו גודל הנייר מיישום התוכנה שלכם כנייר במגש הניירות, להדפסה תקינה . 

 יש להימנע מלגעת במשטח המודפס של הנייר מיד לאחר ההדפסה . 

 לוודא שהנייר אכן מתאים נסו קודם כמות קטנה כדי, לפני קניית כמות גדולה של נייר . 

 

 נייר וחומרי הדפסה מומלצים
 

 פריט סוג נייר

 Xerox, ר"מ/'גר Xerox Premier TCF- 80  נייר רגיל
Business  - 80 ר"מ/'גר 

 ר"מ/'גר 80 -לבן   Steinbeis Evolution נייר ממוחזר

 

 קיבולת נייר של מגש הניירות
 

 ל ניירמשק דפים' מס  סוגי נייר גודל נייר

A4, Letter, Legal, 
Folio 1,A5 A5 ( קצה

 B5, Executive, (ארוך

 ר"מ/'גר 65-105 ר"מ/'גר 80דפים  150עד  נייר רגיל ונייר ממוחזר

1    
 מ"מ x 330.2 215.9הוא  Folioגודל 
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 צדדית-הדפסה דו

  .צדדית-סופקים מאפשרים הדפסה דומנהלי התקן המדפסת המ

 33מ "בע צדדית-הדפסה דוו ®Windows-ל 11מ "בע חוברת/צדדית-הדפסה דוראה , למידע נוסף על בחירת הגדרות
 .למקינטוש

 קווים מנחים להדפסה משני צידי הדף

 הוא עשוי להתקמט, אם הנייר דק. 

 החליפו אותו, אם הנייר ממשיך להסתלסל . ותישרו אותו ושימו אותו בחזרה במגש הנייר, אם הנייר מסתלסל . 

 אם הנייר ממשיך להסתלסל .הוציאו את הנייר ויישרו אותו .יתכן כי הוא מסתלסל, אם הנייר אינו מוזן כהלכה ,
 . החליפו אותו

 במקרה ) .יתכן שיופיעו תקיעות נייר או איכות הדפסה ירודה, צדדית הידנית-בעת שימוש בפונקצית ההדפסה הדו
מ "בע שיפור איכות ההדפסהראה , במקרה של בעיית איכות הדפסה .55מ "בע תקיעות ניירראה , תקיעת ניר של
51.) 
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 צדדית ידנית-הדפסה דו

 .33מ "בע צדדית ידנית-הדפסה דוראה , אם אתם משתמשים במנהל התקן מדפסת של מקינטוש

 ®Windowsקן מדפסת צדדית ידנית עם מנהל הת-הדפסה דו

 בחרו את ההגדרות הבאות מכל רשימה נפתחת של מנהל התקן המדפסת 

 Paper Size (גודל נייר) 

 . אתם יכולים להשתמש בכל גדלי הנייר המצוינים למגש שאתם משתמשים בו

 Media Type (סוג חומר הדפסה) 

 . משים בואתם יכולים להשתמש בכל סוגי חומרי ההדפסה המצוינים למגש שאתם משת

 2-sided/Booklet (חוברת/צדדית-העתקה דו)  

 .sided (Manual)-2בחרו 

 2-sided Type in 2-sided Settings (צדדית-צדדית בהגדרות הדפסה דו-סוג הדפסה דו) 

 .11מ "בע חוברת/צדדית-הדפסה דוראה  יש ארבע אפשרויות לכל כיוון

 Binding Offset in 2-sided Settings (צדדית-כה בהגדרות הדפסה דוהיסט לכרי) 

 .11מ "בע חוברת/צדדית-הדפסה דוראה  . ניתן לציין את ההיסט לכריכה

 . 2ה בפרק מנהל התקן ותוכנראה , להגדרות אחרות

, לאחר מכן . המכשיר ידפיס קודם את כל העמודים הזוגיים מצד אחד של הדף . שליחת נתוני ההדפסה למכשיר 
 .זוגיים-להכניס שוב את הנייר להדפסת העמודים האי( בהודעת חלון צץ)לכם  מורה ®Windowsמנהל התקן 

  הערה
 

 . נייר דק או עבה מאוד אינו מומלץ . שאם לא כן עלולה להיגרם תקיעת נייר, ישרו אותו היטב, לפני הכנסת הנייר מחדש
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 מנהל התקן ותוכנה       2
 

 מנהל התקן מדפסת

התקן מדפסת הוא תוכנה המתרגמת נתונים מהפורמט שנעשה בו שימוש על ידי המחשב לפורמט הנדרש  מנהל
 (.PDL)פורמט זה הוא שפת תיאור עמוד , בדרך כלל .למדפסת ספציפית

מצויים בתקליטור המצורף ושל מקינטוש במרכז הפתרונות  ®Windowsמנהלי התקן המדפסת לגרסאות הנתמכות של 
מדריך "התקינו את מנהלי התקן המדפסת על פי השלבים ב .http://solutions.brother.comתובת בכ Brotherשל 

ומקינטוש ממרכז הפתרונות של  ®Windowsניתן להוריד את מנהלי התקן המדפסת האחרונים של  ".ההגדרות המהיר
Brother בכתובת 

http://solutions.brother.com. 

 ®Windows-ל 

  מנהל התקן מדפסתWindows® (מנהל התקן המדפסת המתאים ביותר למוצר זה) 

 Macintosh-ל

  (מנהל התקן המדפסת המתאים ביותר למוצר זה)מנהל התקן מדפסת מקינטוש 

 2 1ללינוקס

  מנהל התקן מדפסתLPR 

  מנהל התקן מדפסתCUPS  
1 

או להשתמש  rother.com/http://solutions.bנא לבקר בדף הדגם שלכם בכתובת , למידע נוסף ולהורדת מנהל התקן המדפסת ללינוקס
 .בקישור על התקליטור המצורף

2 
 . יתכן כי מנהל ההתקן לא יהיה זמין או יופץ לאחר ההשקה הראשונית של הדגם שלכם, על פי הפצות לינוקס

 

 הדפסת מסמך 

ירות מגש הני . הוא מתחיל להדפיס על ידי משיכת נייר ממגש הניירות, כאשר המכשיר מקבל נתונים מהמחשב שלכם
 (2מ "בע קיבולת נייר של מגש הניירותראה ) . יכול להזין למכשיר נייר רגיל ונייר ממוחזר

 . מהיישום שלכם(  (Printבחרו את פקודת ההדפסה 

כאשר )  Brother HL-XXXX seriesבחרו, אם מנהלי התקן מדפסת אחרים מותקנים על המחשב שלכם
XXXX  סת שלכם מתפריט ההגדרותכמנהל התקן המדפ( הוא שם הדגם שלכםPrint  אוPrint Settings  

 . להתחלת ההדפסה  Printאו  OKואז לחצו על, ביישום התוכנה שלכם

 .תהבהב  Readyנורת סימון מצב . המחשב שלכם שולח את הנתונים למכשיר 

 .מפסיקה להבהב Readyנורת סימון מצב , כאשר המכשיר מסיים להדפיס את כל העבודות 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://solutions.brother.com/
http://solutions.brother.com/
http://solutions.brother.com/
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  הערה
 

 ניתן לבחור את גודל וכיוון הנייר בתוכנת היישום שלכם . 

 בחרו בנייר הגדול ביותר הבא, אם תוכנת היישום שלכם אינה תומכת בגודל הנייר הרגיל שאתם משתמשים בו . 

 אז התאימו את שטח ההדפסה על ידי שינוי השוליים מימין ומשמאל בתוכנת היישום שלכם . 

 

 מנהל התקן מדפסתהגדרות 

 : ניתן לשנות את הגדרות המדפסת הבאות כאשר אתם מדפיסים מהמחשב שלכם

 Paper Size (גודל נייר) 

 Orientation (כיוון הדפסה) 

 Copies (עותקים) 

 Media Type (סוג חומר הדפסה) 

 Print Quality (לדגמי ( )איכות הדפסהFor HL-1200(E) ו-HL-1202(E)) 

 (HL- 1212W-ו HL-1210W(E)לדגמי )רזולוציה 

 Print Settings (הגדרות הדפסה) 

 Multiple Page (מספר דפים) 

 2-sided/Booklet (חוברת/צדדית-העתקה דו) 

 Print Preview (תצוגה מקדימה של הדפסה) 

 Scaling (סילום) 

 Reverse Print (הדפסה הפוכה) 

 Use Watermark (שימוש בסימן מים) 

 Header-Footer Print(כותרת תחתונה-הדפסת כותרת עליונה ) 

 Toner Save Mode (מצב חיסכון בטונר) 

 Administrator (מנהל מערכת) 

 Density Adjustment (התאמת צפיפות) 

 Improve Print Output (שיפור פלט הדפסה) 

 Skip Blank Page (דילוג על דפים ריקים) 

 Print Text in Black (הדפסת טקסט בשחור) 

 Print Archive (ארכיון הדפסה) 

 Print Profile (פרופיל הדפסה) 
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Windows® 

 גישה להגדרות מנהל התקן הדפסת
 

 ( Windows Server® 2003-ו  For Windows® XP-ל) 

 .Printers and Faxes ולאחר מכן על   Startלחצו על 

 (Windows Server® 2008-ו ®Windows Vista -ל)

 .Printersולאחר מכן על  Control Panel, Hardware and Sound, (Start) לחצו על לחצן 

 (Windows Server® 2008 R2-ו Windows® 7-ל)

 .Devices and Printersולאחר מכן על , (Start) לחצו על לחצן 

 (Windows® 8-ל)

לחצו על , כאשר מופיע סרגל התפריט .ל שולחן העבודה שלכםהזיזו את העכבר לפינה הימנית התחתונה ש
Settings , ואז לחצו עלControl Panel. בקבוצתHardware and Sound  ,לחצו עלView devices and 
printers . 

 (Windows Server® 2012 R2-ו Windows® 2012-ל)

לחצו על , שר מופיע סרגל התפריטכא .הזיזו את העכבר לפינה הימנית התחתונה של שולחן העבודה שלכם
Settings , ואז לחצו עלControl Panel. בקבוצתHardware  , לחצו עלView devices and printers . 

הוא שם הדגם   XXXXכאשר)  Brother HL-XXXX seriesלחצו עם המקש הימני של העכבר על צלמית 
על המסך  . בעת הצורך  Brother HL-XXXX series-ו Printer properties (Properties)ובחרו ( שלכם

 . printer propertiesשיח-תופיע תיבת הדו

  .  Preferences...(Printing Preferences...)ואז לחצו על ,  Generalלחצו על לשונית 

 

 ®Windowsתכונות מנהל התקן המדפסת 

 .במנהל התקן המדפסת Helpראה קובץ , למידע נוסף

  הערה
 

  המסכים בסעיף זה הם שלWindows® 7 . המסכים על המחשב האישי שלכם עשויים להשתנות על פי מערכת
 .ההפעלה

 7מ "בע גישה להגדרות מנהל התקן המדפסתראה , לגישה להגדרות מנהל התקן המדפסת. 
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 Basicלשונית 

 .Basicשבצד השמאלי של כרטיסיית  אתם יכולים גם לשנות הגדרות מתווה הדף באמצעות לחיצה על האיור

 

 Print-ו 2Resolutionאו  1Paper Size, Orientation, Copies, Media Type, Print Qualityבחרו  
Settings  (1.) 

 sided / Booklet  (2)-2-ו  Multiple Pageבחרו 

 (.3)אשרו את הגדרותיכם הנוכחיות בחלון  

                                                                                  . גדרות שבחרתםכדי להחיל את הה OKלחצו על  
 .OKולאחר מכן על , Defaultלחצו על , כדי לשוב להגדרות ברירת המחדל

1    
 HL-1202(E)-ו  HL-1200(E)לדגמי 

2    
 HL- 1212W-ו HL-1210W(E)לדגמי 

  הערה
 

 Print Preview  (4.)סמנו את תיבת הסימון, צפות בתצוגה מקדימה של המסמך שלכם לפני ההדפסהאם ברצונכם ל

 גודל נייר

 .בחרו מתיבת הרשימה הנפתחת את גודל הנייר שאתם משתמשים בו
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 כיוון הדפסה

 (.לאורך או לרוחב)מגדירה את כיוון הדפסת המסמך   Orientationבחירת 

 (אופקי)לרוחב  (אנכי)לאורך 

 

 

