
הוציאו את המכשיר ובדקו את הרכיבים
הערה

הרכיבים הנכללים בקופסה עשויים להשתנות מארץ לארץ.	 
ממשקי החיבור הזמינים משתנים על פי הדגם. 	 
 כבלי ממשק אינם כלולים באריזה. צריך לרכוש את	 

כבל הממשק הנכון אם הנכם זקוקים לו.

USB כבל
 )A/B סוג( USB 2.0 מומלץ להשתמש בכבל 

שאורכו אינו עולה על 2 מטרים.   

כבל רשת
)DCP-L3550CDW / DCP-L3551CDW / MFC-L3730CDN / 
MFC-L3735CDN / MFC-L3745CDW / MFC-L3750CDW / 
MFC-L3770CDW(

השתמשו בכבל זוג שזור מסוכך )קטגוריה 5 ומעלה(

 	.MFC-L3770CDW רוב האיורים במדריך הגדרות מהיר זה הם של דגם

הסירו את חומרי האריזה והתקינו מחדש את ערכות יחידת התוף ומחסנית הטונר 1

כבל קו טלפון
)MFC לדגמי(

ערכות יחידת התוף ומחסנית הטונר*
)שחור, כחול, אדום וצהוב(

מדריך בטיחות המוצר

טענו נייר במגש הניירות  2

*כבר מותקן במכשיר

Brother מדריך הפעלהמדריך הגדרות מהיר תקליטור התקנה של
)לדגמים מסוימים בלבד(

)לארצות אחרות(            )לבריטניה( 

מתאם כבל קו טלפוןכבל חשמלי של זרם חילופין
)אוסטרליה בלבד(

)MFC לדגמי(

יחידת הרצועה*מיכל עודפי טונר*

הזיזו את כל שמונת מנעולי התוף הצהובים.הסירו את כל סרט האריזה הכחול.

דחפו היטב.הסירו את החלק הכתום מכל מחסנית.

התאימו את 
מובילי הנייר.

נא לא לחרוג מסימן זה.

תצוגה קדמיתתצוגה אחורית

בחרו את השפה/ארץ שלכם 
)בהגדרה ראשונית בלבד(

4
לאחר הפעלת המכשיר, יתכן שתתבקשו להגדיר את הארץ או השפה שלכם

)על פי דגם המכשיר(.
אם תתבקשו לעשות כן, פעלו על פי ההוראות שעל המסך.

בחירת השפה שלכם )בעת הצורך(
)בדגמים מסוימים בלבד( 5

 	   LCD  לדגמי צג
.Menu לחצו על  .1

.OK ולחצו על ]Initial Setup[ לחצו על ▲ או ▼ להצגת  .2
.OK ולחצו על ]Local Language[ לחצו על ▲ או ▼ להצגת  .3

.OK לחצו על ▲ או ▼ לבחירת השפה שלכם ולחצו על  .4
Stop/Exit לחצו על  .5

לדגמי מסך מגע   	 
על מסך המגע של המכשיר, לחצו על                                                                                                                                                 .1

]Settings[>]All Settings[>]Initial Setup[>]Local Language[
לחצו על השפה שלכם.  .2

לחצו על      .  .3

DCP-L3510CDW / DCP-L3517CDW / DCP-L3550CDW / DCP-
L3551CDW / MFC-L3710CW / MFC-L3730CDN / MFC-L3735CDN / 
MFC-L3745CDW / MFC-L3750CDW / MFC-L3770CDW

מדריך הגדרות מהיר

 נא לקרוא קודם את מדריך בטיחות המוצר 
ולאחר מכן מדריך הגדרות מהיר זה להתקנה נכונה.

לא כל הדגמים זמינים בכל הארצות.

המדריכים האחרונים זמינים במרכז הפתרונות של 
.support.brother.com/manuals :בכתובת Brother

D00WZC001-00
בריטניה
גרסה 0

צפו בקטעי הוידיאו שלנו של שאלות 
 שכיחות לעזרה בהגדרת מכשיר

 Brother שלכם בכתובת:
.support.brother.com/videos

גישת רשת מאובטחת
.initpass סיסמת ברירת המחדל של המכשיר שלכם היא

מומלץ לשנותה כדי להגן על המכשיר שלכם מפני גישה בלתי מורשית.

חברו את הכבל החשמלי והפעילו את המכשיר3



support.brother.com/wireless-support :לתמיכה אלחוטית נוספת
.support.brother.com כל הזכויות שמורות.לשאלות שכיחות, אבחון ותיקון תקלות והורדת תוכנות ומדריכים, נא לבקר בכתובת Brother Industries, Ltd. © 2017

חיבור המחשב שלכם 7

לא ניתן להתחבר? בדקו:

הורדה

הכניסו את תקליטור ההתקנה לכונן התקליטורים שלכם, או הורידו את 
חבילת מנהל התקן המדפסת והתוכנה השלמה בכתובת:

Windows®-ל
support.brother.com/windows

למקינטוש:
support.brother.com/mac   

אם הנכם משתמשים במערכת הפעלה חדשה על המחשב שלכם, נא 
לבקר באתרים הנזכרים לעיל למידע עדכני על מנהל התקן המדפסת 

והתוכנה.