 עותקים

 .מגדירה את מספר העותקים להדפסה  copiesבחירת

 Collate (איסוף) 

יודפס עותק אחד שלם של המסמך שלכם ולאחר מכן יודפס המסמך שנית , Collateכאשר נבחרה תיבת הסימון 
לפני  כל עמוד יודפס בכל מספר עותקים שנבחר, לא נבחרה Collateאם תיבת הסימון  .במספר העותקים שבחרתם

 .הדפסת העמוד הבא של המסמך

 לא נבחרה Collateתיבת סימון  נבחרה Collateתיבת סימון 

  

 

 סוג חומר הדפסה

בחרו את סוג חומר ההדפסה , לאיכות ההדפסה הטובה ביותר : ניתן להשתמש בחומרי ההדפסה הבאים במכשיר שלכם
 . שברצונכם להשתמש בו

 Plain Paper (נייר רגיל ) 

 Recycled Paper (נייר ממוחזר) 
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Print Quality (לדגמי ( )איכות הדפסהFor HL-1200(E) ו-HL-1202(E)) 

 : אתם יכולים לשנות את איכות ההדפסה כך

 Draft (טיוטה) 

 Normal (רגיל) 

 Fine (משופר) 

 (HL- 1212W-ו HL-1210W(E)לדגמי )רזולוציה 

 : אתם יכולים לשנות את הרזולוציה כך

 300 dpi 

 600 dpi 

 HQ 1200 

 

 הגדרות הדפסה

 : אתם יכולים לשנות את הגדרות ההדפסה כך

 Graphics (גרפיקות) 

 .זהו המצב הטוב ביותר להדפסת מסמכים עם גרפיקות

 Text (טקסט) 

 . זהו המצב הטוב ביותר להדפסת מסמכי טקסט

 Manual (ידני) 

אתם יכולים  ....Manual Settingsעל לחצן  ולחיצה Manualאתם יכולים לשנות את ההגדרות ידנית באמצעות בחירת 
 .ניגודיות והגדרות אחרות, להגדיר בהירות

 

Multiple Page (מספר דפים) 

בחירת מספר דפים עשויה להקטין את גודל התמונה של הדף ולאפשר את הדפסתם של עמודים רבים על גיליון נייר 
 .ונות נייר רביםאחד או להגדיל את גודל התמונה להדפסת עמוד אחד על גילי

 Page Order (סדר עמודים) 

 .ניתן לבחור את סדר העמודים מתוך הרשימה הנפתחת, N in 1כאשר נבחרת אפשרות 

 Border Line (קו גבול) 

אתם יכולים לבחור בקו גבול  Multiple Pageבאמצעות תכונת , בעת הדפסת עמודים רבים על גיליון נייר אחד
 .לא קו גבול כלל סביב כל עמוד על גיליון הניירקו גבול מקווקוו או ל, רציף

 Print cut-out line (הדפסת קו חתוך) 

אפשרות זו מאפשרת לכם  .  Print cut-out lineניתן לבחור באפשרות ,  in NxN 1כאשר נבחרת אפשרות
 . להדפיס קו חתוך חיוור סביב השטח הניתן להדפסה
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 חוברת/צדדית-הדפסה דו

 .השתמשו בפונקציה זו, צדדית-ס חוברת או לבצע הדפסה דוכאשר ברצונכם להדפי

 Non (ללא) 

 . צדדית-השבתת הדפסה דו

 2-sided (Manual)((ידנית)צדדית -הדפסה דו) 

 . השתמשו באפשרות זו, צדדית-כאשר ברצונכם לבצע הדפסה דו

 2-sided (Manual) ((ידנית)צדדית -הדפסה דו) 

לאחר מכן מנהל התקן המדפסת יעצור ויציג את ההוראות הדרושות  . וגייםהמכשיר מדפיס קודם את כל העמודים הז
 .  זוגיים-יודפסו העמודים האי OKכאשר אתם לוחצים על  .לטעינה מחדש של הנייר

ניתן לבחור  . נהיה זמין לבחירה ...sided Settings-2לחצן , sided (Manual)-2או  sided-2כאשר אתם בוחרים 
 .  sided Settings-2שיח-בתיבת הדו מבין ההגדרות הבאות

 2-sided Type (צדדית-סוג הדפסה דו) 

 . צדדית הזמינים לכל כיוון-יש ארבעה סוגי כיוון כריכת הדפסה דו

 לאורך

 (תחתון)קצה קצר  (עליון)קצה קצר  (ימין)קצה ארוך  (שמאל)קצה ארוך 

  

  

     לרוחב

 (שמאל)קצה קצר  (ימין)ה קצר קצ (תחתון)קצה ארוך  (עליון)קצה ארוך 

  

  

 Binding Offset (היסט כריכה) 

 .אתם יכולים גם לציין את ההיסט לכריכה באינטשים או במילימטרים, Binding Offsetאם תסמנו את אפשרות 
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  Booklet (Manual)(חוברת ידני) 

אפשרות זו תארגן את ; דדיתצ-השתמשו באפשרות זו להדפסת מסמך בפורמט של חוברת באמצעות הדפסה דו
המסמך על פי מספר העמודים הנכון כדי לאפשר לכם לקפל את פלט ההדפסה באמצע ללא צורך לשנות את סדר 

 . מספרי העמודים

 Bookelt (Manual) ( (ידני)חוברת) 

לאחר מכן מנהל התקן המדפסת יעצור ויציג את ההוראות  . המכשיר מדפיס קודם את כל העמודים הזוגיים
 .  זוגיים-יודפסו העמודים האי OKכאשר אתם לוחצים על  .הדרושות לטעינה מחדש של הנייר

ניתן לבחור מבין ההגדרות  . נהיה זמין לבחירה ...sided Settings-2לחצן , Booklet (Manual)כאשר אתם בוחרים 
 .  sided Settings-2שיח-הבאות בתיבת הדו

 2-sided Type (צדדית-סוג הדפסה דו) 

 . צדדית הזמינים לכל כיוון-יש שני סוגי כיוון כריכת הדפסה דו

 לאורך
 כריכה משמאל

 
 כריכה מימין

 לרוחב
 כריכה למעלה

 
 כריכה למטה 

  
  

  שיטת הדפסת חוברת 

 :Divide into Setsכאשר נבחר 

ת לכם לקפל ומאפשר, אפשרות זו מאפשרת לכם להדפיס את החוברת כולה בסטים של חוברות אישיות קטנות
אתם יכולים לציין את מספר  . את החוברות האישיות הקטנות במרכז ללא צורך לשנות את סדר מספרי העמודים

אפשרות זו יכולה לסייע לכם בעת קיפול חוברת מודפסת עם מספר . 15עד  1-מ, הדפים בכל חוברת קטנה
 . עמודים גדול

 Binding Offset (היסט כריכה) 

 .אתם יכולים גם לציין את ההיסט לכריכה באינטשים או במילימטרים, Binding Offset אם תסמנו את אפשרות
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 תצוגה מקדימה של הדפסה

חלון הצפייה   Print Preview,על ידי בחירת תיבת הסימון . ניתן לצפות בתצוגה מקדימה של מסמך לפני הדפסתו
 .בתצוגה מקדימה של הדפסה ייפתח לפני תחילת ההדפסה

 

 ימת העמודיםאזור רש 1

תצוגה , אם בחרתם עמוד ברשימה זו . אזור רשימת העמודים מציג את מספרי העמודים לעמודים שיודפסו בפועל
 . מקדימה של תוצאות ההדפסה תוצג באזור התצוגה המקדימה

 . בטלו את הבחירה בתיבת הסימון, אם אינכם רוצים להדפיס עמוד

 אזור תצוגה מקדימה 2

 .מציג תצוגה מקדימה של תוצאות ההדפסה לעמודים שנבחרו באזור רשימת העמודיםאזור התצוגה המקדימה 

  הערה
 

לא ניתן להשתמש , בהגדרות מנהל התקן המדפסת  Booklet (Manual)או   sided (Manual)-2אם בחרתם
 . בפונקצית התצוגה המקדימה של הדפסה
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 Advancedלשונית 

 

 :שונית באמצעות לחיצה על אחת מאפשרויות הבחירה הבאותשנו את הגדרות הל

 Scaling(1( )סילום) 

 Reverse Print (2( )הדפסה הפוכה) 

 Use Watermark (7( )שימוש בסימן מים) 

  Header-Footer Print(7( )כותרת תחתונה-הדפסת כותרת עליונה) 

 Toner Save Mode (5( )מצב חיסכון בטונר) 

 Administrator (4( )מנהל מערכת) 

 Other Print Options (3( )אפשרויות הדפסה אחרות) 

                                                                                                                                                    סילום
 אתם יכולים לשנות את סילום התמונה המודפסת

 הדפסה הפוכה
 . להפיכת הנתונים מלמעלה למטה  Reverse Printסמנו

 שימוש בסימן מים
אתם יכולים לבחור באחד מסימני המים המוגדרים  .אתם יכולים להוסיף לוגו או טקסט למסמכים שלכם בצורת סימן מים

ואז לחצו על לחצן  Use Watermarkסמנו את  .ת או טקסט שיצרתםאו להשתמש בקובץ מפת סיביו, מראש
Settings... . 
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 הגדרות סימן מים

 

 בחירת סימן מים 

 .בחרו סימן מים לשימוש

 Use Imageאו  Use Textואז בחרו, להוספת הגדרות סימן המים  Addלחצו על לחצן, ליצירת סימון מים מקורי
File   בתוךWatermark Style. 
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 Title (כותרת)                                                                                                                                               
 . הזינו כותרת מתאימה בתוך השדה

 Text (טקסט)                                                                                                                                  
 Darkness . 2-ו  Font, Style, Sizeואז בחרו  Textהקלידו את טקסט סימן המים שלכם לתוך תיבת 

 Image File (קובץ תמונה)                                                                                                              
לחיפוש   Browseאו לחצו על,  Fileהזינו את שם הקובץ והמיקום של תמונת מפת הסיביות שלכם בתיבת

 .ניתן גם להגדיר את גודל הסילום של התמונה .הקובץ

 Position (מיקום)                                                                                                                     
 . השתמשו בהגדרה זו אם ברצונכם לשלוט במיקום סימן המים על הדף

 Bring To Front (להביא קדימה) 

 . אפשרות זו תשים את התווים או התמונה הנבחרים על גבי המסמך המודפס שלכם

 In Outline Text (קו מתאר של טקסט) 

אפשרות זו זמינה עם בחירת סימן  . אם ברצונכם להדפיס אך ורק קו מתאר של סימן המים  In Outline Textסמנו
 . מים עם טקסט

 Custom Settings (הגדרות בהתאמה אישית) 

 .ניתן לבחור את סימן המים שיודפס על העמוד הראשונים או על עמודים אחרים

 Header-Footer Print (נהכותרת תחתו-הדפסת כותרת עליונה ) 

היא תדפיס את התאריך והזמן על המסמך משעון המחשב שלכם ואת שם המשתמש , כאשר תכונה זו מאופשרת
אתם יכולים להתאים את המידע , Settingבאמצעות לחיצה על  .להתחברות למחשב האישי או הטקסט שהזנתם

 .לפי העדפתכם האישית

 ID Print (הדפסת זיהוי) 

 Customאם בחרתם  . דפס שם המשתמש להתחברות למחשב האישי שלכםיו, Login User Nameאם בחרתם 
 .יודפס הטקסט שהזנתם, Customוהזנתם את הטקסט בתיבת העריכה 

 מצב חיסכון בטונר

ההדפסה נראית , Onלמצב  Toner Save Modeכאשר אתם מגדירים  .אתם יכולים לחסוך בטונר באמצעות תכונה זו
 .בהירה יותר

 .Offל היא הגדרת ברירת המחד

  הערה
 

  אנו לא ממליצים עלToner Save Mode להדפסת תצלומים או תמונות בסקלה אפורה. 

 מצב חיסכון בטונר אינו זמין כאשר נבחרת הגדרתFine  או  1באיכות הדפסהHQ 1200 2ברזולוציה. 

1 
 HL-1202(E)-ו  HL-1200(E)לדגמי 

2 
 HL-1212W-ו HL-1210W(E)לדגמי 
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 תמנהל מערכ

 . למנהלי מערכת סמכות להגביל את הגישה לפונקציות כגון סילום וסימן מים

 

 Password (סיסמה) 

 . הזינו את הסיסמה בתיבה זו

  הערה
 

 .לשינוי הסיסמה  ...Set Passwordלחצו

 Copies Lock (נעילת עותקים) 

 . נעלו את בחירת מספר העותקים למניעת הדפסת עותקים רבים

 Multiple Page & Scaling Lock (נעילת מספר עמודים וסילום) 

 . נעילת הגדרת הסילום והגדרת מספר עמודים

 Watermark Lock (נעילת סימן מים) 

 . נעילת ההגדרות הנוכחיות של אפשרות סימן מים למניעת שינויים

 Header-Footer Print Lock ) כותרת תחתונה-עילת הדפסת כותרת עליונהנ ) 

 . כותרת תחתונה למניעת שינויים-נעילת ההגדרות הנוכחיות של אפשרות הדפסת כותרת עליונה
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 אפשרויות הדפסה אחרות

 

 :אתם יכולים להגדיר את התכונות הבאות בפונקצית המדפסת

 Density Adjustment (התאמת צפיפות) 

  Improve Print Output (פור פלט הדפסהשי) 

 Skip Blank Page (דילוג על דפים ריקים) 

 Print Text in Black (הדפסת טקסט בשחור) 

 Print Archive (ארכיון הדפסה) 

                                                                                                                                           התאמת צפיפות
 .הגדלת או הקטנת צפיפות ההדפסה

                                                                                                                                           שיפור פלט הדפסה
 .תכונה זו מאפשרת לכם לשפר בעיית איכות הדפסה

 Reduce Paper Curl (הפחתת הסתלסלות נייר) 

 .ניתן להפחית את הסתלסלות הנייר, אם אתם בוחרים בהגדרה זו

 .אינכם צריכים לבחור בהגדרה זו, אם אתם מדפיסים רק כמה דפים

  הערה
 

 . פעולה זו תוריד את טמפרטורת תהליך הקיבוע של המכשיר

 Improve Toner Fixing (שיפור קיבוע הטונר) 

 .ניתן לשפר את יכולות קיבוע הטונר, וחרים בהגדרה זואם אתם ב
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  הערה 
 

 . פעולה זו תעלה את טמפרטורת תהליך הקיבוע של המכשיר

 דילוג על דפים ריקים
 . מנהל התקן המדפסת מאתר אוטומטית דפים ריקים ומוציא אותם מהדפסה, מסומן Skip Blank Pageאם 

  הערה 
 

 : ה פועלת כאשר נבחרו האפשרויות הבאותתכונה זו אינ

 שימוש בסימן מים 

 כותרת תחתונה -הדפסת כותרת עליונה 

 Nin1 1-ו in NxN  בהגדרת מספר עמודים 

 חוברת-צדדית-והדפסה דו( ידנית)חוברת , (ידנית)צדדית -הדפסה דו 

 תצוגה מקדימה של הדפסה 

 הדפסת טקסט בשחור
 . פונקציה זו מאפשרת להדפיס את כל הטקסט בשחור במקום בסקאלה אפורה

  הערה 
 

 . פונקציה זו עשויה שלא לפעול עם תווים מסוימים

 ארכיון הדפסה
נה ימי  File Sizeהזיזו את מחוון, לשינוי גודל הקובץ . במחשב שלכם PDFניתן לשמור עותק של התדפיס שלכם כקובץ 

 . הרזולוציה מוגדרת על פי גודל הקובץ .או שמאלה

  הערה 
 

 .יתכן שזמן ההמתנה לפני שהמכשיר מתחיל להדפיס יהיה ארוך יותר, כאשר תכונה זו מופעלת
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  Print Profilesלשונית 

Print Profiles  ה מהירה לתצורות הדפסה שנעשה הן הגדרות מוגדרות מראש הניתנות לעריכה שנועדו לספק גיש
 . בהן שימוש תכוף

 

 Print profile list box (1( )תיבת רשימה של הדפסת פרופיל) 

 Delete Profile (2( )מחיקת פרופיל) 

 Always show Print Profiles tab first (הצג תמיד קודם את לשוניתPrint Profiles ( )7) 

 Add Profile (7( )הוספת פרופיל) 

 Current print profile view (5( )תצוגת פרופיל הדפסה נוכחי) 

 .בחרו את הפרופיל שלכם מתיבת רשימת פרופילי ההדפסה 

 Always show Printסמנו את לשונית, בקדמת החלון בהדפסה הבאה  Print Profilesלהצגת לשונית 
Profiles tab first. 

 .כדי להחיל את הפרופיל שבחרתם OKלחצו על  

 וספת פרופילה

פרופילים חדשים עם ההגדרות  20הוסיפו עד  .Add Profileמופיעה על ידי לחיצה על   Add Profileשיח-תיבת הדו
 . המועדפות עליכם

 .Nameהזינו את הכותרת הרצויה בתוך  

 .OKבחרו צלמית שברצונכם להשתמש בה מרשימת הצלמיות ולחצו על  

 .דו השמאלי של חלון מנהל התקן המדפסת יישמרו בזיכרוןההגדרות הנוכחיות המוצגות בצ 
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 מחיקת פרופיל

ניתן למחוק כל אחד מהפרופילים  . Delete Profileמופיעה על ידי לחיצה על  Delete Profileשיח-תיבת הדו
 .שהוספתם

 .בחרו את הפרופיל שלכם מתיבת רשימת פרופילי ההדפסה 

 .Deleteלחצו על  

 .Yesלחצו על  

 .הפרופיל הנבחר יימחק 
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  Device Settingsלשונית
 

  הערה 
 

 .7מ "בע גישה להגדרות מנהל התקן המדפסתראה ,  Device Settingsלגישה ללשונית

 :כך  Device Settingsניתן לבחור אוטומטית את המספר הסידורי בלשונית

 

 Serial No. (1( )ידוריס' מס) 

אם  .מנהל התקן המדפסת יאתר את המכשיר ויציג את מספרו הסידורי, Auto Detect (2)באמצעות לחיצה על 
 ."---------"על המסך יופיע , מנהל התקן המדפסת לא יקבל את המידע

  הערה 
 

 :אינה זמינה במצבים הבאיםAuto Detect (2 )פונקצית 

 המכשיר כבוי. 

 יאההמכשיר במצב שג. 

  המכשיר מחובר לשרת הדפסה באמצעות כבלUSB בסביבת רשת משותפת . 

 הכבל אינו מחובר נכון למכשיר. 
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 תמיכה

 .Printing Preferencesשיח -בתוך תיבת הדו  ...Supportלחצו על 

 

 Brother Solutions Center (מרכז הפתרונות של(Brother  (1) 

  Brotherהוא אתר אינטרנט המכיל מידע על מוצר Brother (http://solutions.brother.com )מרכז הפתרונות של 
 . עדכוני מנהלי התקנים ועצות על שימוש במכשיר שלכם, מדריכים למשתמש, (שאלות שכיחות)ש "שלכם לרבות ש
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 Original Supplies Website (2( )אתר אביזרים מקוריים) 

 . באמצעות לחיצה על לחצן זה  Brotherביזרים מקוריים שלאתם יכולים לבקר באתר שלנו לא

 CreativeCenter שלBrother  (7) 

 . אתם יכולים לבקר באתר שלנו לפתרון מקוון קל ובחינם לשימושים עסקיים וביתיים באמצעות לחיצה על לחצן זה

 Print Settings (הגדרות הדפסה )(7) 

 . דרה תצורת ההגדרות הפנימיות של המכשירלחצן זה ידפיס את הדפים המציגים כיצד הוג

 Check Setting... (5( )בדיקת הגדרות)  

 .אתם יכולים לבדוק את הגדרות מנהל ההתקן הנוכחיות

 About... (4( )על)  

 . הלחצן יציג את רשימת קבצי מנהל התקן המדפסת ומידע על גרסת המוצר

 הסרת התקנת מנהל התקן המדפסת 

 .יר את מנהל התקן המדפסת שהתקנתם באמצעות השלבים הבאיםאתם יכולים להס

  הערה 
 

 אפשרות זו אינה זמינה אם התקנתם במקור את מנהל התקן המדפסת מתוך פונקציתAdd a printer  של
Windows® . 

 אנו ממליצים לכם להפעיל מחדש את המחשב להסרת הקבצים שהיו בשימוש במהלך , לאחר הסרת ההתקנה
 .התקנההסרת ה

 

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

 .All Programs > Brother >  Brother Utilities < (Start)   לחצו על

 (Windows® 8-ל)

 (Brother Utilities) לחצו על 

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

 .השמאלי בסרגל הניווט  Toolsלחצו על 

 .Uninstallלחצו על  

 . פעלו על פי ההוראות שעל המסך 
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 Status Monitorתוכנית שירות 

היא כלי תוכנה הניתן להגדרת תצורה לניטור הסטאטוס של מכשיר ( Status Monitor)תוכנית השירות לניטור סטאטוס 
 . המאפשר לכם לקבל מיד הודעות שגיאה, אחד או יותר

 

 Statusניתן לבדוק את סטאטוס המכשיר בכל עת על ידי לחיצה פעמיים על הצלמית במגש המטלות או על ידי בחירת 
Monitor  בתוךBrother Utilities  במחשב האישי שלכם. 

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

ואז לחצו על הרשימה הנפתחת ובחרו , All Programs > Brother > Brother Utilities < (Start) לחצו על 
 .Status Monitorואז לחצו על, בסרגל הניווט השמאלי Toolsלחצו על  (.אם טרם נבחר)את שם הדגם שלכם 

(Windows® 8) 

 (.אם טרם נבחר)ואז לחצו על הרשימה הנפתחת ובחרו את שם הדגם שלכם , (Brother Utilities) לחצו על 
 .Status Monitorואז לחצו על , ל הניווט השמאליבסרג Toolsלחצו על 

  Status Monitorצלמית .לחצו על לחצן , על סרגל המשימות שלכם  Status Monitorכדי להציג את צלמית

 . לסרגל המשימות  גררו את הצלמית .מופיעה בחלון הקטן

 

  הערה 
 

עם תכונת העדכון ניתן לקבל עדכונים  .הסטאטוס מופעלת תכונת עדכון התוכנה האוטומטי פעילה כאשר תכונת ניטור
 .והקושחה של המכשיר באופן אוטומטי  Brotherעל יישומי
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 ניטור הסטאטוס של המכשיר

 . תשנה את צבעה על פי סטאטוס המכשיר שלכם  Status Monitorצלמית

 צלמית ירוקה המסמנת מצב המתנה רגיל . 

 

 צלמית צהובה המסמנת אזהרה . 

 

 צלמית אדומה המסמנת שגיאה . 

 

 .במגש המטלות ועל שולחן העבודה -בשני מקומות על המחשב האיש שלכם   Status Monitorניתן להציג את
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 מקינטוש

 (מקינטוש)תכונות מנהל התקן מדפסת 

  .OS X v10.7.5, 10.8.x, 10.9.xהמכשיר תומך 

  הערה 
 

  המסכים בסעיף זה הם שלOS X v10.7.5.  המסכים על המקינטוש שלכם עשויים להשתנות על פי גרסת
 .מערכת ההפעלה

 מנהל התקן המדפסת למקינטוש זמין מדף ההורדה של הדגם שלכם במרכז הפתרונות שלBrother  
(r.comhttp://support.brothe.) 