Windows®-ל
 אם מסך Brother אינו מופיע אוטומטית, 

 .Computer )This PC(לכו אל 
 לחצו פעמיים על צלמית התקליטור, ואז לחצו פעמים 

.start.exe על

למקינטוש:
 לפונקציונאליות מלאה של מנהל התקן המדפסת, מומלץ 

לבחור במנהל התקן מדפסת CUPS בעת הוספת המדפסת.

סיוםפעלו על פי ההוראות שעל המסך. 

 חברת Brother מעדכנת באופן שוטף את הקושחה להוספת תכונות 
 והפעלת תיקוני באגים. לבדיקת גרסת הקושחה האחרונה, נא לבקר 

support.brother.com/up7 בכתובת

הפעילו מחדש את נקודת הגישה/נתב 
האלחוטיים שלכם )אם ניתן(.

נתקו את הכבל.

רשת אלחוטית

רשת מחווטת 

USB חיבור

7

הפעילו מחדש את המכשיר 
והמחשב שלכם, והמשיכו 

אם עדיין לא ניתן להתחבר, נא לבקר בכתובתלשלב      . 
support.brother.com 

 לשאלות שכיחות ואבחון ותיקון תקלות.

8אם עדיין לא ניתן להתחבר, המשיכו לשלב      .

בחרו את ההתקן לחיבור למכשיר שלכם

מכשיר ניידמחשב 

6

לכו לשלב      ופעלו על פי ההוראות.8

לכו לשלב       ופעלו על פי ההוראות.

הערה: 
)DCP-L3510CDW / DCP-L3517CDW / DCP-L3551CDW לדגמי(

מומלץ להגדיר את הגדרות התצורה האלחוטית מהמחשב שלכם.

7

הגדרה אלחוטית חלופית 8

 מצאו את SSID )שם הרשת( ומפתח הרשת )סיסמה( שלכם 
על נקודת הגישה/נתב אלחוטיים ורשמו אותם בטבלה למטה. 

 אם אינם יכולים למצוא מידע זה, פנו אל מנהל הרשת 
שלכם או יצרן נקודת הגישה/נתב האלחוטיים. 

 SSID: XXXXXXX

XXXX :מפתח רשת

SSID )שם הרשת(

מפתח רשת )סיסמה(

 גם אם אין לכם נקודת גישה/נתב אלחוטיים, ניתן לחבר את ההתקן 
 והמכשיר שלכם ישירות. לתמיכה נוספת ברשת אלחוטית, נא לבקר 

.support.brother.com/wireless-support בכתובת

בחרו את SSID )שם רשת( לנקודת 
הגישה/נתב שלכם והזינו את מפתח הרשת 

)סיסמה(.

 כאשר ההגדרה האלחוטית הצליחה, 
.]Connected[יופיע LCD/על מסך המגע

אם ההגדרה לא הצליחה, הפעילו 
מחדש את מכשיר Brother ונקודת 

הגישה/נתב האלחוטיים שלכם וחזרו 
8על שלב      .

למחשב

למכשיר נייד

לכו לשלב       להתקנת תוכנה.

9לכו לשלב       להתקנת יישומים.

7

הדפסה וסריקה באמצעות ההתקן הנייד שלכם על המכשיר הנייד שלכם להיות מחובר לאותה רשת כמכשיר Brother שלכם.9

יישומים אופציונאליים
ניתן להדפיס ולסרוק מההתקן הנייד שלכם באמצעות יישומים שונים. 

להוראות, ראה מדריך מקוון למשתמש. 

 יישום Brother SupportCenter הוא יישום נייד המספק 
את המידע הטכני העדכני ביותר למוצר Brother שלכם.

נא לבקר בחנות App Store או ™Google Play להורדה.

 יישום AirPrint מתאים למשתמשי מכשירי אפל. אינכם צריכים 
 .AirPrint להוריד תוכנה כלשהי כדי להשתמש ביישום 

למידע נוסף, ראה מדריך מקוון למשתמש. 

Mopria Print Service® הורידו והתקינו את יישום 
מחנות היישומים ™Google Play באמצעות האנדרואיד שלכם.

  Brother iPrint&Scan הורידו והתקינו את היישום חינם שלנו 
 App Store, Google Play™ מחנות יישומים ניידים כגון 

או Microsoft® Store באמצעות ההתקן הנייד שלכם.

 	LCD לדגמי צג
לבחירת כל אפשרות תפריט לחצו על ▲ או ▼ ולחצו 

על OK לאישור. בחרו 
.]Network[>]WLAN[>]Setup Wizard[ 

לדגמי מסך מגע	 

.]Setup Wizard[>]Yes[>         לחצו על