 

 בחירת אפשרויות הגדרת עמוד

 .Scale-ו  Paper Size, Orientationניתן להגדיר

  Brother HL-XXXXנא לוודא כי .Page Setupולאחר מכן על  Fileלחצו על  TextEditליישום כגון  
, Paper Sizeניתן לשנות את ההגדרות של  . נבחר בפורמט לתפריט צץ( הוא שם הדגם שלכם  XXXXכאשר)

Orientation  ו-Scale , ואז ללחוץ עלOK. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://support.brother.com/
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לאפשרויות נוספות להגדרת  .כדי להתחלת ההדפסה  Printולאחר מכן על Fileלחצו על  TextEditביישום כגון  
 . Show Detailsלחצו על לחצן, עמוד

 

  הערה 
 

  ...Save Current Settings as Presetות מראש על ידי בחירת ניתן לשמור את ההגדרות הנוכחיות כמוגדר
 . Presetsמהתפריט הצץ
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 בחירת אפשרויות הדפסה

, לפרטים על אפשרויות זמינות . Printשיח-בתיבת הדו  Print Settingsבחרו , כדי לשלוט בתכונות הדפסה מיוחדות
 . ראה את התיאורים הבאים של כל אפשרות

 

Cover Page (עמוד שער) 

 :ניתן לבצע את הגדרות עמוד השער הבאות

 

 Print Cover Page (הדפס עמוד שער) 

 .השתמשו בפונקציה זו, אם ברצונכם להוסיף עמוד שער למסמך שלכם

 Cover Page Type (סוג עמוד שער) 

 .בחרו תבנית לעמוד השער

 Billing Info (מידע על חיובים) 

 .Billing Infoהזינו את הטקסט בתיבת , על חיובים לעמוד השער אם ברצונכם להוסיף מידע
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 מתווה דף

 

 Pages per Sheet (עמודים לגיליון) 

יכולה להקטין את גודל התמונה של העמוד על ידי הדפסת מספר עמודים על גיליון   Pages Per Sheetאפשרות
 . נייר אחד

 Layout Direction (כיוון מתווה דף) 

 .אתם יכולים לציין גם את כיוון המתווה, נים את מספר העמודים לדףכאשר אתם מציי

 Border (גבולות) 

 .השתמשו בפונקציה זו, אם ברצונכם להוסיף גבולות

 Reverse page orientation (כיוון דף הפוך) 

 . להפיכת הנתונים מלמעלה למטה  Reverse page orientationסמנו

 Flip horizontally (דפדוף אופקי) 

 . כדי להדפיס את הדפים כך שניתן לדפדף בהם משמאל לימין Flip Horizontallyסמנו 
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 הגדרות הדפסה

 :Print Settingsניתן לשנות הגדרות באמצעות בחירת הגדרה ברשימת 

 

 Media Type (סוג חומר הדפסה) 

 : ניתן לשנות את סוג אמצעי ההדפסה לאחד הבאים

 Plain Paper (נייר רגיל)  

 Recycled Paper (נייר ממוחזר) 

 Print Quality (לדגמי ( )איכות הדפסהFor HL-1200(E) ו-HL-1202(E)) 

 : ניתן לשנות את איכות ההדפסה כך

 Draft (טיוטה) 

 Normal (רגיל) 

 Fine (משופר) 

 רזולוציה ( לדגמיHL-1210W(E) ו-HL- 1212W) 

 : ניתן לשנות את הרזולוציה כך

 300 dpi 

 600 dpi 

 HQ 1200 
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 גדרות הדפסה מתקדמותה

 . הגדרות ההדפסה המתקדמות יופיעו על המסך, Advancedשליד  (►)בעת לחיצה על הסימן המשולש 

 

 Toner Save Mode (מצב חיסכון בטונר) 

ההדפסה , Onלמצב  Toner Save Modeכאשר אתם מגדירים  .אתם יכולים לחסוך בטונר באמצעות תכונה זו
  .נראית בהירה יותר

 .Offברירת המחדל היא  הגדרת

  הערה 
 

 .להדפסת תצלומים או תמונות בסקלה אפורה Toner Save Modeאנו לא ממליצים על 

 .2ברזולוציה HQ 1200או  1באיכות הדפסה  Fineמצב חיסכון בטונר אינו זמין כאשר נבחרת הגדרת

1 
 HL-1202(E)-ו  HL-1200(E)לדגמי 

2 
 HL-1212W-ו HL-1210W(E)לדגמי 

 Graphics Quality (איכות גרפיקה) 

 : אתם יכולים לשנות את איכות ההדפסה כך

 Graphics (גרפיקות) 

כגון מסמכים עסקיים , בחרו בהגדרה זו להדפסת טקסט ותמונות (.עם עדיפות לניגודיות)זהו מצב גרפיקה 
 .אתם יכולים להציג ניגודיות חדה בין שטחים מוצללים .ומצגות

 Text (טקסט) 

 . זהו המצב הטוב ביותר להדפסת מסמכי טקסט
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 Improve Print Output (שיפור פלט הדפסה) 

 .תכונה זו מאפשרת לכם לשפר בעיית איכות הדפסה

 Reduce Paper Curl (הפחתת הסתלסלות נייר) 

 .ניתן להפחית את הסתלסלות הנייר על ידי בחירה בהגדרה זו

 .ים לבחור בהגדרה זואינכם צריכ, אם אתם מדפיסים רק כמה דפים

  הערה 
 

 . פעולה זו תוריד את טמפרטורת תהליך הקיבוע של המכשיר

 Improve Toner Fixing (שיפור קיבוע הטונר) 

 .ניתן לשפר את יכולות קיבוע הטונר, אם אתם בוחרים בהגדרה זו

  הערה 
 

 . פעולה זו תעלה את טמפרטורת תהליך הקיבוע של המכשיר

  

 Density Adjustment (התאמת צפיפות) 

 .הגדלת או הקטנת צפיפות ההדפסה

 Other Print Options (אפשרויות הדפסה אחרות) 

 Skip Blank Page (דילוג על דפים ריקים) 

 . מנהל התקן המדפסת מאתר אוטומטית דפים ריקים ומוציא אותם מהדפסה, מסומן Skip Blank Pageאם 

 צדדית-הדפסה דו

 anual 2-sided Printing (צדדית ידנית-הדפסה דו)  

 .Paper Handlingבחרו 

 בחרוEven Only  ו-Print.  הצד הריק פונה עלפי מעלה והחלק )טענו מחדש את הנייר המודפס במגש הניירות
 .Print-ו  Odd Onlyבחרו (העליון של הדף פונה קדימה
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 הסרת מנהל התקן המדפסת

 ".רכתמנהל מע"התחברו כ 

   ,Printers & Scanners1או  Print & Scanלחצו על  .System Preferencesבחרו ,  Appleמתפריט 

 .-ואז בחרו את המדפסת שברצונכם להסיר והסירו אותה על ידי לחיצה על לחצן 

 .Delete Printerלחצו על  

1 
 . OS X v10.9.xוסורקים למשתמשימדפסות 

 Status Monitorתוכנית שירות 

היא כלי תוכנה הניתן להגדרת תצורה לניטור הסטאטוס של המכשיר המאפשר לכם   Status Monitorתוכנית שירות
 . לראות הודעות שגיאה מעודכנות במרווחי זמן מוגדרים מראש

 :באמצעות השלבים הבאים  Brotherשל  Status Monitorתניתן לבדוק את סטאטוס המכשיר על ידי הפעל

ולאחר מכן בחרו את  Printers & Scanners 1או  Print & Scanבחרו , System Preferencesהפעילו את  
 .המכשיר

תוכנית  .Open Printer Utilityולחצו על   Utilityבחרו את לשונית,  ....Options & Suppliesלחצו על  
 .מופעלת Status Monitorשירות 

1 
 . OS X v10.9.xמדפסות וסורקים למשתמשי

                                                                                                                עדכון הסטאטוס של המכשיר

 . Refresh  לחצו על צלמית, פתוח  Status Monitorהעדכני ביותר של המכשיר כאשר חלון לסטאטוס

 Brother, לכו אל סרגל התפריט . ניתן להגדיר את מרווח הזמן שהתוכנה תעדכן את המידע על הסטאטוס של המכשיר
Status Monitor   ובחרוPreferences. 
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 הסתרת או הצגת החלון

לחצו , לכו לסרגל התפריט, להסתרת החלון . ניתן להסתיר או להציג את החלון, Status Monitorלאחר הפעלת 
 Brother Statusלחצו על צלמית, להצגת החלון .Hide Status Monitorובחרו   Brother Status Monitorעל

Monitor  בסרגל הכלים. 

 

 יציאה מהחלון

  .מהתפריט הצץ  Quit Status Monitorז בחרובסרגל התפריט וא  Brother Status Monitorלחצו על

 

 (בחיבור לרשת בלבד)ניהול מבוסס אינטרנט 

ניתן  . Status Monitorניתן לגשת למערכת הניהול מבוסס האינטרנט על ידי לחיצה על צלמית המכשיר במסך
 (.רטקסטפרוטוקול העברת היפ)  HTTPלהשתמש בדפדפן אינטרנט סטנדרטי לניהול המכשיר שלכם באמצעות

 . ראה מדריך למשתמש ברשת, למידע נוסף על מערכת הניהול מבוסס האינטרנט
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 תוכנה

( HL-1202(E)-ו Windows® HL-1200(E)דגמי )  Remote Printer Consoleתוכנת
 (בלבד

Remote Printer Console ניתן , גמהלדו .הנה תוכנה לשינוי רבות מהגדרות המדפסת באופן בלתי תלוי ביישום שלכם
הגדרות היישום ומנהל התקן  .המכשיר זוכר את ההגדרות ומשתמש בהן . לשנות את ההגדרות לשולי המדפסת ועוד

 ..  Remote Printer Consoleהמדפסת יגברו על הגדרות

  הערה 
 

 .התוכנה לא זמינה בכל הארצות בכפוף לתקנות היצוא החלות בנידון

  Remote Printer Consoleכיצד להתקן ולהשתמש בתוכנת

 . נא לפעול על פי השלבים הבאים,  Remote Printer Consoleכדי להשתמש בתוכנת

 .הכניסו את תקליטור ההתקנה המצורף לכונן התקליטורים וסגרו את מסך הפתיחה כאשר הוא מופיע 

  . ובחרו את כונן התקליטורים Windows® Explorerפתחו את  

 . toolsל תיקייתלחצו פעמיים ע 

 . rpcלחצו פעמיים על תיקיית 

 .Remote Printer Consoleכיצד להתקין ולהשתמש בתוכנת   RPC_User's_Guide.pdfעיינו בתוך  

 (בלבד HL-1212W-ו HL-1210W(E)לדגמי )תוכנה לרשתות 

 . ראה מדריך למשתמש לרשת, למידע על תוכנת שירות לרשת
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 מידע כללי      3
 

 לוח בקרה

 נורות סימון מצב

 . סעיף זה מתאר את שתי נורות סימון המצב ושני הלחצנים על לוח הבקרה

 

 כיבוי/הפעלה  1

 . ניתן להפעיל או לכבות את המכשיר

 . להפעלת המכשיר לחצו ממושכות על 

 . ון נכבות בעת הפעלת מצב כיבויכל נורות הסימ .לכיבוי המכשיר  לחצו ממושכות על 

 :ניתן גם להשתמש בפונקציות הבאות

 ביטול כל העבודות/ביטול עבודה נוכחית

 הזנת דף/התאוששות משגיאה

 43מ "בע כיבוי/מקש הפעלהראה , לפרטים

2  WiFi  ( בדגמיHL-1210W(E) ו- HL- 1212Wבלבד) 

פעלו על פי ההוראות שעל המסך  .על המחשב שלכםוהפעילו את תוכנית ההתקנה האלחוטית   WiFiלחצו על לחצן
 . להגדרת חיבור אלחוטי בין המכשיר לבין הרשת שלכם

, מהבהבת  WiFiכאשר נורת .שלכם מחובר לנקודת גישה אלחוטית  Brotherמכשיר, נדלקת  WiFiכאשר נורת
 . או שהמכשיר שלכם בתהליך התחברות לנקודת גישה אלחוטית, החיבור האלחוטי מושבת

 )!( נורת סימון מצב שגיאה 7

 . מציינת כי המכשיר במצב שגיאה)!( נורת סימון מצב שגיאה 

 . מציינת את סוג השגיאה בשילוב עם נורות סימון מצב אחרות)!( נורת סימון מצב שגיאה , כמו כן

 Readyנורת סימון מצב  7

 .תהבהב על פי הסטאטוס של המכשיר  Readyנורת סימון מצב
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 .מון המצב שבטבלה מופיעים באיורים בפרק זהסימני נורת סי

 .נורת סימון מצב כבויה 

 .נורת סימון מצב מופעלת או  

 .נורת סימון מצב מעומעמת 

 או  
 .נורת סימון מצב מהבהבת

 

 סטאטוס מכשיר נורות סימון מצב

 

 מצב שינה

נורת סימון המצב , הבעת שהמכשיר במצב שינ (.מצב חיסכון באנרגיה)המכשיר במצב שינה 

Ready  קבלת עבודת הדפסה תעיר את  .אך המכשיר עדיין יכול לקבל נתונים, מעוממת
 . המכשיר להתחיל להדפיס

 .45מ "בע מסך הגדרותראה , לפרטים נוספים

 שינה עמוקה 

בעת  (. המקטין עוד יותר את צריכת האנרגיה ממצב שינה)המכשיר במצב של שינה עמוקה 
אך המכשיר עדיין יכול לקבל , מעוממת  Readyנורת סימון המצב , צב שינהשהמכשיר במ

 . קבלת עבודת הדפסה תעיר את המכשיר להתחיל להדפיס .נתונים

 .45מ "בע מצב שינה עמוקהראה , למידע נוסף

 

 

 

Ready 

 . המכשיר מוכן להדפיס

 

 הדפסה

 .המכשיר מדפיס

 .שניות 0.5רווחי זמן של תהבהב במ   Readyנורת סימון המצב

 נא להמתין

 .המכשיר מתחמם

 .שנייה 1תהבהב במרווחי זמן של    Readyנורת סימון המצב

 הצטננות

המכשיר יפסיק את עבודת ההדפסה הנוכחית ויכנס למצב  . צדו הפנימי של המכשיר חם מאוד
 . Readyהמתינו עד שהמכשיר במצב  .הצטננות

 .שנייה 1תהבהב במרווחי זמן של    Readyנורת סימון המצב

 קבלת נתונים

 .המכשיר מקבל נתונים מהמחשב או מעבד נתונים בזיכרון

 .שניות 0.5תהבהב במרווחי זמן של    Readyנורת סימון המצב
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 סטאטוס מכשיר נורות סימון מצב

 

 נותרו נתונים בזיכרון

מהבהבת במשך   Readyימון מצב אם נורת ס .נותרו נתוני הדפסה בזיכרון של המכשיר

כדי להדפיס את הנתונים הנותרים  לחצו על , פרק זמן ארוך ושום דבר אינו מודפס
 בזיכרון

 .שניות 0.5תהבהב במרווחי זמן של    Readyנורת סימון המצב

 

 התרוקנות מחסנית הטונר

  Brotherקנו מחסנית טונר חדשה של . יהיה צורך להחליף את מחסנית הטונר בהקדם
 .Replace Tonerלהחלפה כאשר תופיע הודעת 

  שגיאהכאשר נורת סימון מצב , יידלקו ביחד ושגיאה    Readyנורות סימון המצב

שתיהן ייכבו , שנייה 1תכבה לאחר   Readyשניות ונורת סימון המצב  0.5תכבה לאחר 
 . תהליך זה חוזר על עצמו עד שהשגיאה מותקנ .שנייה נוספת 1למשך 

החזיקו את יחידת התוף ומחסנית הטונר במצב אופקי בשתי הידיים וטלטלו , אם התדפיס חיוור
 .אותה בעדינות מצד לצד מספר פעמים כדי לפזר את הטונר באופן שווה בתוך המחסנית

 (מצב המשך) החלפת טונר

 .Toner Endedהמכשיר ממשיך להדפיס עד שנורת סימון המצב מציינת 

 שגיאה כאשר נורת סימון מצב , יידלקו ביחד  שגיאהו   Readyן המצבנורות סימו

שתיהן ייכבו , שנייה 1תכבה לאחר   Readyשניות ונורת סימון המצב  0.5תכבה לאחר 
 . הליך זה חוזר על עצמו עד שהשגיאה מתוקנת .שנייה נוספת 1למשך 

 .84מ "ראה הגדרת טונר בע, (Continue)לפרטים על מצב המשך 
 

 

 (מצב עצור) החלפת מחסנית הטונר

 . החליפו את מחסנית הטונר בחדשה

 .שניות 1.5תהבהב במרווחי זמן של   שגיאה נורת סימון המצב

 .84מ "הגדרת טונר בעראה , (Stop)לפרטים על מצב עצור 
 (. Brotherראה הוראות מודפסות על קופסת מחסנית הטונר החדשה של)

 אין טונר

הוציאו את מחסנית הטונר מיחידת התוף , כת יחידת התוף ומחסניות הטונרהסירו את ער
החזירו את ערכת יחידת התוף  . והחזירו את מחסנית הטונר בחזרה לתוך יחידת התוף

 .החליפו את מחסנית הטונר, אם הבעיה ממשיכה .ומחסנית הטונר לתוך המכשיר

 .שניות 1.5תהבהב במרווחי זמן של    שגיאה נורת סימון המצב

 (. Brotherראה הוראות מודפסות על קופסת מחסנית הטונר החדשה של)

 טונר אזל

 . החליפו את מחסנית הטונר בחדשה

 .שניות 1.5תהבהב במרווחי זמן של   שגיאה נורת סימון המצב

 (. Brotherראה הוראות מודפסות על קופסת מחסנית הטונר החדשה של)

 

 שגיאת מחסנית

הוציאו את ערכת יחידת התוף  . תוף ומחסנית הטונר אינה מותקנת כהלכהערכת יחידת ה
השתמשו אף ורק בערכת תוף ומחסנית טונר . ומחסנית הטונר מהמכשיר והחזירו אותה בחזרה

 . Brotherמקוריות של

 .שנייה 1פעמים ותכבה למשך  4תהבהב   שגיאהנורת סימון מצב 
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 סטאטוס מכשיר נורות סימון מצב

 

 החלפת התוף/התוף מתקרב לסוף חייו

 (.ראה עלון מצורף ליחידת התוף) .אפסו את מונה התוף . החליפו את התוף בחדש

 . מוכנה להתקנה  Brotherאנו ממליצים להחזיק ביחידת תוף מקורית של

שניות ונורת סימון מצב  0.5פעמים במרווחי זמן של  3תהבהב    שגיאהנורת סימון מצב 

Ready  שנייה 1אז שתי נורות הסימון יכבו למשך  .לקתד . 

 

 !תוף 

נורת סימון מצב  .שיפור איכות ההדפסהב ניקוי חוט הקורונהראה  .צריך לנקות את חוט הקורונה
 .שנייה 1פעמים ותכבה למשך  3תהבהב    שגיאה

 אין תוף

ית הטונר לתוך הכניסו את מחסנ, אם מחסנית הטונר הוכנסה לתוך המכשיר ללא יחידת התוף
 . יחידת התוף ואז התקינו מחדש את ערכת יחידת התוף ומחסנית הטונר בתוך המכשיר

 .שנייה 1פעמים ותכבה למשך  3תהבהב    שגיאהנורת סימון מצב 

 

 7תקיעה בתוך המכשיר /2תקיעה בתוך המכשיר /1תקיעה בתוך המכשיר /תקיעת מגש

 .שחררו את תקיעת הנייר

 .55מ "בע תקיעות ניירראה 

 .לחצו על , אם המכשיר אינו מתחיל להדפיס אוטומטית

 .שנייה 1תהבהב פעמיים ותכבה למשך    שגיאהנורת סימון מצב 

 סוג נייר לא נכון

שימו נייר שניתן להשתמש בו במגש  . הרוחב או האורך של הנייר במגש הניירות קטן מידי

 .הניירות ולחצו על 

 .Executive-וB5 , (קצה ארוך) A4, Letter, Legal, Folio, A5  ,A5 :גודלי נייר מקובלים הם

 (.2מ "בע נייר מקובלראה )

 .שנייה 1תהבהב פעמיים ותכבה למשך   שגיאהנורת סימון מצב 

 אין נייר

 .שימו נייר במגש הניירות שאתם משתמשים בו

 .שנייה 1תהבהב פעמיים ותכבה למשך    שגיאהנורת סימון מצב 

 

 י התאמה בגודלא

 טענו את הנייר בגודל הנכון במגש והגדירו את גודל הנייר במגש .הנייר במגש אינו בגודל הנכון

 .תהבהב פעמיים   שגיאה נורת סימון מצב
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 סטאטוס מכשיר נורות סימון מצב

 

 המכסה פתוח

 .סגרו את המכסה העליון של המכשיר

 .שנייה 1פעמים ותכבה למשך  4תהבהב   שגיאהנורת סימון מצב 

 הזיכרון אזל

המכשיר  . שניות לערך עד שנורות סימון המצב נדלקות ואז שחררו 2במשך  לחצו על 
 .יבטל את עבודת ההדפסה ויימחק אותה מהזיכרון

המכשיר גם מבטל את עבודת ההדפסה ומוחק אותה מהזיכרון באופן אוטומטי דקה אחת לאחר 
 (זיכרון אזל)  Out of Memoryלשהמכשיר נכנס למצב ש

 .הפחיתו את רמת המורכבות של המסמך שלכם או הקטינו את איכות ההדפסה

 .שנייה 1פעמים ותכבה למשך  4תהבהב   שגיאהנורת סימון מצב 

 

 ביטול הדפסה

 . המכשיר מבטל את העבודה

 .ידלקו לסירוגין  Readyונורת סימון מצב   שגיאהנורת סימון מצב 
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 סימני קריאת שירות

המכשיר יציין שיש צורך בקריאת שירות באמצעות הפעלת כל נורות , אם קיימת שגיאה שהמשתמש אינו יכול לפתור
 .סימון המצב כפי שניתן לראות למטה

 

ו אותו שנית ונסו הפעיל, כבו את מתג ההפעלה של המכשיר, אם אתם רואים את הסימן של קריאת שירות למטה
 .להדפיס שוב

נורות סימון המצב ידלקו כפי שניתן לראות  .לחצו על , אם השגיאה לא נפתרה לאחר כיבוי והדלקת המכשיר
 .המספר שמתחת לצלמית נורת סימון המצב מציין כמה פעמים נורת סימון המצב תהבהב .בטבלה למטה לזיהוי השגיאה

 

 בסימוני שגיאה של נורות סימון המצ

נורות סימון 
 מצב

כשל לוח מעגלים 
 מודפסים ראשי

כשל יחידת 
 1הקיבוע

כשל יחידת 
 הלייזר

כשל מנוע 
 ראשי

כשל מתח 
 גבוה

 Zeroשגיאת
Cross 

 שגיאה
      

Ready 

 

(7)/(4) 

 

(3) 

 

(5) 

 

(6) 

 

(2) 

 

(1)  

1
אם הבעיה  . דקות 15השאירו את המכשיר מופעל למשך  . והפעילו אותו שנית, המתינו מספר שניות, כבו את המכשיר, אם מופיעה שגיאה זו  

 .המקומי שלכם  Brotherאו למפיץ Brotherפנו אל שירות הלקוחות של , מופיעה שוב

 .נורת סימון המצב למטה מציינת כשל של יחידת הקיבוע, לדוגמה

 

 

 שניות 0.5                     שניות 0.5                   שניות 0.5     שנייה 1                                            

 

המקומי שלכם או לשירות   Brotherודווחו על מצב השגיאה למפיץ 42מ "עיינו בטבלה בע, ציינו לעצמכם את הסימון
 . Brotherהלקוחות של 

  הערה 
 

 .ותנא לוודא שהמכסה העליון סגור לחלוטין לפני קריאת שיר
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 כיבוי/מקש הפעלה

 :כיבוי הפונקציות הבאות/למקש ההפעלה

  כיבוי 

 כל נורות סימון המצב . שניות 2-למשך כ ואז ללחוץ על  Readyנא לוודא כי המכשיר במצב 

 .46מ "בע כיבוי אוטומטיראה , לפרטים על מצב כיבוי . נכבות בעת הפעלת מצב כיבוי

 ביטול הדפסה 

נורת סימון  .המכשיר יפלוט החוצה את הנייר .שניות 2-כלמשך  לחצו על  : ת ההדפסה הנוכחיתביטול עבוד

 :ביטול כל העבודות שהתקבלו .אז שחררו את לחצן  .ידלקו לסירוגין Readyמצב שגיאה ונורת סימון מצב 
 . בטלו קודם את העבודה הנוכחית על פי ההליך המתואר לעיל, לביטול כל העבודות

כל נורות סימון המצב ימשיכו לדלוק לסירוגין  .שנית לחצו על , נורות סימון המצב דולקות לסירוגין כאשר
 . מבוטלות( ות)כאשר העבודה

 התאוששות משגיאה 

לחצו על , אם שגיאה אינה נפתרת אוטומטית .המכשיר יתאושש אוטומטית מחלק מהשגיאות, במקרה של שגיאה

 .ו להשתמש במכשירוהמשיכ, כדי לפתור את השגיאה 

 הזנת דף 

המכשיר ידפיס את כל הנתונים הנותרים . לחצו על , מהבהבת במשך זמן רב Readyאם נורת סימון מצב 
 . בזיכרון של המכשיר
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 הדפסת דף הגדרות מדפסת

 .אתם יכולים להדפיס את ההגדרות הנוכחיות באמצעות לחצן לוח הבקרה או מנהל התקן המדפסת

 כיבוי/הפעלה שימוש במקש

  .בדקו שהמכסה העליון סגור וכבל אספקת החשמל מחובר 

 .Readyהדליקו את המכשיר והמתינו עד שהמכשיר במצב  

 
 .המכשיר ידפיס את דף ההגדרות הנוכחיות של המכשיר .שלוש פעמים לחצו על 

 שימוש במנהל התקן המדפסת

אתם יכולים להדפיס את דף ההגדרות הנוכחיות של , ®Windowsאם אתם משתמשים במנהל התקן המדפסת של 
 .Supportשיח -בתיבת דו Print Settingsהמכשיר באמצעות לחיצה על לחצן 
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 תכונות אקולוגיות

 חיסכון בטונר

ירים התדפיסים נראים בה, Onלמצב  Toner Save כאשר אתם מגדירים .אתם יכולים לחסוך בטונר באמצעות תכונה זו
 .Offהגדרת ברירת המחדל היא  .יותר

 .ניתן לשנות את הגדרת מצב החיסכון בטונר במנהל התקן המדפסת

 :ראה להלן, לשינוי הגדרת מצב החיסכון בטונר

  לשוניתAdvanced 14מ "בע ( מנהל התקן מדפסתWindows®) 

 (מנהל התקן מדפסת מקינטוש) 31מ "בע הגדרות הדפסה 

 זמן שינה

הוא פועל ( מצב חיסכון באנרגיה)כאשר המכשיר במצב שינה  .מצב השינה יכולה להקטין את צריכת האנרגיה הגדרת
 . המכשיר יתעורר כאשר יקבל עבודת הדפסה .כאילו נכבה

כאשר המכשיר מקבל קובץ או מסמך  . דקה 1המכשיר נכנס אוטומטית למצב שינה לאחר שהוא במצב סרק במשך 
 . מהבהבת באור עמום Readyכאשר המכשיר במצב שינה נורת סימון המצב  . אופסשעון העצר י, להדפסה

 מצב שינה עמוקה

, המכשיר נכנס אוטומטית למצב של שינה עמוקה, אם המכשיר במצב שינה ואינו מקבל עבודות למשך פרק זמן מסוים
 .ורך פחות אנרגיה מאשר במצב שינהבמצב שינה עמוקה המכשיר צ .מהבהבת באור עמום Readyונורת סימון המצב 

 . המכשיר יתעורר כאשר יקבל עבודת הדפסה
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 כיבוי אוטומטי

מצב כיבוי הוא מצב צריכת  . הוא נכנס אוטומטית למצב כיבוי, שעה 1אם המכשיר מצוי במצב שינה עמוקה במשך 

על לוח הבקרה  לחצו ממושכות על מקש , לת ההדפסהלהתח. וואט 0.28-האנרגיה הנמוכה ביותר של פחות מ
 .אז שלחו את נתוני ההדפסה . עד שכל נורות סימון המצב נדלקות

  הערה 
 

 HL-1200(E)  ו-HL-1202(E) 

למידע נוסף על  .Remote Printer Consoleניתן לשנות את הגדרת הכיבוי האוטומטי באמצעות תוכנת 
-Windows® HLבדגמי ) Remote Printer Consoleתוכנת ראה , Remote Printer Consoleתוכנת 

1200(E) )ו-(HL-1202(E )בלבד )63מ "בע. 

 (HL-1210W(E) ו-HL- 1212W) 

ראה המדריך , למידע נוסף .ניתן לשנות את הגדרת הכיבוי האוטומטי באמצעות ניהול מבוסס אינטרנט
 . למשתמש לרשת

 . טי כאשר הוא מחובר לרשת אלחוטיתהמכשיר אינו נכנס למצב כיבוי אוטומ
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 אבחון ותיקון תקלות ומידע נוסף      א 
 

 אביזרים מתכלים

למידע נוסף  . נא לוודא כי שניהם מותקנים כערכה אחת .יחידת התוף ומחסנית הטונר הם שני אביזרים מתכלים נפרדים
צורפות ליחידת התוף על החלפת יחידת התוף או ההוראות המודפסות ראה הוראות המ, על החלפת אביזרים מתכלים

 . על הקופסה של מחסנית הטונר על החלפת מחסנית הטונר

 יחידת התוף מחסנית טונר

 : ט"מק

 (לבריטניה)

TN-1050 

  (למרכז ומזרח אירופה)

TN-1030 

 (לאמריקה הלטינית)

TN-1060 

 : ט"מק

 (לבריטניה)

DR-1050 

  (רופהלמרכז ומזרח אי)

DR-1030 

 (לאמריקה הלטינית)

DR-1060 

 
 

 

  חשוב 
 

  מכשיריBrother  נועדו לפעול עם טונר ממפרט מסוים ולהפגין רמת הביצועים מיטבית בשימוש עם מחסניות
אינה יכולה להבטיח רמת ביצועים מיטבית אם נעשה שימוש בטונר  Brotherחברת  .Brotherטונר מקוריות של 

המכשיר עשוי שלא לגלות טונר או מחסניות טונר ממפרטים אחרים  .סנית טונר עם מפרטים אחריםאו במח
אינה ממליצה להשתמש במחסניות כלשהן  Brotherלכן חברת  .ולהשתמש בהן כמחסניות טונר סטנדרטיות

ות או למלא מחדש מחסניות ריקות בטונר ממקור, עם מכשיר זה Brotherלמעט המחסניות מקוריות של 
במקרה של נזק ליחידת התוף או לחלקים אחרים של המכשיר כתוצאה משימוש בטונר או במחסניות  . אחרים

כל , בשל אי תאימות או העדר התאמה של מוצרים אלו למכשיר  Brotherטונר שאינם מוצרים מקוריים של
 .התיקונים הדרושים כתוצאה מכך לא יכוסו על ידי האחריות

 שתמשו אך ורק ביחידת תוף ובמחסנית טונר מקוריות שלה, לביצועים מיטבייםBrother .  הדפסה עם יחידת
תוף או מחסנית טונר של צד שלישי עלולה לפגוע לא רק באיכות ההדפסה אלא גם באיכות ובתוחלת החיים של 

 .האחריות אינה מכסה בעיות שנגרמו כתוצאה משימוש ביחידת תוף או יחידת טונר של צד שלישי .המכשיר

 

  הערה 
 

להוראות כיצד להחזיר את מחסנית הטונר המשומשת    http://www.brother.com/original/index.htmlלכו אל 
שליכו את אנא ה, אם בחרתם שלא להחזיר את מחסנית הטונר המשומשת שלכם .  Brotherלתכנית האיסוף של 

נא , אם יש לכם שאלות . מחסנית הטונר המשומשת על פי התקנות המקומיות והחזיקו אותה בנפרד מהפסולת הביתית
 (. ראה מדריך בטיחות המוצר) .לפנות את הרשות המקומית לסילוק אשפה

 

 

http://www.brother.com/original/index.html
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 הגדרת טונר

 : פעולת ההדפסה משתנה על פי הגדרת המכשיר

  ( מצב עצור)הגדרת ברירת מחדל 

 Replaceמכשיר יפסיק להדפיס עד להחלפת מחסנית הטונר במחסנית חדשה כאשר נורות סימון המצב מסמנות ה
Toner. 

  מצב המשך 

 לחצו על , Replace Tonerכדי לאלץ את המכשיר להמשיך ולהדפיס לאחר שנורות סימון המצב מסמנות 

   Readyואז נורת סימון מצב , ת פעמייםכל נורות סימון המצב מהבהבו)שבע פעמים כדי להיכנס למצב המשך 
 .Toner Endedהמכשיר ימשיך להדפיס עד שנורות סימון המצב מסמנות  (. נדלקת

כל נורות סימון המצב מהבהבות בבת )שבע פעמים  לחצו על , (מצב עצור)כדי לשוב להגדרת ברירת המחדל 
 (. אחת

  הערה 
 

  נוי המצבבדקו כי המכסה העליון סגור לפני שי. 

 לא ניתן לשנות את המצב, כאשר נורות סימון המצב מציינות מצב שגיאה . 

 איננו יכולים להבטיח את איכות ההדפסה,  אם אתם ממשיכים להדפיס במצב המשך. 

 במצב המשך ההדפסה עשויה להיראות חיוורת . 
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 איתור הבעיה

 :בדקו כי, ראשית

 יר מופעלהכבל החשמלי של המכשיר מחובר כהלכה והמכש . 

 כל החלקים המגנים הוסרו. 

 הנייר מוכנס כהלכה במגש הניירות. 

 כבל הממשק מחובר היטב למכשיר ולמחשב. 

 
 :זהו את בעייתכם ועיינו בעמוד המצוין למטה, אם לא פתרתם את בעייתכם באמצעות הבדיקות לעיל

                                                                                 54מ "בע" אם אתם נתקלים בקשיים עם המכשיר שלכם ראה
 51מ "בעשיפור איכות ההדפסה  ראה

 
פעלו על פי ההוראות שעל המסך לפתרון  . יישום חלון צץ עשוי להופיע על פי השגיאה, אם המכשיר מחובר למחשב אישי

 . השגיאה
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 Status Monitorהודעות שגיאה בתוכנת 

 .ה והתחזוקה הנפוצות ביותר מוצגות למטההודעות השגיא

מציג את השאלות השכיחות האחרונות ועצות על אבחון   Brotherמרכז הפתרונות של, אם אתם זקוקים לעזרה נוספת
 http://solutions.brother.com.:  נא לבקר באתר בכתובת :ותיקון תקלות

 פעולה גורם הודעת שגיאה

Cartridge 
Error 

אינה מותקנת מחסנית הטונר 
 .כהלכה

, משכו החוצה את ערכת יחידת התוף ומחסנית הטונר
הוציאו את מחסנית הטונר והשיבו אותה בחזרה ליחידת 

החזירו את ערכת יחידת התוף ומחסנית הטונר  .התוף
פנו לשירות , אם הבעיה ממשיכה .לתוך המכשיר
 .  Brotherהלקוחות של

וודאו שאתם משתמשים 
ורית במחסנית טונר מק

 .  Brotherשל

השתמשו אך ורק ביחידת תוף ומחסנית טונר מקורית של 
Brother. 

Cooling Down  צדו הפנימי של המכשיר חם
 . מאוד

המכשיר יפסיק את עבודת ההדפסה הנוכחית ויכנס 
 . Readyהמתינו עד שהמכשיר במצב  .למצב הצטננות

Cover is Open גרו את המכסה העליון של המכשירס .המכסה העליון אינו סגור לחלוטין. 

Drum End 
Soon 

יחידת התוף מתקרבת לסוף 
 .חייה

הזמינו כעת יחידת תוף חדשה כדי שיחידת תוף חלופית 
תציין   Status Monitorתהיה זמינה כאשר תוכנת 

Replace Drum. ( התוף מתקרב לסוף ראה
 (.נורות סימון מצבבהחלפת התוף /חייו

Replace Drum החליפו את יחידת התוף .חליף את יחידת התוףיש לה. 

 (.ראה הוראות מצורפות ליחידת התוף החדשה)

המונה של יחידת התוף לא אופס 
כאשר הותקנה יחידת תוף 

 .חדשה

 .אפסו את מונה יחידת התוף

 (.ראה הוראות מצורפות ליחידת התוף החדשה)

Replace Toner  מחסנית הטונר מתקרבת לסוף
ר יפסיק את כל המכשי .חייה

 . פעולות ההדפסה

 .החליפו את מחסנית הטונר

ראה הוראות מודפסות על קופסת מחסנית הטונר )
 (. Brotherהחדשה של

Toner Low אם תוכנתStatus Monitor  
עדיין ניתן   Toner Lowמציגה

אך המכשיר מודיע לכם ; להדפיס
כי מחסנית הטונר מתקרבת לסוף 

 .חייה

כעת כדי  Brotherר חדשה של הזמינו מחסנית טונ
שתהיה לכם מחסנית טונר חלופית זמינה כאשר 

 .Replace Tonerתציג   Status Monitorתוכנת

 



 

51 

 שיפור איכות ההדפסה
  הערה 

 

או למלא מחדש  Brotherאינה ממליצה להשתמש במחסניות כלשהן מלבד המחסניות מקוריות של  Brotherחברת 
 . ר ממקורות אחריםמחסניות משומשות בטונ

 :בדקו כי, אם יש לכם בעיות עם תוצאות ההדפסה

 

 .סביבת המכשיר 1
 (.ללא עיבוי) 80%-20%ולחות של בין   32°C -10°C בחרו סביבה עם טמפרטורה קבועה של בין 

 . נייר מקובל הוטען במגש הניירות 2
 .2מ "בע נייר מקובלראה 

 . הנייר הוטען כהלכה במכשיר 3

 . התאימו את מובילי הניר לטעינת נייר ישר יותר                       . לטעינת נייר ישר יותר הפכו את הנייר
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 .החליפו את מחסנית הטונר או יחידת התוף 4
ראה הוראות המצורפות ליחידת התוף על החלפת יחידת התוף או , למידע נוסף על החלפת אביזרים מתכלים

 . ה של מחסנית הטונר על החלפת מחסנית הטונרההוראות המודפסות על הקופס

 ניקוי צדו הפנימי של המכשיר 5

 ניקוי חוט הקורונה 

 . החליקו את הלוחית הירוקה משמאל לימין ומימין לשמאל מספר פעמים

 

  הערה 
 

פיע פס על הדפים המודפסים עשוי להו, אם לא תעשו כן (. 1( )▲)ההתחלתי  למיקומה הלוחית את הקפידו להחזיר
 .אנכי

 דחפו כלפי מטה את מנוף . נקו את יחידת התוף אם נקודות שחורות או לבנות מופיעות על הדפים המודפסים
 . הנעילה והוציאו את מחסנית הטונר מיחידת התוף
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 (.1)סובבו ידנית את גלגל השיניים של יחידת התוף תוך כדי התבוננות במשטח של גלגל התוף 

 

 .בעדינות במטלית כותנה יבשה עד להסרת האבק או הדבק מעל פני השטח של גלגל התוףנגבו את התוף 
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 . בדקו את הגדרות מנהל התקן המדפסת 6
 .Basicבלשונית ( (Print Settingsנסו לשנות את הגדרות ההדפסה 

 

 Improve Printניתן לשנות את ההגדרות הללו בתוך, אם הנייר מסתלסל או הטונר אינו מתקבע כהלכה על הנייר
Output. לחצו עלOther Print Options  בלשוניתAdvanced . 
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 תקיעות נייר

 . נורת סימון מצב שגיאה תהבהב פעמיים, במקרה של תקיעת נייר בתוך המכשיר או מגש הניירות

 

 

 .דקות כדי שיצטנן לפני שתגעו בחלקים הפנימיים שלו 15השאירו את המכשיר דולק למשך  

 .ו בשתי הידיים באיטיות את הנייר התקוע כדי להוציאו מהמכשירמשכ 

 

 .פתחו את המכסה העליון 
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הנייר התקוע עשוי לצאת החוצה עם ערכת יחידת התוף  .הוציאו באיטיות את ערכת יחידת התוף ומחסנית הטונר 
 . ה מתוך המכשיראו שהנייר ישתחרר כך שתוכלו למשוך אותו החוצ, ומחסנית הטונר

 

 

 חם משטח 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 אזהרה



 

57 

, אם ישנו, שחררו את הנייר התקוע .דחפו כלפי מטה את מנוף הנעילה והוציא את מחסנית הטונר מיחידת התוף 
 . בתוך יחידת התוף

 

את  תשימו אם .ננעלת למקומה אותה שתשמעו עד התוף יחידת בתוך בחזרה הטונר מחסנית את שימו 
 .אוטומטית הנעילה על יחידת התוף יתרומם מנוף, כהלכה מחסניתה

 

 .החזירו את ערכת יחידת התוף ומחסנית הטונר לתוך המכשיר 

 

 .סגרו את המכסה העליון של המכשיר 
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 הזיזו את מובילי הנייר כדי להתאימם לגודל .וודאו כי הנייר מצוי מתחת לחלק הבולט של מוביל הנייר האחורי 
 .בדקו שמובילי הנייר מותקנים היטב בחריצים .הנייר

  הערה 
 

המכשיר ידפיס נתונים לא שלמים מהמחשב שלכם כאשר תפעילו אותו , אם תכבו את המכשיר כשנייר תקוע בתוכו
 . מחקו את עבודת ההדפסה הממתינה במחשב שלכם, לפני הפעלת המכשיר . שנית

 .ירוקה  Readyכבויה ונורת סימון מצב   שגיאהבדקו שנורת סימון מצב  
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 אם אתם נתקלים בקשיים עם המכשיר שלכם
  חשוב 

 

 .המקומי שלכם  Brotherאו למפיץ  Brotherנא לפנות לשירות הלקוחות של, לעזרה טכנית

את  .תיקון תקלותעיינו בטבלה למטה ופעלו על פי העצות לאבחון ו, אם אתם חושבים שקיימת בעיה עם המכשיר שלכם
 .רוב הבעיות אתם יכולים לפתור בקלות בכוחות עצמכם

מציג את השאלות השכיחות האחרונות ועצות לאבחון  Brotherמרכז הפתרונות של , אם אתם זקוקים לסיוע נוסף
 http://solutions.brother.com.:  נא לבקר באתר בכתובת .ותיקון תקלות

 קשיי הדפסה

 הצעות קשיים

 .בדקו כי מנהל התקן המדפסת הנכון הותקן ונבחר .דפיסאין ת

 . בדקו כדי לראות אם נורות סימון המצב מאותתות על שגיאה כלשהי

 (.50מ "בע Status Monitorהודעות שגיאה בתוכנת ו 37מ "בע נורות סימון מצבראה )

 : בדקו שהמכשיר במצב מקוון

 (Windows Server® 2012 R2-ל)

לחצו על ,  Hardware and Soundבקבוצת . Startעל מסך  Control Panelלחצו על
View devices and printers . לחצו עם המקש הימני של העכבר עלBrother HL-XXXX 

בחרו את , אם מופיעות אפשרויות מנהל התקן המדפסת .See what’s printingלחצו על  .
 Use Printerל התפריט וודאו כי בתוך סרג  Printerלחצו על .מנהל התקן המדפסת שלכם

Offline לא נבחר. 

 (Windows Server® 2012-ו Windows® 8-ל) 

כאשר מופיע סרגל  .הזיזו את העכבר לפינה הימנית התחתונה של שולחן העבודה שלכם
 Hardware andבקבוצת .Control Panelואז לחצו על , Settingsלחצו על , התפריט
Sound  , לחצו עלView devices and printers .  לחצו עם המקש הימני של העכבר על

Brother HL-XXXX  ולחצו עלSee what’s printing . לחצו עלPrinter   וודאו כיUse 
Printer Offline לא נבחר. 

(Windows® 7 ו-Windows Server® 2008 R2) 

המקש הימני  לחצו עם .Devices and Printersולאחר מכן על ( Start)לחצן  לחצו על 
  Brother HL-XXXXשל העכבר על

אינו  Use Printer Offlineוודאו כי   Printerלחצו על .See what’s printingולחצו על 
 .מסומן

(Windows Vista®  ו-Windows Server®2008) 

 .Control Panel > Hardware and Sound > Printersועל ( Start)לחצן  לחצו על 

  Use Printer Onlineוודאו כי . Brother HL-XXXXמני של העכבר עללחצו עם המקש הי
 .לחצו על אפשרות זו להגדרת מנהל התקן המדפסת למצב מקוון, אם כן .אינו מצוין

(Windows® XP ו-Windows Server® 2003) 

לחצו עם המקש הימני של העכבר  .Printers and Faxesועל   Startלחצו על לחצן
לחצו על , אם כן .אינו מצוין  Use Printer Onlineוודאו כי . Brother HL-XXXXעל

 .אפשרות זו להגדרת מנהל התקן המדפסת למצב מקוון
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 (המשך)קשיי הדפסה 

 הצעות קשיים

המכשיר אינו 
מדפיס או הפסיק 

להדפיס באופן 
 .בלתי צפוי

 . ושניות לערך עד שנורות סימון המצב נדלקות ואז שחרר 2במשך  לחצו על 

 . התדפיס עשוי להיות בלתי שלם .המכשיר יבטל את עבודת ההדפסה ויימחק אותה מהזיכרון

 קשיי רשת

 הצעות קשיים

לא ניתן להתקין את 
 . Brotherתוכנת

(Windows®) 

על מסך המחשב האישי במהלך   (Security Software)אם מופיעה אזהרת תוכנת אבטחה
או   Brotherה כדי לאפשר לתוכנית ההגדרה של מוצרשנו את הגדרות אבטחת התוכנ, ההתקנה

 .תכנית אחרת לפעול

 (מקינטוש) 

השביתו , אם אתם משתמשים בפונקצית חומת אש של תוכנת אבטחה נגד רוגלות או וירוסים
 . Brotherאותה זמנית ואז התקינו את תוכנת

לא ניתן להתחבר 
 לרשת אלחוטית

, להדפסת דוח רשת מקומית אלחוטית .ת אלחוטיתחקרו את הבעיה באמצעות דוח רשת מקומי
 . ראה מדריך למשתמש ברשת

 ".מדריך למשתמש ברשת"נא לעיין ב, לבעיות של אחרות של שימוש במכשיר שלכם ברשת
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 ניקוי ובדיקת המכשיר

בעת החלפת  .ה נטולת סיביםנקו את החלקים החיצוניים והפנימיים של המכשיר באופן שוטף באמצעות מטלית יבש
אם עמודים מודפסים מוכתמים  .הקפידו לנקות את החלקים הפנימיים של המכשיר, מחסנית הטונר או יחידת התוף

 .נקו את החלקים הפנימיים של המכשיר באמצעות מטלית יבשה נטולת סיבים, בטונר

 

    

י המכיל אלכוהול או אמוניה לניקוי החלקים הפנימיים או נוזל אורגנ/כל תרסיס או ממיס, תשתמשו בחומרים דליקים אל
רכה ונטולת , אלא השתמשו במטלית יבשה . הדבר עלול לגרום לשריפה או להתחשמלות . החיצוניים של המכשיר

 . סיבים

 (.ראה מדריך בטיחות המוצר)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 אזהרה
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 מידע על המכשיר
 

 הגדרות ברירת מחדל 

 . הגדרות ברירת המחדל הוגדרו על ידי היצרן במפעל לפני המשלוח; ר שלוש רמות של הגדרות ברירת מחדללמכשי

  איפוס רשת( בדגמיHL-1210W(E) ו- HL- 1212Wבלבד) 

 איפוס הגדרות ברירת מחדל A 

 איפוס הגדרות 

  הערה 
 

 לא ניתן לשנות את הגדרות ברירת המחדל המוגדרות מראש . 

 ות את מוני הדפיםלא ניתן לשנ . 

 

 (בלבדHL- 1212W -ו HL-1210W(E)בדגמי )איפוס רשת 

על ידי איפוס כל המידע על הרשת כגון הסיסמה )כדי לאפס רק את שרת ההדפסה בחזרה להגדרות ברירת המחדל שלו 
 :פעלו על פי השלבים הבאים, (IPוכתובת 

 .כבו את המכשיר 

 .קת החשמל מחוברבדקו שהמכסה העליון סגור וכבל אספ 

 .פתחו וסגרו את המכסה העליון פעם אחת תוך כדי לחיצה על  

 .בדקו שכל נורות סימון המצב כבויות .שחררו את  

 
בדקו שכל נורות סימון המצב נדלקות כדי לסמן כי המכשיר אופס להגדרות רשת  .שש פעמים לחצו על 

 .המכשיר יופעל מחדש .ברירת המחדל שלו

 ס הגדרות ברירת מחדלאיפו

  .ניתן לאפס חלקית את המכשיר בחזרה להגדרות ברירת המחדל שלו

 .כבו את המכשיר 

 .בדקו שהמכסה העליון סגור וכבל אספקת החשמל מחובר 

 
 .פתחו וסגרו את המכסה העליון פעם אחת תוך כדי לחיצה על 

 .בדקו שכל נורות סימון המצב כבויות .שחררו את  

 
בדקו שכל נורות סימון המצב נדלקות כדי לסמן כי המכשיר אופס להגדרות   .שמונה פעמים לחצו על 

 .המכשיר יופעל מחדש .ברירת המחדל שלו
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 איפוס הגדרות

  : פעולה זו תאפס את כל הגדרות המכשיר בחזרה להגדרות שהוגדרו במפעל

 .כבו את המכשיר 

 .פקת החשמל מחוברבדקו שהמכסה העליון סגור וכבל אס 

 
 .פתחו וסגרו את המכסה העליון פעם אחת תוך כדי לחיצה על 

 .בדקו שכל נורות סימון המצב כבויות .שחררו את  

 .המכשיר יופעל מחדש אוטומטית .עשר פעמים לחצו על  
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 מפרטים     ב 
 

 כללי
 HL-1200(E) HL-1202(E) HL-1200(E) HL-1212W דגם

 סוג מדפסת

 

 לייזר

 

 מדפסת לייזר אלקטרופוטוגרפית  שיטת הדפסה

 ב"מ 32 ב"מ 1 סטנדרטית קיבולת זיכרון

 הרץ 50/60, זרם חילופין, וולט 220-240 מקור הספק

 צריכת חשמל

 (ממוצעת)

 

 וואט 1,056-כ 1שיא

 C° 25וואט בטמפרטורה של  380-כ 1הדפסה

מצב המתנה 
 3 2 ברשת

 וואט 0.5-כ

 

 וואט 1.3-כ

 

Ready 1 25וואט בטמפרטורה של  40-כ °C 

 וואט 0.7-כ וואט 0.5-כ 1שינה עמוקה

 וואט 0.28-כ 5 4 1כיבוי

 ממדים

 

HL-1200(E), HL-1202(E) 

 

 

HL-1210W(E), HL-1212W 

 

 ג"ק 4.6 (עם אביזרים מתכלים) משקל

 רמת רעש

 

לחץ 
 קול

 

 הדפסה

 

LPAm = 51 dB (A) 

 

עוצמת 
 7 6קול

 

 הדפסה

 

LWAd = 6.6 B (A) 

 

 

 

 מ"מ 238

 

 מ"מ 184

 

 מ"מ 340

 

 מ"מ 238

 

 מ"מ 184

 

 מ"מ 340
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 HL-1200(E) HL-1202(E) HL-1200(E) HL-1212W דגם

 C10° 32 -  הפעלה טמפרטורה

 C° 40 - 0 אחסון

 (ללא עיבוי) 20-80% הפעלה לחות 

 (ללא עיבוי) 35-80% אחסון

 84 מהיר  USB USB 2.0 ממשק

מש בכבל מומלץ להשת
USB 2.0 ( סוגA/B )

שאורכו אינו עולה על 
 . מטרים 2.0

USB 2.0  84 עתיר מהירות 

 USBמומלץ להשתמש בכבל 
שאורכו אינו ( A/Bסוג ) 2.0

 . מטרים 2.0עולה על 

רשת מקומית 
 10אלחוטית

—     IEEE 802.11 b/g/n 
 (הוק-מצב אד/מצב תשתית)

 Windows® Windows® XP Home, Windows® XP תמיכת מערכת הפעלה
Professional, Windows® XP Professional x64 
Edition, Windows Vista®, Windows® 7, 
Windows® 8, Windows® 8.1, Windows Server® 
2003, Windows Server® 2003 x64 Edition, 
Windows Server® 2008, Windows Server® 
2008 R2, Windows Server® 2012, Windows 
Server® 2012 R2 

מערכת הפעלה 
 מקינטוש

OS X v10.7.5, 10.8.x, 10.9.x 

אביזרים 
 מתכלים

מחסנית טונר 
 (מצורפת לאריזה)

(HL-1200, HL-1202(E), HL-1210W) 

 A4/Letter11 -עמודים  700-כ

(HL-1200E, HL-1210WE, HL-1212W12) 

 A4/Letter11 -עמודים  1,000-כ

מחסנית טונר 
 (סטנדרטית)

 A4/Letter 11 –עמודים  1,000-כ

 ט"מק 

 

 (לבריטניה)

TN-1050 

  (למרכז ומזרח אירופה)

TN-1030 

 (אמריקה הלטיניתל)

TN-1060 

 

 13(עבודה/עמוד 1) A4/Letterעמודים  10,000-כ יחידת התוף

 (לבריטניה) ט"מק 

DR-1050 

  (למרכז ומזרח אירופה)

DR-1030 

 (לאמריקה הלטינית)

DR-1060 
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1  
 .USBנמדד כאשר המכשיר מחובר לממשק 

2  
 .801/2013' שת המחווטת מחוברות על פי תקנת האיחוד האירופי מסכל יציאות הרשת האלחוטית מופעלות וכל יציאות הר

3  
או   WPSלחצו על לחצן, להפעלת הפונקציה האלחוטית שנית .פעמים 7על המכשיר   WiFiלחצו על לחצן, להשבתת הפונקציה האלחוטית

AOSS
TM

 .שניות 2על המכשיר שלכם במשך   WiFiןואז לחצו ממושכות על לחצ, נתב של הרשת המקומית האלחוטית שלכם/על נקודת הגישה 

4 
 .צריכת החשמל משתנה במקצת על פי סביבת השימוש או הבלאי של החלקים

5
 .2.0גרסה   62301IECנמדד לפי תקן   

6 
 .RAL-UZ171נמדד על פי השיטה המתוארת בתוך

7  
ציוד זה  .ים עוסקים בעבודה המצריכה ריכוז רבאינו מתאים לשימוש בחדרים שבהם אנש LWAd>6.30 B (A)ציוד משרדי עם רמת רעש של ציוד משרדי עם רמת רעש של 

 . יש לשים בחדרים נפרדים בשל פליטת הרעש

8 
 .USB 1.1ניתן גם לחבר את המכשיר למחשב עם ממשק 

9 
 .של צדדים שלישיים אינן נתמכות USBיציאות 

10  
 .ובמדריך למשתמש ברשת 70מ "בע (בלבד HL-1212W-ו( HL-1210W(E)בדגמי ( )ם"רת)רשת ראה , למפרטי רשת מפורטים

11 
 .  ISO/IEC 19752תפוקת מחסנית משוערת מוצהרת על פי תקן 

12 
 A4/Letterעמודי  700-כ( לאמריקה הלטינית)

11
 

13 
 . תוחלת חי התוף הנה משוערת ועשויה להשתנות על פי השימוש
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 חומרי הדפסה
 

 HL-1200(E) HL-1202(E) HL-1200(E) HL-1212W דגם

קלט 
 נייר

 מגש
 ניירות

 נייר ממוחזר, נייר רגיל סוג נייר

 A4, Letter, Legal, Folio, A5, A5(Long Edge), B5, Executive גודל נייר

  מ"מ 148-216 : רוחב

 מ"מ 148-355.6 :  אורך

 ר"מ/'גר 65-105 משקל נייר

קיבולת נייר 
 מרבית

 ר"מ/'גר 80גיליונות של נייר רגיל  150עד 

פלט 
 נייר

פלט הדפסה פונה כלפי מטה )ר "מ/'גר 80דפים של נייר רגיל  50עד  פלט הפונה כלפי מטה מגש
 (במגש פלט הנייר הפונה כלפי מטה
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 מידע חשוב על בחירת נייר

 .המידע בסעיף זה יסייע לכם לבחור את הנייר המתאים למכשיר שלכם

  הערה 
 

 . במכשיר עשויות להתחולל תקיעות נייר או בעיות הזנה, ר לא מומלץאם אתם משתמשים בניי

 

 לפני קניית כמות גדולה של נייר 
 .בדקו שהנייר מתאים למכשיר

 נייר לעותקי נייר רגילים
בדקו את החבילה  .השימוש בדרך כלל מצוין על אריזת הנייר .כגון נייר להדפסה ונייר להעתקה, הנייר מסווג לפי השימוש

 .השתמשו בנייר המתאים למדפסות לייזר .לראות האם הנייר מתאים למדפסות לייזר כדי

 משקל בסיס
על , ר"מ/'גר 70-40אנו ממליצים לכם להשתמש בנייר השוקל  .משקל הבסיס של הנייר בשימוש כללי משתנה לפי ארצות

 .אף שמכשיר זה יכול להדפיס גם על נייר דק או עבה יותר ממשקלי נייר אלו

 ר ארוך סיבים וקצר סיביםניי
 .ארוך סיבים וקצר סיבים, ניתן לסווג נייר לשני סוגים . סיבי הנייר מקבלים את צורתם בתהליך ייצור הנייר

על אף  .סיבי נייר קצרים ניצבים במאונך לקצה הארוך של הנייר .סיבי נייר ארוכים פונים לכיוון הקצה הארוך של הנייר
 .אנו ממליצים להשתמש בנייר ארוך סיבים למכשיר זה .חלקו קצר סיבים, וא ארוך סיביםשרוב הנייר הרגיל להעתקה ה

 .נייר קצר סיבים חלש מדי להעברת הנייר של המכשיר

 נייר חומצי ונייר ניטראלי 
 .ניתן לסווג נייר לחומצי או ניטראלי

פס לאחרונה את מקומו של הנייר החומצי נייר ניטראלי תו, על אף ששיטות ייצור הנייר המודרניות החלו עם נייר חומצי
 .בשל שיקולי איכות הסביבה

 .אנו ממליצים להשתמש בנייר ניטראלי למכשיר זה .אך צורות רבות של נייר חומצי ניתן למצוא בנייר ממוחזר

 .אתם יכולים להשתמש בעט בדיקת נייר חומצי כדי להבדיל בין נייר חומצי לנייר ניטראלי

 משטח הדפסה
 .הצד הקדמי והאחורי של גיליון הנייר עשויים להשתנות במקצת מאפייני

הצד , בדרך כלל . פעלו על פי ההוראות שעל אריזת הנייר . צד הפתיחה של חבילת הנייר הוא צד ההדפסה, בדרך כלל
 .להדפסה מצוין באמצעות חץ
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 מדפסת 
 

 HL-1200(E) HL-1202(E) HL-1200(E) HL-1212W דגם

 x 600 dpi  (2400 x 600 600עד רזולוציה
dpi עם בקרת רזולוציה) 

 x 600 dpi 2400עד 
  (HQ1200טכנולוגיית )

מהירות 
 1הדפסה

 (A4גודל )דפים בדקה  20עד  צדדית-הדפסה חד

 ( Letterגודל)דפים בדקה  21עד 

 וולט  C /230° 23שניות בטמפרטורה של  10-פחות מ  2זמן הדפסה ראשונה

1 
  .ה להשתנות על פי סוג המסמך המודפסמהירות ההדפסה עשוי

2 
  Readyממצב
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 (בלבדHL- 1212W -ו HL-1210W(E)בדגמי ( )ם"רת)רשת 
 

 HL-1210W(E) HL-1212W דגם

 . ניתן לחבר את המכשיר שלכם לרשת להדפסת רשת ם"רת

 .Brotherשל   2BRAdmin Light1נכללת גם תוכנת ניהול רשת 

 ,IPv4 ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP) פרוטוקולים
WINS/NetBIOS name resolution, DNS resolver, mDNS, 
LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port 9100, 
IPP, FTP Server, SNMPv1/v2c, HTTP Server, TFTP Client 
and Server, SMTP Client, ICMP, Web Services (Print) 

IPv6 NDP, RA, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, 
LPR/LPD, Custom Raw Port/ Port 9100, IPP, FTP Server, 
SNMPv1/v2c, HTTP Server, TFTP Client and Server, 
SMTP Client, ICMPv6, Web Services (Print) 

פרוטוקולי 
 אבטחה

 SMTP-AUTH אלחוטי

 WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK, סיביות WEP 64/128 אבטחת רשת אלחוטית
(AES) 

תוכנית שירות 
לתמיכה 

בהגדרת רשת 
 אלחוטית

AOSS™ כן 

WPS כן 

1 
 . זמינה מהתקליטור המצורף למכשיר  Brotherשל  BRAdmin Lightתוכנית שירות( ®Windowsלמשתמשי )

 .  /http://solutions.brother.comזמינה להורדה באתר   Brotherשל  BRAdmin Lightתוכנית שירות( למשתמשי מקינטוש) 

2
  BRAdmin Professionalהשתמשו בגרסת תוכנית השירות, אם אתם מעוניינים בניהול מדפסת מתקדם יותר( ®Windowsלמשתמשי )  

  .http://solutions.brother.comהזמינה להורדה באתר   Brotherהאחרונה של
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 :נא לבקר אותנו באינטרנט בכתובת
http://www.brother.com/ 

 
 

מקומיות   Brotherחברות . המכשירים מאושרים לשימוש בארץ שבה הם נרכשו בלבד
 .והמפיצים שלהן תומכים אך ורק במכשירים שנרכשו בארצותיהם

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
www.brotherearth.com 

http://www.brother.com/

